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horyzont planowania  
w identyfikowaniu orientacji 
strategicznej przedsiębiorstwa  
   
Rafał Krupski

zagadnienia wstępne 

dentyfikacja orientacji strategicznej przed-
siębiorstwa jest ważnym problemem epi-
stemologicznym dla teorii zarządzania 

strategicznego . Czy jednak jest ważna dla konkret-
nej firmy? Można mieć wątpliwości . Konkretne 
przedsiębiorstwo ma lub powinno mieć konkretną 
strategię rozwoju lub choćby egzystencji i to jest 
dla niego ważne . Jak uczony ją zakwalifikuje, jak 
nazwie, nie ma to dla niego większego znaczenia . 
Jednakże stwierdzenie w badaniach empirycznych 
występowania określonych rozwiązań behawioral-
nych i stosowania określonych podejść do planowa-
nia strategicznego w dużej lub choćby w pewnej 
populacji przedsiębiorstw ma znaczenie dla rozwoju 
teorii . Przecież teoria zarządzania w ogóle powstała 
z doświadczeń przedsiębiorstw i im ma służyć . 
Jeżeli okaże się, że jakaś orientacja, niezaliczana 
do tych pierwotnych, klasycznych, zyskuje w prak-
tyce na znaczeniu, to konsekwencją powinien być 
w teorii rozwój metodologii orientacji . Konsekwen-
cją też powinna być zmiana programów dydaktycz-
nych na wydziałach zarządzania oraz zmiana ofert 
doradczych firm konsultingowych . Nie chodzi tu 
przy tym o negowanie klasyki zarządzania strate-
gicznego, tylko o jej uzupełnianie . Celem artykułu 
jest próba przekonania do wzrastającego znaczenia 
orientacji zasobowej przedsiębiorstw, a tym samym 
do konieczności dalszego rozwoju teorii szkoły zaso-
bowej zarządzania strategicznego . Wywody wsparto 
wynikami badań empirycznych w ramach projektu 
N N115003938 . 

identyfikacja orientacji strategicznej 

dentyfikacja rodzajów orientacji planowania 
strategicznego nie jest prosta . Przede 
wszystkim w literaturze przedmiotu nie są 

to kategorie jednoznacznie określone . Podstawą ich 
wyodrębnienia mogą być nazwy szkół zarządzania 
strategicznego, sposoby opracowania strategii według 
Mintzberga itp . Poniżej przyjęto, że o orientacji stra-
tegicznej decydują przede wszystkim kategorie opisu 
strategii, a więc we własnych badaniach wyróżniono 
orientację rynkową – opisaną przy pomocy rynków, 
produktów i wyników finansowych oraz zasobową 
– opisaną przy pomocy sposobów pozyskiwania 
i wykorzystywania zasobów . Najpierw jednak, dla 
porównania, przedstawiono za literaturą przedmiotu, 
dwie różne koncepcje badań w tym zakresie . 

Propozycja badawcza T .E . Browna, P . Davidssona 
i J . Wiklunda (2001) dotyczy przedsiębiorczego 
zachowania się firm, egzemplifikowanego stopniem 
orientacji zasobowej . Ich krańcowe zachowania w tym 
względzie obejmują rozwiązania polegające na prawi-
dłowym i wyłącznym wykorzystywaniu własnych 
zasobów (organizacja administracyjna) lub polegające 
na wykorzystywaniu wszelkich zasobów, zarówno wła-
snych, jak i innych, dostępnych (organizacja przed-
siębiorcza) . Dla organizacji administracyjnej ograni-
czeniem wszelkich działań są posiadane zasoby i to 
z nimi konfrontowane są okazje . Dla organizacji 
przedsiębiorczej najważniejszy jest pomysł na nowy 
produkt, okazje rynkowe, które stara się wykorzy-
stać, nie oglądając się w pierwszej fazie na ograni-
czenia zasobowe . Technicznie, w ankiecie badawczej, 
w siedmiostopniowej skali Likerta orientację admi-
nistracyjną reprezentują typowania 1–3, a orienta-
cję przedsiębiorczą – typowania 5–7 . Zgodnie z tą 
ideą W . Dyduch przeprowadził badania w 308 przed-
siębiorstwach . Z niezwykle ciekawych wyników badań 
wynika między innymi, że przedsiębiorcza orientacja 
zasobowa dominuje w firmach nowo powstałych 
(wiek 1–5 lat) . W starszych (wiek 14 i więcej lat) 
dominuje zasobowa orientacja administracyjna, cha-
rakteryzująca się koncentrowaniem na właściwym 
zarządzaniu zasobami [Dyduch, 2011, s . 177] . Z badań 
nie wynika jednoznacznie, jaka jest skala zjawiska 
występowania orientacji zasobowej zarządzania stra-
tegicznego, jako że przedmiotem eksploracji jest nie 
tyle dychotomiczne stwierdzenie istnienia (lub nie) 
orientacji zasobowej, co określenie stopnia jej inten-
sywności w siedmiostopniowej skali . 

Inne podejście badawcze w tym zakresie proponuje 
zespół kierowany przez prof . E . Urbanowską-Sojkin 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [Urba-
nowska-Sojkin (red .), 2011, rozdziały 2 i 3] . Przed-
miotem szczegółowych badań tych podejść były cztery 
ich wymiary: 
zz aktywność, wyznaczana zmiennymi związanymi 

z treścią (w tym celami rozwoju organizacji) i proce-
durami planowania i kontroli; 
zz reaktywność, związana z brakiem celów rozwojo-

wych i działaniami spontanicznymi związanymi z nie-
przewidywanymi stanami otoczenia; 
zz determinacja zewnętrzna, związana z wiarą w pro-

gnozy otoczenia i wiarą w decydujący jego wpływ na 
istnienie i rozwój firmy; 
zz determinacja wewnętrzna, związana z wiarą, że 

o przyszłości firmy decydują przede wszystkim 
zasoby . ,
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Każdy z tych wymiarów scharakteryzowano kil-
koma zmiennymi, których realizacje określano 
(w ankietach) poprzez natężenie każdej z cech 
w umownej skali od 1 do 5 . Określanie orientacji stra-
tegicznej (zwanej w tym przypadku podejściem do 
zarządzania strategicznego: zasobowej, pozycyjnej, 
planistycznej, ewolucyjnej i mieszanej) następuje 
przez obliczenie tzw . zmiennych ilorazowych i osta-
tecznie przez zidentyfikowanie jednego z czterech 
wariantów relacji pomiędzy przedstawionymi wyżej 
wymiarami orientacji strategicznej . W przypadku 
orientacji zasobowej wariant relacji jest następujący: 
aktywność > reaktywność oraz determinacja 
zewnętrzna < determinacja wewnętrzna . Zarówno 
pierwsza, jak i druga część tej relacji jest zgodna 
z najprostszą i najstarszą interpretacją szkoły zaso-
bowej, z tzw . podejściem „od wewnątrz na zewnątrz” 
i bezwzględnym formułowaniem strategii w katego-
riach rynków, produktów i wyników finansowych . Nie-
stety, w tym ujęciu podejście zasobowe nie jest koja-
rzone z wykorzystywaniem okazji, które to z kolei jest 
uwarunkowane posiadaniem planowanych nadmiarów 
zasobów lub zorganizowanym zapewnieniem dostępu 
do nich ze źródeł zewnętrznych . Nie przewidziano 
więc, że wymiar aktywności może dotyczyć planowa-
nia zasobów oraz że rozwój organizacji może być iden-
tyfikowany zasobowo [Krupski, 2010 b] . 

Ostatecznie według tych założeń zbadano 201 
przedsiębiorstw, tylko dużych i średnich, przede 
wszystkim produkcyjnych . Z badań wynika, że aż 85% 
przedsiębiorstw charakteryzuje się planistyczną lub 
pozycyjną orientacją strategiczną . Jedynie 7% z nich 
można uznać za te, które charakteryzują się orien-
tacją zasobową [Urbanowska-Sojkin (red .), 2011, 
s . 107] . Ten niski wynik zmusza do refleksji na temat 
metody pomiaru rodzaju orientacji strategicznej 
przedsiębiorstw, choćby w konfrontacji z wynikami 
badań innego zespołu badawczego, też z Poznania 
i też z Uniwersytetu Ekonomicznego, zespołu kiero-
wanego przez prof . K . Krzakiewicza . Z jego badań, 
opublikowanych w 2006 r . [Krzakiewicz i in ., 2006] 
wynika, że aż 50% przedsiębiorstw rozwija się dzięki 
przedsiębiorczemu wykorzystywaniu okazji . Co 
prawda trudno w tym przypadku wszystkie działania 
przedsiębiorcze zakwalifikować jako charaktery-
styczne dla orientacji zasobowej (część z nich być 
może jest charakterystyczna dla orientacji ewolucyj-
nej) . Jednakże w formalizmach zespołu Urbanowskiej-
-Sojkin oznaczałoby to znaczną przewagę przypadków 
reaktywności nad aktywnością, a więc na pewno nie 
dominację orientacji planistycznej . 

metoda badań horyzontu planowania  
strategicznego 

łasne badanie horyzontu planowania stra-
tegicznego przeprowadzono w ramach pro-
jektu N N115003938 . Zbadano 368 przedsię-

biorstw ogółem oraz w przekroju rodzajów 
działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe i mie-
szane) i w przekroju wielkości firm (duże, średnie, 
małe i mikro) . Przedmiotem badania były wielkości 
strategiczne dotyczące otoczenia oraz zasobów przed-
siębiorstwa . Ze względu na różny stopień sformalizo-
wania strategii (lub w ogóle braku sformalizowania) 
poszczególne elementy planu strategicznego identyfi-
kowano w dwóch perspektywach: myślenia i decyzji . 

Pierwszą perspektywę związano z rozważaniami 
o przyszłości przedsiębiorstwa bez podejmowania kon-
kretnych decyzji, drugą wiązano z decyzjami właśnie 
pociągającymi za sobą zwykle konsekwencje finan-
sowe, organizacyjne, personalne i inne . 

Podstawowa strukturalizacja ankiety obejmowała 
takie elementy otoczenia, jak: rynki, produkty, kon-
kurencję, firmy dostawcze i inne oraz zasoby, takie 
jak: wiedza (wsparta zbiorami informacji w formie 
tradycyjnej i/lub elektronicznej), umiejętności 
i talenty pracowników (specjalistyczne, elitarne, ory-
ginalne), postawy i zachowania pracownicze (lojal-
ność, dyspozycyjność, kreatywność), motywacje 
i inne elementy kultury organizacyjnej, relacje z oto-
czeniem – uprzywilejowane, sformalizowane (konce-
sje, certyfikaty, uprzywilejowanie wynikające 
z umów), relacje z otoczeniem – uprzywilejowane, 
niesformalizowane (wynikające z kontaktów osobi-
stych, zaufania i lojalności, koneksji itp .), technolo-
gie branżowe (np . posiadane patenty, kosztochłonne 
high technology lub wartościowe, ze względu na tra-
dycje), technologie informatyczne (autorskie, kosz-
towne oprogramowanie) wspomagające technologie 
branżowe i procesy informacyjno-decyzyjne, własne 
lub będące do dyspozycji zasoby naturalne (oryginal-
ność właściwości fizyko-chemicznych), lokalizacja 
(miejsce produkcji, świadczenia usług, sprzedaży, ory-
ginalne historycznie budynki itp .), image firmy (znaki 
handlowe, historia, reputacja), źródła finansowania 
oraz rutyny i procesy wewnątrzorganizacyjne . 
W badaniach ustalano interwały horyzontu planowa-
nia ( < 1 rok, 1–3 lata, 3–5 lat, 5–10 lat i > 10 lat) . 

Wyniki własnych badań empirycznych 
dotyczących orientacji strategicznej 
przedsiębiorstwa 

odstawą wnioskowania o rodzaju orientacji 
(rynkowa, czy zasobowa) były porównania 
różnych wielkości statystycznych określo-

nych na zbiorach danych empirycznych . Ponieważ 
podstawową wielkością, która była przedmiotem 
badań, był czas, a konkretnie horyzont planowania 
wyróżnionych wielkości, przyjęto, że jeżeli: 
zz horyzont planowania wyróżnionych wielkości ryn-

kowych jest dłuższy od horyzontu planowania wyróż-
nionych zasobów, to mamy do czynienia z orientacją 
rynkową; 
zz horyzont planowania wyróżnionych wielkości ryn-

kowych jest krótszy od horyzontu planowania wyróż-
nionych zasobów, to mamy do czynienia z orientacją 
zasobową . 

Między innymi określano przeciętny horyzont pla-
nowania elementów otoczenia i przeciętny horyzont 
planowania zasobów . Jeżeli ten drugi był większy od 
pierwszego, to decydowało o uznaniu orientacji stra-
tegicznej jako zasobowej . Porównując średnie aryt-
metyczne horyzontu planowania dotyczących otocze-
nia i zasobów, otrzymano następujące wyniki: 
zz z perspektywy myślenia 

√ przeciętny horyzont czasu dotyczący otoczenia 
(3,48) jest mniejszy od przeciętnego horyzontu zaso-
bów ( 4,13 ), a 

 z z perspektywy decyzji 
√ przeciętny horyzont czasu dotyczący otoczenia 
(2, 45) jest mniejszy od przeciętnego horyzontu zaso-
bów (3,19) . 
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Generalnie więc, jak wynika z badań empirycz-
nych, horyzont planowania zasobów jest już przecięt-
nie dłuższy od horyzontu planowania elementów oto-
czenia, co sugeruje jednak przewagę orientacji zaso-
bowej nad rynkową (a więc w pewnym sensie nad 
orientacją planistyczną lub pozycyjną) . 

Niezależnie od tego, o fakcie istnienia orientacji 
zasobowej w innych pomiarach decydowała liczba 
relacji: np . przeciętny horyzont planowania zasobów 
> horyzontu planowania rynków (jako reprezentanta 
otoczenia), a o orientacji rynkowej decydowała rela-
cja odwrotna, tzn . np . przeciętny horyzont planowa-
nia zasobów < horyzontu planowania rynków . Liczba 
tych relacji była podstawą do wnioskowania o domi-
nacji jednej orientacji nad drugą . Wyniki badań 
w tym zakresie prezentuje tabela 1 . 

Z tabeli 1 wynika, że z perspektywy myślenia 
liczba firm o orientacji zasobowej jest nieznacznie 
większa od liczby firm z orientacją rynkową . W stosunku 
do istniejących poglądów na ten temat i tak jest to 
pełne zaskoczenie . Z perspektywy decyzji natomiast 
prawie 2/3 firm ma orientację zasobową, co wydaje 
się mało prawdopodobne i wymaga dalszych wyja-
śnień . Wadą takiego ujęcia jest bowiem to, że nawet 
minimalne różnice w analizowanych wielkościach 

w porównaniach kwalifikują dany przypadek (ankietę, 
przedsiębiorstwo) do jednej bądź drugiej orientacji . 
Eliminacja tej wady polega na wprowadzeniu pewnej 
granicy tolerancji dotyczącej wyodrębnienia sytuacji, 
w których porównywane horyzonty planowania 
rynków i zasobów byłyby nie tyle równe, co w przy-
bliżeniu równe . W obliczeniach przyjęto, że tą gra-
nicą jest odchylenie +/– 17% od wartości średniej 
(dlaczego tak, dowód ze względów edytorskich pomi-
jam, ale jest racjonalne uzasadnienie statystyczne) . 
Wyniki badań empirycznych, już skorygowane o te 
sytuacje, przedstawiają tabele 2 i 3 . 

Z tabeli 2 wynika, że z perspektywy myślenia 
odsetek firm o orientacji rynkowej i zasobowej jest 
zbliżony i wynosi w granicach 37–39% . Natomiast 
z perspektywy decyzji (tabela 3), odsetek firm 
o orientacji zasobowej jest już o około 1/3 większy 
niż o orientacji rynkowej . 

W kolejnych tabelach przedstawiono wyniki 
badań empirycznych dotyczących orientacji strate-
gicznych przedsiębiorstw w przekroju rodzajów dzia-
łalności, kolejno z perspektywy myślenia (tabela 4) 
i perspektywy decyzji (tabela 5) . 

Z tabeli 4 wynika, że z perspektywy myślenia 
orientację rynkową mają przede wszystkim firmy ,

Tab. 1. Liczba firm o orientacji rynkowej i zasobowej. Ujęcie globalne 

Perspektywa Liczba zarejestrowanych orientacji 
rynkowych % Liczba zarejestrowanych orientacji 

zasobowych %

myślenia 168 45,7 200 54,3

decyzji 140 38,0 228 62,0

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 

Tab. 2. Porównanie horyzontów planowania rynków i zasobów z perspektywy myślenia. Wariant 
skorygowany 

Analizowane relacje Liczba 
przedsiębiorstw % 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest znacząco większy  
od przeciętnego horyzontu planowania zasobów (orientacja rynkowa) 137 37,2 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków i przeciętny horyzont 
planowania zasobów są w przybliżeniu w określonych granicach równe  
(orientacja rynkowo-zasobowa) 

87 23,6

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest znacząco mniejszy  
od przeciętnego horyzontu planowania zasobów (orientacja zasobowa) 144 39,2

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 

Tab. 3. Porównanie horyzontów planowania rynków i zasobów z perspektywy decyzji 

Analizowane relacje Liczba 
przedsiębiorstw % 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest znacząco większy  
od przeciętnego horyzontu planowania zasobów (orientacja rynkowa) 113 30,7 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków i przeciętny horyzont 
planowania zasobów są w przybliżeniu w określonych granicach równe 
(orientacja rynkowo-zasobowa) 

92 25,0 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest znacząco mniejszy  
od przeciętnego horyzontu planowania zasobów (orientacja zasobowa) 163 44,3 

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 
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Kolejny badany i analizowany przekrój firm doty-
czył ich wielkości mierzonej liczbą zatrudnionych . 
W tabelach 6 i 7 przedstawiono wyniki badań doty-
czących skali orientacji rynkowej i zasobowej przed-
siębiorstw dużych, średnich, małych i mikro . 

Z tabel 6 i 7 wynika, że orientacja rynkowa jest 
immanentna przede wszystkim dla dużych firm, tak 

produkcyjne i handlowe . W firmach usługowych 
i tych o działalności mieszanej dominująca jest orien-
tacja zasobowa . Z tabeli 5 wynika, że z perspektywy 
decyzji jest podobnie w firmach usługowych i tych 
o działalności mieszanej . Natomiast w firmach pro-
dukcyjnych i handlowych odsetek firm w obu inkry-
minowanych orientacjach jest podobny . 

Tab. 4. Orientacja rynkowa, zasobowa i „zrównoważona” firm w przekroju rodzajów działalności. 
Perspektywa myślenia 

Analizowane relacje 
Firmy 

produkcyjne 
n = 113 

Firmy 
handlowe 
n = 64 

Firmy 
usługowe 
n = 131

Firmy 
mieszane 
n = 60 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków 
jest znacząco większy od przeciętnego horyzontu 
planowania zasobów ( orientacja rynkowa) 

52 
(46,0%)

39 
(60,9%)

32 
(24,4%)

14 
(23,3%)

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania 
rynków i przeciętny horyzont planowania zasobów 
są w przybliżeniu w określonych granicach równe 
(orientacja „zrównoważona” rynki/zasoby) 

25 
(22,1%) 

14 
(21,9%) 

32 
(24,4%) 

16 
(26,7%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków 
jest znacząco mniejszy od przeciętnego horyzontu 
planowania zasobów (orientacja zasobowa) 

36 
(31,9%) 

11 
(17,2%) 

67 
(51,1%) 

30 
(50,0%) 

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 

Tab. 5. Orientacja rynkowa, zasobowa i „zrównoważona” firm w przekroju rodzajów działalności. 
Perspektywa decyzji 

Analizowane relacje 
Firmy 

produkcyjne
n = 113 

Firmy 
handlowe
n = 64 

Firmy 
usługowe
n = 131 

Firmy 
mieszane
n = 60 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania 
rynków jest znacząco większy od przeciętnego 
horyzontu planowania zasobów (orientacja rynkowa) 

40 
(35,4%) 

27 
(42,2%) 

32 
(24,4%) 

14 
(23,3%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania 
rynków i przeciętny horyzont planowania zasobów 
są w przybliżeniu w określonych granicach równe 
(orientacja „zrównoważona” rynki/zasoby) 

32 
(28,3%) 

8 
(12,5%) 

37 
(28,2%) 

15 
(25,0%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków 
jest znacząco mniejszy od przeciętnego horyzontu 
planowania zasobów (orientacja zasobowa) 

41 
(36,3%) 

29
(45,3%) 

62
(47,3%) 

31
(51,7%) 

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 

Tab. 6. Orientacja rynkowa, zasobowa i „zrównoważona” firm w przekroju ich wielkości 
(liczby zatrudnionych). Perspektywa myślenia 

Analizowane relacje 
Firmy 
duże 

n = 102 

Firmy 
średnie 
n = 104

Firmy 
małe 

n = 96

Firmy 
mikro 
n = 66 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest 
znacząco większy od przeciętnego horyzontu planowania zasobów 
(orientacja rynkowa) 

50 
(49,0%) 

38 
(36,5%) 

16 
(16,7%) 

33 
(50,0%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków i przeciętny 
horyzont planowania zasobów są w przybliżeniu w określonych 
granicach równe (orientacja „zrównoważona” rynki/zasoby) 

25 
(24,5%) 

27 
(26,0%) 

18 
(18,8%) 

17 
(25,8%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest 
znacząco mniejszy od przeciętnego horyzontu planowania zasobów 
(orientacja zasobowa) 

27 
(26,5%) 

39 
(37,5%) 

62
(64,6%) 

16 
(24,2%) 

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 
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z pespektywy myślenia, jak i decyzji . Ogólna prawi-
dłowość jest taka, że im mniejsze przedsiębiorstwa, 
tym większy odsetek firm z orientacją zasobową . Nie 
dotyczy to mikrofirm, dla których nie można uchwy-
cić takich prawidłowości . 

Uwagi końcowe 

rezentowaniu różnych koncepcji strategii 
organizacji poświęciłem już wiele publikacji . 
W jednej z ostatnich skoncentrowałem się 

na treści strategii, konfrontując ze sobą strategie 
opisane z jednej strony w kategoriach rynków, pro-
duktów i wyników finansowych, z drugiej zaś – 
w kategoriach zasobów . Te ostatnie traktowane były 
jako plany przygotowania organizacji do wykorzysty-
wania okazji [Krupski, 2010a] . Choć prof . K . Obłój 
ma ambiwalentny stosunek do takich moich ujęć 
[Obłój, 2010, s . 55], to jednak postanowiłem zwery-
fikować je w badaniach empirycznych . Z przeprowa-
dzonych badań w ramach projektu N N115003938 
wynika, że ujęcie zasobowe zaczyna dominować 
w planowaniu strategicznym polskich przedsię-
biorstw . Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw usłu-
gowych i tych o działalności mieszanej, a w innym 
przekroju – firm średnich i małych . Skala zjawiska 
zaskakuje i przez to można mieć wątpliwości (zwłasz-
cza w konfrontacji z powoływanymi badaniami 
zespołu prof . E . Urbanowskiej-Sojkin) . Być może ich 
podstawowym źródłem jest metoda identyfikacji 
orientacji strategicznej poprzez porównania horyzon-
tów planowania wielkości rynkowych i zasobowych . 
Wiadomo, że wyniki badań w naukach społecznych 
zależą bowiem od przyjętych metod pomiaru . Choć 
prawda jak zwykle może być pośrodku i tak odsetek 
firm preferujących ujęcia zasobowe jest znaczny 
i godny uwagi . Przede wszystkim, jak to już zazna-
czono we wstępie, chodzi o uwzględnianie w więk-
szym niż dotychczas stopniu ujęć zasobowych w pro-
gramach dydaktycznych z zakresu zarządzania 
strategicznego . Trzeba również oprzyrządować te 
ujęcia w metody planowania pozyskiwania dostępu 
do zasobów i ich wykorzystywania w eksploatowaniu 
okazji . Jest to równoznaczne z poszerzaniem teorii 
zarządzania strategicznego . Poszerzaniem, a nie 
negowaniem klasyki tej wspaniałej nauki i wspaniałej 
dziedziny aktywności menedżerskiej w ogóle . Jest to 

zabieg niezbędny, związany z narastającą turbulencją 
otoczenia i kontekstem niepewności w podejmowaniu 
decyzji, dotyczących zwłaszcza przyszłości rozpatry-
wanej w dłuższym horyzoncie . 

prof . dr hab . Rafał Krupski 
Wałbrzyska Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 
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Summary
The article presents the method of the identification of enter-
prise’s market and resource orientation with using planning 
horizon of typical features due to market and resource orien-
tation . According to this method own research results have 
been presented . Three hundred and sixty-eight companies 
were researched and the main result is that resources con-
cepts achieve superiority over market concepts . The orienta-
tion towards resources mainly occurs in service enterprises, 
enterprises with mixed activities, and in small and medium- 
-sized enterprises . 

Tab. 7. Orientacja rynkowa, zasobowa i „zrównoważona” firm w przekroju ich wielkości (liczby 
zatrudnionych). Perspektywa decyzji 

Analizowane relacje 
Firmy 
duże 

n = 102

Firmy 
średnie 
n = 104

Firmy 
małe

n = 96

Firmy 
mikro 
n = 66 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest 
znacząco większy od przeciętnego horyzontu planowania zasobów 
(orientacja rynkowa) 

46 
(45,1%) 

29 
(27,9%) 

17 
(17,7%) 

21 
(31,8%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków i przeciętny 
horyzont planowania zasobów są w przybliżeniu w określonych 
granicach równe (orientacja „zrównoważona” rynki/zasoby) 

23 
(22,5%) 

32 
(30,8%) 

20 
(20,8%) 

17 
(25,8%) 

Liczba ankiet, dla których horyzont planowania rynków jest 
znacząco mniejszy od przeciętnego horyzontu planowania zasobów 
(orientacja zasobowa) 

33 
(32,4%) 

43 
(41,3%) 

62 
(61,5%) 

28 
(42,4%) 

Źródło: badania własne w ramach projektu N N115003938 . 
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koopetycja, czyli dokąd zmierza 
konkurencja   
   
Ewa Stańczyk-Hugiet

Wprowadzenie 

ynamiczny rozwój zasobowego podejścia do 
zarządzania oraz rozwój praktyki zarządza-
nia sprawiają, że uwaga badaczy problemów 

zarządzania jest skupiona na funkcjonowaniu i dyna-
mice sieci międzyorganizacyjnych . W publikacjach 
na całym świecie coraz częściej eksponuje się nowy 
paradygmat w naukach o zarządzaniu – paradygmat 
relacji . Paradygmat oscyluje wokół zasobów relacyj-
nych i w sposób naturalny sprawia, że przewaga 
konkurencyjna współczesnego biznesu często jest 
budowana właśnie na podstawie tych zasobów . Kon-
sekwencją tego jest konkurencja o wartość z relacji 
bardziej niż konkurencja o produkty i rynki, czy 
zasoby i kompetencje . Organizacje nawiązują różne 
relacje i kwestia granic organizacji staje się coraz 
bardziej dyskusyjna . Strategia organizacji oparta jest 
na relacjach i wartości z tych relacji, a w szerszej 
perspektywie wymaga spojrzenia na strategie z per-
spektywy sieci międzyorganizacyjnej, jak i strate-
gie uczestników sieci międzyorganizacyjnej . Relacje 
sprawiają, że przedsiębiorstwa w sieci muszą często 
pogodzić ze sobą aspekt konkurowania i współpracy . 

Powszechnie przyjęło się twierdzenie, że przed-
siębiorstwo jest w interakcji z otoczeniem . Z reguły 
relacje z otoczeniem są traktowane jako swoistego 
rodzaju ograniczenia swobody działania przedsię-
biorstwa, dlatego że w ich wyniku jest niejako zmu-
szone do adaptowania się do zmian i uwzględnia-
nia wpływów otoczenia . Inna grupa poglądów utrzy-
muje, że relacje między otoczeniem a przedsiębior-
stwem są kształtowane poprzez wybory czynione 
przez przedsiębiorstwo . Zakładamy, że przedsiębior-
stwo ma pewną autonomię i może ją wykorzystywać 
w relacjach z otoczeniem w celu ochrony własnych 
interesów . Z jeszcze innej perspektywy postrzega się 
relacje między organizacją i otoczeniem jako rela-
cje o znamionach konfliktu . Tutaj lokują się przede 
wszystkim zagadnienia konkurencji . 

Sieci międzyorganizacyjne jako obiekt badań 
w naukach o zarządzaniu stanowią fascynujące 
wyzwanie . Wielu badaczy prowadzi w tym zakresie 
różnorodne badania . Dlaczego sieci międzyorganiza-
cyjne stanowią tak fascynujący obiekt badań? Powo-
dów jest wiele, ale najważniejszy, jak się wydaje, to 
fakt, że istnieje duża różnorodność tego typu roz-
wiązań organizacyjnych, co wcale nie ułatwia ani 
prowadzenia badań, ani generowania pewnych ogól-
nych praw odnoszących się do sieci międzyorgani-
zacyjnych . 

Coraz częściej podkreśla się, że relacje między-
organizacyjne stanowią źródło kreowania wartości 
i źródło czerpania renty ekonomicznej . Szczególnie 
poglądy te dominują w obszarze zarządzania strate-
gicznego . W efekcie badania dotyczące relacji mię-
dzyorganizacyjnych przeżywają widoczny rozkwit, 
lecz wciąż mają charakter fragmentaryczny i dotąd 
nie ukształtowała się ugruntowana koncepcja anali-
zowania relacji międzyorganizacyjnych . 

Układy koopetycyjne 

eneralnie przyjmuje się, że są dwa funda-
mentalne elementy konfigurujące sieć mię-
dzyorganizacyjną: relacje oraz uczestnicy 

sieci . Studiując piśmiennictwo i wyniki badań sieci 
międzyorganizacyjnych, nieodparcie nasuwa się wnio-
sek, że koncentrują się one na relacjach, powiąza-
niach, zależnościach, a elementy sieci traktują rela-
tywnie dość pobieżnie . Sieci międzyorganizacyjne 
są definiowane raczej poprzez określenie charakteru 
wymiany między węzłami, a nie poprzez charakte-
ryzowanie węzłów [Easton, Araujo, 1994, s . 72–84] . 
świadczy to o tym, że elementem traktowanym jako 
ważniejszy w konstytuowaniu sieci są właśnie relacje, 
a nie elementy . 

Kontekst otoczenia stanowi niezwykle wpływowy 
element kształtowania się różnych strategii opar-
tych na współpracy (collaboration) i jak stwierdzają 
H . Astley i C . fombrun (1983) strategie współpracy 
są globalną odpowiedzią wielu współpracujących 
w długim okresie przedsiębiorstw, odpowiedzią wykre-
owaną w celu absorbowania niestabilności generowa-
nej przez otoczenie . Innymi słowy „powszechna mobi-
lizacja zasobów i formułowania działań w ramach 
współpracy grupy przedsiębiorstw” jest dziś obecna 
w świecie biznesu [yami, LeRoy, 2006] . 

Dominującym poglądem, wyjaśniającym strategie 
sieci i w sieci, staje się paralelizm konkurowania 
i współpracy [Hampden-Turner, 2000, s . 121–122] . 
Współpraca oznacza poszukiwanie korzyści z działa-
nia w grupie, czyli tego, co jest typowe dla organi-
zacji biznesowych, poszukiwanie synergii z relacji . 
Jak twierdzą B . de Wit i R . Mayer (2007, s . 237) 
przedsiębiorstwo powinno być jednocześnie uwikłane 
i niezależne . Uwikłane w sieć relacji w takim zakre-
sie, aby maksymalizować korzyści . I niezależne po 
to, aby podtrzymywać potencjał elastyczności i budo-
wać wciąż nowe relacje . Zresztą właśnie postulat 
elastyczności, czy jak to nazywają y . Allaire i M . 
firsirotu (2000, s . 359), wręcz imperatyw wzrostu 
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elastyczności przedsiębiorstwa stał się kamieniem 
węgielnym gospodarki sieci międzyorganizacyjnych . 
Dzięki relacjom międzyorganizacyjnym przedsiębior-
stwa mogą stawić czoło niepewności . A kierownic-
two czy właściciele przedsiębiorstwa mogą kreować 
własną przyszłość w miejsce biernego oczekiwania . 
Oznacza to konieczność włączania w procesy for-
mułowania strategii kontekstu zewnętrznego, poszu-
kiwanie nowych konfiguracji w relacjach z innymi 
i w rezultacie budowania takich powiązań między-
organizacyjnych, które nie tylko zredukują ryzyko, 
ale i pozwolą na uzyskiwanie szczególnych korzyści . 

W perspektywie relacji międzyorganizacyjnych 
podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
może odbywać się poprzez współdziałanie, którego 
rezultatem będzie uzyskiwanie przewagi konkuren-
cyjnej wobec pozostałych, niewspółdziałających orga-
nizacji . I właśnie współdziałanie, albo inaczej kre-
owanie i wprowadzanie do praktyki rozwiązań opar-
tych na różnych formach współdziałania jest pod-
stawową wartością rozwiązań nazywanych sieciami 
organizacyjnymi . Współdziałanie przedsiębiorstw 
jest alternatywą dla konkurowania . Jego istotą staje 
się dobrowolna relacja przedsiębiorstw w ich wspól-
nym interesie . Taka relacja może przybierać formy 
bardziej sformalizowane, ale może mieć także cha-
rakter umów niepisanych czy nienazwanych . Pro-
blematyka współdziałania przedsiębiorstw jest od 
dawna obecna w badaniach z zakresu zarządzania 
strategicznego . Jednak swoistego rodzaju renesans 
przeżywa w związku z dynamiczną zmianą obrazu 
rzeczywistości biznesowej, związanej z kształtowa-
niem się sieci międzyorganizacyjnych . Do niedawna 
problem współpracy sprowadzano do procesów fuzji 
i aliansów strategicznych . Dziś widzimy, że procesy 
współpracy przedsiębiorstw przyjmują wiele postaci 
– od luźnej i nieformalnej po bardziej sformalizo-
wane . Szczególnym rodzajem współpracy jest koope-
tycja . Perspektywa współpracy wymaga radzenia 
sobie z paradoksem, który B . de Wit i R . Meyer 
(2007, s . 33) identyfikują jako paradoks: rywaliza-
cja kontra współpraca . Z jednej strony mamy więc 
perspektywę pojedynczego, niezależnego przedsię-
biorstwa, a z drugiej strony przedsiębiorstwa uwi-
kłanego w sieć relacji . 

Relacje współdziałania sprawiają, że przedsię-
biorstwa w sieci muszą pogodzić ze sobą aspekt 
konkurowania i współpracy . Lecz czy na pewno? 
Wyrazić można raczej opinię, że współpraca to nie 
nowa forma konkurencji, ale zupełnie nowy kieru-
nek budowania relacji z innymi podmiotami otocze-
nia . Kierunek, który wszystkim podmiotom uwikła-
nym w relacje przynosi korzyści (gra o sumie nie-
zerowej) . 

W świecie biznesu wiele firm decyduje się nie 
tylko na podejmowanie działań konkurencyjnych, 
ale także działań, które opierają się na współpracy 
z innymi przedsiębiorstwami . Badania prowadzone 
m .in . przez A . Brandenburgera i B . Nalebuffa (1996) 
oraz G . Dagnino i G . Padula (2002) opisują sytuacje, 
w których występują jednocześnie działania konku-
rencyjne i kooperacyjne, które określane są mianem 
koopetycji . Badania koopetycji w ostatnich latach 
rozwijają się gwałtownie i sama koncepcja koopetycji 
jest wykorzystywana do wyjaśnienia ekonomicznych 
i społecznych skutków sieciowości w różnych sekto-
rach i w różnych krajach [De Ngo, Okura, 2008] . 

Do 1996 r . badania koopetycji ograniczone były do pro-
pozycji A . Brandenburgera i B . Nalebuffa (1996) . Od 
połowy lat 90 . ub . wieku pojawia się wiele publikacji 
koncentrujących się na koopetycji, jak np . badania 
koopetycji między dwoma podmiotami [Bengtsson, 
Kock, 2000, 2003], niejednorodnej koopetycji [Luo, 
2004] i koopetycji międzyorganizacyjnej [Amburgey, 
Rao, 1996; Tsai, 2002; Luo, Slotegraaf, 2006] . 

M . Bengtsson i S . Kock (2000) sugerują, że 
korzyść, którą firmy osiągają z koopetycji, jest efek-
tem kombinacji presji konkurentów (efekt konkuren-
cji) i dostępu do zasobów (efekt współpracy) . Z jednej 
strony, konkurencja między przedsiębiorstwami obli-
guje do podejmowania działań w celu poszukiwania 
lub budowania najlepszej pozycji w sektorze w ukła-
dzie produktowo-rynkowym . Z drugiej strony, współ-
praca jest sposobem, który przedsiębiorstwa wyko-
rzystują w celu poprawienia własnych kompetencji, 
reputacji i zasobów . W tej drugiej optyce produkty 
także są rozwijane, ale z reguły przy niższych kosz-
tach ze względu na współudział wszystkich stakehol-
ders w ich rozwijaniu . 

Zgodnie z założeniami, poczynionymi przez 
A . Brandenburgera i B . Nalebuffa (1996), przedsię-
biorstwa mogą znajdować się w sytuacji koopetycji, 
czyli z jednej strony kooperują i dzielą niepewność 
wynikającą z zachowań otoczenia, nadal pozosta-
jąc konkurentami w pozostałych obszarach aktyw-
ności . Mogą jednocześnie budować i podtrzymywać 
przewagę konkurencyjną wynikającą ze współpracy 
i jednocześnie z konkurencji [Bengtsson, Kock, 2000; 
Dagnino, Padula, 2002; Paché, Medina, 2007] . 

Koopetycja to najogólniej strategia wspólnego 
tworzenia wartości, to strategia konkurencji przy 
podziale tej wartości w warunkach częściowej zbież-
ności celów oraz zmiennej strukturze gry o sumie 
dodatniej [Dagnino i in ., 2008] . W opinii A . Lado, 
podobnie jak u M . Bengtssona i S . Kocka (2000) to 
właśnie te dwie istotne siły, a mianowicie, presja kon-
kurencji i pragnienie współpracy, konstytuują koope-
tycję, sprawiając, że występują sytuacje, w których 
konkurenci wykazują aktywność ukierunkowaną na 
poszukiwanie renty [Lado i in ., 1997] . Koopetycja 
jest także „napędzana” przez potrzebę elastyczno-
ści strategicznej . 

Koopetycja nie jest ani rozwinięciem teorii kon-
kurencji, ani teorii współdziałania . Definiuje się ją 
jako „system aktorów działających na podstawie czę-
ściowej zgodności interesów i celów” . To podejście 
dopiero się rozwija, stwarzając nowe pole badań 
w obszarze zarządzania strategicznego [Dagnino 
i in ., 2008] . 

Warto przytoczyć w tym miejscu przykład sieci 
organizacji funkcjonujących we francuskim świecie 
mody w sektorze ready to wear . W tym sektorze 
jest charakterystyczne zarządzanie koopetycją, co 
oznacza, że przedsiębiorstwa realizują projekty na 
poziomie działań strategicznych wspólnie z agen-
cjami stylistów, a w pozostałych obszarach pozo-
stają względem siebie na pozycji konkurenta . Sta-
nowi to wyraz zaawansowanej koopetycji . Poprzez 
wspólne działania oraz osiąganie konsensu między 
przedsiębiorstwami w odniesieniu do przyszłej 
mody, to nie klient decyduje o zasadach gry 
rynkowej, a równocześnie niepewność dotycząca 
wielkości sprzedaży produktów jest zredukowana  
[Dari, 2009] . 
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Wartość w układzie koopetycyjnym 

adania koopetycji są prowadzone zwykle 
z perspektywy korzyści (benefit), wartości 
(value), sieci wartości (value net) czy kre-

owania wartości (value creation) . W tym miejscu 
będzie zaprezentowana idea value creation . Spojrze-
nie na koopetycję z perspektywy generowania warto-
ści umożliwia zidentyfikowanie poziomów koopetycji 
w przekroju podmiotów zaangażowanych w relacje: 
makro, mezo i mikro . Z drugiej strony analiza pro-
wadzona jest przez pryzmat poziomów kreowania 
wartości . W tym przypadku wyodrębniono wartość 
wiedzy i wartość ekonomiczną . 

Jak wynika z tabeli 1, poziom makrokoopetycji 
odwołuje się do relacji między grupą przedsiębiorstw, 
w tym także z różnych sektorów . Poziom mezo odnosi 
się do relacji wertykalnych i horyzontalnych między 
przedsiębiorstwami (relacje z konkurentami, dostaw-
cami i odbiorcami) . Poziom mikro z kolei koncentruje 
się na podmiotach wewnątrz organizacji . 

Podstawowe pytanie dotyczy korzyści w kate-
goriach wartości wiedzy i wartości ekonomicznej, 
które uzyskujemy z każdego poziomu i typu relacji . 
Na poziomie makro wartość wiedzy jest dodana 
dzięki komunikowaniu się i przepływie informacji 
i międzysektorowemu kreowaniu i transferowaniu 
nowej wiedzy, co w efekcie daje możliwości gro-
madzenia wiedzy . Wartość ekonomiczna w tym 
przypadku jest uzyskiwana dzięki redukcji agre-
sywnego i suboptymalnego poszukiwania renty 
oraz porozumienia w zakresie dzielenia się i docho-
dami i funduszami . Na poziomie mezo wartość 
wiedzy jest efektem wewnątrzbranżowego kreowa-
nia i transferowania nowej wiedzy oraz głębokiego  

komunikowania się i przepływu informacji, a także 
wspólnego działania w zakresie co-design i co-deve-
lopment . Korzyści ekonomiczne są uzyskiwane 
z tytułu zwiększonych inwestycji w B+R oraz inwe-
stycji w szkolenia . Wpływ na wartość ekonomiczną 
mają także szybsze porozumienia dotyczące stan-
dardów, redukcja czasu wejścia na rynek, wspólne 
B+R i wspólna produkcja . I w końcu na poziomie 
mikro, na którym wartość wiedzy jest dodawana 
poprzez rozbudowany system komunikowania się 
i przepływu informacji i wewnątrzorganizacyjne 
kreowanie i transfer nowej wiedzy, korzyści eko-
nomiczne (wartość ekonomiczna) jest uzyski-
wana poprzez szybsze i bardziej efektywne przej-
ście z poziomu B+R do produkcji i zwiększoną 
wydajność, co wynika z większego zaangażowania 
wszystkich podmiotów z organizacji . 

Bardziej współpraca  
czy bardziej konkurencja 

nteresujące badania koopetycji prowadzi 
przywoływany już y . Luo . Jaka jest rela-
cja współpracy do konkurencji w układach 

koopetycyjnych? Odpowiedź na tak postawione pyta-
nie jest dość trudna . Za y . Luo (2007) można wskazać 
uwarunkowania sprawiające, że w układach koopety-
cyjnych albo dominuje współpraca nad konkurencją, 
albo na odwrót . Jest to w pewnym sensie rozwinięcie 
propozycji M . Bengtssona i S . Kocka (2000, s . 416), 
którzy identyfikują relacje zdominowane współpracą 
(cooperation-dominated), relacje równoważne (equal) 
i relacje zdominowane konkurencją (competition-do-
minated) . Perspektywa analizy relacji jest jednak 
podobna w obu propozycjach . 

Tab. 1. Poziomy koopetycji a poziomy generowania wartości w strategiach koopetycji 
P
oz

io
m

y 
ko

op
et

yc
ji
 

Zaangażowane podmioty Wartość 
wiedzy 

Wartość 
ekonomiczna 

Makro 

Klaster firm 

firmy z rożnych sektorów 

Komunikowanie się i przepływ 
informacji 

Międzybranżowe kreowanie 
i transfer nowej wiedzy 

Redukcja agresywnego 
i suboptymalnego poszukiwania 

renty 

Umowy dzielenia się 
i dochodami i funduszami 

Mezo 

firmy w sektorze  
(relacje horyzontalne) 

Nabywcy i dostawcy 
(relacje wertykalne) 

Wewnątrzbranżowe kreowanie 
i transfer nowej wiedzy 

Komunikowanie się i przepływ 
informacji 

Co-Design

Co-Development

Inwestycje w B+R 

Inwestycje w szkolenia 

Szybsze porozumienia dotyczące 
standardów 

Redukcja czasu wejścia na 
rynek 

Wspólne B+R 

Wspólna produkcja 

Mikro 

Obszary funkcjonalne i dywizje 
wewnątrz firmy 

Pracownicy w firmie 

Komunikowanie się i przepływ 
informacji 

Wewnątrzorganizacyjne 
kreowanie i transfer nowej 

wiedzy 

Większe zaangażowanie w pracę 
i kreowanie nowej wiedzy 

Szybsze i bardziej efektywne 
przejście od B+R do produkcji 

Zwiększona produktywność 
dzięki większemu 
zaangażowaniu 

Źródło: opracowanie na podstawie [KENWORTHy, 1995], cyt . za: DAGNINO, PADULA (2002, s . 19) .  
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problemów konkurencji i zagadnień zarządzania 
strategicznego w ogóle . Z innej strony zainteresowa-
nie relacjami jest wynikiem wpływu dorobku szkoły 
zasobowej na postrzeganie problemów funkcjonowa-
nia współczesnego przedsiębiorstwa z perspektywy 
strategicznej . 

Koopetycja, jako strategia oparta na szczegól-
nych relacjach, wymaga dziś intensywnych badań . 
Koopetycja jest strategią ukierunkowaną na świa-
dome wykorzystanie synergii węzłów sieci, wynika-
jącej ze szczególnego ich udziału w zorganizowanym 
sieciowo działaniu oraz szczególnej rynkowej wraż-
liwości tych węzłów, wynikającej z konkurowania 
z innymi węzłami o „względy” innych uczestników 
sieci, a także konkurowanie z innymi uczestni-
kami ich (węzłów sieci) macierzystych sektorów lub 
rynków . Padula i Dagnino (2007, ss . 33, 48) uważają, 
że koopetycja dostarcza bardziej realistycznego spoj-
rzenia na rozwijanie relacji współpracy . 

Wypracowano dotychczas wiele typologii strategii 
koopetycji . Badania y . Luo (2004, 2006, 2007) głów-
nie stanowią inspirację dla wielu badaczy, którzy 
wykorzystują wprost zaproponowane przez niego 
typologie strategii koopetycji lub je modyfikują na 
potrzeby własnych badań [Rusko, 2011, s . 311–320; 
Mention, 2011, s . 44–53) . Jest to niewątpliwy sygnał, 
że koopetycja jest jeszcze niezbadanym obszarem 
aktywności organizacji biznesowych . 

dr hab . Ewa Stańczyk-Hugiet 
Katedra Strategii i Metod Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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Współpraca jest główną siłą napędową relacji, 
dominuje nad konkurencją, gdy jest wykorzystywana 
jako bariera konkurencji wobec pozostałych konku-
rentów . Intensyfikacja współpracy następuje w celu 
zbudowania i/lub wzmocnienia kolektywnej siły prze-
targowej i może być traktowana jako bariera wejścia . 
Gdy wymagania rynkowe, w szczególności klientów, 
są coraz bardziej kompleksowe, relacja współpracy 
zorientowana jest na wykorzystywanie komplemen-
tarnych zasobów, a w efekcie na dzielenie ryzyka 
i kosztów . 

Zwiększenie presji na integrację globalnego łań-
cucha wartości może intensyfikować relację współ-
pracy . Presja ta może wynikać ze wzrastającego zna-
czenia ekonomii skali i internalizowania operacji na 
całym świecie, redukcji marż zysku z powodu global-
nej konkurencji lub zmniejszenia popytu i pogłębia-
jącej się potrzeby wzrostu wydajności i skuteczno-
ści . W każdym przypadku współpraca staje się bar-
dziej intensywna . 

Relacja współpracy staje się bardziej intensywna, 
jeśli nawiązywana jest jako reakcja na oddziaływa-
nie otoczenia instytucjonalnego . Głównym motywem 
partnerów jest zwiększenie siły przetargowej . Współ-
pracujący konkurenci będą zainteresowani nieustan-
nym inwestowaniem w specyficzne procedury oparte 
na relacjach . Dążenie do wzmocnienia relacji współ-
pracy jest określone przez zakumulowane zaufanie, 
wzajemne uczenie się i dostosowania . Stąd właśnie 
takie elementy, jak zaufanie między partnerami, pro-
cesy uczenia się czy wzajemna adaptacja wzmacniają 
relacje współpracy, „rozciągając” granice oddziaływa-
nia organizacji . 

Z kolei relacja konkurencji dominuje nad relacją 
współpracy w układach koopetycyjnych, gdy cele kon-
kurentów są zbieżne lub zachodzą na siebie . Taka 
sytuacja może występować, jeżeli: z rywale używają 
tych samych strategii konkurencyjnych lub bazują 
na tych samych źródłach przewagi konkurencyjnej 
z rynki dla konkurujących ze sobą przedsiębiorstw 
zwiększają się i konkurenci widzą w nich pole swo-
jego strategicznego działania lub z podobieństwo 
produktu i portfela biznesu zwiększa się, powodu-
jąc, że konkurenci funkcjonują w tym samym obsza-
rze/w tej samej domenie produktów . Konkurencyjna 
relacja między partnerami układu koopetycyjnego 
intensyfikuje się, jeśli konkurent ma niezależność 
zasobową . Innymi słowy, jeśli współzależność zaso-
bowa się zmniejsza, relacja konkurencji dominuje nad 
relacją współpracy . 

podsumowanie 

astępstwem” teorii zasobowej w zarzą-
dzaniu jako obszaru badawczego stało się 
zagadnienie relacji międzyorganizacyjnych . 

Przedmiotem badań staje się organizacja działająca 
w kontekście sieci . Powszechne jest przekonanie doty-
czące nowego paradygmatu – paradygmatu relacyj-
nego, koncentrującego się na relacjach jako krytycz-
nym elemencie „dopasowania” między organizacją 
a kontekstem . Taka perspektywa znacznie poszerza 
obszar badań prowadzonych na gruncie problemów 
zarządzania, wskazując na inne możliwości kształto-
wania własnej pozycji w otoczeniu przez organizację 
niż perspektywa otoczenia sektorowego . Oznacza to 
konieczność zmiany strategii badawczej, dotyczącej 
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Summary 
This paper introduces the concept of a coopetition . This 
article stresses an increasingly important perspective 
in studying competition: simultaneous competition and 
cooperation between rivals (i .e ., coopetition) . In order to 
develop an overall framework to analyze coopetition, this 
article explains why coopetition occurs, discusses situ-
ations in which cooperation or competition increases or 
decreases in a coopetition network . The general conclusion 
is that we should look more closely at how networks are 
constituted and how they currently function . This paper 
explores the networked nature . The core argument in this 
paper is that the study of coopetition requires the new fra-
meworks and methodology . 

Wprowadzenie 

ukces przedsiębiorstwa w warunkach nara-
stającej konkurencji rynkowej zależy 
w dużym stopniu od realizowanej strategii 

konkurencji opierającej się na: z analizie czynników 
stanowiących kluczowe źródła przewagi konkuren-
cyjnej z prawidłowej identyfikacji trendów rynko-
wych oraz z pogłębionej analizie konkurentów, 
a także z umiejętności wykorzystania zasobów 
innych przedsiębiorstw oraz potencjału różnych 
krajów i regionów . Mechanizm tworzenia przewagi 
konkurencyjnej obejmuje czynniki istotne dla odbior-
ców, które są uzależnione m .in .: od poziomu tech-
nologii, kapitału ludzkiego i rzeczowego, organizacji 
i metod zarządzania, podejmowanych działań mar-
ketingowych oraz zdolności innowacyjnych przedsię-
biorstwa . Te uwarunkowania są kształtowane pod 
wpływem wiedzy i umiejętności zarządu, co z kolei 
wiąże się z posiadaniem kluczowych kompetencji 
i wyróżniających firmę zdolności . 

Podstawowe znaczenie dla budowy skutecznej 
strategii konkurencji ma prawidłowa ocena czynni-
ków wpływających na decyzje konsumentów, co 
umożliwia stworzenie oferty, która zapewni odbior-
com wyższą wartość odnoszącą się do oferowanych 
korzyści . W artykule przedstawiono analizę rynko-
wych czynników konkurencyjności charakterystycz-
nych dla przedsiębiorstw dużych, średnich, małych 
i mikro . Podstawę do napisania artykułu stanowiły 
badania przeprowadzone przez zespół Katedry 
Zarządzania Strategicznego Szkoły Głównej Handlo-
wej w ramach projektu „Warunki wzrostu konku-
rencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach 
Unii Europejskiej” . Badania obejmowały próbę 200 
przedsiębiorstw wyróżniających się silną pozycją 
konkurencyjną na rynkach UE1) . Punktem wyjścia 
analizy było założenie, że specyfika kształtowania 
przewagi konkurencyjnej jest uzależniona od wiel-
kości przedsiębiorstwa, co oznacza, że menedżero-
wie wskazują na różne źródła konkurencyjności oraz 
związane z nimi rynkowe czynniki konkurencyjno-
ści, umożliwiające skuteczne konkurowanie na 
poszczególnych rynkach2) . Dodatkowo przyjęto zało-
żenie, że na przestrzeni lat następują zmiany 
w zakresie oceny znaczenia poszczególnych czynni-
ków konkurencyjności w kształtowaniu przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw3) . 

Analiza rynkowych czynników konkurencyjności, 
wymienianych przez menedżerów dużych przedsię-
biorstw, wskazuje na wiodące znaczenie jakości pro-
duktu – 92,1% wskazań oraz ceny – 68,4% wskazań . 
Wysoka jakość stanowiła 27,1% udzielanych odpo-
wiedzi, a cena – 20,2% . Do innych istotnych czyn-
ników zaliczono: szybkość i terminowość dostaw, 
udział w rynku, wiarygodność firmy oraz korzyści 
związane z ofertą produktową, tzn . szerokość oferty, 
wprowadzane nowości, cechy produktu oraz dostęp-
ność niszowych produktów . W mniejszym stopniu 
podkreślono znaczenie budowania i utrzymywania 
relacji z klientami – wymieniono je w 25% firm, co 
stanowi jedynie 2,3% wskazań w stosunku do liczby 
udzielanych odpowiedzi . Niektóre wymieniane czyn-
niki, takie jak nowoczesne technologie oraz koszty 
produkcji nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje 
konsumentów i należałoby je raczej zaliczyć do źródeł 
konkurencyjności . Do podstawowych mechanizmów 
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wewnętrznych, decydujących o konkurencyjności 
dużych przedsiębiorstw, należą czynniki związane 
z zarządzaniem kadrami, stosowaną technologią 
i organizacją produkcji, zarządzaniem marketingiem 
oraz organizacją i metodami zarządzania . 

Do najczęściej wymienianych czynników konku-
rencyjności w średnich przedsiębiorstwach należą 
jakość i cena . Wysoką jakość produktu wskazano 
w 98,2% firm, co stanowiło 30,9% wszystkich 
odpowiedzi, natomiast cenę wymieniło 68,4% 

Tab. 1. rynkowe czynniki konkurencyjności wymieniane przez menedżerów dużych przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań 

Udział wskazań (w %)  
w stosunku do liczby 

wskazań firm 
Wysoka jakość produktu/usługi 35 27,1 92,1
Cena 26 20,2 68,4
Terminowość dostaw/szybkość dostaw 15 11,6 39,5
Udział w rynku 9 7,0 23,7
Oferta produktowa/szeroka oferta produktów/usług 8 6,3 21,1
Wprowadzane nowości, nowe wzory 7 5,4 18,4
Wiarygodność, uczciwość, rzetelność, referencje, dobra opinia 6 4,7 15,8
Cechy produktu 5 3,9 13,2
Niszowe produkty 5 3,9 13,2
Nowe/nowoczesne technologie wytwarzania/poziom technologiczny 4 3,1 10,5
Dobre relacje z klientami 3 2,3 7,9
Koszty produkcji, niższe koszty produkcji/przedsiębiorstwa 3 2,3 7,9
Korzystne warunki dla stałych odbiorców 2 1,6 5,3
Rynki zbytu/kanały dystrybucji/sieć dystrybucji 1 0,8 2,6
razem 129 100,0 339,6 

Źródło: raport z badań „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach UE”, Katedra 
Zarządzania Strategicznego SGH, Warszawa 2009 . 

Tab. 2. rynkowe czynniki konkurencyjności wymieniane przez menedżerów średnich przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań 

Udział wskazań (w %)  
w stosunku do liczby 

wskazań firm 
Wysoka jakość produktu/usługi 110 30,9 98,2
Cena 90 25,3 80,4
Terminowość dostaw/szybkość dostaw 22 6,2 19,6
Udział w rynku 21 5,9 18,8
Niszowe produkty 21 5,9 18,8
Nowe/nowoczesne technologie wytwarzania/poziom technologiczny 20 5,6 17,9
Cechy produktu 18 5,1 16,1
Oferta produktowa/szeroka oferta produktów/usług 17 4,8 15,2
Wprowadzane nowości, nowe wzory 12 3,4 10,7
Wiarygodność, uczciwość, rzetelność, referencje, dobra opinia 11 3,1 9,8
Dobre relacje z klientami 5 1,4 4,5
Koszty produkcji, niższe koszty produkcji/przedsiębiorstwa 3 0,8 2,7
Rynki zbytu/kanały dystrybucji/sieć dystrybucji 3 0,8 2,7
Korzystne warunki dla stałych odbiorców 3 0,8 2,7
razem 356 100,0 318,1

Źródło: ibidem . ,
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menedżerów, a udział wskazań wyniósł 25,3% . 
Kolejne wymieniane czynniki to terminowość 
i szybkość dostaw oraz udział w rynku, a także 
dostępność niszowych produktów, szeroka oferta 
produktowa, cechy produktu, wprowadzane nowo-
ści, czyli czynniki związane z oferowanym produk-
tem bądź usługą . Mniejsze znaczenie przypisano 
utrzymywaniu dobrych relacji z klientami i podob-
nie jak w przypadku dużych przedsiębiorstw do 
rynkowych czynników konkurencyjności zaliczono 
stosowane technologie oraz koszty produkcji . Do 
podstawowych mechanizmów wewnętrznych decy-
dujących o konkurencyjności przedsiębiorstw mene-
dżerowie zaliczyli: zarządzanie kadrami, technolo-
gię i organizację produkcji oraz zarządzanie mar-
ketingiem . Struktura rynkowych czynników 
konkurencyjności dużych i średnich przedsiębiorstw 
jest zbliżona zarówno w przypadku kluczowych 
czynników konkurencyjności, jak i tych, którym 
menedżerowie nie przypisywali szczególnej roli . 
Menedżerowie wskazują także na podobne źródła 
konkurencyjności, tym niemniej znaczenie metod 
organizacji i zarządzania jest większe w dużych 
przedsiębiorstwach . 

W porównaniu do dużych i średnich przedsię-
biorstw, menedżerowie małych firm przypisują 
podobne znaczenie jakości oraz cenie w kształto-
waniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw . 
Wysoką jakość produktu wskazano w 94,7% firm, 
a udział wskazań wyniósł 27,7%, natomiast cenę 
wymieniło 84,2% respondentów, a udział odpowie-
dzi stanowił 24,6% wszystkich wskazań . Do istot-
nych czynników konkurencyjności zaliczono: ter-
minowość dostaw oraz czynniki związane z ofertą 
rynkową, tzn . cechy produktu, wprowadzane nowo-
ści, dostępność niszowych produktów oraz szero-
kość oferty . Według menedżerów mniejsze znacze-
nie mają udział w rynku i dobre relacje z klien-
tami . Podobnie jak w przypadku pozostałych 
badanych przedsiębiorstw respondenci wymienili 
nowoczesne technologie oraz niższe koszty wytwa-
rzania w ramach rynkowych czynników konkuren-
cyjności, co wskazuje na niejednoznaczne rozumie-
nie pojęć dotyczących mechanizmów tworzenia 
przewagi konkurencyjnej wśród badanych mene-
dżerów . Do podstawowych źródeł konkurencyjności 
zaliczono zarządzanie kadrami, technologię i orga-
nizację produkcji oraz zarządzanie marketingiem, 

Tab. 3. rynkowe czynniki konkurencyjności wymieniane przez menedżerów małych przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań 

Udział wskazań (w %)  
w stosunku do liczby 

wskazań firm 
Wysoka jakość produktu/usługi 36 27,7 94,7
Cena 32 24,6 84,2
Cechy produktu 10 7,7 26,3
Wprowadzane nowości, nowe wzory 10 7,7 26,3
Terminowość dostaw/szybkość dostaw 9 6,9 23,7
Niszowe produkty 7 5,4 18,4
Oferta produktowa/szeroka oferta produktowa/usług 7 5,4 18,4
Nowe/nowoczesne technologie wytwarzania/poziom technologiczny 5 3,8 13,2
Udział w rynku 5 3,8 13,2
Dobre relacje z klientami 3 2,3 7,9
Korzystne warunki dla stałych odbiorców 3 2,3 7,9
Koszty produkcji, niższe koszty produkcji/przedsiębiorstwa 2 1,5 5,3
Rynki zbytu/kanały dystrybucji/sieć dystrybucji 1 0,8 2,6
razem 130 100,0 342,1

Źródło: ibidem . 

Tab. 4. rynkowe czynniki konkurencyjności wymieniane przez menedżerów mikroprzedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań

Udział wskazań (w %)  
w stosunku do liczby 

wskazań firm 
Cena 10 30,3 83,3
Wysoka jakość produktu/usługi 8 24,2 66,7
Terminowość dostaw/szybkość dostaw 4 12,1 33,3
Niszowe produkty 2 6,1 16,7
Oferta produktowa/szeroka oferta produktów/usług 2 6,1 16,7
Wiarygodność, uczciwość, rzetelność, referencje, dobra opinia 2 6,1 16,7
Cechy produktu 1 3,0 8,3
Wprowadzanie nowości/nowe wzory 1 3,0 8,3
Udział w rynku 1 3,0 8,3
Dobre relacje z klientami 1 3,0 8,3
Korzystne warunki dla stałych odbiorców 1 3,0 8,3
razem 33 100,0 274,9

Źródło: ibidem . 
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co odpowiada kolejności wymienianych czynników 
wewnętrznych przez menedżerów średnich firm . 

Menedżerowie mikroprzedsiębiorstw do najważ-
niejszych czynników konkurencyjności zaliczyli cenę 
oraz jakość . Cenę wymieniono w 83,3% firm, a udział 
wskazań w ogólnej liczbie odpowiedzi wyniósł 30,3%, 
natomiast jakość wskazało 66,7% respondentów, co 
stanowiło 24,2% wszystkich odpowiedzi . Kolejne 
wymieniane czynniki to terminowość dostaw, dostęp-
ność niszowych produktów, oferta produktowa oraz 
wiarygodność i dobra opinia . Nie przypisano szcze-
gólnego znaczenia utrzymywaniu dobrych relacji 
z klientami oraz udziałowi w rynku . Mimo pewnych 
podobieństw, struktura rynkowych czynników kon-
kurencyjności w mikroprzedsiębiorstwach różni się 
od pozostałych firm . W przeciwieństwie do innych 
badanych przedsiębiorstw czynnik cenowy odgrywa 
największą rolę, wyprzedzając jakość, a znaczenie 
udziału w rynku jest marginalne . Równie istotne są: 
terminowość dostaw, oferta produktowa oraz dostęp-
ność niszowych produktów . Do podstawowych źródeł 
konkurencyjności respondenci zaliczyli zarządzanie 
marketingiem oraz zarządzanie kadrami, co wska-
zuje także na różnice w mechanizmie tworzenia 
przewagi konkurencyjnej badanych firm . 

Wnioski 

rzeprowadzona analiza wskazuje na wio-
dące znaczenie jakości i ceny jako głównych 
rynkowych czynników konkurencyjności 

badanych przedsiębiorstw . We wszystkich firmach 
istotne znaczenie przypisano także terminowości 
dostaw oraz czynnikom związanym z ofertą rynkową, 
tzn . z cechom produktu, takim jak: funkcjonalność, 
przydatność, unikatowość, bezpieczeństwo użytko-
wania z szerokości oferty bądź dostępności niszo-
wych produktów z wprowadzanym innowacjom oraz 
nowym wzorom, a także z wiarygodności i dobrej 
opinii . Zastanawia fakt, że respondenci we wszyst-
kich badanych przedsiębiorstwach nie przypisali 
szczególnej roli utrzymywaniu dobrych relacji 
z klientami . Do podstawowych źródeł konkurencyj-
ności menedżerowie zaliczyli natomiast zarządzanie 
kadrami, technologię i organizację produkcji, zarzą-
dzanie marketingiem oraz organizację i metody 
zarządzania . 

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa wystą-
piły zarówno różnice, jak i podobieństwa dotyczące 
sposobów kształtowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw . W dużych i średnich przedsiębior-
stwach podstawowe znaczenie dla konkurencyjności 
mają: jakość, cena, terminowość dostaw i udział 
w rynku, a także czynniki związane z ofertą rynkową . 
Podobne są także kluczowe źródła konkurencyjności, 
do których zaliczono zarządzanie kadrami, technolo-
gię produkcji oraz zarządzanie marketingiem, 
a w przypadku dużych przedsiębiorstw dodatkowo 
– organizację i metody zarządzania . W małych 
i mikroprzedsiębiorstwach do podstawowych czynni-
ków konkurencyjności zaliczono jakość, cenę oraz ter-
minowość dostaw i czynniki związane z ofertą ryn-
kową . Znaczenie ceny jest relatywnie większe w tych 
firmach, a w mikroprzedsiębiorstwach menedżerowie 
uznają ją jako czynnik kluczowy . Podstawowe źródła 
konkurencyjności stanowią zarządzanie kadrami 
oraz zarządzanie marketingiem . 

Na podstawie wyników badań dotyczących kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, przeprowadzonych 
w latach 2005–2006 oraz 2007–2008, można stwier-
dzić, że na przestrzeni lat następuje zmiana znacze-
nia poszczególnych czynników konkurencyjności 
w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw . Podczas gdy w badaniach z lat 2005–2006 
do podstawowych czynników konkurencyjności zali-
czano cenę, utrzymywanie relacji z klientami oraz 
terminowość dostaw, menedżerowie w badaniach 
z lat 2007–2008 wymieniali jakość, cenę oraz ter-
minowość dostaw . Widoczna jest obecnie tendencja 
do przywiązywania większego znaczenia do wysokiej 
jakości produktu, natomiast analiza pozostałych 
czynników wskazuje na wzrost znaczenia wdraża-
nych innowacji oraz stosowania nowych wzorów 
i rozwiązań w zakresie oferty produktowej . 

dr Maria Johann 
Katedra Zarządzania Strategicznego 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

PrZYPiSY
1) Raport z badań „Warunki wzrostu konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorstw na rynkach UE”, Katedra Zarządzania 
Strategicznego SGH, Warszawa 2009 . 
2) W badaniach uczestniczyło 200 przedsiębiorstw, z czego 
38 stanowiły przedsiębiorstwa duże (250 osób i więcej 
zatrudnionych), średnich przedsiębiorstw było 112 (od 50 
do 249 zatrudnionych), małych – 38 (od 10 do 49 osób), 
a mikro – 9 (do 9 zatrudnionych) . 
3) Analiza porównawcza została przeprowadzona na podstawie 
wyników badań konkurencyjności przedsiębiorstw zawartych 
w książce Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach 
Unii Europejskiej, red . nauk . Z . PIERśCIONEK, S . JUREK-
-STęPIEń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006 . 
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Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, Oficyna 
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Summary 
According to the results of the research carried out by the 
Department of Strategic Management of Warsaw School of 
Economics, which was a part of the project „Conditions of 
Competitiveness Increase of Polish Enterprises on the Euro-
pean Markets”, managers of big and medium sized enter-
prises attribute crucial role to factors such as quality, price, 
fast delivery and market share in building and maintaining 
competitive advantage . Managers of small enterprises stress 
the significance of price, quality and fast delivery as signi-
ficant factors in building competitive advantage . In compa-
rison to survey carried out in 2005–2006 managers put 
more emphasis on quality and innovations and less on the 
necessity of building relationships with customers .
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od pomysłu do przedsięwzięcia 
– koncepcja sposobności 
przedsiębiorczych   
   
Agnieszka Kurczewska

pojęcie sposobności i ich rola w nauce 
o przedsiębiorczości

becnie w przedsiębiorczości odchodzi się od 
identyfikacji osób, które stają się przedsię-
biorcami (czyli poszukiwania specyfiki 

przedsiębiorców) w stronę zrozumienia zależności 
między przedsiębiorczymi jednostkami a wartościo-
wymi sposobnościami [Eckhardt, Shane, 2003] . Na-
uka o przedsiębiorczości poddaje obecnie dyskusji 
i badaniom przede wszystkim zagadnienie istnienia, 
identyfikacji, powstawania, rozwoju czy wykorzysty-
wania tzw . sposobności przedsiębiorczych . W litera-
turze polskojęzycznej problematyka ta nie podlega-
ła dotychczas szerszej dyskusji . W piśmiennictwie 
anglojęzycznym zagadnienie określane jest jako  
opportunities (lub entrepreneurial opportunities) . Roz-
ważania na temat sposobności przedsiębiorczych na-
leży rozpocząć zatem od uwagi o charakterze se-
mantycznym . Słowo „sposobność” w języku polskim 
nie jest może zbyt trafnie dobrane, trudno jednak 
o bardziej adekwatne . Słowniki angielsko-polskie 
zgodnie tłumaczą opportunities jako: sposobności, 
możliwości, okazje, szanse, możność . Z określeń 
tych najtrafniejsze wydaje się słowo „sposobność”, 
by jednak zawrzeć treści przedsiębiorczości, w arty-
kule zdecydowano się na określenie „sposobności 
przedsiębiorcze” . Słownik języka polskiego definiu-
je sposobność jako „sprzyjającą okoliczność, okazję 
do zrobienia czegoś” [Słownik Języka Polskiego, 
2011]; porównując ją do definicji Oxfordzkiego Słow-
nika Języka Angielskiego (2010): „czas, warunek lub 
zestaw okoliczności umożliwiających lub faworyzują-
cych dane działanie lub cel” łatwo zauważyć, że ory-
ginalny sens słowa opportunity w „sposobności” jest 
zachowany . 

Przegląd światowej literatury z zakresu przedsię-
biorczości nie pozostawia wątpliwości, że „sposobno-
ści przedsiębiorcze” są słowem kluczem w dzisiejszej 
nauce z tej dziedziny . Pojęcie to, chociaż nie końca 
zbadane i precyzyjnie określone, jest używane w licz-
nych definicjach przedsiębiorczości, a także wskazy-
wane jako priorytetowy kierunek badań . Na przykład 
Krueger (2000) definiuje przedsiębiorczość jako spo-
sób myślenia, w którym sposobności przeważają nad 
obawami . Holcombe (2003) określa przedsiębiorcę 
jako twórcę sposobności przedsiębiorczych . Według 
Sarason (2006) przedsiębiorczość jest dynamicznym 
procesem, w którym jednostka oddziałuje na sposob-
ności, jednocześnie będąc pod wpływem źródeł tej 
sposobności . Short et al . (2010, s . 55) definiują 

sposobność jako idee, a nawet marzenia, które są 
odkrywane lub tworzone przez przedsiębiorczą jed-
nostkę i które w wyniku dokonywanej analizy odbie-
rane są jako atrakcyjne . Według Shorta et al . (2010) 
sposobność jest konstrukcją, która może stać się 
podstawą do budowy teorii z zakresu przedsiębior-
czości . Sposobności w literaturze czasami bywają 
nazywane Eureka moments [fiet, 2007] lub aha! mo-
ments [Lumpkin, Lichtenstein, 2005] . Nie dotyczą 
jednak tylko takich sytuacji . Mogą być bowiem wyni-
kiem precyzyjnej analizy, jak i zbiegu okoliczności, 
być efektem racjonalnego rozumowania lub przypad-
kowego działania [Kyrö et al ., 2011] . 

Konieczność prowadzenia badań sposobności 
przedsiębiorczych postuluje bardzo wielu znakomi-
tych badaczy . Gaglio i Katz (2001, s . 107) piszą: „Po-
dróż od pomysłu do możliwych w wykonaniu sposob-
ności, aż do ich wdrożenia, musi zostać wyjaśniona 
w teorii przedsiębiorczości . Ta podróż ( . . .) posiada 
możliwe do zidentyfikowania etapy, nawet jeśli gra-
nice między tymi etapami są rozmyte” . Autorzy 
twierdzą, że zrozumienie procesu identyfikacji spo-
sobności jest podstawowym wyzwaniem intelektual-
nym nauki o przedsiębiorczości, ponieważ dotyczy 
podstawowego i zarazem charakterystycznego za-
chowania – zachowania przedsiębiorczego . Dla  
Shane’a i venkataraman (2003) rozpoznanie spo-
sobności jest podstawą procesu przedsiębiorczego, 
zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia . Jako że 
większość badaczy akceptuje koncepcję naczelnej 
roli sposobności w nauce przedsiębiorczości, w ostat-
nim dziesięcioleciu podjęto wiele badań, starając się 
wyjaśnić identyfikacje i rozwój sposobności przedsię-
biorczej na gruncie ekonomicznym, społecznym, filo-
zoficznym czy psychologicznym . Na przykład teoria 
sposobności była wyjaśniana na podstawie teorii 
strukturacji Giddensa [Sarason et al ., 2006], czy w ra-
mach modelu budowania teorii Dubina [Ardichvili 
et al ., 2003] . 

Mnogość i wielowątkowość prowadzonych ba-
dań powoduje konieczność ich uporządkowania 
i usystematyzowania . Punktami sporu badaczy są 
przede wszystkim źródła sposobności, obiektyw-
ność ich istnienia i sposób identyfikacji . Celem ar-
tykułu jest konceptualizacja sposobności przedsię-
biorczych, zarówno jako procesu (wiodącego od 
idei do eksploatacji sposobności), jak i zespołu 
kompetencji jednostek . Dwutorowe spojrzenie po-
zwala na zrozumienie jednego z podstawowych za-
gadnień, którym zajmuje się obecnie nauka 
o przedsiębiorczości . 
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sposobności przedsiębiorcze jako proces 
i jako rodzaj kompetencji 

posobność” jest słowem powszechnie uży-
wanym w języku potocznym, również 
w kontekście przedsiębiorczości . W zna-

czeniu potocznym sposobność utożsamiana jest 
z szansami, możliwościami zrobienia czegoś, co do-
tąd nie było robione, lub zrobione nie w takim zna-
czeniu czy aspekcie, a jest postrzegane jako wykonal-
ne i przynoszące wartość, pod warunkiem wdroże-
nia we właściwym momencie . Sposobności uważane 
są zazwyczaj za mało powszechne zjawisko (stąd jed-
nym z synonimów jest „okazja”) z powodu niedostęp-
ności w danym czasie lub dostępności tylko dla nie-
których . W literaturze z zakresu przedsiębiorczości 
najczęściej cytowaną definicją wydaje się być zapro-
ponowana przez Shane’a i venkataraman (2000, 
s . 220) . Autorzy rozumieją sposobności jako „sytu-
acje, w których nowe dobra, usługi, materiały czy 
metody organizacyjne mogą zostać sprzedane po ce-
nie wyższej niż cena ich produkcji” . Jest to definicja 
o charakterze ekonomicznym . Do definiowania spo-
sobności w ten sposób przychyla się również Holcombe 
(2003), który dodaje, że trudności w ich określaniu 
są spowodowane trwaniem w czasie i niepewnością . 
Według Sarasvathy et al . (2003) pojęciu sposobności 
towarzyszą nowe pomysły, wiara w osiągnięcie celów 
generujących wartość i działania, by wcielić je w ży-
cie . Ciekawą definicję sposobności przedstawia Sha-
ne (2003, s . 18); według niego są to „sytuacje, w któ-
rych jednostka wykorzystuje zasoby, tworząc nowe 
relacje między środkami a celami, wierząc, że przy-
niesie to zysk” . Sposobność jest semantycznie pojem-
ną i różnorodną koncepcją . Holcombe (2003) rozróż-
nia dwa rodzaje sposobności: te będące rezultatem 
działalności innowacyjnej oraz te będące efektem 
dostrzeżenia możliwości, jakie stwarza dany rynek . 
Podobnie D’Souza (2010) zauważa grupę sposobności 
innowacyjnych i naśladowczych (będących efektem 
imitacji) . 

Literatura z zakresu przedsiębiorczości wskazu-
je, że sposobności przedsiębiorcze są wynikiem wa-
runków otoczenia lub indywidualnych działań . Shane 
(2003) wyróżnia dwa powody, dla których niektóre 
jednostki identyfikują sposobności, a inne tego nie 
potrafią . Są to: lepszy dostęp do informacji na temat 
istnienia sposobności oraz większa umiejętność ich 
identyfikacji, dzięki bardziej rozwiniętym zdolno-
ściom kognitywnym . Dostęp do informacji warunku-
ją doświadczenia życiowe, sieci kontaktów i proces 
szukania . Kompetencjom kognitywnym sprzyja inte-
ligencja oraz zdolności absorpcyjne . Cechy indywidu-
alne są wypadkową czynników psychologicznych i de-
mograficznych . 

Odmienne poglądy wobec źródeł sposobności 
przedstawiają Schumpeter i Kirzner, należący do 
najwybitniejszych badaczy przedsiębiorczości (tabe-
la 1) . Punktem sporu między wizją Schumpetera 
i Kirznera jest źródło sposobności . Według Kirznera 
kluczem jest zróżnicowany dostęp do informacji, we-
dług Schumpetera – nowa informacja . Biorąc pod 
uwagę koncepcje kreatywnej destrukcji Schumpetera, 
proces ten ma miejsce, kiedy nowe sposobności za-
stępują dotychczasowe modele biznesowe [Short  
et al ., 2010] . 

W ujęciu schumpeterowskim źródłem sposobno-
ści są przede wszystkim zmiany technologiczne (po-
zwalają alokować zasoby w nowy, potencjalnie bar-
dziej produkcyjny sposób), zmiany polityczne i regu-
lacyjne oraz zmiany społeczne i demograficzne 
(przede wszystkim urbanizacja, dynamika populacji 
i infrastruktura edukacji) [Shane, 2003] . Z kolei 
w ujęciu kirznerowskim sposobności są idiosynkra-
tyczne . venkataraman również zadaje pytanie o źró-
dła sposobności przedsiębiorczych . Według niej bar-
dzo dużą rolę odgrywa wiedza, do której wszyscy nie 
mają równego dostępu . Eckhardt i Shane (2003) 
dzielą sposobności przedsiębiorcze ze względu na trzy 
kryteria: obszar zmian, których są rezultatem, ich 
źródło, a także charakter inicjatora zmian . Jeśli chodzi 
o obszar występowania, autorzy, za Schumpeterem, 
wymieniają sposobności będące rezultatem tworze-
nia nowych produktów lub usług, geograficznego 
odkrycia nowych rynków, tworzenia lub odkrycia no-
wych surowców, nowych metod produkcji lub nowych 
sposobów organizacji . Biorąc pod uwagę źródło spo-
sobności, Eckhardt i Shane (2003) identyfikują czte-
ry ich rodzaje: 

 z te będące rezultatem asymetrii informacji i efek-
tem zewnętrznych szoków nowej informacji; 

 z popytowe i podażowe; 
 z sposobności ukierunkowane na zwiększenie pro-

duktywności i te poszukujące zysku; 
 z sposobności jako katalizatory zmian, które powo-

dują kolejne sposobności (podział ten uwzględnia 
charakter podmiotu, który inicjuje zmianę) . 

Spornym zagadnieniem, wiążącym się ze spo-
sobnościami przedsiębiorczymi, jest obiektywność 
ich istnienia . Według Alvareza i Barneya (2007) 
sposobności istnieją niezależnie od działań przed-
siębiorcy . Pogląd ten dzielą inni badacze, tacy jak 
Shane (2003) czy Aldrich i Cliff (2003), uznając, 
że sposobności istnieją w formie niezaspokojonych 
potrzeb, nierozwiązanych problemów, czy nieefek-
tywnych procesów, a rolą przedsiębiorcy jest ich 
identyfikacja . Inni autorzy, np . [Shane, venkataraman, 
2003; Ardichvili, 2003], uważają, że sposobności 
są produktem umysłu jednostki, czyli nie istnieją 
poza nią . 

„

Tab. 1. Charakterystyka sposobności przedsiębiorczych według Schumpetera i Kirznera 

Sposobności według Schumpetera Sposobności według Kirznera 

wprowadzające w nierównowagę 
wymagające nowych informacji 
innowacyjne 
rzadkie 
angażujące tworzenie 

równoważące 
niewymagające nowych informacji 
mniej innowacyjne 
często spotykane 
ograniczone do odkrywania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [SHANE, 2003] . 
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Mimo podejmowania wielu badań z zakresu spo-
sobności przedsiębiorczych, pytania, czym są sposob-
ności przedsiębiorcze, jak je identyfikować, jak roz-
wijać i wykorzystywać nie mają jednoznacznej odpo-
wiedzi . Wokół pojęcia sposobności przedsiębiorczych 
powstało wiele różnorodnych koncepcji . Najogólniej 
ujmując, w literaturze przedmiotu identyfikacja spo-
sobności przedsiębiorczych (nazywana również od-
krywaniem czy szukaniem) jest przedstawiana jako 
proces, ale i zestaw umiejętności . Przykłady defini-
cji dla obu grup wskazuje tabela 2 . 

Należy jednak zwrócić uwagę, że sposobność, 
zarówno jako proces i jako zestaw kompetencji, 
mieści się w pojęciu zachowania przedsiębiorcze-
go (entrepreneurial behaviour) . McMullen stwier-
dza: „Sposobność jest koncepcją, która odnajduje 
swoje znaczenie w kontekście ludzkiego działania” . 
Ludzkie działanie wymaga jednostki, stąd na przy-
kład Sarason et al . (2006, s . 287) określają przed-
siębiorcę jako jednostkę zaangażowaną w celowe 
działanie . 

podejścia badawcze do zagadnienia  
identyfikacji sposobności 

edług franka i Mittera (2009) można wyod-
rębnić cztery szkoły zajmujące się badaniem 
identyfikacji sposobności . Są to: szkoła 

oparta na kapitale ludzkim, szkoła szukająca wyja-
śnień w psychologii poznawczej (kognitywnej), szko-
ła nauczania (learning school) oraz szkoła rozpatru-
jąca sposobności z punktu widzenia kapitału społecz-
nego . Przyjrzyjmy się założeniom każdej ze szkół, 
koncentrując się na wyodrębnieniu czynników, które 
umożliwiają identyfikację i rozwój sposobności 
przedsiębiorczych . 

Szkoła oparta na kapitale ludzkim 

Zdolność ludzi do identyfikacji i rozwoju sposob-
ności zależy od czynników związanych z kapitałem 
ludzkim . Mogą one mieć charakter ogólny, zaliczyć 
tu wtedy można poziom wykształcenia czy doświad-
czenie zawodowe, a także specyficzny charakter 
(charakterystyczny dla danej osoby): znajomość da-
nej branży, konkretne umiejętności (np . techniczne), 
indywidualną sieć kontaktów (networking) . Dużą 
rolę w identyfikacji sposobności przypisuje się do-
stępności informacji i wiedzy, które mogą mieć swo-
je odzwierciedlenie w poziomie wykształcenia i do-
świadczenia . 

Szkoła oparta na psychologii poznawczej 

Procesy kognitywne u przedsiębiorców i nie-
przedsiębiorców przebiegają inaczej i mają wpływ na 
identyfikację sposobności przedsiębiorczych . Cytując 
Barona (2004, s . 221), „perspektywa kognitywna pod-
kreśla, że na wszystko, o czym myślimy, co mówimy 
i co robimy wpływają procesy umysłowe – mechani-
zmy kognitywne, dzięki którym zdobywamy, przecho-
wujemy, przekształcamy i wykorzystujemy informa-
cje” . Podkreśla się istnienie specyficznych schematów 
(konstrukcji) umysłowych, które ułatwiają identyfika-
cję sposobności . Przedsiębiorcy mają pewnego rodza-
ju prototypy zachowań, wzory postępowania, które 
umożliwiają im wyodrębnienie sposobności . 

Szkoła nauczania 

Szkoła nauczania łączy elementy szkoły opartej 
na kapitale ludzkim i podejścia kognitywnego . Wie-
dza, jaką dany człowiek ma, indukuje procesy ucze-
nia się, które są moderowane przez procesy kogni-
tywne . Procesy uczenia mogą wzmocnić lub utrudnić 
identyfikację sposobności . Istotną rolę odgrywa tu 
również intuicja . 

Szkoła oparta na kapitale społecznym 

O identyfikacji i wykorzystaniu sposobności de-
cyduje stopień osadzenia przedsiębiorcy w relacjach 
społecznych, takich jak na przykład sieci społeczne, 
które umożliwiają dotarcie do wybranych, niedostęp-
nych powszechnie informacji . 

identyfikacja sposobności 

rzegląd literatury z zakresu sposobności po-
czątkowo budzi kontrowersje . Autorzy piszą 
o odkrywaniu sposobności, ich kreowaniu, 

rozpoznawaniu, generowaniu, pojawianiu się . 
Wszystkie te czynności są zbieżne, ale nie tożsame . 
Chaos pojęciowy nie jest jednak przypadkowy . Każ-
de z tych określeń ma swoje uzasadnienie . Do celów 
porządkowych najlepiej uznać, że sposobności są 
przez jednostkę identyfikowane . Identyfikacja może 
mieć różną postać, w zależności od stopnia wiedzy, 
jaką jednostka ma w zakresie celów i środków ich re-
alizacji . Według Sarasvathy et al . (2003) tak bogate 
słownictwo związane z identyfikacją sposobności wy-
nika z przenoszenia na zagadnienie sposobności 
perspektywy trzech nurtów ekonomii . W zależności 

Tab. 2. Ujęcie sposobności przedsiębiorczych jako procesu i jako zestawu kompetencji 

Sposobności jako proces Sposobności jako zestaw kompetencji

z� venkataraman i Sarasvathy (2001) – identyfikacja spo-
sobności jest procesem generowania pomysłów, wierzeń 
i działań zgodnie z przyjętym celem
z� Sarason et al . (2006, s . 287) – dynamiczna interakcja 

zachodząca między jednostką a sposobnością
z� Baron i Ensley (2006) – proces, dzięki któremu pomy-

sły na potencjalnie zyskowne nowe przedsięwzięcie bizneso-
we są identyfikowane przez niektóre jednostki

 � Ardichvili et al . (2003) – identyfikacja sposobności jest 
podstawową umiejętnością przedsiębiorcy odnoszącego suk-
cesy

 � Puhakka (2006) – przedsiębiorcy, którzy są w stanie 
zidentyfikować sposobności, mają umiejętności do zbiera-
nia informacji i ich społecznej transformacji w sposobność 

 � Lumpkin i Lichtenstein (2005) – zdolność do identyfi-
kacji dobrego pomysłu i jego zamiany w koncepcję bizneso-
wą, przynoszącą nową wartość oraz generującą przychody

Źródło: opracowanie własne .  

PO 05 2011.indb   18 16/05/2011   10:55



organizacji 5/2011 19

BiBLiOgrAFiA 
[1] ALvAREZ S .A ., BARNEy J .B ., Discovery and Creation: 
Alternative Theories of Entrepreneurial Action, „Strategic En-
trepreneurship Journal” 2007, vol . 1 . 
[2] ARDICHvILI A ., CARDOZO R ., RAy S ., A Theory of 
Entrepreneurial Opportunity Identification and Development, 
„Journal of Business venturing” 2003, vol . 18, no . 1 . 
[3] BARON R .A ., Opportunity Recognition: A Cognitive Perspective, 
Academy of Management Best Conference Paper 2004 ENT .
[4] BARON R .A ., Opportunity Recognition as Pattern Recognition: 
How Entrepreneurs “Connect the Dots” to Identify New Opportuni-
ties, „Academy of Management Perspectives” 2006, february . 
[5] BARON R .A ., ENSLEy M .D ., Opportunity Recognition as 
the Detection of Meaningful Patterns: Evidence from Compari-
sons of Novice and Experienced Entrepreneurs, „Management 
Science” 2006, vol . 52, no . 9 . 
[6] D’SOUZA R ., Opportunity Identification: Role of Knowledge 
Heterogeneity and Opportunity Identification Process, Pro-
ceedings of ICSB Conference, Cincinnati 2010 . 
[7] ECKHARDT J .T ., SHANE S .A ., Opportunities and Entre-
preneurship, „Journal of Management” 2003, vol . 29, no . 3 . 
[8] fIET J .O ., A Prescriptive Analysis of Search and Discovery, 
„Journal of Management Studies” 2007, vol . 44, no . 4 . 
[9] fRANK H ., MITTERER G ., Opportunity Recognition – Sta-
te of the Art und Forschungsperspektiven, „Zeitschrift für Be-
triebswirtschaft” 2009, 79 J-g ., Nr . 3 . 
[10] GAGLIO C .M ., KATZ J .A ., The Psychological Basis of 
Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness, „Small 
Business Economics” 2001, vol . 16, no . 2 . 
[11] HOLCOMBE R .G ., The Origins of Entrepreneurial Oppor-
tunities, „Review of Austrian Economics” 2003, vol . 16, no . 1 . 
[12] KRUEGER N .f ., REILLy M .D ., CARSRUD A .L ., Compe-
ting Models of Entrepreneurial Intentions, „Journal of Business 
venturing” 2000, vol . 15 . 
[13] LUMPKIN, G .T, LICHTENSTEIN B .B ., The Role of Orga-
nizational Learning in the Opportunity-Recognition Process, 
„Entrepreneurship Theory and Practice” 2005, July . 
[14] McMULLEN J .S ., PLUMMER L .A ., ACS Z .J ., What is an 
Entrepreneurial Opportunity?, „Small Business Economics” 
2007, vol . 28 . 
[15] PUHAKKA v ., Effects of Social Capital on the Opportuni-
ty Recognition Process, „Journal of Enterprising Culture” 2006, 
vol . 14, no . 2 . 
[16] SARASON y ., DEAN T ., DILLARD J .f ., Entrepreneurship 
as the Nexus of Individual and Opportunity: A Structuration 
View, „Journal of Business venturing” 2006, vol . 21 . 
[17] SARASvATHy S .D ., DEW N ., vELAMURI S .R ., 
vENKATARAMAN S ., Three Views of Entrepreneurial 
Opportunity, in: Z .J . ACS, D .B . AUDRETSCH (eds .), Hand-
book of Entrepreneurship Research, Kluwer Academic Pu-
blishers, Boston, Dordrecht, London 2003 . 
[18] SHANE S ., A General Theory of Entrepreneurship . The 
Individual-Opportunity Nexus, Edward Elgar, Cheltenham 2003 .
[19] SHANE S ., vENKATARAMAN S ., The Promise of Entrepre-
neurship as a Field of Research, „Academy of Management Review” 
2000, vol . 25, no . 1 .
[20] SHORT J .C ., KETCHEN D .J . JR ., SHOOK C .L, IRELAND 
R .D ., The Concept of “Opportunity” in Entrepreneurship Research: 
Past Accomplishments and Future Challenges, „Journal of Mana-
gement” 2010, vol . 36, no . 1 .
[21] Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 
2011, wydanie elektroniczne, http://sjp .pwn .pl/
[22] vENKATARAMAN S ., SARASvATHy S .D ., Strategy and 
Entrepreneurship: Outlines of an Untold Story, in: M .A . HITT, 
R .E . fREEMAN, J .S . HARRISON (eds .), Handbook of Strategic 
Management, Blackwell, Oxford 2001 . 

Summary 
One of the most challenging issue in entrepreneurship re-
search is a concept of existence, identification, discovery or 
creation of entrepreneurial opportunities . The aim of the pa-
per is to conceptualize opportunities both as a process (leading 
from idea to venture creation) and as a set of competences of 
individuals . Dual perspective on opportunities enables better 
understanding of opportunities and highlight its heterogeneity 
and complexity .

od tego, czy patrzymy na rynek jako proces alokacyj-
ny, odkrywczy czy kreatywny, inaczej postrzegamy 
identyfikacje sposobności . Z perspektywy alokacyj-
nej sposobność przedsiębiorcza to możliwość właści-
wego wykorzystania zasobów, by osiągnąć określone 
cele . Z odkrywczej – to możliwość poprawy niedosko-
nałości na rynku i stworzenie nowych sposobów uzy-
skania określonych celów . Z punktu widzenia kre-
atywności rynków sposobność to możliwość tworze-
nia nowych sposobów w celu uzyskania nowych ce-
lów . Takie ujęcie sposobności przedsiębiorczej impli-
kuje trzy sytuacje [Sarasvathy et al ., 2003]: 

 z rozpoznanie sposobności (opportunity recogni-
tion) – sposobność jest przez jednostkę rozpoznawa-
na . W sytuacji tej zarówno popyt, jak i podaż istnie-
ją, a rozpoznanie sposobności polega na ich spraw-
nym połączeniu . W tym przypadku mamy do czynie-
nia z wykorzystaniem istniejącego już rynku . Przy-
kładem może być tutaj franczyza czy sieci agencyjne . 

 z odkrycie sposobności (opportunity discovery) 
– sposobność jest przez jednostkę odkrywana . To sy-
tuacja, w której tylko jedna strona rynku istnieje 
– albo popytowa, albo podażowa . Nieistniejący ele-
ment zostaje przez jednostkę odkryty . Jest to pew-
nego rodzaju rynek utajony . Przykładem może być 
stworzenie lekarstwa na chorobę (popyt istnieje, po-
daż musi zostać odkryta), albo znalezienie zastoso-
wania dla nowych technologii (istnieje podaż, popyt 
musi zostać odkryty) . 

 z wykreowanie sposobności (opportunity crea-
tion) – sposobność jest przez jednostkę kreowana . To 
sytuacja, kiedy zarówno popyt, jak i podaż nie istnie-
ją w sposób oczywisty i muszą zostać wykreowane . 
By sposobność się pojawiła, należy coś wymyślić . 

W jaki jednak sposób dochodzi do identyfikacji 
sposobności przedsiębiorczych? W ostatnich latach 
coraz częściej ujmuje się identyfikację sposobności 
jako proces kognitywny, czyli używanie ram, które 
jednostka zdobyła poprzez doświadczenia, pozwala-
jące postrzegać relację między z pozoru niezależny-
mi zjawiskami czy trendami zachodzącymi w świecie 
zewnętrznym . W procesie tym pomocna jest umiejęt-
ność aktywnego poszukiwania, wcześniejsza wiedza 
i gotowość . Jednostka posługuje się pewnymi sche-
matami, odwołując się do prototypów (czyli posiada-
nych wyobrażeń) i do przykładów (czyli wiedzy) . Ba-
ron (2006) nazywa ten proces „łączeniem punktów” . 

podsumowanie 

pewnością nie istnieje jeden rodzaj sposob-
ności przedsiębiorczych i jeden sposób ich 
identyfikacji . Są to pojęcia bardzo pojemne 

i wieloznaczne . Przestudiowanie piśmiennictwa 
z zakresu przedsiębiorczości potwierdza jednak, że 
sposobności są podstawowym zagadnieniem we 
współczesnej nauce o przedsiębiorczości i jest wska-
zana dalsza praca nad ich rozpoznaniem . Wiedza na 
temat sposobności i ich identyfikacji powinna być 
jak najszybciej transponowana do edukacji przedsię-
biorczości . 

dr Agnieszka Kurczewska 
Katedra finansów i Rachunkowości MSP 

Uniwersytetu łódzkiego 
Aalto School of Economics 
Aalto University, Helsinki 

PO 05 2011.indb   19 16/05/2011   10:55



20 przeglàd

przywództwo a bezpieczeństwo 

  
Magdalena Hopej-Kamińska, Robert Kamiński

Wprowadzenie 

daniem niektórych autorów sytuacje kryzy-
sowe stają się codziennością i coraz częściej 
mają nadzwyczajny charakter [Mitroff, 

Alpaslan, 2003] . Oznacza to, że dla ludzi w nich 
uczestniczących wszechświat przestaje być nagle ra-
cjonalnym i uporządkowanym systemem . Ludzie są 
wstrząśnięci, ponieważ zdarzenie wytrąca ich z rów-
nowagi, a jednocześnie pozbawia środków, które po-
magają ją odzyskać . Oznacza to, że nagle wszystko 
wydaje się im obce . Mają wrażenie, że nigdy wcze-
śniej nie przeżywali czegoś podobnego, nie mają po-
jęcia, w czym uczestniczą i zupełnie nie wiedzą, kto 
może im pomóc . Nieuchronną konsekwencją tego 
stanu jest panika . Ogarnia ich coraz większy niepo-
kój, aż w końcu niemal zupełnie tracą zdolność rozu-
mienia, co się z nimi dzieje [Coutu, 2003] . 

Opisany powyżej mechanizm ilustruje, że utrata 
poczucia bezpieczeństwa i pojawienie się zagrożenia 
odnoszą się do sfery świadomościowej danego pod-
miotu (człowieka, grupy społecznej, narodu) i ozna-
czają pewien stan psychiki lub świadomości wywoła-
ny postrzeganiem zjawisk ocenianych jako nieko-
rzystne lub niebezpieczne . Percepcja zagrożeń przez 
ten podmiot, tym samym i jego poczucie bezpieczeń-
stwa, stanowi odzwierciedlenie w jego świadomości 
realnego lub potencjalnego zagrożenia . W takim uję-
ciu postrzeganie zagrożeń i poczucie bezpieczeństwa 
ma charakter subiektywny, a co za tym idzie, możli-
we jest psychologiczne oddziaływanie na dany pod-
miot ukierunkowane na właściwą ocenę sytuacji i na 
przykład zapobieganie panice [Kołodziński, 2009] . 

Zgodnie z powyższym, można więc z jednej stro-
ny starać się zawczasu przewidzieć i unikać kata-
strof, licząc, że do sytuacji kryzysowej wcale nie doj-
dzie . Z drugiej strony, można również zastanowić 
się, jak oddziaływać na ludzi, kiedy już dojdzie do 
czegoś nieprzewidzianego . W tym kontekście wiele 
osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa 
zwraca uwagę na problematykę przywództwa, uwa-
żając, że skuteczne przywództwo może uchronić wie-
le organizacji przed wstrząsami spowodowanymi 
niepewną sytuacją w ich otoczeniu . Potwierdzeniem 
tej tezy mogą być badania firmy konsultingowej Ber-
sin & Associates przeprowadzone na przełomie 2008 
i 2009 roku, z których wynika, że w najbliższych 
latach amerykańskie firmy, mimo kryzysu finanso-
wego, niemal połowę swoich budżetów szkolenio-
wych chciały przeznaczyć właśnie na przywództwo . 

Przyjmując, że przywództwo jest jednym z instru-
mentów zarządzania kryzysowego, pojawia się pyta-
nie, który z paradygmatów przywództwa sprawdzać 
się będzie w sytuacji utraty poczucia bezpieczeństwa . 
W odpowiedzi na to pytanie pomocna może być 

koncepcja R .I . Suttona skoncentrowana na zaspokaja-
niu podstawowych potrzeb ludzkich związanych z po-
trzebą informacji, potrzebą poczucia kontroli i uczest-
nictwa oraz potrzebami społecznymi, które stają się 
szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych . 

G .C . Avery wyróżniła cztery paradygmaty przywódz-
twa . Są nimi: paradygmat klasyczny, transakcyjny, wi-
zjonerski (transformacyjny) i organiczny [Avery, 2008] . 

Przywództwo klasyczne oznacza, że wszystkie 
kluczowe decyzje podejmuje jakaś wybitna jednostka 
lub elitarna grupa osób . Jednostka lub grupa wydaje 
innym polecenia, które nie są kwestionowane, przede 
wszystkim z szacunku dla przywódcy, z obawy przed 
niemiłymi konsekwencjami, albo z obu tych przyczyn 
jednocześnie . Przywódca, zajmujący w organizacji 
centralną pozycję, nie musi włączać innych jej uczest-
ników w proces podejmowania decyzji, ani uwzględ-
niać w swoich działaniach ich pragnień, potrzeb czy 
pomysłów . Jak podkreśla G .C . Avery, przywództwo 
klasyczne sprawdza się w stabilnych warunkach, 
względnie zmieniających się powoli . Sprzyja ponadto 
dokonywaniu głęboko i szeroko zakrojonych zmian 
bez konsultacji, pod warunkiem, że podwładni są 
przekonani, że przywódca wie, w jaki sposób można 
osiągnąć zamierzone cele . 

Przywództwo transakcyjne opiera się na popu-
larnej definicji przywództwa jako „(…) procesu, w któ-
rym jednostka świadomie wykorzystuje swój wpływ, 
aby ukierunkować, porządkować oraz wspomagać czyn-
ności i relacje w grupie lub organizacji” [Avery, 2008] . 
Uczestnicy organizacji mają pewien udział w tym przy-
wództwie, ponieważ są negocjowane z nimi umowy, 
a więc zawierają z przywódcą „transakcje” . Przeto bar-
dzo ważne jest, by mógł on nagradzać innych, korygo-
wać podejmowane przez nich decyzje (dotyczące rozwią-
zywania rutynowych problemów) oraz koncentrować 
swoją uwagę na rozstrzyganiu spraw o zasadniczym 
znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju organizacji . 

Przywództwo transakcyjne sprawdza się wtedy, 
kiedy istnieją możliwości negocjowania z uczestnika-
mi organizacji, a więc raczej w stabilnych warun-
kach . Nie sprzyja zatem innowacjom, umożliwiają-
cym osiąganie przewagi konkurencyjnej w dyna-
micznie zmieniającym się otoczeniu . 

Kolejny typ przywództwa określany jest jako wi-
zjonerski, względnie transformacyjny . Wizja przy-
wódcy jest tu inspiracją dla uczestników organizacji 
do większych sukcesów . Oczekuje się od niego rów-
nież opracowania planu osiągnięcia nakreślonych 
celów oraz skutecznego motywowania do realizacji 
jasnego obrazu przyszłości organizacji . Od podwład-
nych przywódcy – wizjonera oczekuje się z kolei, że 
z dużym zaangażowaniem będą pracować, aby realizo-
wać wizję oraz wyrażą swoje opinie wpływające na kie-
runek podejmowanych decyzji . Wizjonerski przywódca 

PO 05 2011.indb   20 16/05/2011   10:55



organizacji 5/2011 21

,

konsultuje się bowiem w znacznie większym stopniu 
z podwładnymi niż przywódca transakcyjny, uwzględ-
niając także poglądy spoza najbliższego otoczenia . 

Przywództwo wizjonerskie jest skuteczne w wa-
runkach zawirowań i zamętu, słusznie porównywa-
nych „(…) do warunków panujących na spływie kajako-
wym górską rzeką o bystrym nurcie” [Avery, 2008] . 
Niezbędne jest także, może nawet przede wszystkim, 
trudne do uzyskania w dzisiejszym globalnym świecie, 
poparcie uczestników organizacji dla jednej jej wizji . 

I wreszcie przywództwo organiczne, w któ-
rym przywódca nie jest już centralną postacią, po-
nieważ najważniejszy jest zespół jako całość (zdarza 
się, że opinia zespołu decyduje o tym, czy przywódz-
two jest niezbędne i na jak długo) . Przywództwo wy-
łania się tu z relacji między uczestnikami organiza-
cji, którzy „(…) stale ze sobą się komunikują, próbu-
jąc zrozumieć znaczenie błyskawicznie zmieniają-
cych się warunków . Podstawą przywództwa jest ko-
munikacja, która służy często wspólnym próbom 
zmian . Członkowie organizacji tworzą wizję, warto-
ści i procesy oraz dzielą się nimi” [Avery, 2008] . 

Jednym z autorów badających postępowanie ka-
dry kierowniczej w sytuacjach kryzysowych jest 
R .I . Sutton . Poszukując przywództwa właściwego dla 
sytuacji kryzysowych, opisuje on dwa zjawiska . Po 
pierwsze, ludzie, którzy zdobywają władzę nad oto-
czeniem, wykazują tendencję, aby bardziej koncen-
trować się na sobie, a zwracać mniejszą uwagę na to, 
co robią, mówią i czego potrzebują inni . Po drugie, 
egocentryczne słowa i czyny szefa są szczegółowo 
analizowane przez jego podwładnych [Sutton, 2009] . 

W pierwszym przypadku, kiedy ludzie sprawują wła-
dzę, możliwość traktowania innych z góry sprawia, że: 
zz koncentrują się bardziej na własnych potrzebach 

i zachciankach; 
zz mniejszą uwagę zwracają na potrzeby, zachcianki 

i działania innych oraz 
zz zachowują się tak, jakby nie dotyczyły ich pisane 

i niepisane zasady, których muszą przestrzegać po-
zostali; 
zz wierzą, że wiedzą o wszystkich ważnych zdarze-

niach w swojej organizacji [Sutton, 2009] . 
W drugim przypadku uwaga skierowana jest 

w górę hierarchii . Ludzie zwracają uwagę na tych, 
którzy kontrolują wyniki ich pracy . Starając się 
przewidzieć swoją przyszłość i ewentualnie wpłynąć 
na nią, zbierają informacje o osobach u władzy . Po-
nadto ludzie są skłonni interpretować dostrzeżone 
działania szefa w sposób negatywny . Kiedy przełożo-
ny zachowuje się w sposób niejednoznaczny (taki, 
którego nie można uznać za ewidentnie korzystny 
lub niekorzystny dla reszty grupy), podwładni naj-
częściej interpretują to jako sygnał, że spotka ich 
coś złego i w stresie nie potrafią skoncentrować się 
na pracy [Sutton, 2009] . 

Zdaniem R .I . Suttona zjawiska te nasilają się pod-
czas kryzysu . Z jednej strony stres u menedżerów 
skłania ich do zamykania się w sobie, z drugiej, wyż-
szy poziom zagrożenia sprawia, że podwładni obser-
wują ich jeszcze uważniej w poszukiwaniu wskazó-
wek, które pozwolą im przewidzieć własną przyszłość 
i podpowiedzą, jak zareagować [Sutton, 2009] . Na tej 
podstawie formułuje on cztery zalecenia dla przywód-
ców, kierujących ludźmi w sytuacjach kryzysowych: 
zz zapewnienie podwładnym przewidywalności 

– podwładnym należy udzielać jak najwięcej informacji 

na temat tego, co i kiedy nastąpi . Jeśli kłopoty są 
poprzedzone rzetelnymi ostrzeżeniami, ludzie mają 
czas, aby się na nie przygotować, a ponadto zysku-
ją szansę na wytchnienie (jeśli można przewidzieć 
stresujące wydarzenie, można również przewidzieć 
jego brak); 
zz zwiększanie stopnia zrozumienia sytuacji – jeśli 

przewidywalność oznacza wiedzę o tym, co i kiedy 
nastąpi, to rozumienie sytuacji lub kontekstu doty-
czy przyczyn wydarzeń i ich przebiegu . Dobrzy szefo-
wie wiedzą też, że aby doprowadzić do prawdziwego 
zrozumienia problemu przez dużą grupę, trzeba wię-
cej niż raz powtórzyć przekaz . Należy więc wielokrot-
nie objaśniać, dlaczego dzieje się to, co się dzieje . 

Jako przykład udzielania prostej, konkretnej 
i powtarzalnej informacji służyć może zachowanie 
załogi lotu 1549 linii US Airways obwołanego cudem 
na rzece Hudson . Kiedy samolot runął w dół, wszy-
scy zgodnie powtarzali pasażerom: „Musicie przygo-
tować się na silne uderzenie . Trzymajcie głowy mię-
dzy kolanami, nie podnoście się, głowy w dół”; 
zz tworzenie poczucia kontroli i uczestnictwa – lu-

dzi ogarnia głęboka frustracja, kiedy sądzą, że wy-
darzenia pozbawiają ich wpływu na bieg wydarzeń . 
Przywódca, który w czasach kryzysu nie może za-
pewnić ludziom kontroli nad tym, co się dzieje, po-
winien postępować tak, żeby mieli jak najwięcej do 
powiedzenia w kwestii, jak przebiegają wydarzenia 
i kiedy one następują . 

Według K . Weicka, kiedy przeszkoda jest przed-
stawiana jako zbyt duża, zbyt złożona lub zbyt trud-
na, to przytłacza ona ludzi i uniemożliwia im działa-
nie . Gdy jednak ten sam problem rozbije się na 
mniej przytłaczające części, ludzie bez wahania przy-
stępują do pracy nad nimi; 
zz okazywanie współczucia – należy wykazywać się 

empatią i żalem . Współczucie polega na spojrzeniu 
na świat z perspektywy drugiego człowieka, zrozu-
mieniu jego niepokoju i podjęciu szczerych wysił-
ków, aby niepokój ten ukoić . 

Opisane powyżej zalecenia mogą posłużyć ocenie 
poszczególnych paradygmatów przywództwa . I tak, 
w przypadku przywództwa klasycznego zachowa-
nie przełożonego odbiega wyraźnie od wszystkich za-
leceń sformułowanych przez R .I . Suttona . Przełożony 
nie tłumaczy się z podejmowanych decyzji, a w kla-
sycznych organizacjach tylko osoby na najwyższych 
szczeblach hierarchii dysponują pełną informacją 
o aktualnej sytuacji . Pracownicy pozbawieni są poczu-
cia kontroli i uczestnictwa, ponieważ to przełożeni 
podejmują decyzje, za których wykonanie odpowiada-
ją szeregowi pracownicy . Styl kierowania zorientowa-
ny na zadania uniemożliwia okazywanie współczucia . 

W przypadku przywództwa transakcyjnego 
przełożony uzgadnia z podwładnymi osiąganie przez 
nich celów organizacji . Cele przełożonego i jego pod-
władnych nie stanowią jednak jedności, ponieważ 
przełożonemu zależy na pożądanych zachowaniach 
podwładnych i aby to osiągnąć, manipuluje on kara-
mi i nagrodami . Aby taka manipulacja się udała, 
podwładni nie mogą być świadomi środków, przy 
użyciu których wywierany jest wpływ . Można więc 
wątpić w to, że mają też pełną informację na temat 
tego, co i kiedy nastąpi oraz nie rozumieją całości 
kontekstu wydarzeń i ich przebiegu . Posiadanie ta-
kiej szczątkowej informacji jest stresogenne i utrud-
nia właściwe postępowanie w sytuacji kryzysowej . 
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Również stosunki między przełożonym a pod-
władnymi mają charakter racjonalny, bezosobowy 
i w małym stopniu emocjonalny . Trudno wyobrazić 
sobie w tym układzie empatię szefa, a i gotowość do 
działania pracowników obniży się, kiedy w obliczu 
sytuacji kryzysowej będą oni wątpić w ważność przy-
jętych ustaleń . Realizując kontrakt, stale będą rów-
nież analizować jego opłacalność i kiedy pojawią się 
straty, zrezygnują z jego realizacji . 

Jedynie w przypadku tworzenia poczucia kontro-
li i uczestnictwa przywództwo transakcyjne różni się 
wyraźnie od przywództwa klasycznego, ponieważ 
podwładni samodzielnie realizują cele, do których 
osiągnięcia się zobowiązali . 

W przypadku przywództwa transformacyjnego 
lider intensywnie komunikuje swoją wizję . Wie, że 
jego mniej lub bardziej niezwykły sposób postrzegania 
rzeczywistości przekuje się na działania pracowników, 
kiedy będą go rozumieć i kiedy będą mieć dostęp do 
wszelkich niezbędnych informacji . Z tego też względu 
przekazuje kierunek słowami i czynami wszystkim 
tym, których współpraca może być potrzebna, tak, by 
wpłynąć na tworzenie zespołów i koalicji, które będą 
rozumieć i akceptować jego wizję i strategię . Można 
więc podejrzewać, że zrozumienie co i kiedy nastąpi 
będzie tu u uczestników organizacji lepsze niż w przy-
padku przywództwa transakcyjnego . 

Podobnie jak w przywództwie transakcyjnym, 
również i w przywództwie transformacyjnym pra-
cownicy partycypują w zarządzaniu . Ich samodziel-
ność jest dodatkowo wzmacniana przez zachowania 
przywódcy, który motywuje ich do robienia więcej 
niż początkowo zamierzali: rozbudza poczucie war-
tości i ważności ich zadań, uświadamia, że wykra-
czają poza interes własny na rzecz zespołu, organi-
zacji bądź społeczeństwa, wskazuje na konieczność 
podniesienia na wyższy poziom ich własnych po-
trzeb, jak np . samorealizacji [Stoner, Wankel, 1992] . 

W przeciwieństwie do przywództwa transakcyjne-
go, przywództwo transformacyjne nasycone jest emo-
cjami . Kierownik, który chce być liderem, powinien 
osiągnąć współbrzmienie pozytywnych uczuć wśród 
tych, którymi kieruje . Tylko tak może bowiem prze-
konać i przywiązać ich do swojej wizji . Okazywanie 
współczucia jest tu bardziej prawdopodobne niż 
w przypadku przywództwa transakcyjnego . 

Ostatecznie w przywództwie organicznym 
rola przywódcy ulega znaczącej redukcji . Trudno bo-
wiem przyjąć, że w złożonym i dynamicznym otocze-
niu można oprzeć się na charyzmatycznej jednostce, 
samodzielnie budującej wizję i niwelującej niepew-
ność . Następuje odejście od podziału na tych, którzy 
są zajęci absorpcją niepewności, oraz tych, którzy 
zaspokajają potrzeby bezpieczeństwa i pewności . 
W przywództwie organicznym to sami pracownicy 
mają dysponować informacją i rozumieć kontekst, 
sami też mają podejmować działania i troszczyć się 
o siebie . Jest to zgodne z lansowaną obecnie koncep-
cją samoprzywództwa, odwrotną do zaprezentowa-
nej na początku koncepcji klasycznej . W przywódz-
twie nie chodzi więc o wywieranie wpływu na in-
nych, co na samego siebie . Nie ma podwładnych, ale 
są jedynie równi sobie przywódcy . 

Analizując cechy przywództwa organicznego, 
można odnieść wrażenie, że za zaspokojenie potrze-
by informacji, poczucia kontroli i uczestnictwa oraz 
potrzeb społecznych odpowiedzialni są albo sami 

pracownicy, albo ich „lokalni” liderzy . Jeśli więc 
przywództwo organiczne wynika z fachowości po-
szczególnych osób, to pojawia się pytanie, czy będą 
one mieć również niezbędne kompetencje społeczne . 
To rodzi z kolei wiele wątpliwości: 
zz po pierwsze, czy ludzie objęci tego typu przy-

wództwem są w stanie sprostać postawionym wyma-
ganiom . Oczekuje się bowiem od nich zarówno pono-
szenia pełnej odpowiedzialności, jak i wysokich 
umiejętności społecznych, które w przywództwie 
transformacyjnym zarezerwowane są dla wybitnych 
jednostek . Założenie, że każdy jest w stanie pora-
dzić sobie nawet w sytuacji kryzysowej, jest więc 
trudne do przyjęcia; 
zz po drugie, nietrudno zauważyć, że przywództwo 

transformacyjne prezentuje nie tylko dość wyidealizowa-
ny obraz człowieka, ale i przeświadczenie, że każdy 
musi liczyć wyłącznie na siebie . Pojawia się więc pyta-
nie, dlaczego uczestnicy organizacji mają być lojalni wo-
bec organizacji i dlaczego mają działać na jej korzyść . 

Powyższe wątpliwości wskazują na pewne ograni-
czenia przywództwa organicznego w sytuacjach kryzy-
sowych . Jeśli przyjmie się, że zarządzanie w sytuacji 
kryzysowej zakłada mniejszą lub większą centralizację 
władzy, która przyspiesza i ułatwia koordynację złożo-
nych działań, to rozproszenie władzy w przywództwie 
organicznym będzie utrudniać ten mechanizm . Rów-
nież przykłady historyczne wskazują na raczej duże 
znaczenie liderów w sytuacji utraty poczucia bezpie-
czeństwa . Słabe strony przywództwa organicznego po-
zwalają sądzić, że przywództwem bardziej sprzyjają-
cym odzyskaniu przez ludzi poczucia bezpieczeństwa 
będzie przywództwo transformacyjne, a nie organicz-
ne . Ze względu na zasygnalizowane wątpliwości i to, 
że potrzeba bezpieczeństwa ma charakter podstawo-
wy, należy się zastanowić, czy propagowane obecnie 
przywództwo organiczne ma szanse sprostać wyzwa-
niom coraz bardziej nieprzewidywalnego otoczenia . 

dr Magdalena Hopej-Kamińska 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 

im . generała Tadeusza Kościuszki 
dr inż . Robert Kamiński 
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Summary 
Contingencies and loss of the sense of security are paying 
attention to issues of the leadership in the organization . 
Based on essential human needs connected with the need of 
the information, with the need of feeling the control and the 
participation and with the social needs an appraisal of para-
digms of the leadership was made . 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
– greenfield versus brownfield 
   
Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Szałucka

Uwagi wstępne 

śród korzyści płynących z internacjonali-
zacji, obok efektów rynkowych – szczegól-
nie ważnych dla przedsiębiorstw napotyka-

jących na popytowe bariery rynku, należy wymie-
nić dostęp do zasobów materialnych, w tym natu-
ralnych, niematerialnych, a zwłaszcza siły roboczej 
o określonych cechach, aktywów technologicznych 
i innowacyjnych itp . Działalność międzynarodowa 
pozwala również na łączenie i wykorzystywanie 
sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych w skali 
międzynarodowej i w rezultacie podnoszenie efek-
tywności w drodze wzrastających korzyści skali 
i zasięgu działania, a także dywersyfikacji ryzyka . 
Jednym z czynników wpływających na zakres osią-
ganych korzyści z internacjonalizacji jest sposób 
wejścia na rynki zagraniczne . 

Przedsiębiorstwo może w różny sposób wejść 
na rynki zagraniczne . Poza najbardziej klasycznym 
– eksportem, obecność na rynkach międzynarodo-
wych może przyjmować postać powiązań koope-
racyjnych z zagranicznymi partnerami1), a także 
samodzielnie prowadzonej działalności gospodar-
czej . Poszczególne formy różnią się między sobą 
skalą i sposobem zaangażowania zasobów, zakre-
sem kontroli oraz stopniem ryzyka . Właściwy 
dobór drogi ekspansji jest jednym z kluczowych 
elementów wyznaczających przyszły sukces przed-
siębiorstwa . 

Decydując się na aktywność kapitałową na 
rynku zagranicznym (w drodze inwestycji), przed-
siębiorstwa muszą dokonać wyboru wariantów 
alternatywnych możliwości w zakresie formy orga-
nizacyjnej i sposobu wejścia . Wybór formy orga-
nizacyjnej sprowadza się do rozstrzygnięcia – czy 
przedsięwzięcie przyjmie postać samodzielnie 
prowadzonej filii zagranicznej czy też działalność 
gospodarcza będzie prowadzona wspólnie z part-
nerem lub partnerami zagranicznymi . Natomiast 
wybór sposobu wejścia oznacza podjęcie decyzji 
– czy dokonać inwestycji od podstaw (inwesty-
cja greenfield) czy nabyć część lub całość udzia-
łów istniejącego już przedsiębiorstwa (inwestycja 
brownfield)2) . 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezen-
towanie obu form wejścia na rynek zagraniczny 
drogą inwestycji bezpośredniej, a przede wszyst-
kim korzyści oraz niekorzyści jednej i drugiej .

inwestycje greenfield 

tworzenie od podstaw nowego podmiotu 
(filii) za granicą jest przykładem strategii 
wzrostu wewnętrznego (endogenicznego), 

polegającego na rozbudowie potencjału przedsię-
biorstwa opartego na własnych zasobach, co nadaje 
procesowi bardziej stopniowy i ewolucyjny charak-
ter . Bezpośrednim skutkiem tego rodzaju przedsię-
wzięcia jest powstanie nowych obiektów produkcyj-
nych i/lub handlowych czy usługowych . Natomiast 
inwestycja brownfield sprowadza się do zakupu 
części lub całości udziałów istniejącego już przed-
siębiorstwa3) . Stanowi ona jedną z możliwych form 
wzrostu zewnętrznego (egzogenicznego), która 
prowadzi do wzrostu potencjału przedsiębiorstwa 
opartego na zasobach spoza przedsiębiorstwa, co 
skutkuje zmianą potencjału w sposób skokowy . 

Zasadniczą i najczęściej wskazywaną w litera-
turze przedmiotu przewagą inwestycji greenfield 
jest możliwość dopasowania rozmiarów i struktury 
inwestycji do potrzeb przedsiębiorstwa, a także 
adaptacji do jego wymogów technicznych czy eko-
nomicznych . Takie działanie pozwala na dostoso-
wanie nowo powstałego obiektu do już prowadzo-
nej działalności przez inne jednostki przedsiębior-
stwa, co nie tylko przekłada się na konkurencyj-
ność organizacji w następstwie nowo powstałego 
obiektu, ale także poprzez wartości dodane, gene-
rowane poprzez inne jednostki w ramach organiza-
cji, powstałe w efekcie wkomponowania i integra-
cji nowego podmiotu . 

Tworząc inwestycję od podstaw, przedsiębior-
stwo kształtuje filię poprzez wybór lokalizacji, formy 
działalności, jej rodzaju oraz skali, a także przy 
pomocy zatrudnionej kadry pracowniczej, imple-
mentacji własnych systemów zarządzania czy nowej 
technologii zgodnej z już działającą w innych jed-
nostkach .  Przyczynia się to do optymalizacji dzia-
łań organizacji w skali międzynarodowej, a także 
zmniejszenia ryzyka związanego z funkcjonowa-
niem nowego obiektu w systemie całej organizacji . 

Kluczowym elementem omawianego typu inwe-
stycji z punktu widzenia konkurencyjności jest 
także możliwość przenoszenia i wykorzystywania 
własnych struktur organizacyjnych, systemów zarzą-
dzania, procedur, wartości i kultury organizacyjnej . 
Z perspektywy inwestycji greenfield wprowadzenie 
powyższych elementów do nowo powstałej spółki jest ,
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znacznie prostsze niż w przypadku akwizycji, gdzie 
przedsiębiorstwo przejmuje podmiot z wykształ-
conymi już strukturami, wartościami i kulturą 
organizacyjną, nie zawsze zgodnymi z obowiązują-
cymi w przedsiębiorstwie macierzystym . Dlatego 
utworzenie przedsiębiorstwa od podstaw istotnie 
ułatwia zarządzanie nowym podmiotem i przez to 
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka związanego 
z organizacyjną i zarządczą kontrolą4) . 

Z punktu widzenia konkurencyjności przed-
siębiorstwa międzynarodowego jest istotne także 
zwrócenie uwagi na możliwość transferu i wykorzy-
stania przy pomocy BIZ przewag własnościowych . 
Wypracowane w organizacji i implementowane 
w innych jednostkach systemy zarządzania, prak-
tyki biznesowe czy struktura i kultura organi-
zacyjna ułatwiają transfer oraz wykorzystanie 
powstałych w ten sposób przewag własnościowych . 
Należy dodać również, że wymienione powyżej 
elementy służące transferowi i wykorzystaniu 
przewag, mogą samodzielnie stanowić ich źródło . 
Konkludując, można stwierdzić, że inwestycja green-
field jest szczególnie zalecaną formą wejścia, 
gdy przedsiębiorstwo dysponuje silnymi, głęboko 
osadzonymi w organizacji przewagami własno-
ściowymi, których samodzielne wyodrębnienie 
i przeniesienie byłoby niemożliwe . Dlatego też 
przedsiębiorstwo, opierając swoją przewagę na 
działalności badawczo-rozwojowej, nowoczesnej 
zaawansowanej technologii czy rozbudowanych 
systemach zarządzania, w tym przede wszyst-
kim jakością, jest bardziej skłonne do podejmo-
wania inwestycji w drodze projektu od podstaw, 
aniżeli przejęcia lokalnego podmiotu . Co więcej, 
lepsze wykorzystanie własnych atutów będzie rów-
nież wpływać na zwiększenie efektów synergii, 
a sposób transferu będzie służyć ich lepszej ochro-
nie . Wzmocnienie transferu, w tym także ochrony 
posiadanych przewag, będzie mieć miejsce w kon-
sekwencji towarzyszącego inwestycji od podstaw 
wyższego stopnia kontroli wskutek wprowadzenia 
własnych systemów zarządzania, praktyk bizneso-
wych czy struktur organizacyjnych, a także wyż-
szego poziomu ekspatriantów z centrali i innych 
jednostek, którzy, poza funkcją kontrolną, stano-
wią również rodzaj nośnika wiedzy i umiejętności, 
transferując tym samym zakorzenione w organiza-
cji przewagi . 

Powyższe przesłanki uzasadniają założenie, że 
inwestycja greenfield będzie zalecaną formą wej-
ścia dla podmiotów stosujących strategię globalną . 
Kojarzona jest ona z bardzo wysokim poziomem 
globalnej konkurencji oraz silnym ukierunko-
waniem na osiągnięcie korzyści skali i zasięgu, 
które umożliwiają realizację strategii przywództwa 
kosztowego . Kluczowym elementem w tym przy-
padku są korzyści integracji możliwe do uzyskania 
dzięki dopasowaniu działalności nowej jednostki do 
aktywności pozostałych podmiotów w ramach orga-
nizacji oraz wysokiej kontroli podmiotów zależnych 
przez centralę . W efekcie inwestycja greenfield 
wydaje się lepszym rozwiązaniem aniżeli alterna-
tywne wejście poprzez przejęcie już funkcjonują-
cego na rynku podmiotu, który może okazać się 
istotnie niedopasowany pod względem rozmiaru, 
technologii czy organizacji oraz wykazywać istotne 
problemy na poziomie integracji z pozostałymi  

jednostkami i transferu oraz wykorzystania wypra-
cowanych przewag własnościowych5) . 

Innym zasadniczym atutem inwestycji greenfield 
– w tym szczególnie istotnym z punktu widzenia 
polskich przedsiębiorstw – jest możliwość rozłoże-
nia w czasie kosztów inwestycji oraz wycofania się 
bądź korekty inwestycji w razie potrzeby . Z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa rozłożenie inwestycji 
w czasie oznacza możliwość dokonywania inwesty-
cji w miarę pozyskiwania środków, bez konieczno-
ści korzystania ze źródeł zewnętrznych kapitału . 
Przekłada się to na konieczność dysponowania 
znacznie mniejszym potencjałem ekonomicznym 
niezbędnym do zrealizowania inwestycji . To w efek-
cie sprawia, że jest ona dostępna dla szerszego 
grona przedsiębiorstw, w tym małych i średnich 
podmiotów . Rozłożenie inwestycji w czasie umoż-
liwia również dokonywanie bieżących dostosowań 
rozmiaru, struktury czy charakteru realizowanej 
inwestycji do zmieniających się warunków pro-
wadzenia działalności gospodarczej w skali kraju 
lokaty, jak i świata . 

Właściwe wydaje się również stwierdzenie, że 
inwestycja greenfield jest bardziej prawdopodob-
nym sposobem wejścia na rynek w sytuacji, gdy 
skala inwestycji z założenia jest niewielka . Jako 
uzasadnienie przede wszystkim należy wskazać na 
z reguły niższy poziom kosztów, a także poziom 
kompleksowości towarzyszący inwestycji greenfield 
w odniesieniu do analogicznej inwestycji w drodze 
przejęcia . 

Co więcej, podmiot, wybierając inwestycję green-
field, pozbywa się problemów związanych ze zna-
lezieniem odpowiedniego przedsiębiorstwa do 
zakupu czy brakiem doświadczenia na rynku kon-
troli . Tego typu inwestycja jest również prefero-
wana przez rządy krajów goszczących . Dzieje się 
tak, gdyż pozytywny wpływ inwestycji greenfield 
na gospodarkę kraju lokaty postrzegany jest jako 
znacznie silniejszy, o większym zasięgu aniżeli 
w przypadku akwizycji . 

Do zasadniczych wad omawianego sposobu wej-
ścia zalicza się przede wszystkim wysokie ryzyko 
operacyjne i polityczne ponoszone w związku 
z ograniczoną wiedzą inwestora o rynku kraju 
lokaty, środowisku biznesowym, regulacjach rzą-
dowych, dostępie do kanałów dystrybucji, a także 
sieci kontaktów z dostawcami, klientami itp . Inne 
zagrożenie wynikające z ekspansji zagranicznej 
w drodze działalności od podstaw jest związane 
z koniecznością samodzielnego sprostania licznym 
barierom administracyjnym, politycznym czy praw-
nym, co bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 
może być długotrwałym, kosztownym i skompliko-
wanym procesem . Ponadto występują także jeszcze 
inne bariery, na przykład te ściśle związane z sek-
torem, w którym inwestor zamierza zrealizować 
inwestycje . W literaturze przedmiotu najczęściej 
wskazuje się na bariery połączone ze skalą produk-
cji, dostępem do sieci dystrybucji, a także działa-
niami odwetowymi konkurencji . 

Z punktu widzenia sektora inwestycja green-
field będzie skutkować zwiększeniem mocy pro-
dukcyjnych . W fazie dojrzałej sektora, a zwłasz-
cza w fazie schyłkowej wejście nowego podmiotu 
do niego może wywołać działania odwetowe kon-
kurentów, które mogą ostatecznie doprowadzić do 
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wojen cenowych, przyczyniających się do erozji 
rynku . Dlatego też tego typu inwestycje zalecane 
są jedynie we wczesnych fazach życia sektora, 
kiedy to rozwija się on dynamicznie i może wchło-
nąć nowych graczy . 

Niewątpliwie istotną słabą stroną tego typu 
inwestycji jest także czas wejścia na rynek . Inwe-
stycja greenfield postrzegana jest jako czasochłonny 
proces . Nie jest ona zalecana w przypadku szybko 
rosnącego rynku kraju lokaty, gdyż towarzyszące 
inwestycji koszty alternatywne mogą okazać się zbyt 
wysokie . Poza tym, w związku z faktem wydłuże-
nia fazy inwestycyjnej projektu, przychody z nowej 
działalności i okres zwrotu są przesunięte w czasie . 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ocenie opła-
calności inwestycji, a także w możliwości szybkiego 
odzyskania zainwestowanego kapitału . 

inwestycje brownfield 

lternatywnym sposobem wejścia w sto-
sunku do inwestycji od podstaw jest prze-
jęcie funkcjonującego lokalnego przedsię-

biorstwa . W związku z faktem, że u jego podstaw 
leżą odmienne założenia, natura tego rodzaju inwe-
stycji różni się istotnie od powyżej omawianej, co 
sprawia, że można przypuszczać, że będzie ona 
również oddziaływać na odmienne obszary konku-
rencyjności przedsiębiorstwa . 

Literatura przedmiotu wśród licznych korzy-
ści płynących z wejścia na rynek poprzez nabycie 
lokalnego podmiotu najczęściej wskazuje na możli-
wość pozyskania miejscowych aktywów strategicz-
nych . Oznacza to, że inwestor, wchodząc na rynek, 
może nabyć w drodze akwizycji przedsiębiorstwa 
nowoczesną technologię, dostęp do kanałów dys-
trybucji i dostaw, silne lokalne marki, patenty, 
licencje, wyniki prac badawczo-rozwojowych oraz 
inne kluczowe aktywa z punktu widzenia tworze-
nia przewagi nad konkurentami . Tym samym prze-
jęcie może umożliwić przedsiębiorstwu uzyskanie 
dostępu do komplementarnych zasobów, które nie-
rzadko stają się źródłem jego przewagi konkuren-
cyjnej, w tym nie tylko na rynku kraju lokaty, ale 
także na innych obsługiwanych rynkach . Co impli-
kuje, że może być ono rekomendowanym sposobem 
wejścia dla podmiotów stosujących strategię dywer-
syfikacji niepokrewnej . 

Może zdarzyć się również odmienny przypadek, 
gdy przedsiębiorstwo nabywające będzie dyspono-
wać komplementarnymi przewagami w stosunku 
do podmiotu przejmowanego . W tej sytuacji celem 
nabycia będzie wykorzystanie swoich własnych 
atutów mających służyć lepszemu wykorzystaniu 
zasobów przejmowanego podmiotu . Zatem można 
zakładać, że akwizycja będzie sprzyjać wykorzy-
stywaniu atutów przedsiębiorstwa, które w prze-
ciwieństwie do inwestycji greenfield nie będą głę-
boko zakorzenione w podmiocie, co za tym idzie 
– będzie możliwe ich wyodrębnienie i przetrans-
ferowanie do innego podmiotu, bez konieczności 
tworzenia klonu organizacji macierzystej (wraz ze 
strukturą i kulturą organizacyjną) . 

Z punktu widzenia inwestora niezmiernie 
ważne jest także zwrócenie uwagi na fakt, że 
nabywając lokalny podmiot, inwestor przejmuje 
wraz z nim jego wiedzę o rynku, doświadczenie 

w branży, kontakty, a także już wypracowane 
udziały w rynku . Umożliwia to znaczące zmniej-
szenie ryzyka operacyjnego . Poza tym wiedza 
i doświadczenie podmiotu przejmowanego pozwa-
lają również – w odróżnieniu od inwestycji green-
field – na sprawne pokonanie barier administra-
cyjnych, politycznych i prawnych, przyczyniając 
się do zmniejszenia ryzyka działalności w kraju 
lokaty, w tym również ryzyka politycznego . Umoż-
liwiają również prowadzenie działalności w kra-
jach odległych kulturowo i psychologicznie, sku-
tecznie zmniejszając dzielący kraje dystans . 

W tej sytuacji niezwykle ważnym elementem 
z punktu widzenia kreowania przewagi konkuren-
cyjnej staje się świadomość lokalnych uwarunko-
wań, możliwa dzięki odpowiedniej integracji pod-
miotu z lokalnym rynkiem . W porównaniu do inwe-
stycji greenfield nabycie podmiotu będzie wspierać 
zewnętrzny izomorfizm, umożliwiając przedsiębior-
stwu dostosowanie do lokalnych wymagań przy 
użyciu przejętych wraz z przedsiębiorstwem pra-
cowników z wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi 
lokalnego rynku, a także z ugruntowanymi już 
relacjami . Jest to szczególnie istotne dla przedsię-
biorstw stosujących strategię wielonarodową . Pod-
mioty te konkurują przede wszystkim na poziomie 
kraju, dostosowując politykę i oferowane produkty 
do odmiennych rynków poszczególnych krajów 
lokaty . Przedsiębiorstwo wraz z filiami zagranicz-
nymi tworzy zdecentralizowaną sieć jednostek, 
które wyróżniają się na tle pozostałych przedsię-
biorstw wysoką autonomią wobec centrali . Pewien 
stopień niezależności wydaje się niezbędny, aby 
zależne podmioty mogły elastycznie reagować na 
zmiany mające miejsce na lokalnym rynku . Zatem 
nie ma potrzeby wysokiego stopnia kontroli uzyski-
wanej w przypadku strategii globalnej przy pomocy 
inwestycji od podstaw . Pociąga to za sobą brak 
konieczności posiadania wysokiego poziomu eks-
patriantów, który miał zapewniać centrali wysoki 
stopień kontroli . Był on również niezmiernie 
istotny z punktu widzenia transferowanych prze-
wag . W związku z faktem, że w przypadku strate-
gii wielonarodowej jest położony nacisk na rynek 
lokalny i jego potrzeby, przewagi podmiotu są two-
rzone w dużej mierze na przewagach związanych 
z krajem lokaty, zatem nie ma potrzeby utrzy-
mywania wysokiego poziomu ekspatriantów, któ-
rych zastępują lokalni menedżerowie . Tak więc ten 
sposób wejścia może być rekomendowany w przy-
padku przedsiębiorstw stosujących strategię wielo-
narodową . Pozwoli on bowiem – przynajmniej teo-
retycznie – lepiej wykorzystać jej atuty . 

Analizując atrybuty towarzyszące akwizycjom, 
nie można pominąć szybkości wejścia . W przeci-
wieństwie do inwestycji od podstaw akwizycja pod-
miotu pozwala inwestorowi na natychmiastowe wej-
ście na rynek, co jest szczególnie istotne w sytu-
acji, gdy rynek lokaty rośnie bardzo szybko i każde 
opóźnienie powoduje zwiększenie kosztów utraco-
nych korzyści, a także, gdy istnieje możliwość poja-
wiania się działań odwetowych ze strony konkuren-
tów . Sprawne wejście na rynek pozwala również 
wykorzystać moment zaskoczenia wśród rywali 
oraz zdobyć znaczące udziały w rynku . 

Nabycie przedsiębiorstwa już funkcjonującego na 
rynku kraju lokaty przyczynia się też do szybkiego ,
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Wnioski końcowe 

rzedstawione alternatywne sposoby wej-
ścia na rynek zagraniczny mają swoje 
wady i zalety, co powoduje, że pociągają 

one za sobą różne konsekwencje z punktu widze-
nia przedsiębiorstwa – inwestora . Wybór sposobu 
wejścia może mieć istotne znaczenie dla efektywno-
ści projektu inwestycyjnego . Nie można w sposób 
arbitralny wskazać, że dany sposób wejścia jest 
lepszy . Niewątpliwie należy dokonać szczegóło-
wej analizy korzyści i zagrożeń w stosunku do 
każdego konkretnego przypadku przedsięwzięcia, 
biorąc pod uwagę przede wszystkim cele strate-
giczne przedsiębiorstwa, jego zasoby i możliwości, 
a także uwarunkowania sektora oraz dostępność 
rynkową aktywów do przejęcia6) . 

dr hab . Włodzimierz Karaszewski, prof . UMK 
dr Małgorzata Szałucka 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

PrZYPiSY 
1) W ramach porozumień kooperacyjnych z zagranicznym 
partnerem możemy wyróżnić formy niekapitałowe oraz 
kapitałowe . Do form niekapitałowej kooperacji zalicza się: 
licencje, franczyzy, kontrakty menedżerskie, inwestycje pod 
klucz, porozumienia na poddostawy czy różnego rodzaju 
porozumienia nieinwestycyjne . Natomiast w ramach kapi-
tałowych form partnerskich powiązań najczęściej wskazuje 
się na wspólne przedsięwzięcie, inaczej joint venture . 
2) W . KARASZEWSKI, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne . 
Polska na tle świata, Wydawnictwo Dom Organizatora, 
Toruń 2004, s . 25 . 
3) Takiej liczby udziałów (akcji) istniejącej spółki, która da 
inwestorowi zagranicznemu kontrolę nad nią . 
4) J .-f . HENNART, y .-R . PARK, Greenfield vs . Acquisition: 
The Strategy of Japanese Investors in the United States, 
„Management Science” 1993, vol . 39, no . 9, s . 1054–1070 . 
5) A .W . HARZING, Acquisitions Versus Greenfield Invest-
ments: International Strategy and Management of Entry 
Modes, „Strategic Management Journal” 2002, vol . 23, no . 
3, s . 211–227 . 
6) Czynnikom determinującym wybór formy wejścia poświę-
cono wiele badań . Szczegółowy opis stymulant i destymu-
lant poszczególnych strategii wzrostu można znaleźć między 
innymi w: M . ROMANOWSKA, Planowanie strategiczne 
w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009, s . 158–162; 
P .J . SZCZEPANKOWSKI, Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2000, ss . 111–129, 136–152; 
M . LEWANDOWSKI, Fuzje i przejęcia jako metody wzro-
stu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1998, s . 80–106 . 

Summary 
This paper examines two competing modes of foreign direct 
investment (fDI) in order to penetrate foreign markets  
– greenfield and brownfield investments . It discusses the 
benefits and threats associated with the selection of one 
or the other entry mode . The assessment of these factors 
should be taken into consideration during the investment 
decision-making process, since the mode choice may have 
a significant impact on the effectiveness of the invest- 
ment project . This issue is critical and difficult at the same 
time because in identifying the benefits and threats, the 
specific factors of the project must be taken into conside-
ration . The company’s strategic objectives, its resources 
and capabilities as well as the industry environment and 
the availability of assets for acquisition in the market will 
determine the final benefits of entering the foreign market . 

zwrotu nakładów inwestycyjnych, ponieważ korzyści 
z inwestycji pojawiają się relatywnie szybko . 

Wejście na rynek w drodze inwestycji brown-
field jest zalecane w szczególności dla dojrzałej 
i schyłkowej fazy życia sektora, kiedy to pojem-
ność rynku jest ograniczona, a także w branżach 
o wysokich barierach wejścia, związanych z ekono-
mią skali oraz o wysokiej koncentracji . Ten sposób 
wejścia nie skutkuje bowiem powstaniem nowych 
zdolności produkcyjnych i tym samym pozwala 
uniknąć zbędnych napięć konkurencyjnych, prowa-
dzących do wojen cenowych . 

Akwizycja służyć może również do elimina-
cji konkurenta, a także do neutralizacji przewag 
rywala . Działania te mogą przełożyć się nie tylko 
na sytuację na rynku kraju lokaty – co jest natural-
nym następstwem przejęcia – ale mogą przełożyć 
się również na pozycję podmiotu o zasięgu regio-
nalnym lub globalnym, gdy do transakcji docho-
dzi na istotnym z perspektywy światowej gospo-
darki rynku . 

Naturalnie, mimo wielu zalet inwestycja brown-
field nie jest pozbawiona wad . Jedną z najczęściej 
wymienianych w literaturze przedmiotu jest pro-
blem z integracją nabytego podmiotu z pozosta-
łymi jednostkami organizacji . Trudności z integra-
cją są postrzegane jako następstwo akwizycji pod-
miotu z wykształconą wcześniej własną kulturą 
organizacyjną, postawami, wartościami czy prak-
tykami biznesowymi . Są one zazwyczaj odmienne 
od tych obowiązujących w podmiocie przejmują-
cym . Dlatego też ich połączenie ze strukturami 
i kulturą pozostałych jednostek nie zawsze prze-
biega sprawnie i kończy się sukcesem . Zbyt duża 
różnica pomiędzy podmiotami może oznaczać ist-
nienie luki kulturowej, która może skutecznie 
utrudniać wspólne funkcjonowanie jednostek . 
Ogranicza ona bowiem transfer oraz wykorzy-
stywanie przewag własnościowych, w tym cenną 
wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy jed-
nostkami . Stąd inwestycje brownfield są postrze-
gane jako znacznie trudniejsza forma wejścia ani-
żeli inwestycje greenfield, ponieważ zarządzanie 
nimi wymaga istotnie wyższych kwalifikacji . Brak 
zamierzonych korzyści płynących z integracji pod-
miotów wskazywany jest nierzadko jako kluczowy 
problem akwizycji . 

Inną trudnością na rynku przejęć i fuzji jest 
występowanie zjawiska asymetrii informacji i zwią-
zany z tym problem oszacowania rzeczywistej war-
tości podmiotu przejmowanego . W efekcie po stro-
nie nabywcy pojawia się ryzyko zakupu podmiotu 
bez pełnej możliwości jego weryfikacji . 

Ponadto akwizycja z perspektywy płynności 
podmiotu nabywającego jest postrzegana zazwyczaj 
jako jednorazowa, duża transakcja . Istotnie obciąża 
ona budżet przedsiębiorstwa, zatem jest zalecana 
wyłącznie dla przedsiębiorstw o silnym potencjale 
ekonomicznym, które są w stanie udźwignąć finan-
sowe obciążenie . W efekcie tego typu inwestycje 
zazwyczaj cechują się większą skalą działania . 

Poza tym sama transakcja kupna/sprzedaży 
wyróżnia się skomplikowaną naturą . Jej przepro-
wadzenie wymaga złożonych i trudnych negocjacji, 
opracowania wielowymiarowej koncepcji przepro-
wadzenia procesu, w tym między innymi w aspek-
cie prawnym czy finansowym . 
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relacje partnerskie między 
podmiotami opieki zdrowotnej 
– warunki powodzenia   
   
Iga Rudawska

Wprowadzenie 

elacje międzyorganizacyjne między podmio-
tami opieki zdrowotnej stanowią relatywnie 
nowe pole badawcze . Sektor zdrowia powi-

nien wykorzystać dorobek zarządzania strategicz-
nego w tym zakresie (reprezentowany przede wszyst-
kim przez podejście sieciowe), przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki sektorowej . Niniejszy arty-
kuł podnosi kwestię układów partnerskich w ochro-
nie zdrowia, omawiając warunki brzegowe powodze-
nia tego typu relacji . 

interpretacja partnerstwa 

artnerstwo między organizacjami jest formą 
relacji między niezależnymi podmiotami 
rynkowymi, które definiują wspólne cele, 

dążą do osiągnięcia obopólnych korzyści i akceptują 
wysoki poziom wzajemnej współzależności . Rao zali-
cza partnerstwo do typów relacji międzyorganizacyj-
nych, wymieniając je obok aliansów strategicznych, 
koalicji, joint ventures, franchisingu oraz konsorcjów 
[Rao et al ., 2005] . Z kolei McCutcheon i Stuart wska-
zują, że w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw 
termin „partnerstwo” jest używany często przez mene-
dżerów zamiennie z pojęciem aliansu [McCutcheon, 
Stuart, 2000] . W takim kontekście termin „partner-
stwo” staje się formą organizacyjną, a nie tylko atry-
butem relacji współpracujących ze sobą podmiotów . 
W tym nurcie pojawia się również interpretacja part-
nerstwa według Boddy’ego, który pisze, że jest ono 
wynikiem dążenia do budowania długookresowych 
powiązań między podmiotami, które decydują się na 
bliską współpracę, pozostając jednocześnie niezależ-
nymi [Boddy et al ., 2000] . 

W piśmiennictwie z zakresu zarządzania strate-
gicznego przytacza się wiele korzyści płynących 
z tworzenia relacji partnerskich w biznesie, takich 
jak wejście na nowe rynki zbytu, poszerzenie asorty-
mentów produktów/usług, uzyskanie efektu ekonomiki 
skali na różnych płaszczyznach (B+R, produkcja), 
dostęp do trudno dostępnych zasobów (know-how, 
technologii), czy podział ryzyka [Donaldson, O’Toole, 
2007] . Możliwości te stają się na tyle atrakcyjne dla 
organizacji, że przewyższają potencjalne zagrożenia, 
mogące towarzyszyć takiej relacji, a które są zwią-
zane z zachwianiem autonomii podmiotu, asymetrią 
informacji oraz zwiększeniem złożoności nowego 
układu . Kernaghan z kolei wskazuje, że partnerstwo 

oznacza delegowanie władzy, zadań, wsparcia 
i wiedzy między stronami relacji [Kernaghan, 1993] . 
Popiera przy tym tezę, że partnerska współpraca 
pobudza procesy uczenia się w organizacji . Relacje 
tego typu wymagają od ich uczestników wielu atry-
butów behawioralnych, związanych z wzajemnym 
poszanowaniem stron, skłonnością do współpracy 
i negocjacji, nieformalnym zaangażowaniem, przepły-
wem informacji i wspólnym podejmowaniem decyzji . 
Podmioty budujące relacje międzyorganizacyjne 
oparte na partnerstwie wykorzystują zatem zjawisko 
synergii, osiągając cele, których realizacja byłaby nie-
możliwa lub utrudniona, gdyby każda z organizacji 
działała niezależnie . U podstaw pojawienia się tego 
efektu leży zwielokrotniona skuteczność działania, 
będąca konsekwencją wykorzystania doświadczenia 
i kontaktów poszczególnych partnerów w relacji . 

typy partnerstwa w sektorze ochrony 
zdrowia 

fundamentów tworzenia rynkowych relacji 
partnerskich leży chęć uzyskania przewagi 
konkurencyjnej . Dążenie to jest dobrze udo-

kumentowane zarówno na gruncie teorii, jak i empi-
rii [światowiec, 2006; Rudawska, 2008; Olczak, 2009], 
przy czym głównym obiektem zainteresowania bada-
czy były przedsiębiorstwa zarobkowe i tworzone przez 
nie relacje na różnych etapach łańcucha dystrybucji . 
Stosunkowo niewiele miejsca poświęcono dotychczas 
w literaturze relacjom partnerskim w kontekście 
ochrony zdrowia, którą cechuje szczególna funkcja spo-
łeczna, związana z realizacją potrzeb zdrowotnych 
populacji objętej opieką, status non-profit wielu dostaw-
ców usług medycznych, sprawowanie funkcji organiza-
cyjnej i/lub kontrolnej przez państwo oraz warstwa 
etyczna podejmowania decyzji, również zarządczych . 
Niniejszy artykuł stara się wypełnić tę lukę . 

Preludium do dalszych rozważań jest propono-
wana interpretacja partnerstwa w ochronie zdrowia 
jako relacji o długim horyzoncie, łączącej co najmniej 
dwa podmioty opieki zdrowotnej, wspólnie wykorzy-
stujące określone zasoby (pracy, kapitału, intelektu) 
w celu realizacji założonych celów (ekonomicznych, 
strategicznych, społecznych) . W sektorze zdrowia 
możliwe są następujące płaszczyzny formowania rela-
cji partnerskich: 
zz między systemami ochrony zdrowia poszczegól-

nych państw członkowskich unii gospodarczych 
(przykładem takiego rozwiązania jest dyrektywa ,
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o transgranicznej opiece zdrowotnej w Unii Europej-
skiej) – jest to szczególny przypadek relacji partner-
skiej, gdzie makropodmiotem jest system; 
zz między podmiotami ochrony zdrowia pełniącymi 

różne role w systemie, jak funkcja ubezpieczeniowa, 
funkcja dostawcy usług zdrowotnych (przykładem 
takiego układu jest koordynowana opieka zdrowotna 
w systemie amerykańskim); 
zz między różnymi szczeblami dostawców opieki 

zdrowotnej danego systemu (współpraca między 
dostawcami podstawowej opieki zdrowotnej i dostaw-
cami ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowot-
nej w systemie brytyjskim); 
zz między dostawcami opieki zdrowotnej tego 

samego szczebla opieki (na przykład współpraca 
transgraniczna między ratownictwem medycznym we 
francji i Niemczech) . 

Poza wymienionymi powyżej jest możliwe tworze-
nie relacji partnerskich międzysektorowych, zorien-
towanych na osiąganie celów związanych z ochroną 
zdrowia wykraczających stricte poza sam sektor zdro-
wia . Układem tego typu jest ukonstytuowane już 
w literaturze tzw . partnerstwo społeczne, angażujące 
dostawców usług zdrowotnych i organizacje spo-
łeczne, jak stowarzyszenia pacjentów, fundacje zwią-
zane ze zdrowiem czy podmioty samorządowe 
[Kania, 1993] . 

Biorąc pod uwagę różne kryteria typizacji part-
nerstwa, w kontekście ochrony zdrowia można 
zaproponować następujący podział prezentowany 
w tabeli 1 . 

Kwestia współpracy opartej na partnerstwie 
w sektorze zdrowia ma relatywnie młodą historię . 
Wzrost zainteresowania tą formą międzyorganizacyj-
nych relacji należy łączyć z presją na ekonomizację 
opieki zdrowotnej, u której podłoża leży chęć poprawy 
efektywności procesów produkcji i alokacji świadczeń 
zdrowotnych . Trend ten jest silnie widoczny w Sta-
nach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachod-
niej od początku lat 80 . ub . w . Należy go wiązać 
z orientacją prooszczędnościową (cost containment), 
charakteryzującą się przede wszystkim dążeniem do 
redukcji kosztów opieki zdrowotnej i zmiany ich 
struktury, zarówno w makro-, jak i mikroskali . 

Tworzenie układów opartych na partnerstwie 
oznacza uruchomienie mechanizmu integracji dzia-
łalności usługowej grup dostawców usług medycz-
nych, co jest szansą na poprawę efektywności . Inte-
gracja usługodawców w opiece zdrowotnej pozwala 
bowiem na przezwyciężenie jednego z podstawo-
wych hamulców efektywności w ochronie zdrowia, 
tj . fragmentaryzacji opieki oraz dublowania udzie-
lanych świadczeń . Jest to szczególnie istotne 
w populacyjnym podejściu do świadczenia usług 
medycznych, gdzie efekty działalności mierzy się 
zmianą statusu zdrowotnego populacji objętej 
opieką, a nie stanem zdrowia poszczególnych pacjen-
tów . Występowanie oraz stopień zaawansowania 
międzyorganizacyjnej współpracy w świadczeniu 
usług zdrowotnych staje się zatem wyznacznikiem/
wskaźnikiem efektywności danego systemu [Provan 
et al ., 2002] . 

Tab. 1. Typizacja partnerstwa między podmiotami w ochronie zdrowia 

Kryterium Typ partnerstwa Charakterystyka – synteza 

Delegacja 
władzy 

[Kernaghan, 
1993]

Partnerstwo bazujące  
na silnej współpracy 

Uwspólnienie zasobów, takich jak informacje i środki finansowe; wszyscy 
partnerzy biorą udział w procesie podejmowania decyzji; równowaga 
w delegacji władzy 

Partnerstwo operacyjne Centralne zagadnienie to podział pracy w działaniach operacyjnych, a nie 
ulokowanie ośrodka decyzyjnego; zasoby uwspólnione; władza niesymetryczna 
(po stronie jednego z partnerów) 

Partnerstwo oparte na 
wkładzie finansowym 

Nie jest wymagane zaangażowanie wszystkich stron do podejmowania decyzji; 
jedna ze stron angażuje się finansowo bez konieczności uczestniczenia 
w działaniach operacyjnych 

Partnerstwo oparte  
na konsultacjach 

Jedna ze stron pełni rolę konsultanta i doradcy; brak zaangażowania 
w warstwie operacyjnej 

Partnerstwo pozorne Tworzenie sztucznego układu poprzez tylko formalne zaproszenie do 
współpracy 

Stopień 
zaangażowania 

partnerów 
[Gaster . 

Deakin, 1998]

Wymiana informacji Kanały dystrybucji informacji między parterami; podział obowiązków 
Planowanie działań Tworzenie zespołów roboczych w celu rozwiązywania problemów; uczenie się 

poprzez partycypację 
Koordynacja działań Wyodrębnienie koordynatora programu/projektu/działania 
Pełna współpraca Dzielenie się zasobami; wparcie poszczególnych parterów na wszystkich 

etapach prowadzenia działań 

Obszar 
wspólnych 
działań 

(opracowanie 
własne)

Partnerstwo społeczne Organizacje sektora ochrony zdrowia współpracują z sektorem pozarządowym 
w celu wypromowania określonych postaw/zachowań prozdrowotnych 

Partnerstwo usługowe Dostawcy usług medycznych tego samego lub różnych szczebli (podstawowa 
opieka zdrowotna, specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna, zamknięta 
opieka zdrowotna) tworzą sieć usługową w celu objęcia podległej populacji 
kompleksową opieką zdrowotną; orientacja na efektywność i redukcję kosztów 

Partnerstwo 
technologiczne 

Dostawcy usług zdrowotnych tworzą konsorcjum na zakup specjalistycznej 
aparatury medycznej; orientacja na redukcję kosztów 

Partnerstwo bazujące  
na know-how 

Dostawcy usług zdrowotnych wymieniają się doświadczeniem w zakresie np . 
telemedycyny; orientacja na zdobywanie wiedzy i know-how 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [CASEy, 2008] . 
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W szerszym ujęciu chodzi tu nie tylko o koordy-
nację opieki zdrowotnej, ale i o tworzenie lokalnych/
regionalnych koalicji integrujących publiczne i pry-
watne podmioty, zorientowanych na planowanie kon-
kretnych działań w obszarze zdrowia publicznego . 
Przykładem tego typu mogą być: Albion-Ord, Blue 
River valley, Rural Partners i Western Nebraska 
– sieci dostawców usług zdrowotnych na terenach 
wiejskich, powstałe w celu podniesienia dostępności 
usług medycznych i opieki społecznej w rolniczych 
rejonach Stanów Zjednoczonych [Schumaker, 2002] . 

czynniki sukcesu relacji partnerskich 
w ochronie zdrowia 

piśmiennictwie z zakresu zarządzania stra-
tegicznego sformułowano wiele warunków 
powodzenia relacji opartych na partner-

stwie (tabela 2) . 
Wśród najczęściej przewijających się w dyskusji 

czynników, uznawanych za kluczowe/najważniejsze 
można wymienić: z wysoki poziom zaufania i zaan-
gażowania w relacji z ustrukturalizowanie ram part-
nerstwa z przywództwo oparte na koordynacji oraz  

z sprawna komunikacja między partnerami . Wszyst-
kie z powyższych mają zastosowanie w środowisku 
opieki zdrowotnej – wymagają jednakże stosownych 
odniesień do specyfiki omawianego sektora . 

Zaufanie między partnerami jest warunkiem 
koniecznym do wykształcenia trwałych relacji, cechu-
jących się sprawną komunikacją, ułatwiającą z kolei 
proces dzielenia się wiedzą . Jak trafnie wskazuje 
Sharkie (2005), kiedy poziom zaufania w relacji jest 
niski, ludzie koncentrują się na zagrożeniach i pro-
blemach, zużywając energię na obronę swej pozycji, 
ograniczając w konsekwencji własne zaangażowanie . 
Zaufanie można zatem traktować jako fundament 
rozwoju efektywnej współpracy, a jego obecność 
w relacji może ograniczyć konieczność formalnych 
kontaktów . To nieformalne więzi miedzy partnerami 
stają się wówczas instytucją gwarantującą trwałość 
i stabilność relacji [Rao, 2005] . 

Zaufanie w relacji budowane jest w długim hory-
zoncie, a doświadczenie nabyte w kontaktach z daną 
organizacją staje się wykładnią jego rozwoju . Sys-
temy opieki zdrowotnej, w których dominują kon-
trakty blokowe, zawierane na duże pakiety usług 
w długim okresie (na przykład 2–5 lat), sprzyjają 

Tab. 2. Przegląd piśmiennictwa poświęconego krytycznym czynnikom sukcesu relacji partnerskich 

Autor Czynniki sukcesu 

Gray (1985) Zadowalający poziom delegacji władzy między partnerami 

Doz (1988) Konwergencja celów partnerów, tak by nie doszło do wewnętrznego ich konkurowania; 
zarządzanie różnicami kulturowymi organizacji partnerskich 

Kernaghan (1993) Zaangażowanie wszystkich interesariuszy partnerskiego układu w proces podejmowania 
decyzji; wzajemna współzależność powodująca równowagę władzy; zaufanie; respektowanie 
roli partnera; redukcja ewentualnych konfliktów 

Moss-Kanter (1994) Wartość dodana przez każdego z partnerów; zaufanie; zaangażowanie; współzależność 
między partnerami; komunikacja, integracja i instytucjonalizacja partnerstwa (nadanie 
mu statusu formalnego) 

Gulati (1995) Partnerstwo oparte na sieci społecznej; strategiczna współzależność partnerów 

Gaster, Deakin (1998) Odpowiedzialność; zdolność do innowacji; zmiana struktury; rozwój nowych umiejętności 
menedżerskich; negocjacje; zarządzanie zmianą; wspólne podejmowanie decyzji 

Coulter (1999) Wzajemne poszanowanie; rozpoznanie silnych stron wynikających z uwspólnionych 
zasobów 

Coleman, Rippin (2000) Porozumienie; zaufanie 

Sanatoro, Gopalakrishnan 
(2000) 

Zaufanie; instytucjonalizacja procesów transferu wiedzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [SCHUMAKER, 2002; MOHR, SPEKMAN, 1994; CASEy, 2008] . 

Tab. 3. Obszary przywództwa w relacjach międzyorganizacyjnych sektora zdrowia na przykładzie 
partnerstwa społecznego 

Sfera przywództwa Syntetyczna charakterystyka 

Myślenie holistyczne Przyjęcie populacyjnej perspektywy opieki zdrowotnej; pozyskanie wiedzy na temat 
wpływu czynników zewnętrznych (środowiskowych, ekonomicznych, technologicznych, 
naturalnych) na stan zdrowia populacji obejmowanej opieką 

Przywództwo w zakresie wizji Kreowanie wizji współpracy; zdefiniowanie aspiracji układu partnerskiego 

Wsparcie Otoczenie pomocą formalnie ujawnionych liderów w poszczególnych segmentach działania 

Delegacja władzy Uruchomienie mechanizmu delegowania kompetencji na niższe szczeble partnerskiego 
układu 

Przywództwo w zakresie 
koordynacji procesów 

Umiejętność całościowego spojrzenia na poszczególne segmenty działalności i ich 
wzajemnego powiązania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [CASEy, 2008] .  ,
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i skłonności do dzielenia się informacją/wiedzą w rela-
cji oraz zakresu partycypacji stron w planowaniu 
i wytyczaniu celów . Jakość komunikacji decydować 
będzie o użyteczności wymiany informacji, a pozostałe 
dwa wymiary będą determinować skuteczność i efek-
tywność działań . W sektorze zdrowia założenia te 
zostały pozytywnie zweryfikowane [Rudawska, 2006] . 

Trwałość relacji opartych na partnerstwie zależeć 
będzie od pozytywnego bilansu kosztów i korzyści 
postrzeganych przez poszczególne strony relacji . 
Czerpanie satysfakcji z relacji tego typu wymaga 
respektowania odmienności kultur organizacji, jak 
również ewentualnych różnic kulturowych . Popar-
ciem tej tezy są doświadczenia ze współpracy trans-
granicznej w ratownictwie medycznym między fran-
cją i Niemcami . O wyborze miejsca hospitalizacji, 
położonego najbliżej miejsca interwencji, decyduje 
stan pacjenta . W przypadku zdarzenia we francji 
pacjent – w imię liberte – chory może sugerować nie-
mieckiej ekipie pogotowia preferowane miejsce hospi-
talizacji . W Niemczech natomiast ratownicy sami 
podejmują decyzję o skierowaniu pacjenta do najbar-
dziej odpowiedniego ośrodka . 

przykład relacji partnerskich w ochronie 
zdrowia 

Cerdagne, francuskiej gminie położonej 
u geograficznej granicy z Hiszpanią, powstaje 
pierwszy w Europie transgraniczny szpital . 

Wspólna inwestycja francuzów i Hiszpanów wpisuje 
się w postęp cywilizacyjny i zmieniające się potrzeby 
społeczności lokalnych, opisywane głównie przez 
wydłużanie się oczekiwanej długości życia i rosnące 
wymagania pacjentów co do komfortu świadczenia 
usług medycznych . Budowa tego szpitala jest realizo-
wana w ramach projektu Europejskiego Zgrupowania 
Współpracy Terytorialnej Szpitala Cerdagne i wspie-
rana finansowo przez Europejski fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EfRR) . Prace nad tym projektem 
trwały od 2003 r . i zakończyły się w kwietniu 2010 r . 
podpisaniem porozumienia konstytucyjnego przez 
ministrów zdrowia obu państw . Szacunkowy koszt 
budowy wynosi 31 mln EUR, z czego 60% wyłoży 
EfRR, a 40% to fundusze własne partnerów w relacji 
60:40 z przewagą Hiszpanii [Czupryniak, 2010] . We 
wspólnym projekcie określono zasady finansowania 
inwestycji, zdefiniowano ramy prawne współpracy, 
przepływ pacjentów i zasady udzielania im świadczeń 
medycznych, zasady wykonywania zawodu przez per-
sonel medyczny wraz z odpowiedzialnością cywilną 
oraz sposoby komunikowania się przy zachowaniu 
wielojęzyczności . Podstawowe zadania tego pierw-
szego szpitala transgranicznego to zapewnienie miesz-
kańcom ciągłości świadczeń z udziałem ostrego 
dyżuru szpitalnego i domu zdrowia w Bourg Madame, 
udzielanie usług z zakresu pediatrii i geriatrii oraz 
współpraca z ambulatoryjnym szczeblem opieki zdro-
wotnej . Szpital będzie zarządzany przez menedżerów 
pochodzących z obu partycypujących krajów . Otwarcie 
tej placówki planowane jest na rok 2012 . 

dr hab . Iga Rudawska,  
prof . Uniwersytetu Szczecińskiego

Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia 
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw 

 Uniwersytetu Szczecińskiego

instytucjonalizacji relacji opartych na doświadcze-
niu . Uwzględniając zjawisko silnej asymetrii informa-
cyjnej między dostawcą i finalnym odbiorcą usługi 
zdrowotnej (pacjentem), zaufanie między współpra-
cującymi ze sobą świadczeniodawcami jest atrybu-
tem relacji agencyjnej mającym swe konsekwencje 
dla satysfakcji pacjenta . Oto dostawca na przykład 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), występując 
w roli agenta pacjenta i delegując go na wyższy szcze-
bel opieki ambulatoryjnej, kieruje się zaufaniem, 
jakie ma wobec dostawcy specjalistycznej opieki zdro-
wotnej . Ufa, że współpracujący z nim usługodawca 
otoczy pacjenta należytą opieką tak, by ten mógł kon-
tynuować leczenie . Jeśli dodać do tego, że proces 
dzielenia się wiedzą oznacza w tym przypadku infor-
mację zwrotną od dostawcy opieki specjalistycznej 
do lekarza POZ (na przykład pod postacią zapisu na 
elektronicznej karcie pacjenta), to czynnik zaufania 
ma konsekwencje stricte ekonomiczne . Ogranicza 
bowiem zjawisko powielania badań diagnostycznych 
i laboratoryjnych*) wykonanych w sieci współpracu-
jących ze sobą podmiotów opieki zdrowotnej . Nie 
gloryfikując jednak roli zaufania w relacji, warto 
przytoczyć konkluzję Moore’a (1998), że „(…) poziom 
zaangażowania w relację jest często pochodną nie 
tyle pozytywnego oddziaływania zaufania, co nega-
tywnego wpływu konfliktów w relacji” . 

Zaangażowanie podmiotów ochrony zdrowia w rela-
cję jest pochodną stopnia przejawianego w owej relacji 
zaufania . Wysoki poziom zaangażowania sprzyja reali-
zacji wspólnych celów i ograniczaniu zachowań opor-
tunistycznych . Ujawnianiu się tych ostatnich sprzyjają 
wybrane metody finansowania usług zdrowotnych (płat-
ność fee-for-service, płatność według DRG), stąd budo-
wanie relacji partnerskich może być instytucją niwelu-
jącą negatywne konsekwencje tego zjawiska . 

Zaufanie i zaangażowanie stanowią nieformalne fun-
damenty trwałości relacji . Wielu autorów [Kernaghan, 
1993; Mohr, Spekman, 1994] uwypuklają rolę instytu-
cjonalizacji układów partnerskich poprzez nadanie im 
formalnych struktur . Jak argumentują, formalne uzgod-
nienia i aranżacje partnerstwa sprzyjają utrzymaniu 
relacji i mobilizują procesy dochodzenia do konsensu . 
Sfera ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście trans-
granicznego świadczenia opieki zdrowotnej, potwierdza 
te spostrzeżenia . We wszystkich krajach UE (najbar-
dziej znane przykłady współpracy pochodzą z Niemiec, 
francji i Hiszpanii) najpierw rozpoczynano współpracę 
na poziomie lokalnym, między świadczeniodawcami 
opieki zdrowotnej w regionach przygranicznych, by 
następnie nadać jej określone ramy prawne . 

Kolejnym czynnikiem sukcesu układów opartych na 
partnerstwie jest sprawna koordynacja procesów zacho-
dzących w relacji, w tym zarządzania zmianą, negocja-
cji, podziału odpowiedzialności i dystrybucji informa-
cji . Mimo że relacje partnerskie zakładają współzależ-
ność tworzących je podmiotów, rola koordynatora jest 
niezbędna do zapewnienia skuteczności i efektywności 
działań . Z funkcją tą wiąże się kwestia przywództwa . 

Wagę kolejnego czynnika, tj . komunikacji, uzasad-
nia fakt, że wszelkie aspekty funkcjonowania organi-
zacji opierają się na komunikowaniu . Według niektó-
rych badaczy [Mohr, Spekman, 1994] komunikacja 
urasta do rangi podstawowego wyznacznika żywotno-
ści partnerstwa (partnership’s vitality) . Osiąganie korzy-
ści wynikających ze współpracy wymaga zatem uwzględ-
niania trzech aspektów komunikacji: jej jakości, zakresu 
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*) W polskim systemie ochrony zdrowia nagminne jest powie-
lanie badań tego typu (na przykład przy przyjęciu do szpitala), 
jeśli pacjent wykonał je u „nieznanego” usługodawcy . 
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Summary
The paper identifies key factors of successful partnership 
applied to healthcare settings . firstly, the types of healthcare 
partnerships has been characterized based on the literature 
review . Next, features of successful partnership as trust, 
involvement, leadership, communication and coordination has 
been discussed . finally, the example of successful partnership 
referring hospital  has been described .

Wprowadzenie 

stota badań jakościowych, a także i wyko-
rzystywany ich model, stawiają przed ba-
daczem wiele kwestii, które musi on roz-

strzygnąć . Przy wykorzystaniu w ich realizacji za-
sobów internetowych czy też obserwacji aktywności 
internautów, aspektem wymagającym zasadniczego 
wyjaśnienia staje się problem interpretacji samej 
istoty internetu jako kontekstu owych badań . Jak 
zostało podkreślone w artykule autora („Przegląd 
Organizacji” nr 12/2010) internet może być rozpa-
trywany przez trzy wzajemnie uwarunkowujące się 
poziomy analizy: narzędzia (sposób przekazywania 
informacji i nawiązywania relacji), miejsca (prze-
strzeń realizacji interakcji pomiędzy podmiotami) 
oraz sposobu bycia (samookreślanie się internautów 
w interakcjach) [Markham, 2004] . Jednak i to za-
proponowane rozwiązanie odniesienia się do wirtu-
alnej rzeczywistości w wymiarze praktycznym może 
przysporzyć wiele problemów w konstruowaniu ba-
dania, podczas jego realizacji, jak i również w opra-
cowywaniu wyników . 

Wydaje się, że kwestia ta wiąże się z problemem 
o wiele szerszym i charakterystycznym dla współ-
czesnych nauk społecznych . Można oto dostrzec 
powstawanie efektu nożyc pomiędzy tempem rozwo-
ju technologii kształtujących współczesny świat 
a tempem rozwoju metod badawczych . Okoliczności 
te stwarzają niedogodną dla badacza sytuację . Z jed-
nej strony dysponuje on interesującymi źródłami 
informacji, ale niestety nie są często rozwinięte 
i ugruntowane standardy oraz procedury realizacji 
zadań badawczych . W związku z tym problematycz-
ne staje się także wykorzystywanie czy też konstru-
owanie przydatnych narzędzi . Sam wspomniany 
efekt wydaje się wynikać przede wszystkim z pozio-
mu złożoności owych źródeł informacji [Lincoln, 
Denzin, 2009] . 

Biorąc pod uwagę implikacje uwarunkowań współ-
czesności względem realizowanych badań naukowych, 
nie można nie zauważyć, że potencjalny badacz staje 

etyka  
w badaniach 
jakościowych 
prowadzonych  
w internecie  
   
Marcin Komańda
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przed dylematami natury moralnej . Wyzwania te 
często są związane z kontekstem sytuacyjnym pro-
jektowanych/prowadzonych badań i mogą się wiązać 
z takimi kwestiami, jak rzetelność, uczciwość, odpo-
wiedzialność czy też nawet w szczególnych przypad-
kach konflikt interesów [Hair, Money, Samouel, 
Page, 2007] . Nie inaczej jest z badaniami jakościowy-
mi prowadzonymi w internecie . 

zasady moralnego postępowania  
w badaniach jakościowych 

pewnością nie można zapominać, że na kon-
kretne czynności realizowane w procesie 
badawczym mają wpływ okoliczności . O ile 

uwarunkowania kontekstu sytuacyjnego mogą wywie-
rać potrzebę zastanowienia się nad właściwym prze-
biegiem procedury badawczej, by osiągnąć postawio-
ne zamierzenie, to należy rozważyć kwestię owej 
względnej prawidłowości . 

Aby odnieść się do tego problemu, należy uświa-
domić sobie, że badacz nie jest jedynym podmiotem 
biorącym udział w realizowanym badaniu jakościo-
wym . Partnerami w realizacji zamierzonych zadań 
są uczestnicy badania, którzy są przez badacza prze-
pytywani czy też obserwowani . Powoduje to, że za-
kres odpowiedzialności osoby przeprowadzającej ba-
danie nie dotyczy tylko i wyłącznie samej procedury 
badania i osiągniętych wyników, ale także i osób, 
dzięki którym zostało ono zrealizowane . 

Tak uświadomiony i poszerzony horyzont od-
niesienia się wobec zakresu odpowiedzialności ba-
dacza w realizacji badań jakościowych można od-
nieść do norm etycznych, stanowiących fundament 
moralności realizacji jakościowych procedur ba-
dawczych w naukach społecznych, a wśród których 
można wymienić cztery wytyczne . Po pierwsze, 
osoby uczestniczące w badaniu muszą wyrazić 
świadomie i dobrowolnie na to zgodę . Oznacza to, 
że muszą one zostać poinformowane w pełni o pro-
cedurze badania, oczekiwaniach wobec ich osoby, 
a także o potencjalnych konsekwencjach wzięcia 
udziału w badaniu . Po drugie, przy projektowaniu, 
jak i realizacji badania, badacz 
nie może dążyć do jego fałszo-
wania . Nie może więc dojść do 
sytuacji, że badacz będzie 
w sposób świadomy dokonywać 
oszustwa . Musi wykazywać się 
całkowitą uczciwością . Po trze-
cie, realizacja badania jakościo-
wego musi zapewnić poufność 
i prywatność jego uczestników . 
Niedopuszczalne jest upo-
wszechnianie bez zgody uczest-
nika badania jego tożsamości, 
szczegółowych danych osobo-
wych czy innych wrażliwych 
informacji niemających związ-
ku z badaniem . W szczegól-
nych przypadkach badacz jest 
również zobowiązany do niedo-
puszczenia do identyfikacji 
przez innych miejsca, w któ-
rym badanie zostało przepro-
wadzone, szczególnie, jeśli wią-
załoby się to z możliwością 

odkrycia tożsamości uczestników badania . Po 
czwarte, badacz jest zobowiązany do dokonania 
sprawdzenia wyników przeprowadzonego badania 
tak, aby nie było wątpliwości co do ich dokładno-
ści, a w związku z tym, aby również była możliwość 
ich wykorzystywania, bez obaw o ich ewentualną 
niedokładność – szczególnie jeśli badanie jest re-
alizowane na potrzeby konkretnego podmiotu 
[Christians, 2009] . 

Przesłanka: 

nie szkodzić… 

Normy etyczne: 

 Świadoma i dobrowolna zgoda 

uczestników badania  

 Uczciwość w realizacji badania  

 Zapewnienie poufności i prywatności  

 Weryfikacja wyników badania  

…uczestnikom badania, 

beneficjentom badania,  

samemu sobie  

rys. 1. Normy etyczne postępowania przy reali-
zacji badań jakościowych z perspektywy badacza 

Źródło: opracowanie na podstawie C .G . CHRISTIANS, 
Etyka i polityka w badaniach jakościowych, w: N .K . 
DENZIN, y .S . LINCOLN (red .), Metody badań jakościo-
wych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 
tom 1, s . 217–218 . 

Tempo  
rozwoju  

 
Czas 
 

 złożoności internetu 
jako kontekstu 
badawczego  

 metod 
badawczych  

Efekt nożyc – źródło 
implikacji dla norm 

etycznych  

rys. 2. Źródło implikacji dla norm etycznych w internetowych 
badaniach jakościowych 

Źródło: opracowanie własne . 
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Te cztery główne normy etyczne stanowią funda-
ment procesu decyzyjnego, podejmowanego w ra-
mach realizowanych badań jakościowych; mogą/po-
winny modyfikować możliwe postępowanie o jedną 
główną przesłankę: nie szkodzić . Można stwierdzić, 
że przesłanka ta odnosi się wobec samego badacza, 
osób uczestniczących w badaniu, jak i również bene-
ficjentów rezultatów badania (rysunek 1) . 

Normy te powinny mieć swoje przełożenie na 
przejawianą postawę badacza . Realizacja konkretnych 
działań wiąże się jednak z zagrożeniem sprzeniewie-
rzenia się tym regułom, tym bardziej, że w rzeczywi-
stości trzeba stawiać czoła konkretnym problemom, 
mogącym mieć wpływ na końcowy sukces badań . 
Sytuacje te, generujące często określone pokusy dla 
badacza, mogą spowodować, że ważniejsze staną się 
wyniki samego badania niż potencjalne konsekwencje 
dla uczestników badania . Branie zatem pod uwagę 
dobra osób będących źródłem informacji, jak i stosu-
nek do nich, a w szczególności wykazywany poziom 
nacisku na pozyskanie owych informacji i granic, do 
jakich się badacz posunie, określa jego stanowisko 
wobec kwestii moralności . Także jego postawa zwią-
zana z analizą danych, nastawiona na staranność 
i unikanie własnych założeń oraz sprawiedliwość 
w kwestiach oceny wiarygodności i istotności infor-
macji oraz wyciągania uogólnień z danych empirycz-
nych, może podkreślać jego moralność lub zaprzeczać 
jego etycznej postawie [flick, 2010] . 

internet a normy etyczne w badaniach  
jakościowych 

róba przestrzegania norm etycznych w bada-
niach jakościowych, w przypadku ich realiza-
cji w internecie, napotyka na zasadniczą 

barierę . Jest nią uczciwość samych internautów, czyli 
źródła informacji dla realizowanych badań . Owa po-
stawa użytkowników sieci jest wynikiem przede 
wszystkim ich sposobu bycia w internecie, który prze-
jawia się tym, że każdy z nich może stać się kim chce 
i wykorzystywać według swoich potrzeb określone 
narzędzia w określonym miejscu wirtualnej rzeczywi-
stości [Markham, 2004] . 

Uwarunkowanie to jest wynikiem szybszego 
tempa rozwoju technologii informatycznej i sposo-
bów jej wykorzystywania względem tempa rozwoju 
metod badawczych . Stosując więc ugruntowane za-
sady realizacji badań, badacz napotyka na wspo-
mniany we wprowadzeniu do artykułu efekt nożyc 
(rysunek 2) . 

Zestawienie rzeczywistości wirtualnej z zamie-
rzeniami badacza (względem realizacji zadań badaw-
czych) powoduje wykrystalizowanie się kilku zasad-
niczych problemów, które będą wymagać rozważe-
nia w kontekście przyjmowanych klasycznie norm 
etycznych w badaniach jakościowych . Będą one wy-
nikać przede wszystkim z obustronnych relacji po-
między badaczem a internautami oraz z przyjmo-
wanego z reguły przeświadczenia o anonimowości 
w internecie . 

Postawa uczciwości reprezentowana przez inter-
nautów i badacza w trakcie badania powinna być 
symetryczna . W przypadku jej braku, czyli przede 
wszystkim podejrzenia o nieuczciwość użytkowników 
sieci, jest możliwe, by sam badacz również posłużył 
się podstępem, aby zidentyfikować jej charakter 
i wpływ na samo badanie . Jednak działanie takie 
może niestety skutkować wpływem na zachowania 
innych internautów, a w konsekwencji być może rów-
nież zidentyfikowaniem prawdziwej tożsamości użyt-
kowników sieci (która, jak zostało wskazane, staje się 
jednym z kluczowych problemów dla internetu jako 
kontekstu badawczego) . Odkrycie prawdziwej tożsa-
mości uczestników badania w sieci, przy jednocze-
snym zaangażowaniu bezpośrednim badacza w aktyw-
ność sieciową, może skutkować jej upowszechnieniem 
w internecie . 

Problem z uczciwością internautów skutkuje rów-
nież koniecznością szczególnie rozważnego analizo-
wania tzw . tekstów zastanych w zasobach internetu . 
Można wśród nich wyróżnić udostępnione raporty, 
artykuły, korespondencję, dokumentację filmową czy 
też fotograficzną, wypowiedzi na forach tematycz-
nych . Analiza tego rodzaju dokumentów pozwala 
przede wszystkim na poszerzanie kontekstu proble-
mu badawczego i odnajdywanie nowych źródeł infor-
macji, jednak rzetelność prowadzenia badań  

Tab. 1. Przyjęte normy etyczne w badaniach jakościowych a problemy w kontekście ich realizacji 
w internecie 

Normy etyczne 
w badaniach jakościowych 

Problemy dla norm etycznych w przypadku 
badań jakościowych w internecie 

świadoma i dobrowolna zgoda 
uczestników badania 

Badania często dotyczą analizowania form aktywności internautów lub ich wypowiedzi 
– poinformowanie ich o badaniu może skutkować zmianą ich zachowań

Uczciwość w realizacji badania Ewentualna konieczność podawania się przez badacza za jednego z internautów może 
się okazać niezbędna, by zrealizować badanie (co można wykorzystać, by modyfikować 
zachowania użytkowników sieci zgodnie ze swoimi oczekiwaniami); zagrożenie wynikające 
z przyjmowania różnych ról przez internautów, co może skutkować niewłaściwą 
interpretacją faktów 

Zapewnienie poufności 
i prywatności 

Internauci z reguły występują pod nickami – wiąże się to z niebezpieczeństwem, że 
bezrefleksyjne podawanie nazw, pod jakimi się kryją konkretni użytkownicy czy też 
innych informacji o nich związane z przekonaniem o ich anonimowości, może jednak 
doprowadzić do ich zdemaskowania 

Weryfikacja wyników badania Zależność tej normy od powyżej przedstawianych; jeśli postawa etyczna w procesie 
realizacji badania jest nieobecna, to i weryfikacja wyników staje się fikcją 
(w przypadku nieuczciwości internautów weryfikacja powinna ukazać nieprawidłowości 
w pozyskanych informacjach, co stanowi kolejne wyzwanie dla badacza) 

Źródło: opracowanie własne .  ,
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wymaga, aby badacz starał się potwierdzać informa-
cje odnajdywane w ten sposób również przez inne 
źródła informacji (szczególnie przez te o statusie 
pewnych źródeł) [Charmaz, 2009] . 

Konieczność potwierdzania prawdziwości infor-
macji zawartych w internecie nie odnosi się tylko 
wobec problemu tożsamości czy też motywacji dzia-
łań indywidualnych internautów, lecz także wobec 
stron internetowych . Witryny mogą być tworzone 
przez indywidualne osoby czy też grupy społeczne 
do realizacji ich własnych celów . Aby określić ewen-
tualny poziom pewności strony internetowej jako 
źródła informacji, badacz powinien sprawdzić adres 
URL, domenę strony, częstotliwość aktualizacji in-
formacji zawartych na niej, a w końcu i spróbować 
potwierdzić prawdziwość informacji przez nią poda-
wanych przez odniesienie ich do innych źródeł 
[Berg, 2007] . 

Dużym wyzwaniem o naturze moralnej dla bada-
cza jest także weryfikacja wyników prowadzonych  
badań . Szczególnie w przypadku ich realizacji w in-
ternecie wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, gdyż 
trzeba nie tylko zmierzyć się z rzetelnością procedu-
ry badawczej (co wiąże się z osobą samego badacza), 
ale także i ustosunkować się do postawy reprezento-
wanej przez użytkowników sieci . 

Wykaz problemów generowanych przez efekt no-
życ dla norm etycznych prowadzenia badań jakościo-
wych w internecie przedstawia tabela 1 . 

podsumowanie 

ozwój internetu pod względem technologicz-
nym, a także w kwestiach jego wykorzysta-
nia przez internautów, powoduje, że realizo-

wanie w nim badań o charakterze jakościowym nie 
jest prostym zadaniem . 

W kontekście norm etycznych istotnymi proble-
mami stają się przede wszystkim związane ze sobą 
problemy anonimowości internautów w kontekście 
ról, jakie przyjmują w sieciowej aktywności, a także 
kwestie uczciwości w dwustronnych relacjach pomię-
dzy badaczem i użytkownikiem internetu . Problemy 
te tworzą dylematy natury moralnej, gdyż internet, 
jako kontekst prowadzonych badań, uwydatnia współ-
cześnie rozbieżności pomiędzy normami etycznymi 
przyjmowanymi w badaniach a dążeniem do skutecz-
ności realizacji zadań badawczych . 

Wydaje się, że problem ten wiąże się z przyjętym 
punktem odniesienia przy ustaleniu norm etycznych do 
realizacji badań jakościowych w naukach społecznych . 
Ich głównym przesłaniem jest ochrona praw osób 
biorących udział w badaniu, w dalszej kolejności zaś 
realizacja dążeń samego badacza [Bassett, O’Riordan] . 
Podejście to jest zgodne z poszanowaniem praw jed-
nostki, tak charakterystycznym dla filozofii europej-
skiej i deklarowanych norm etycznych świata zachod-
niego [Waern, 2001] . 

Podejście to rodzi jednak dwie zasadnicze kwestie, 
które, jak się wydaje, będą musiały zostać w przy-
szłości w dużej mierze rozstrzygnięte . Po pierwsze, 
należy zastanowić się, jak określić normy etycznego 
postępowania w relacjach badacz – internauta oraz 
w procesie wyciągania uogólnień z pozyskanych i prze-
tworzonych informacji w sytuacji, gdy to obie strony 
mogą manipulować sobą nawzajem w sposób łatwy 
i skuteczny . Po drugie, należy zastanowić się, czy na 

normy etyczne w realizacji badań jakościowych w in-
ternecie mogą mieć czy też powinny mieć wpływ 
różnice kulturowe . Ta ostatnia kwestia zaczyna wy-
dawać się szczególnie intrygująca, jeśli uświadomić 
sobie, że internet to sieć o zasięgu globalnym, w któ-
rej bez zbytnich przeszkód mogą być realizowane 
badania również o tym zasięgu . 

Internet stał się więc bardzo charakterystyczną 
przestrzenią aktywności społecznej . Konsekwencje 
tego faktu są bardzo złożone i wpływają na wiele 
aspektów dzisiejszego świata, w tym również i na 
kształtowanie się metod badawczych w naukach spo-
łecznych . Wyzwania zakreślone w tym artykule, 
w kontekście etyki ich realizacji w internecie, są 
i będą przez długi okres rozważane, a w dyskusjach 
tych będą zapewne ścierać się tradycyjne wątki pro-
blemów etycznych oraz kwestie skuteczności proce-
dur badawczych . U podstaw tych rozważań będzie 
leżeć określone rozumienie internetu i jego wpływ 
na spostrzeganie tego, kim są i jaką rolę pełnią in-
ternauci [frankel, Siang, 1999] . 

dr Marcin Komańda 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

BiBLiOgrAFiA 
[1] BASSETT E .H ., O’RIORDAN K ., Ethics of Internet Research: 
Contesting the Human Subjects Research Model, http://www .nyu .edu/
projects/nissenbaum/ethics_bas_full .html (data odczytu: 11 .03 .2011) . 
[2] BERG B .L ., Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 
Pearson Education, Boston 2007 . 
[3] CHARMAZ K ., Teoria ugruntowana . Praktyczny przewodnik po 
analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 . 
[4] CHRISTIANS C .G ., Etyka i polityka w badaniach jakościowych, 
w: N .K . DENZIN, y .S . LINCOLN (red .), Metody badań jakościowych, 
tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 . 
[5] fLICK U ., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2010 . 
[6] fRANKEL M .S ., SIANG S ., Ethical and Legal Aspects of 
Human Subjects Research on the Internet . A Report of a Work-
shop, June 10–11, 1999, Washington, DC, http://www .aaas .org/
spp/sfrl/projects/intres/report .pdf (data odczytu: 11 .03 .2011) . 
[7] HAIR JR ., J .f ., MONEy A .H ., SAMOUEL PH ., PAGE M ., 
Research Methods for Business, Wiley, Chichester 2007 . 
[8] LINCOLN y .S ., DENZIN N .K ., Ósma i dziewiąta faza . Bada-
nia jakościowe (w) przełomowej przyszłości, w: N .K . DENZIN, 
y .S . LINCOLN (red .), Metody badań jakościowych, tom 2, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 . 
[9] MARKHAM A .N ., Internet Communication as a Tool for 
Qualitative Research, in: D . SILvERMAN (ed .), Qulitative Rese-
arch . Theory, Method and Practice, Sage Publications, London, 
Thousand Oaks, New Delhi 2004 . 
[10] WAERN y ., Ethics in Global Internet Research, Report from 
the Department of Communication Studies, Linköping University, 
2001:3, http://www .cddc .vt .edu/aoir/ethics/public/ywaern-globa-
lirethics .pdf (data odczytu:11 .03 .2011) . 

Summary 
Ethical standards established for qualitative research in social 
sciences if are implemented on the Internet face a number of 
fundamental issues requiring rethinking . They result from the 
effect of margin which stems from differences in the pace of 
technology development (in this case the Internet) and the pace 
of development of test procedures . In these conditions among 
the main challenges to ethical standards which should have  
guided the researcher can be indicate the problem of interaction 
between the researcher and the surfers, and the alleged problem 
of anonymity on the Internet .
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ocena strategii zarządzania 
aktywami przez inwestorów 
instytucjonalnych w polsce 
w okresie dekoniunktury 
gospodarczej  
  
Paweł Trippner 

cykle koniunkturalne  
oraz kryzysy w gospodarce 

ykl koniunkturalny jest to zjawisko wystę-
powania w gospodarce danego kraju lub 
w regionie wahań określonych mierników 

ekonomicznych . Charakteryzują one poziom ko-
niunktury wokół trendu wzrostu gospodarczego, 
który jest analizowany w długim okresie [Burda, 
Wyplosz, 2000, s . 46] . 

Do najczęściej stosowanych mierników ekonomicz-
nych w ocenie aktualnego trendu zalicza się:
zz Produkt Krajowy Brutto, 
zz zatrudnienie, 
zz poziom cen, 
zz poziom eksportu, 
zz poziom importu, 
zz wielkość nakładów inwestycyjnych, 
zz dochody i wydatki ludności, 
zz zyski przedsiębiorstw, 
zz poziom indeksów giełdowych . 

fazy cyklu koniunkturalnego [Burda, Wyplosz, 
2000, s . 79] obejmują: 
zz fazę ożywienia – rosną: produkcja, zatrudnienie, 

inwestycje, popyt, ceny; maleje: bezrobocie; 
zz fazę szczytu – koniec wzrostu, wyżej wymienione 

wielkości utrzymują się na wysokim poziomie; 
zz fazę kryzysu – rośnie bezrobocie; maleją: pro-

dukcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny; 
zz dno – koniec spadku, wyżej wymienione wielko-

ści pozostają na niskim poziomie . 
Cykle koniunkturalne według kryterium długości 

dzieli się na [Barczak, 2006, s . 117]: 
zz krótkie (cykle Kitchina) – trwają one 2–4 lata, 

związane są ze zmianami zapasów, cen hurtowych, 
jak również z rozliczaniem operacji bankowych; 
zz średnie (cykle Juglara i Kuznetsa) – trwają od 

8 do 23 lat, ich przyczyną są zmiany wydatków in-
westycyjnych, Produktu Krajowego Brutto, inflacji 
oraz bezrobocia; 
zz długie (cykle Kondratiewa) – trwają od 40 do 60 

lat, związane są z odkryciami lub ważnymi innowa-
cjami technicznymi oraz procesem ich rozprzestrze-
niania się na świecie (elektryczność, silnik parowy, 
koleje, komputery, internet) . 

rola i znaczenie inwestorów w systemie 
finansowym

ystem finansowy definiuje się jako me-
chanizm regulujący powiązania pieniężne 
pomiędzy podmiotami sfery realnej, sfery 

budżetowej i sfery finansowej, na które składają się 
instytucje finansowe, instrumenty finansowe, rynki 
finansowe oraz zasady określające sposób ich funk-
cjonowania [Wypych, 2000, s . 104] .            

Z punktu widzenia niniejszego opracowania najistot-
niejszy jest segment dotyczący instytucji finansowych, 
a w szczególności inwestorów instytucjonalnych, którzy 
pełnią jakże istotną funkcję pośredników finansowych . 
Wykorzystując dostępne instrumenty finansowe, doko-
nują oni transformacji oszczędności w inwestycje . 

rys. 1. relacje między systemem finansowym 
a gospodarka narodową 
Źródło: opracowanie własne . ,
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Inwestorzy instytucjonalni są instytucjami za-
ufania publicznego w systemie . Mają oni umiejęt-
ności oraz wiedzę w zakresie lokowania środków 
na rynkach finansowych . Gospodarstwa domowe 
oraz przedsiębiorstwa powierzają swoje nadwyżki 
finansowe (oszczędności) wyspecjalizowanym insty-
tucjom, które je lokują w określone papiery war-
tościowe . Dzięki profesjonalizmowi zarządzających 
znacznie skuteczniejsza jest możliwość ograniczania 
poziomu ryzyka inwestycyjnego . Odbywa się to przy 
wykorzystaniu procesów dywersyfikacji składu port-
feli inwestycyjnych poprzez dobór instrumentów 
o zróżnicowanym poziomie ryzyka oraz potencjalne-
go dochodu [Owsiak, 2002, s . 227] . 

Przesłanki uzasadniające przewagę zbiorowego 
inwestowania nad inwestowaniem indywidualnym są 
następujące [Proniewski, Niedźwiedzki, 2001, s . 82]: 
zz profesjonalizm – pośrednicy finansowi dysponu-

ją wysoko kwalifikowaną kadrą i mają lepsze roz-
poznanie rynku finansowego oraz oferowanych na 
nim instrumentów; sprzyja to optymalizacji decyzji 
alokacyjnych; 
zz elastyczność lokowania – pośrednicy finansowi 

mają większe możliwości różnicowania portfela in-
westycyjnego w zależności od zmieniającej się sytu-
acji na rynku finansowym; 
zz koncentracja oszczędności – pośrednicy finansowi, 

dysponując znacznymi zasobami finansowymi, mogą 
wykorzystywać korzyści skali i mają większą siłę prze-
targową, co umożliwia im nabywanie instrumentów 

finansowych na korzystniejszych warunkach niż inwe-
storom indywidualnym; 
zz dywersyfikacja inwestycji – dysponowanie więk-

szymi zasobami finansowymi stwarza większe moż-
liwości kształtowania struktury portfela inwestycyj-
nego z punktu widzenia relacji ryzyko – dochód, 
dzięki dywersyfikacji portfela inwestycyjnego po-
średnicy finansowi łatwiej mogą ograniczać ryzyko 
inwestycyjne . 

Należy ponadto zwrócić uwagę na jeszcze inne 
aspekty związane ze zbiorowym inwestowaniem . 
Lokując oszczędności za pośrednictwem instytucji 
finansowych, inwestorzy indywidualni zostają uwol-
nieni od konieczności stałego monitorowania sy-
tuacji na rynku finansowym i zbierania płynących 
z niego informacji w celu podejmowania decyzji in-
westycyjnych . Dysponowanie większym kapitałem 
pozwala inwestorom zbiorowym na znacznie szerszy 
i bezpośredni dostęp do wielu instrumentów finan-
sowych, które nie są osiągalne dla inwestorów indy-
widualnych . 

Do najważniejszych inwestorów zbiorowych należą 
[Nowak, 1998, s . 151–152]: 

 z banki komercyjne (zwłaszcza inwestycyjne), 
 z towarzystwa ubezpieczeniowe, 
 z fundusze emerytalne, 
 z fundusze inwestycyjne . 
Jak już zwracano uwagę, inwestorzy zbiorowi 

wywierają wpływ na system finansowy państwa 
i rozwój gospodarki . Stanowią istotny element po-
pytowej strony rynku finansowego . Zebrane środki 
lokują w instrumenty finansowe, przyczyniając się 
do rozwoju rynku pieniężnego, a zwłaszcza rynku 
kapitałowego . Z obu tych rynków korzystają przed-
siębiorstwa, finansując swoją działalność bieżącą 
oraz przedsięwzięcia inwestycyjne . 

Zapotrzebowanie kapitałowe ze strony przedsię-
biorstw zależy od wielu czynników o charakterze 
makroekonomicznym, branżowym i wewnętrznym . 
Podejmując decyzję o finansowaniu za pośrednic-
twem rynku finansowego, przedsiębiorstwo musi 
brać pod uwagę fakt, że pozyskany kapitał należy 
zwrócić, a za jego korzystanie zapłacić odsetki . De-
cyzja powinna być poprzedzona rozpoznaniem mar-
ketingowym i oparta na rzetelnym rachunku ekono-
micznym [Jacob, Klein, 1998, s . 17–19] . 

polityka lokacyjna inwestorów finansowych 
w latach 2006–2009 

rzedmiotem analizy jest ocena wpływu sytu-
acji na rynku finansowym na potencjał inwe-
storów instytucjonalnych w Polsce . Zawiera 

ona dwa obszary: 
 z ocenę posiadanych przez segment inwestorów 

zbiorowych aktywów oraz jego strukturę, 
 z zmianę poziomu zaangażowania funduszy inwe-

stycyjnych oraz otwartych funduszy emerytalnych 
w wysokoryzykowne instrumenty finansowe . 

Tab. 1. Wartość indeksów Wig oraz Wig-20 w latach 2006–2009 

indeks 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2009/2008 2009/2006
Wig 50 411,82 55 648,54 27 228,64 39 985,99 46,85 % - 20,68 %
Wig-20 3 285,49 3 456,05 1 789,73 2 388,72 33,47 % - 27,29 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie www .gpw .pl
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rys. 2. Mechanizm transformacji oszczędności 
w inwestycje 
Źródło: opracowanie własne . 
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W roku 2007 wartość najważniejszych indeksów 
na polskim rynku kapitałowym uległa nieznacznemu 
wzrostowi . Był to efekt drugiej połowy roku, kiedy 
na rynkach finansowych zaczęły pojawiać się pierwsze 
symptomy kryzysu finansowego . Rok 2008 przyniósł 
inwestorom bardzo wysokie straty, oscylujące na po-
ziomie przekraczającym 50% w skali roku . Rok 2009 
oznaczał poprawę sytuacji i wzrost indeksów o ponad 
40 i 30% . Jednak w analizowanym trzyletnim okresie 
obydwa indeksy zachowały się podobnie, w obydwu 
przypadkach obniżając swoją wartość o ponad 20% . 

Na rysunkach 3, 4 i 5 oraz w tabelach 2, 3 i 4 zo-
stał zaprezentowany potencjał finansowy inwestorów 
zbiorowych w Polsce w latach 2006–2009 . Zilustrowa-
no poziom posiadanych aktywów przez segment inwe-
storów finansowych oraz jego relację do PKB Polski . 
W tabelach 3 i 4 natomiast zaprezentowana została 
struktura tego segmentu systemu finansowego . 

Należy zauważyć, że mimo panującego w roku 2008 
kryzysu aktywa inwestorów finansowych w Polsce na-
dal wzrastały, jednakże tempo 
wzrostu uległo spowolnieniu 
(17,4% w 2007 r ., 4,3% w 2008 
r .) . Rok 2009 oznaczał wzrost 
posiadanych aktywów o ponad 
15%, czyli niemalże powrót do 
sytuacji sprzed dwóch lat . Efek-
tem kryzysu był spadek udziału 
aktywów segmentu inwestorów 
finansowych w Produkcie Kra-
jowym Brutto Polski w 2008 r . 
Jednakże rok 2009 oznaczał po-
wrót tendencji wzrostowej i dzię-
ki temu udział aktywów w PKB 
Polski przekroczył granicę 65% . 

W efekcie kryzysu finansowe-
go w roku 2008 nastąpił wzrost 
zaufania inwestorów do banków . 

Ich udział w segmencie zwiększył się o blisko 8 punktów 
procentowych, zaś poziom posiadanych aktywów o po-
nad 18% . Sytuacja ta się utrzymała również w 2009 r ., 
dzięki czemu udział banków w rynku inwestorów 
finansowych znacznie przekracza poziom 60% . Od-
było się to kosztem przede wszystkim funduszy 
inwestycyjnych, które poniosły konsekwencje sła-
bych wyników finansowych zarządzanych przez nie 
funduszy (w ciągu dwóch ostatnich lat ich aktywa 
straciły na wartości ponad 30%, zaś udział w ryn-
ku jest mniejszy o blisko 8 punktów niż w 2007 r .) . 
Otwarte fundusze emerytalne i towarzystwa ubezpie-
czeniowe działają nieco na innych zasadach, mając 
zapewniony w zasadzie ustawowo strumień napływają-
cego kapitału, dlatego też nie odczuły one w istotnym 
stopniu skutków kryzysu (udział w rynku TU jest nie-
mal taki sam, jak na koniec 2007 r ., zaś poziom akty-
wów OfE po minimalnym spadku w 2008 r . zwiększył 
się o ponad 40 mld PLN, natomiast udział w rynku 
po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 20%) . 
W przypadku OfE zadziałały regulacje prawne, któ-
re zapewniają im stały napływ środków do portfeli ze 
składek płaconych przez przyszłych emerytów . 

W ostatniej części opracowania analizie poddano 
poziom zaangażowania w instrumenty o wysokim 
ryzyku przez OfE i fundusze inwestycyjne . W przy-
padku OfE składniki ich portfeli zostały podzielone 
na: z akcje z skarbowe papiery wierzycielskie oraz 
depozyty bankowe z inne . 

W przypadku funduszy inwestycyjnych podzielone 
zostały one na następujące rodzaje: z akcyjne z zrów-
noważone z stabilnego wzrostu z bezpieczne (obligacji, 
rynku pieniężnego, ochrony kapitału) z inne . 

Powyższe zestawienie potwierdza wpływ negatyw-
nych skutków kryzysu finansowego na poziom zaan-
gażowania funduszy emerytalnych w akcje . Maksy-
malny przysługujący limit zaangażowania w ten ro-
dzaj papierów wartościowych wynosi 40% . fundusze 

Tab. 2. Aktywa inwestorów finansowych  
w Polsce w latach 2006–2009 (mld PLN) 

instytucja 2006 2007 2008 2009
Banki 375,6 419,4 494,1 560,0
OfE 116,6 140,0 138,3 178,6
TfI 98,8 134,8 74,2 93,5
TU 37,5 43,5 59,3 51,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie www .knf .gov .pl 
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rys. 3. Aktywa inwestorów finansowych  
w Polsce w latach 2006–2009 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www .knf .gov .pl

rys. 4. Udział aktywów inwestorów finansowych 
w PKB Polski w latach 2006–2009 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www .knf .gov .pl 
i www .stat .gov .pl  

rys. 5. Podział rynku inwestorów finansowych w Polsce w latach 
2006–2009 (%) 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tabeli 2 . ,
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odbudowywały instytucje, których profil polityki lo-
kacyjnej polega na posiadaniu w swoich portfelach 
akcji spółek giełdowych . Dotyczy to w segmencie in-
westorów finansowych wzrostu roli OfE i TfI, zaś 
w ujęciu bardziej szczegółowym – wzrostu zaangażo-
wania w akcje funduszy emerytalnych oraz wzrostu 
popularności wśród funduszy inwestycyjnych tych, 
które lokują znaczną część swoich aktywów w akcje 
spółek giełdowych . Jest to efekt dobrej koniunktury 
na rynku kapitałowym w 2009 r . i powrotu zaufania 
wśród części inwestorów do form lokowania kapita-
łu o podwyższonym poziomie ryzyka . 

dr Paweł Trippner 
Katedra finansów 

Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania w łodzi 
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Summary 
The main purpose of the submitted article is an estimation 
of financial crisis influence on collective investors potential 
in Poland . The dynamics of their assets level in 2006–2009 
has been analyzed . The ratio between the assets and Gross 
Domestic Product has been considered . An influence of the 
crisis on level of investments in high risk financial instru-
ments has also been analyzed . 

nawet w okresach hossy na giełdzie nigdy go nie 
wykorzystywały w całości, zaś w roku 2008 akcje 
stanowiły zaledwie niewiele ponad 20% składu port-
feli inwestycyjnych . Rok 2009 przyniósł wzrost zaan-
gażowania funduszy w akcje, jednakże jest on nadal 
niższy o ponad 3 punkty niż przed kryzysem . Odbyło 
się to z korzyścią dla potrzeb pożyczkowych skar-
bu państwa, gdyż nastąpił wzrost zaangażowania 
w skarbowe papiery dłużne, co oznaczało łatwiejszą 
ich sprzedaż przez ministerstwo finansów i w efek-
cie tańsze finansowanie deficytu budżetowego . 

Mimo kryzysu finansowego i znacznych spadków 
cen akcji na giełdach, fundusze lokujące swe aktywa 
w akcje są nadal najpopularniejsze w Polsce z udzia-
łem ponad 29% w rynku . Te z kolei, które dzielą swoje 
aktywa na część agresywną i bezpieczną, czyli zrówno-
ważone i stabilnego wzrostu stanowią ponad 40% ryn-
ku . Oznacza to, że blisko 70% rynku funduszy inwe-
stycyjnych w Polsce należy do podmiotów, które mają 
w swoich portfelach akcje . Jednak na koniec 2007 r . 
udział ten wynosił ponad 82%, co oznacza częściową, 
choć nie bardzo istotną rezygnację z inwestycji o wy-
sokim ryzyku na rzecz podmiotów bezpiecznych . 

podsumowanie 

fekty kryzysu finansowego są dobrze wi-
doczne w systemie finansowym w Polsce . 
Szczególnie widać to w segmencie inwesto-

rów instytucjonalnych, którzy są jakże istotnym ele-
mentem tego systemu . Tempo wzrostu ich aktywów 
uległo znacznemu spowolnieniu w 2008 r ., a także 
pogorszyła się ich relacja do PKB Polski . Beneficjen-
tami tej sytuacji okazały się banki, które powięk-
szyły swój stan posiadania, potwierdzając, że pol-
scy inwestorzy traktują je jako najbardziej stabilny 
element w systemie . Instytucjami, które najbardziej 
ucierpiały na kryzysie, są zdecydowanie fundusze 
inwestycyjne, które przyniosły niektórym swoim 
klientom bardzo wysokie straty . Odbudowanie za-
ufania prze fundusze u znacznej części inwestorów 
będzie wymagać dużo czasu i dobrych wyników in-
westycyjnych . Rok 2009 stanowił powrót do tenden-
cji obserwowanych przez kryzysem . Pozycję swoją 

Tab. 3. Struktura portfeli lokacyjnych OFE w latach 2006–2009 

instrument
Udział (%) 

2009/2006 (pp.)
2006 2007 2008 2009

Akcje 34,2 34,9 21,6 30,7 - 3,5
Bezpieczne 61,1 60,0 73,6 61,9 + 0,8
Inne 4,7 5,1 4,8 7,4 + 2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie www .knf .gov .pl 

Tab. 4. Struktura rynku TFi w latach 2006–2009 

Fundusze
Udział (%) 2009/2006 

(pp.) 2006 2007 2008 2009
Akcyjne 30,1 30,9 23,3 29,1 - 1,0
Zrównoważone 30,8 31,5 26,3 27,2 - 3,6
Stabilnego Wzrostu 20,6 20,0 16,4 13,5 - 7,1
Bezpieczne 14,2 12,6 25,0 25,6 11,4
Inne 4,3 5,0 9,0 4,6 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie www .izfa .pl 
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znaczenie logistyki a jej 
organizacyjne wkomponowanie  
w strukturę przedsiębiorstwa  
– w świetle badań empirycznych 
  
Sabina Kauf

Wprowadzenie 

nstytucjonalna implementacja logistyki w stru-
kturę organizacyjną wydaje się być uwarun-
kowana poziomem rozwoju logistyki, tzn . po-

strzegania jej znaczenia dla sukcesu lub porażki rynko-
wej przedsiębiorstwa . Wynika stąd, że wraz z rozwojem 
logistyki następują reorganizacja i przemodelowanie 
jego systemu organizacyjnego . Instytucjonalizacja zadań 
logistycznych – w sensie utworzenia komórki bądź dzia-
łu logistyki, który skupia większość newralgicznych 
funkcji, prowadzi do zmiany rozdziału zadań i kompe-
tencji w całym przedsiębiorstwie . W konsekwencji są 
redefiniowane linie podziału i relacje między istniejący-
mi komórkami funkcjonalnymi . 

Do zobrazowania zmian w strukturach organizacyj-
nych przedsiębiorstw autorka przedstawi wyniki badań 
przeprowadzonych w Katedrze Logistyki i Marketingu 
Uniwersytetu Opolskiego . Koncentrowały się one na 
ocenie wpływu determinant logistycznych na zmiany 
w podsystemach zarządzania . Na ich podstawie autor-
ka postara się wykazać wpływ wzrostu świadomości 
logistycznej na umiejscowienie logistyki w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa . 

Badania prowadzono w roku 2010, na podstawie 
elektronicznego kwestionariusza ankietowego . Zasto-
sowano w nim pytania zamknięte w formie kafeterii 

dysjunktywnej i koniunktywnej, oparte na skalach no-
minalnych i porządkowych (m .in . wykorzystano jedno-
wymiarową pięciostopniową skalę Likerta) . Do weryfi-
kacji związków badanych zmiennych wykorzystano test 
χ2 Pearsona, na poziomie istotności 5% (α = 0,05), a do 
analizy korelacji zmiennych – współczynnik v-Cramera . 

instytucjonalna integracja versus 
rozdrobnienie zadań logistycznych 

odejmując problematykę określenia wpływu 
rozwoju logistyki na jej organizacyjną imple-
mentację, należy zastanowić się nad ewen-

tualnymi możliwościami formalnego wkomponowania 
działań w strukturę organizacyjną . Z reguły włącze-
nie podstawowych elementów i struktur systemu lo-
gistycznego wymaga dostosowania się do struktur już 
istniejących bądź do ich częściowej reorganizacji1) . Przy 
czym reorganizacja działań logistycznych przebiega 
zwykle w trzech fazach, których czasokres uzależniony 
jest od możliwych alternatyw (np . opcje outsourcingu) 
rozwiązań (rysunek 1) . 

W pierwszej fazie jest konieczne stwierdzenie za-
kresu niezbędnych zmian, co dotyczy przede wszyst-
kim zdefiniowania bieżącej strategii działania przedsię-
biorstwa i określenia wkładu logistyki w jej realizację . 
Ponadto potrzebne jest stwierdzenie stopnia realizacji 

koniecznych zadań przez dzisiej-
szą sferę logistyki oraz wskazanie 
niezbędnych zmian . W fazie dru-
giej konieczne jest zdefiniowanie 
i określenie struktury organizacji 
logistycznej, co dotyczy w szcze-
gólności określenia celów i proce-
sów logistycznych, przygotowania 
decyzji make-or-buy . W ostatniej 
fazie są definiowane środki reali-
zacji bieżących działań logistycz-
nych, a także priorytety kolejności 
realizacji poszczególnych etapów . 

W zasadzie można przyjąć 
dwie przeciwstawne opcje zorgani-
zowania działalności logistycznej . 
Pierwsza, polegać będzie na jed-
noznacznym wydzieleniu w struk-
turze organizacyjnej komórki 

 

 

 

 

Stwierdzenie 
potrzeby zmian 

Zdefiniowanie 
zakresu działań

logistycznych  

Opracowanie 
koncepcji 
realizacji  

    Kontrola RealizacjaKontrola 

• Zde�niowanie strategi-
cznego wymiaru logistyki 

•  Sprawdzenie stopnia 
realizacji zadań 

• Charakterystyka potrzeb 
w zakresie zmian 

• Określenie nowej struktury 
organizacji działań logistycznych
• Decyzje make-or-buy, 
outsourcing 
• Określenie celów procesów 
logistycznych 
• Opracowanie koncepcji 
logistyki 

• Określenie środków realizacji 
i działań bieżących 
• Określenie priorytetów 
i kolejności realizacji poszcze-
gólnych etapów 
• Opracowanie i wdrożenie 
koncepcji komunikacji pomiędzy 
pracownikami i nabywcami

rys. 1. Procedura postępowania przy reorganizacji działań 
logistycznych 
Źródło: P . THOMAS, M . SPRAUER, Logistik – Bestandteil der Unternehmens-
strategie?, „Der Markt” 2002, Nr . 9, s . 19 . ,
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„logistyka”, z szerokim zakresem kompetencji . Takie 
zorganizowanie jest niewątpliwie korzystne, gdyż po-
ciąga za sobą mniejsze zapotrzebowanie na koordyna-
cję i wymaga stosunkowo niewielkich nakładów2) . 

Drugie rozwiązanie polegać może na organizacyj-
nym rozdrobnieniu zadań logistycznych w różnych 
sferach funkcjonalnych . Pociąga ono za sobą wiele 
konfliktów, wynikających m .in . z różnego sposobu de-
finiowania tego, co dla przedsiębiorstwa jest najlepsze, 
a także rzeczywistej różnorodności wykorzystywanych 
instrumentów oraz pozycji sfer funkcjonalnych w przed-
siębiorstwie . Takie zakotwiczenie zadań logistycznych 
wymaga dysponowania odpowiednimi instrumentami 
koordynacyjnymi3), wśród których K . Reichmann, J . 
Wolf i S . Albert wyróżniają koordynację4): z struktu-
ralną z personalną z procesową . 

Koordynacja strukturalna obejmuje delegację zadań 
do komórek funkcjonalnych, co pozwala na sprecyzowa-
nie zakresu odpowiedzialności indywidualnej i zespołowej . 
Mamy tu do czynienia z hierarchicznym charakterem 
koordynacji . Podstawowym instrumentem koordynacji 
personalnej jest pracownik; odbywa się ona poprzez sa-
modzielne uzgadnianie kierunków działania przez pracow-
ników należących do różnych komórek funkcjonalnych . 
Koordynacja nie musi się opierać tylko na kontaktach nie-
formalnych i tych z własnej inicjatywy pracownika5) . Może 
odbywać się także w ramach interakcji zinstytucjonali-
zowanych, gdzie zakres współpracy między komórkami 
podlega dogłębniejszej strukturyzacji . W takim przypadku 
mogą być tworzone grupy robocze, organizowane konfe-
rencje czy nawet codzienne spotkania międzywydziałowe . 

Wspomniane formy koordynacji opierają się na zało-
żeniu, że ukierunkowanie członków organizacji na reali-
zację celów przedsiębiorstwa najłatwiej można osiągnąć 
poprzez ich przekonanie do słuszności celów . Z tej per-
spektywy istotne wydaje się podnoszenie świadomości 
członków organizacji o celowości i zasadności realizacji 
zadań logistycznych . Istotne jest również motywowanie 
oraz kreowanie pozytywnych postaw pracowników wobec 
zadań logistycznych . Działania te powinny przyczynić się 
do lepszego rozpoznania zależności między celami sfery 
logistyki i innych sfer funkcjonalnych, a także znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach . 

Koordynacja procesowa abstrahuje od układu pod-
miotowego (tj . decydentów) . Nośnikami koordynacji są 
w szczególności plany i programy działania . Koordy-
nacja przez programy działania jest realizowana za-
zwyczaj na bazie pisemnych instrukcji, zawierających 
zestaw wytycznych do rozwiązywania konkretnych 
problemów . Tutaj mogą być tworzone np . instrukcje 
związane z procedurami zamawiania materiałów czy 
realizacji zadań w zakresie transportu wewnętrznego . 
Koordynacja przez plany stanowi zaś swego rodzaju 
pomost między strategicznym planem przedsiębior-
stwa a planami operacyjnymi poszczególnych sfer 
funkcjonalnych6) . Polega ona zatem na ustaleniu ce-
lów i instrumentów ich realizacji . Nie dotyczy jednak 
poszczególnych elementów planistycznych, lecz kom-
pleksowego i zintegrowanego ich ujmowania . W prze-
ciwieństwie do programów działania dotyczy ona jedy-
nie określonego okresu planistycznego i występujących 
w tym okresie problemów logistycznych . Koordynacja 
przez plany opiera się na agregacji i dekompozycji . 
środki agregacji są konieczne, gdyż różnorodne pro-
jekty realizowane w przedsiębiorstwie wykorzystują 
te same zasoby i zdolności produkcyjne . Zadaniem 
koordynacji jest tutaj dostosowanie poszczególnych  

czynności planistycznych pomiędzy sąsiadującymi sfe-
rami funkcjonalnymi . Przez dekompozycję zaś powi-
nien nastąpić rozdział ogólnego zakresu decyzyjnego 
sfery logistyki na wiele decyzji częściowych . 

Która forma kształtowania logistycznych struktur 
organizacyjnych: instytucjonalnego rozdrobnienia zadań 
logistycznych czy wyodrębnienia samodzielnego działu 
będzie dominować w praktyce przedsiębiorstw, do dzisiaj 
nie zostało przesądzone . Stan taki wydaje się być konse-
kwencją braku podstaw teoretycznych w zakresie efektyw-
nościowych konsekwencji organizacyjnej implementacji 
logistyki . Pisał już o tym w 1973 r . W . Kirsch wraz z ze-
społem7) i do dziś w tym zakresie niewiele się zmieniło8) . 

Wyniki badań empirycznych prowadzonych zarów-
no na świecie9), jak i w Polsce pokazują jednak, że wraz 
ze wzrostem pojmowania logistyki jako funkcji zarzą-
dzania, której zadaniem jest przepływowo i procesowo 
zorientowane kształtowanie relacji w całym łańcuchu 
dostaw, rośnie liczba podmiotów deklarujących wy-
odrębnienie samodzielnego działu/pionu „logistyka”, 
podporządkowanemu najwyższemu kierownictwu . 

zakres organizacyjnego wkomponowania 
logistyki w strukturę organizacyjną  
przedsiębiorstw (w świetle badań  
empirycznych w polsce) 

ednym z przejawów wdrożenia koncepcji logisty-
ki w przedsiębiorstwie jest jej organizacyjne wy-
odrębnienie w postaci samodzielnego działu/pio-

nu . Z przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach 
w roku 2010 badań empirycznych wynika, że 56% ankieto-
wanych przedsiębiorstw wyodrębnia w swoich strukturach 
organizacyjnych samodzielny dział, podporządkowany bez-
pośrednio zarządowi przedsiębiorstwa . Takie jego zakotwi-
czenie może świadczyć o integrującej funkcji, jaką pełni 
logistyka w przedsiębiorstwie . To wydaje się potwierdzać 
również fakt, że 69% ankietowanych zadeklarowało wy-
odrębnienie w strukturze organizacyjnej samodzielnego 
stanowiska menedżera/dyrektora ds . logistyki10), którego 
decyzje rozciągają się na wszystkie szczeble zarządzania . 

Podporządkowanie komórki innym działom (44%) 
wskazuje zaś na dominację innych funkcji . I tak 21% 
ankietowanych działania logistyczne podporządkowuje 
działowi handlu/sprzedaży/zbytu, sferze produkcji – 
10%, a zaopatrzenia/zakupów – 9% . Podporządkowanie 
logistyki innym funkcjonalnym obszarom decyzyjnym 
wskazywać może na ciągle jeszcze widoczne deficyty 
wiedzy o strategicznym znaczeniu działań logistycz-
nych dla sukcesu rynkowego . 4% ankietowanych podpo-
rządkowało logistykę dyrektorowi ds . marketingu, co 
może wskazywać na traktowanie jej jako instrumentu 
marketingu, odnoszącego się jedynie do dostarczania 
produktów do odbiorców . Takie usytuowania może jed-
nak mieć wymiar pozytywny i stanowić przyczynek do 
respektowania wymogów logistycznych na każdym eta-
pie kształtowania oferty rynkowej (rysunek 2) . 

Opisane sposoby zakotwiczenia komórki logistyki 
są zróżnicowane w zależności od sektora/sekcji PKD . 
Najwięcej podmiotów deklaruje wyodrębnienie w struk-
turze organizacyjnej samodzielnego pionu/działu pod-
ległego zarządowi przedsiębiorstwa . Przy czym odsetek 
ten jest największy w sferze handlu (64,4%), a naj-
mniejszy w przetwórstwie przemysłowym (41,9%) . Tutaj 
stosunkowo duży odsetek deklaruje podporządkowa-
nie działalności logistycznej dyrektorowi ds . produkcji 
(19,4%) . W sferze handlu na drugim miejscu znalazło się  
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przyporządkowanie działu/pionu 
logistyki dyrektorowi ds . handlu/
sprzedaży (25,4%) . W budownictwie 
odsetek ten sięgnął prawie 31% . 

Stosunkowo niewielkie różnice 
w sposobie organizacyjnego podpo-
rządkowania komórki logistyki są 
widoczne w zależności od wielkości 
podmiotu . Tutaj na uwagę zasługu-
je fakt, że im przedsiębiorstwo jest 
mniejsze, tym częstsze jest podpo-
rządkowania komórki logistyki na-
czelnemu kierownictwu . W przedsię-
biorstwach zatrudniających do 100 
pracowników odsetek ten wynosi 
62%, a w tych zatrudniających powy-
żej 1000 pracowników – 42,8% . Sto-
sunkowo duże różnice są widoczne 
także w odniesieniu do podporządko-
wania działalności logistycznej dyrektorowi ds . produkcji . 
Tutaj odsetek deklaracji waha się od 19,1% w przedsię-
biorstwach dużych do 3,4% w tych najmniejszych . W tej 
grupie przedsiębiorstw najczęstsze jest przyporządkowa-
nie logistyki dyrektorowi ds . handlu/sprzedaży (27,8%) . 

Mimo zasygnalizowanych różnic, można stwierdzić, 
że w przedsiębiorstwach wszystkich sektorów i wielko-
ści podporządkowanie komórki logistyki naczelnemu 
kierownictwu jest najczęstsze, co wydaje się wskazy-
wać na istotne znaczenie, jakie jest jej przypisywane . 

Wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej komór-
ki „logistyka” wydaje się być warunkiem koniecznym, 
lecz niewystarczającym, by mówić o urzeczywistnieniu 
w przedsiębiorstwie koncepcji logistyki . Ważny jest 
także stopień przyporządkowania funkcji i zadań, co 
związane jest z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, 
jaki zakres obowiązków należy do kompetencji działu 
logistyki . Odpowiedź na nie dostarcza także informa-
cji o stopniu centralizacji lub decentralizacji zadań 
logistycznych . Z przeprowadzonych w polskich przed-
siębiorstwach badań ankietowych (rysunek 3) wyni-
ka, że spośród podmiotów, wyodrębniających w swojej 
strukturze organizacyjnej menedżera/dyrektora ds . 
logistyki, ponad połowa do jego zadań zalicza strate-
gię i organizację logistyki . Znaczny odsetek badanych 
do kompetencji menedżera logistyki zalicza zadania 
związane z magazynowaniem i go-
spodarką zapasami, zakupy/zaopa-
trzenie, a także koordynację dostaw 
do klientów . Natomiast planowanie 
wielkości produkcji jedynie w nie-
wielkim zakresie zaliczane jest do 
zadań sfery logistyki . Z perspekty-
wy stale rosnącego znaczenia zarzą-
dzania łańcuchami dostaw i kształ-
towania relacji z partnerami dziwi 
także nieczęste traktowanie jako 
zadania logistyki budowania relacji 
z dostawcami oraz odbiorcami . 

rozwój logistyki  
a organizacyjne zakotwiczenie 
komórki logistyki 

odejmując próbę uza-
sadnienia wysuniętej we 
wstępie tezy, że wraz 

ze wzrostem znaczenia logistyki 

w przedsiębiorstwie rośnie liczba podmiotów, w któ-
rych dział/pion logistyki jest podporządkowany kie-
rownictwu najwyższego szczebla, należy zastanowić 
się, jak zmieniało się umiejscowienie komórki logistyki 
w praktyce gospodarczej . Odniesiemy się tutaj do czte-
rech podstawowych faz rozwojowych, w których logi-
styka traktowana jest jako: 
zz funkcja przekrojowa związana z czynnościami 

transformacji towarów; 
zz funkcja koordynacji wszystkich czynności przepły-

wowo zorientowanych na czynności tworzenia wartości; 
zz przepływowo zorientowane zarządzanie przedsię-

biorstwem; 
zz przepływowo zorientowane zarządzanie łańcuchem 

dostaw i systemem tworzenia wartości . 
Przeprowadzone w roku 2010 badania w polskich 

przedsiębiorstwach potwierdziły zależność między spo-
sobem postrzegania koncepcji logistyki a zakotwicze-
niem komórki logistyki w strukturze organizacyjnej . 
świadczy o tym wartość współczynnika v-Cramera 
(0,34) dla poziomu istotności 5% . Wynika stąd, że im 
większe znaczenie zarządcze jest przypisywane działal-
ności logistycznej, tym bardziej jest widoczne przypo-
rządkowanie działu/pionu logistyki naczelnemu kierow-
nictwu . Jednocześnie zauważono stopniowe odchodze-
nie od przypisania logistyki do sfery produkcji, a także 
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rys. 2. Sposób zorganizowania logistyki w polskich przedsię-
biorstwach w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzo-
nych w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w 2010 r . 

rys. 3. Zakres przyporządkowania zadań do zakresu kompe-
tencji menedżera/dyrektora ds. logistyki w polskich przedsię-
biorstwach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzo-
nych w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w 2010 r . ,
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Summary 
The subject of the article is to present issues related to se-
lection of the degree of centralisation and decentralisation of 
logistics and the choice of coordination instruments . Also, an 
attempt has been taken to indicate that as the importance 
of logistics rises, the number of entities, in which the inde-
pendent organizational unit „logistics” is subordinated to the 
top management, rises as well . To this end are presented the 
results of studies conducted in Department of Logistics and 
Marketing at the Opole University . 

do obszaru marketingu (rysunek 
4) . Zauważyć jednocześnie należy, 
że największe zmiany zaobserwo-
wano między drugą a trzecią fazą 
rozwoju . Tendencje te uznać należy 
za pozytywne, gdyż wskazują rosną-
cy wpływ logistyki na zarządzanie 
całym przedsiębiorstwem . 

Ciekawe wydaje się być również 
sprawdzenie zakresu zmian w przy-
porządkowaniu zadań do sfery lo-
gistyki . Z przeprowadzonych badań 
wynika, że największy przyrost za-
dań przypisywanych do kompeten-
cji menedżera/dyrektora ds . logi-
styki zaobserwować można między 
pierwszą i drugą fazą rozwoju logi-
styki . Na uwagę zasługuje znaczny 
przyrost przyporządkowania do sfe-
ry odpowiedzialności menedżera lo-
gistyki zadań podstawowych, takich 
jak zakupy/zaopatrzenie (o 17,1%), 
utrzymanie w ruchu infrastruk-
tury produkcyjnej (o 11,9%) oraz 
gospodarka materiałowa i magazynowanie (o 10,5%) . 
Natomiast planowanie wielkości produkcji, jedynie 
w niewielkim zakresie, zaliczane jest do zadań sfery 
logistyki . Z perspektywy stale rosnącego znaczenia za-
rządzania łańcuchami dostaw i kształtowania relacji 
z partnerami dziwi także nieczęste traktowanie (jako 
zadania logistyki) budowania relacji z dostawcami oraz 
odbiorcami . Jest to tym bardziej zastanawiające, że 
zadania te, jako logistyczne, stosunkowo rzadko iden-
tyfikują przedsiębiorstwa deklarujące traktowanie logi-
styki jako przepływowo zorientowanego zarządzania 
łańcuchem dostaw oraz systemu tworzenia wartości . 

Można zatem przyjąć, że przyrost zadań identyfi-
kowanych jako logistyczne jest warunkiem przejścia do 
kolejnej fazy rozwoju . W innym przypadku przedsię-
biorstwa mogłyby mieć problemy z osiągnięciem zado-
walającego poziomu koordynacji logistycznej . 

podsumowanie 

ednym z przejawów poziomu rozwoju logistyki 
jest jej organizacyjna implementacja . Proble-
matyka zakotwiczenia działalności logistycz-

nej w strukturze organizacyjnej nie jest jednak taka 
prosta . Związana jest ona bowiem z poszukiwaniem 
odpowiedzi na pytanie o formę przyporządkowania za-
dań (stopień centralizacji/decentralizacji), co do dziś 
nie zostało przesądzone . Niemniej jednak przedstawio-
ne rozważania pozwoliły wskazać, że wraz ze wzrostem 
znaczenia koncepcji logistyki w działalności przedsię-
biorstwa wzrasta odsetek podmiotów deklarujących jej 
podporządkowanie naczelnemu kierownictwu . Co wię-
cej, obserwowany jest przyrost funkcji uznawanych za 
logistyczne . 

Reasumując, przedstawione rozważania pozwoliły 
udowodnić postawioną na wstępie tezę o istnieniu za-
leżności między fazą rozwoju logistyki a hierarchicz-
nym podporządkowaniem komórki „logistyka” . 

dr Sabina Kauf 
Katedra Logistyki i Marketingu 

Wydział Ekonomiczny 
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rys. 4. Sposób zorganizowania logistyki w polskich przedsię-
biorstwach w 2010 r. w zależności od sposobu postrzegania jej 
znaczenia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzo-
nych w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w 2010 r . 
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W dniach 4–5 kwietnia 2011 roku odbyła się, we 
współpracy z Komitetem Nauk Organizacji i Zarzą-
dzania Polskiej Akademii Nauk, konferencja TNOiK 
„Przełomy w zarządzaniu” wieńcząca obchody 
85-lecia Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kie-
rownictwa. Miejscem konferencji była Warszawa. 
W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad 130 
osób, przedstawicieli czołowych uczelni państwo-
wych i niepaństwowych, przedstawicieli przedsię-
biorców polskich, członków i działaczy Towarzystwa 
z całego kraju. 

Trzy sesje problemowe konferencji poprzedzone 
zostały krótką uroczystą sesją Jubileuszu 85-lecia TNOiK . 
Otwierający konferencję, prezes TNOiK, prof . dr hab . 
Zbigniew Dworzecki powitał prof . zw . dr . hab . Bogdana 
Nogalskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Organiza-
cji i Zarządzania PAN, zaproszonych gości, byłych preze-
sów TNOiK i obecnych na sali członków honorowych 
Towarzystwa . 

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: profesor  
Zbigniew Messner, prezes Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce, Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej, prof . dr hab . Alojzy Czech, członek Zarządu 
Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz 
prof . dr hab . Bogdan Nogalski, przewodniczący Komitetu 
Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk . 

Odczytane zostały listy skierowane do uczestników 
konferencji przez wicepremiera, ministra gospodarki,  
Waldemara Pawlaka, minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego, Barbarę Kudrycką oraz prezesa Krajowej Izby 
Gospodarczej, Andrzeja Arendarskiego . 

Prezes Zarządu Głównego TNOiK, prof . dr hab .  
Zbigniew Dworzecki i przewodniczący Głównej Rady 
Naukowej, prof . dr hab . Ryszard Borowiecki dokonali wrę-
czenia najwyższego odznaczenia Towarzystwa, Medalu 
imienia Karola Adamieckiego, za zasługi dla nauk o orga-
nizacji i zarządzaniu . Medalem uhonorowani zostali: prof . 
dr hab . Maria Nowicka-Skowron, rektor Politechniki Czę-
stochowskiej, prof . dr hab . Jan Pyka, rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, prof . dr hab . Małgorzata 
Czerska z Uniwersytetu Gdańskiego, prof . dr hab . Leszek 
Kiełtyka z Politechniki Częstochowskiej . 

W podsumowaniu sesji jubileuszowej prof . dr hab .  
Zbigniew Dworzecki, prezes TNOiK, wygłosił referat wpro-
wadzający „TNOiK świadkiem i uczestnikiem przeło-
mów”(referat ten został opublikowany w formie artykułu 
w „Przeglądzie Organizacji” nr 3/2011) . Podkreślił w nim, 
że przełomy w zarządzaniu, traktowane jako zmiany rewo-
lucyjne, zmieniające obowiązujące paradygmaty, następują 
w wyniku szczególnych wydarzeń, okoliczności, działań . Są 
zazwyczaj wynikiem przełomów, jakie zachodzą w syste-
mach politycznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych . 
W 85-letniej historii TNOiK można było zaobserwować 
kilka takich okresów przełomów politycznych i gospodar-
czych . Wpływały one bezpośrednio na traktowanie Towa-
rzystwa przez społeczeństwo i państwo, na jego rolę i pozy-
cję, jego koncepcje rozwoju, priorytetowe obszary działania, 
aktywności, struktury i procesy zarządzania . Będąc świad-
kiem i uczestnikiem tych przełomów TNOiK zmieniało się 
, funkcjonując jako ruch społeczny (w duchu oświecenio-
wym i niepodległościowym); jako ruch państwowy (realizu-
jący założenia i cele scentralizowanego państwa z jednym 
ośrodkiem władzy politycznej) i jako ruch społeczny z domi-
nacją inicjatyw indywidualnych, którego ramy wyznaczyło 
myślenie i koncepcje neoliberalne wraz z poszerzającą się 
sferą interesów prywatnych i zawężającą się sferą publiczną . 
W każdej z tych odsłon Towarzystwo umiało znaleźć swoje 
miejsce, obronić wartości i realizować misję edukacyjną, 

podnoszącą poziom wiedzy i umiejętności w obszarze efek-
tywnej organizacji i zarządzania . 

Z referatu wynikało jednoznacznie, że przełomy mają 
charakter strategiczny, a przełomy w zarządzaniu muszą 
być rozpatrywane i analizowane w swym kontekście strate-
gicznym . Ta myśl towarzyszyła autorom tekstów opubliko-
wanych w monografii „Przełomy w zarządzaniu – kontekst 
strategiczny” pod red . Zbigniewa Dworzeckiegoi i Bogdana 
Nogalskiego . („Dom Organizatora” TNOiK, Toruń 2011) 
Była ona także jedną z wiodących w dwóch sesjach nauko-
wych, które odbyły się w pierwszym dniu konferencji . 

Pierwszą sesję naukową „Przełomy w teorii 
i praktyce zarządzania” prowadzili wspólnie profesoro-
wie Zbigniew Dworzecki i Bogdan Nogalski . Zostały wygło-
szone cztery referaty: 
zz prof . dr . hab . Adama Stabryły – „Przełomy w teorii 

zarządzania” 
zz prof . dr . hab . Jana Lichtarskiego – „Kilka refleksji 

o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpo-
znawaniu” 
zz prof . dr hab . Marii Romanowskiej – „Przełomy w prak-

tyce zarządzania – przesłanki i przyczyny” 
zz prof . dr . hab . Ryszarda Borowieckiego – „Współcześni 

inicjatorzy przełomów w zarządzaniu” . 
Pełne teksty wszystkich wygłoszonych referatów 

zostały opublikowane w „Przeglądzie Organizacji” nr 
3/2011 . 

Tezy wystąpień stały się podstawą bardzo ożywionej, 
wielowątkowej dyskusji plenarnej . Jej uczestnicy nawiązy-
wali do wszystkich referatów, podejmując zwłaszcza wątki 
związane z przyczynami przełomów w zarządzaniu, ich kon-
sekwencjami, inicjatorami przełomów i grupami interesu, 
modelami i strukturami organizacyjnymi . Interesującym 
wątkiem w dyskusji był wpływ kryzysów gospodarczych na 
pojawianie się przełomów w teorii i praktyce zarządzania . 

W interesującym wystąpieniu prof . dr hab . Marian 
Dobrzyński nawiązał do swego tekstu opublikowanego 
w monografii „Przełomy w zarządzaniu – kontekst stra-
tegiczny” („Dom Organizatora” TNOiK, Toruń 2011), pod-
kreślając znaczenie ideologicznych i psychologicznych 
uwarunkowań kryzysu zarządzania . Wyrażał pogląd, że 
doktryna neoliberalna jako ideologiczna podstawa zarządza-
nia zakładała w odniesieniu do transformujących się gospo-
darek (w tym polskiej) terapię szokową z jej pozytywnymi 
i negatywnymi skutkami . 

Dr Stanisław Rakowicz zauważył, że przełom w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem przejawiał się poprzez profesjo-
nalizację zarządzania i coraz większy profesjonalizm zarzą-
dzających . Wskazywał na rolę TNOiK w podnoszeniu 
poziomu profesjonalnego zarządzania, jego inspirujące dzia-
łania, badania, szeroką działalność edukacyjną i publika-
cyjną w tym obszarze . 

Prof . dr hab . Stanisław Sudoł wskazał na słabości 
nauk zarządzania . Zaliczył do nich: niedookreśloność 
zakresu nauk zarządzania, dowolność definicyjną, 
ogromną łatwość budowania „teorii” (niewspółmierność 
między hipotezami a dowodami), schlebianie modom, brak 
krytycyzmu . Prof . dr hab . Stanisław Marciniak zwrócił 
uwagę, że przełomy w teorii i praktyce zarządzania nie 
muszą następować równolegle, a dopiero zakotwiczenie 
się nowych idei, koncepcji, teorii oraz konsekwencje zmian 
określają, czy coś staje się przełomem . W kontekście tej 
wypowiedzi prof . dr hab . Jan Witkowski zauważył, że 
teorie w zarządzaniu powstają na użytek tych, którzy je 
tworzą i mają interes w ich upowszechnianiu . Prof . dr 
hab . Zbigniew Malara swe wystąpienie poświęcił kilku 
zagadnieniom – czym jest przełom w zarządzaniu, jaki 
jest jego charakter i co przedsiębiorstwa traktują jako 
przełom? Podkreślał nieoczekiwany charakter przełomów, ,
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zakres, głębokość, rewolucyjność zmian jako ich cechy 
charakterystyczne, sposoby reagowania na nie przez pod-
mioty gospodarcze . Inną ważną kwestią dotycząca przeło-
mów w zarządzaniu jest aktywność publikacyjna polskiego 
środowiska naukowego na tzw . liście filadelfijskiej . Jest 
ona bardzo słaba . 

Na ważny kontekst przełomów w zarządzaniu wskazał 
dr Mirosław Jarosiński . Zwrócił uwagę na procesy inter-
nacjonalizacji i globalizacji zarządzania . Uznał, że one 
właśnie były impulsem do przełomu . Spowodowały bowiem 
zmianę sposobu myślenia kadr zarządzających przedsię-
biorstwami o wielu fundamentalnych kwestiach zarządza-
nia, zmieniły podejście do zarządzania, wpłynęły na kształ-
towanie się nowych procesów, struktur zarządzania, 
nowego podejścia interkulturowego . Także polskie przed-
siębiorstwa coraz aktywniej i w coraz większym zakresie 
uczestniczą w tych procesach . 

Drugą sesję naukową „Przełomy organizacyjno- 
-technologiczne w zarządzaniu” prowadzili: prof . zw . 
dr hab . Ryszard Borowiecki oraz prof . zw . dr hab . inż . 
Leszek Kiełtyka . 

Rozpoczynając sesję, prof . L . Kiełtyka zauważył, że: 
z� Zarządzanie procesowe obejmuje wiele czynności, 

które dostarczają organizacji niezbędnych informacji 
i narzędzi do monitorowania, wspierania i stałego dosko-
nalenia procesów, zwłaszcza biznesowych . 
z� Dynamicznie zmieniająca się na świecie sytuacja ryn-

kowa (większa konkurencja, globalizacja, rozwój technologii, 
wzrastające wymagania klientów) determinują konieczność 
doskonalenia wszystkich obszarów działalności organizacji . 
z� Idea zarządzania procesowego daje organizacji nowe 

możliwości kreowania przewagi konkurencyjnej . Rozwa-
żania nad jej zastosowaniem do zarządzania organizacją 
należy prowadzić pod kątem spójności wszystkich jego 
elementów z aktualnie stosowanymi innymi technikami 
zarządzania . 
z� Umiejętne zachowanie proporcji w relacjach pomiędzy 

IT a zmianami wprowadzanymi w strukturach funkcjo-
nowania organizacji jest jednym z ważniejszych gwaran-
tów przetrwania organizacji na ekspansywnie zmieniają-
cym się rynku . 
z� Technologie informacyjne umożliwiają wprowadzenie 

w przedsiębiorstwie technik zarządzania procesowego, 
które wykorzystują wiele danych i wymagają niejednokrot-
nie skomplikowanych obliczeń oraz szczegółowych rozwią-
zań organizacyjnych . 

W pierwszym referacie autorstwa prof . dr . hab . inż . 
Leszka Kiełtyki „Informatyczne przemiany zarządzania 
technologiami informacyjnymi w organizacjach” rozwa-
żony został opis przemian systemów informatycznych 
stosowanych w podmiotach gospodarczych ze szczególnym 
uwzględnieniem dążeń, jakie następowały podczas rozwoju 
organizacyjnego w przedsiębiorstwach, uwzględniając 
postęp przy wdrażaniu technologii informacyjnych . 
Stwierdzono, że przełomem w zarządzaniu organizacjami 
można uznać wprowadzenie na większą skalę nowocze-
snych, zintegrowanych rozwiązań komputerowego wspo-
magania organizacji, poprzez zastosowanie systemów 
klasy MRP (Manufacturing Resource Planning) . Wprowa-
dzanie tych systemów pomogło organizacjom w uzyskaniu 
większej możliwości sprawniejszego dostosowywania się 
do zmiennych potrzeb biznesowych, a także do zwiększe-
nia wydajności pracy przez pracowników . 

Drugim, przedstawianym zagadnieniem dyskusyjnym był 
referat przygotowany przez prof . dr hab . Annę Rogut i prof . 
dr . hab . Bogdana . Piaseckiego „Foresight w zarządzaniu 
zmianą technologiczną” . Ukazywał on możliwości i warunki 
wykorzystania technologii foresightu do identyfikacji kierun-
ków badań/technologii, w których firmy technologiczne 

mogłyby (w perspektywie do 2030 r .) osiągnąć dobrą pozycję 
konkurencyjną lub przywództwo technologiczne . 

W kolejnym referacie autorstwa prof . dr hab . Ewy 
Bojar i Małgorzaty Kwietniewskiej-Sobstyl „Klaster jako 
przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodar-
czej skoncentrowanej regionalnie” zostały postawione 
tezy dotyczące nowych sposobów myślenia o konkurowa-
niu przedsiębiorstw znajdujących się w bliskiej lokalizacji 
względem siebie i nowym sposobie stymulowania rozwoju 
regionalnego . Wskazano na konieczność zmiany polityki 
gospodarczej w kierunku silniejszego wsparcia od strony 
instytucjonalnej i instrumentalnej istniejących i nowych 
systemów klastrowych przede wszystkim na szczeblu 
regionalnym . 

Kolejne wystąpienie dotyczyło referatu prof . dr . hab . 
J . Witkowskiego „Przełomy w zarządzaniu logistycznym: 
od logistyki wojskowej do logistyki w nietypowych zasto-
sowaniach” . Wskazano, że zarządzanie logistyczne można 
potraktować jako nowy obszar, perspektywę, a tym samym 
jako przełom w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwłaszcza 
w odniesieniu do nietypowych sytuacji . 

Ostatnim referatem wprowadzającym do plenarnej 
dyskusji był artykuł dr inż . Anny Kosieradzkiej, Urszuli 
Kąkol i Anny Krupy „Przełomy organizacyjne w zarzą-
dzaniu produkcją” . Autorki przedstawiły wybrane zagad-
nienia związane z przełomami organizacyjnymi w zarzą-
dzaniu produkcją . Podjęto próbę scharakteryzowania 
głównych współczesnych koncepcji wykorzystywanych 
w zarządzaniu produkcją przez pryzmat paradygmatów, 
które towarzyszyły ich rozwojowi . 

Dyskusja skupiła się wokół pytań problemowych: 
zz jakie przełomy w zarządzaniu organizacjami są istot-

niejsze – te o charakterze rewolucji naukowych, czy te, 
które modyfikują, wzbogacają i doskonalą znane koncepcje 
i metody; 
zz jak oddziałuje kontekst strategiczny przełomów 

w zarządzaniu w Polsce na kreowanie innowacyjnego 
potencjału organizacji; 
zz gdzie leży główna przyczyna rozbieżności pomiędzy 

praktyką gospodarczą a zastosowaniem wyników prac B+R 
w rzeczywistości doskonalenia funkcjonowania organizacji . 

Drugiego dnia konferencji odbyła się trzecia sesja 
naukowa „Przełomy w zarządzaniu zasobami ludz-
kimi”, którą prowadziły: prof . dr hab . Małgorzata Czerska 
i prof . dr hab . Halina Czubasiewicz . 

Rozpoczęła sesję prof . M . Czerska przedstawieniem 
publikacji „Przełomy w zarządzaniu – zarządzanie zaso-
bami ludzkimi” . Wszystkie teksty zostały podzielone na 
dwie grupy – stanowisko kierownicze w dobie przełomów 
w zarządzaniu oraz przełomy w metodach realizacji zarzą-
dzania personelem . Spośród nich do prezentacji plenarnej 
zostały zaproponowane cztery, które problematykę sesji 
rozważały najwszechstronniej i najszerzej . Następnie 
przedstawiła zestaw warunków, pozwalających uznać 
zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi za przełom . 

Tekst „Wytyczne Unii Europejskiej źródłem przełomu 
w obszarze zarządzania ludźmi” – współautorstwa prof . 
dr hab . Małgorzaty Gablety i dr inż . Anny Cierniak- 
-Emerych, został zaprezentowany przez drugą ze współ-
autorek . Referentka podkreśliła w swoim wystąpieniu 
następujące kwestie: 
zz konieczność zaakceptowania – w stosunkowo krótkim 

czasie – założeń prawa wspólnotowego stała się dla pol-
skich przedsiębiorstw dużym wyzwaniem i stworzyła pod-
stawy przełomu w podejściu do pracowników; 
zz ustawodawstwo wspólnotowe wskazuje na konieczność 

integracji interesów pracodawców i pracobiorców; 
zz wyniki badań wskazują na wzrost świadomości praco-

biorców odnośnie do przysługujących im praw związanych 
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z wykonywaniem pracy . Jednocześnie kierownictwa pol-
skich przedsiębiorstw dość powoli zwiększają troskę o inte-
resy pracobiorców . Warto jednak podkreślić, że wprowa-
dzenie standardów unijnych przyspiesza ten proces . 

Następnie głos zabrał prof . dr hab . Henryk Bieniok . 
Zaprezentował tezy artykułu „Rola inteligencji emocjonal-
nej menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi organi-
zacji” . W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na następu-
jące najistotniejsze kwestie: 
zz z badań i doświadczeń wynika, że tylko około 40–45% 

sukcesów zawodowych menedżera wynika z jego wiedzy, 
przygotowania merytorycznego i inteligencji ogólnej . 
W pozostałych przypadkach decydowała inteligencja emo-
cjonalna (zdolność do rozpoznawania i kierowania emo-
cjami własnymi i innych osób); 
zz warunkiem koniecznym powodzenia w pracy mene-

dżera jest więc ścisła współpraca rozumu (inteligencja 
ogólna) i serca (inteligencja emocjonalna); 
zz można wyróżnić zestaw zachowań charakterystycz-

nych dla inteligencji emocjonalnej . 
Kolejnym referentem był prof . dr hab . Stefan Lachiewicz . 

Zaprezentował tezy artykułu „Ewolucja roli kadry kierow-
niczej w strukturze władzy przedsiębiorstw w procesie 
transformacji gospodarczej” . Rozważania dotyczyły trzech 
okresów: 
z� W okresie gospodarki centralnie sterowanej (przed 

1989 r .) w zachowaniach menedżerów dominowały:  
z duża zależność od władzy państwowej i partyjnej (klien-
tyzm) z centralizacja zarządzania i utrzymywanie silnej 
władzy na naczelnym szczeblu kierowniczym z dążenie 
do spokoju społecznego w kierowanych jednostkach i do 
wywalczenia korzystnych dla przedsiębiorstwa rozwiązań 
w przetargach z władzą z nastawienie na stabilność, 
postawy konserwatywne, mała skłonność do zmian . 
z� W okresie nasilonej prywatyzacji i restrukturyzacji 

(lata 90 . ub . w .) wśród menedżerów obserwuje się:  
z wzrost poczucia niepewności, trudności w wyraźnej 
identyfikacji podstawowych decydentów, wygrywanie 
antagonizmów między nimi z dążenie do wzrostu poczu-
cia bezpieczeństwa poprzez przejście na pozycję właści-
ciela z wzrost nastawień na wielkość sprzedaży, zysk – 
przy zmniejszeniu nastawień na ludzi z duże zaabsorbo-
wanie restrukturyzacją (zmianami) . 
z� Wreszcie ostatnie dziesięciolecie (stabilizacja mecha-

nizmów rynkowych) skutkuje wzrostem: z znaczenia pro-
fesjonalizmu w pracy menedżerów z oczekiwań ze strony 
coraz bardziej zróżnicowanych akcjonariuszy i trudności 
w spełnieniu tych oczekiwań (często sprzecznych) z zna-
czenia społecznej odpowiedzialności biznesu i kodeksu 
dobrych praktyk z konkurencyjności (również interkul-
turowej) na rynku zawodów kierowniczych z mobilności 
zawodowej i życiowej menedżerów . 

Jako ostatni został zaprezentowany tekst „Wykorzy-
stanie zarządzania kompetencjami w systematyzacji narzę-
dzi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji” autor-
stwa dr . Tomasza Czapli i dr . Macieja Malarskiego . Auto-
rzy rozwijali pogląd, że dotychczas w poszczególnych 
etapach funkcji personalnej posługiwano się językiem 
oczekiwanych kwalifikacji, doświadczenia i cech osobowo-
ściowych . Jako przełom uznali podejście do realizacji oma-
wianej funkcji na podstawie kompetencji . Wyróżnili też 
podstawowe zasady tworzenia systemów kompetencyj-
nych: obserwowalność, rozwijalność, stopniowalność, roz-
łączność . 

Po tych wystąpieniach prof . M . Czerska zaproponowała 
pięć problemów, jako kanwę dalszej dyskusji plenarnej: 
z� Przełomy w zarządzaniu – rzeczywistość czy złudzenie? 
z� Role i kompetencje kadry menedżerskiej w dobie prze-

łomu . 

z� Przełom w motywowaniu do zajmowania stanowisk 
menedżerskich . 
z� Rozpoznawanie interesów pracowniczych jako element 

motywacyjnego oddziaływania na podwładnych . 
z� Zarządzanie talentami w ZZL – prawda czy fikcja? 

W dyskusji głos zabrali: prof . dr hab . Ryszard Rutka, 
prof . dr hab . Czesław Mesjasz, prof . dr hab . Marian 
Dobrzyński, prof . dr hab . inż . Zbigniew Malara, dr inż . 
Witold Jędrzejczyk, prof . dr hab . Tadeusz Jaworski . 

Zwrócono uwagę na rzecz zdawałoby się zaskaku-
jącą, jaką stało się obniżenie prospołecznych postaw 
menedżerów . Uzasadnienia należy szukać w procesie 
prywatyzacji . W efekcie sprywatyzowania organizacje 
zyskały właścicieli, którzy coraz skuteczniej egzekwują 
od menedżerów troskę o efektywność funkcjonowania 
organizacji . Prof . R . Rutka podkreślił, że podobną ten-
dencję obserwuje w prowadzonych od lat badaniach nad 
stylami kierowania . Podniesiono problem inteligencji 
emocjonalnej menedżerów . Jeżeli ma ona stanowić 
ważne źródło sukcesu, to czy i jakie możliwości jej 
kształtowania ma organizacja? Upatrywano je przede 
wszystkim w obszarze rekrutacji, gdzie jako jedno z kry-
teriów powinna być właśnie inteligencja emocjonalna . 
Przedstawiano też przykłady wdrażania ustawodawstwa 
unijnego i jego pozytywnych efektów . Podkreślano 
jednak konieczność eliminacji zdarzających się niekiedy 
(wprawdzie bardzo rzadko, ale jednak) niespójności pol-
skich norm z prawem unijnym . Zgodzono się, że wpro-
wadzenie ustawodawstwa unijnego spowodowało prze-
łom w zarządzaniu zasobami ludzkimi . Akcentowano 
konieczność profesjonalizacji kadry menedżerskiej . 
Pytano o rozumienie terminu „profesjonalny menedżer” . 
Prof . S . Lachiewicz przedstawił trzy możliwe punkty 
spojrzenia: wyposażony w niezbędną wiedzę, uzyskujący 
realizację założonych celów przez kierowany zespół 
(skuteczny, efektywny), obdarzony określonymi predys-
pozycjami i cechami osobowości . Kolejnym poruszanym 
problemem było rozróżnienie istoty „kwalifikacji” od 
„kompetencji” i praktyczne możliwości organizacji 
aktywnego kształtowania tych ostatnich . Prof . H .  
Czubasiewicz odniosła problem kompetencji do stano-
wiska menedżera . Podkreśliła dwie sprawy . Po pierw-
sze, należy wyraźnie określić niezbędne kryteria kom-
petencyjne, metody i narzędzia pomiaru oraz możliwo-
ści aktywnego ich kształtowania . Po drugie, wyraziła 
pogląd, że nie wszystkie (uznane często za niezbędne) 
elementy kompetencji w rzeczywistości takimi są . Przy-
kładem może być oczekiwanie od menedżera, aby pełnił 
rolę psychologa . 

Podsumowania konferencji i zakończenia obrad 
dokonali wspólnie prof . Zbigniew Dworzecki i prof . 
Bogdan Nogalski . Podziękowali autorom bardzo war-
tościowych opracowań naukowych przygotowanych spe-
cjalnie na konferencję i opublikowanych w trzytomowej 
monografii „Przełomy w zarządzania” oraz w „Przeglą-
dzie Organizacji” nr 3/2011, wszystkim prowadzącym 
poszczególne sesje merytoryczne, dyskutantom 
i uczestnikom konferencji oraz Ministerstwu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za wsparcie finansowe publi-
kacji konferencyjnych . 

prof . dr hab . Zbigniew Dworzecki 
prezes TNOiK 

W sprawozdaniu z konferencji wykorzystano fragmenty 
sprawozdań przygotowanych przez prof . zw . dr . hab . 
Leszka Kiełtykę i prof . zw . dr hab . Małgorzatę Czerską . 
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przełomy w zarządzaniu 
– kilka refleksji 

Konferencja naukowa „Przełomy w zarządzaniu” była 
na pewno istotnym wydarzeniem w życiu Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa, ale też i znaczą-
cym wydarzeniem naukowym, odzwierciedlającym 
w znacznym stopniu stan wiedzy teoretycznej w zakresie 
zarządzania oraz stan związków teorii zarządzania 
z praktyką w Polsce . 

Powiązanie obchodów 85 . rocznicy TNOiK z historią 
rozwoju teorii i praktyki zarządzania było na pewno 
dobrym pomysłem – Towarzystwo jako świadek i uczest-
nik przełomów . Natomiast wprowadzenie koncepcji prze-
łomu jako podstawy rozważań sprawiło, że zarówno 
autorzy referatów wprowadzających, jak i pozostałych 
prac stanęli przed trudnym zadaniem . 

Przełom, jako punkt zwrotny, jest zmianą w proce-
sie, niekoniecznie liniowym, w którym można w miarę 
wyraźnie określić stan przed i po zmianie . Praktyka 
i teoria zarządzania nie są jednolite . Jest to bardzo 
złożony, aby nie powiedzieć, zgodnie z modną obecnie 
metaforą, turbulentny obszar działań, koncepcji teore-
tycznych i metod, w którym bardzo trudno jest jedno-
znacznie wyodrębnić podstawowe nurty oraz określić 
kierunek zmian . 

Problemy, koncepcje i metody w zarządzaniu często 
są ze sobą bardzo silnie związane, niejednokrotnie po 
latach odkrywa się na nowo dawniejsze koncepcje i bar-
dzo często nowe rozwiązania są tworzone równolegle 
i niezależnie w wielu dziedzinach . Organizatorzy konfe-
rencji zaproponowali, aby przedmiotem zainteresowania 
były przełomy w trzech wiodących obszarach tematycz-
nych: kontekście strategicznym, zarządzaniu zasobami 
ludzkimi oraz zarządzaniu procesowym . Jednoznaczne 
zidentyfikowanie przełomów w tych obszarach stanowiło 
niełatwe zadanie . 

Można stwierdzić, że zadanie to zostało wykonane 
przez autorów referatów wprowadzających w różnym stop-
niu i w różny sposób . Autorzy pozostałych referatów mieli 
łatwiejsze zadanie, mogli się odnosić do przełomów w bar-
dziej jednoznaczny sposób . Trzeba dodać, że tematyka 
wielu referatów, prezentowanych podczas konferencji, 
znacznie wykroczyła poza proponowane ramy, co jest zresz-
tą w pełni zrozumiałe . 

Ze względu na znaczną liczbę nadesłanych referatów 
nie było możliwe prezentowanie ich wszystkich podczas 
sesji plenarnych . Dlatego też podczas tych sesji przed-
stawiono jedynie zamówione i wybrane referaty, a auto-
rzy pozostałych mieli możliwość uczestniczenia w dys-
kusji oraz prezentacji w sposób skrócony własnych kon-
cepcji, z czego zresztą skwapliwie korzystali, co na 
pewno przyczyniło się do bardzo interesujących dyskusji . 

W pierwszej sesji plenarnej, zatytułowanej „Przełomy 
w teorii i praktyce zarządzania”, zostały zaprezentowane 
cztery referaty . Prof . dr hab . Adam Stabryła przedsta-
wił referat wprowadzający pt . „Przełomy w teorii zarzą-
dzania” . Przygotowanie tego rodzaju syntetycznego 
opracowania było bardzo trudnym zadaniem, lecz nale-
ży stwierdzić, że przedstawiony w referacie dobór pod-
stawowych obszarów oraz istotnych zmian czy też „prze-
łomów” właściwie odzwierciedla rozwój oraz obecny 
stan wiedzy w zakresie teorii i praktyki zarządzania . 

Powstało w efekcie interesujące opracowanie o cha-
rakterze encyklopedycznym wraz z interesującymi inter-
pretacjami autora . Istotnym elementem opracowania są 

zestawienia podstawowych problemów badawczych 
w teorii zarządzania oraz lista laureatów Nagrody  
Nobla, których dorobek związany jest bezpośrednio 
z teorią i praktyką zarządzania . Wydaje się natomiast, 
że w zestawieniu przełomów w teorii zabrakło wskaza-
nia nowych, zaawansowanych koncepcji z zakresu po-
dejścia systemowego, czy też omówienia tych obszarów 
teorii zarządzania, w których nawiązuje się do podejścia 
kognitywnego, konstruktywizmu i postmodernizmu . 

Podejście zaproponowane przez prof . dr . hab . Jana 
Lichtarskiego w referacie zatytułowanym „Kilka re-
fleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu 
i ich rozpoznawaniu” miało bardziej ogólny charakter . 
Autor zauważył, że przełomy mają charakter zmian 
w określonym okresie, niekoniecznie są jednorazowe . 
Wskazał też, że identyfikacja przełomów ma charakter 
subiektywny . Podkreślił, że często nowe koncepcje 
i metody prezentowane przez ich autorów jako prze-
łomy wcale nie mają takiego charakteru, a stanowiska 
tychże autorów są zbyt krytyczne wobec przeszłych, 
znanych i uznanych rozwiązań . Prof . Lichtarski doko-
nał też interesującej analizy związków pomiędzy zmia-
nami w teorii i praktyce i stwierdził, że należy dążyć 
do zmniejszenia opóźnień pomiędzy powstawaniem no-
wych koncepcji teoretycznych a ich zastosowaniem . 
Ostatnim problemem poruszanym w referacie prof . 
Lichtarskiego były trudności z identyfikacją przełomów 
w praktyce zarządzania i konieczność zachowania dużej 
ostrożności przy określaniu przełomowego charakteru 
poszczególnych zmian w praktyce zarządzania . 

Trzeci referat, przygotowany przez prof . dr hab . 
Marię Romanowską, dotyczył przesłanek i przyczyn 
przełomów w praktyce zarządzania . Autorka powiąza-
ła przełomy ze zmianami w turbulentnym otoczeniu 
przedsiębiorstwa . Jako podstawowe ogólne przyczyny 
zmian podała: kryzys ekonomiczny, innowacje techno-
logiczne, szybkie zmiany popytu niezwiązane z kryzy-
sami ekonomicznymi oraz nowe atrakcyjne koncepcje 
zarządzania . Na szczególną uwagę zasługuje sześć 
przełomów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przed-
stawionych przez autorkę, od wprowadzenia taylorow-
skich metod zarządzania do wykorzystania internetu 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem . 

Ostatni referat w sesji wprowadzającej zatytułowa-
ny „Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu” 
przedstawił prof . dr hab . Ryszard Borowiecki . W referacie 
przygotowanym wspólnie z dr . Tomaszem Rojkiem zosta-
ły scharakteryzowane współczesne determinanty pro-
cesów zmian gospodarczych, do których autorzy zali-
czyli globalizację, wzrost znaczenia czynników niema-
terialnych, istotność maksymalizacji wartości przed-
siębiorstwa dla akcjonariuszy oraz wzrost znaczenia 
pozostałych interesariuszy . Wskazali oni również na 
społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa oraz ko-
nieczność odpowiedniego zarządzania jego rozwojem . 

Nie jest oczywiście możliwe dokonanie oceny treści 
wszystkich referatów plenarnych oraz związanej z nimi 
dyskusji . Można natomiast dokonać próby syntetycz-
nego podsumowania tychże sesji, biorąc pod uwagę 
cele zaproponowane przez organizatorów konferencji 
oraz jej jubileuszowy charakter . 

Przede wszystkim należy stwierdzić, że przyjęcie (jako 
tematu wiodącego) identyfikacji przełomów w praktyce 
i teorii zarządzania okazało się dobrym pomysłem jako 
inspiracja tematów referatów przedstawionych podczas 
sesji plenarnych . Autorzy tych referatów stosowali różne 
podejścia badawcze, wybierali różne przełomy, przekraczali 
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proponowany przez organizatorów podział na trzy obsza-
ry tematyczne, lecz jednakże udało im się pokazać reali-
styczny obraz praktyki i teorii zarządzania w Polsce . 
Można więc było zauważyć znaczący rozwój w kilku ob-
szarach teorii, przy pominięciu innych oraz problemy 
wynikające z braku silnych powiązań teorii z praktyką . 

Omawiając referaty plenarne i dyskusję, nie sposób 
pominąć ich słabości . Przede wszystkim konferencja po 
raz kolejny ukazała brak otwartości polskiego środowi-
ska naukowego na nowe koncepcje z zakresu zarządza-
nia powstające w świecie . Oczywiście nie chodzi tutaj 
o jakieś nadmierne nowinkarstwo, ale wystarczy popa-
trzeć na większość bibliografii prezentowanych refera-
tów . Wiele z nich zawiera prace autorów krajowych, 
często wtórne, podręczniki oraz zawierające niezbyt 
nowoczesne koncepcje . Zresztą w dyskusji wskazywano 
na niedostateczne więzi polskiej myśli teoretycznej 
w zakresie zarządzania z głównymi nurtami światowy-
mi, jak i też na zbyt słabe związki instytucjonalne pol-
skich ośrodków z partnerami zagranicznymi . 

Pozostawienie autorom dużego zakresu swobody 
doboru tematów i form opisu przełomów miało swo-
je zalety i słabe strony . Zalety już wspomniano – bo-
gaty zestaw propozycji przełomów . Podstawową wadą 
była nadmierna swoboda formalnego ujęcia przeło-
mów . Być może należało sugerować autorom jakąś 
ujednoliconą strukturę tekstu, np . odnoszące się do 
ontologii, epistemologii i metodologii zarządzania . 
Na pewno więcej winno być pogłębionej dyskusji do-
tyczącej współcześnie rozwijanych teorii i metod za-
rządzania oraz ich praktycznych zastosowań . Na 
przykład nie wspominano o modelowaniu uczącej się 
organizacji, podejściu kognitywnym, ewolucji i zna-
czeniu outsourcingu, perspektywach i ograniczeniach 
tzw . modeli systemów złożonych . 

Na pewno znaczącą rolę odegrało też zgłoszenie 
bardzo dużej liczby referatów oraz konieczność wybo-
ru referatów plenarnych . Należy więc zastanowić się, 
w jaki sposób referaty opublikowane, lecz nieprezen-
towane podczas sesji plenarnych związane były w prze-
łomami w praktyce i teorii zarządzania . 

Efektem konferencji jest publikacja trzech tomów 
zawierających łącznie 79 referatów – tom I (red . Zbi-
gniew Dworzecki, Bogdan Nogalski – 29 referatów), tom 
II (red . Małgorzata Czerska, Małgorzata Gableta – 22 
referaty), tom III (red . Ryszard Borowiecki, Leszek Kieł-
tyka – 28 referatów) . 

Referaty pogrupowano w poszczególne tomy zgod-
nie z obszarami tematycznymi proponowanymi przez 
organizatorów . Jakakolwiek uproszczona synteza i oce-
na wszystkich tomów i referatów w nich zawartych 
jest oczywiście niemożliwa . Można natomiast podjąć 
próbę udzielenia wstępnych odpowiedzi na trzy pyta-
nia . Po pierwsze, w jakim zakresie autorom opubliko-
wanych referatów udało się nawiązać do przełomów 
w praktyce i teorii zarządzania? Po drugie, w jakim 
stopniu referaty są reprezentatywne dla stanu wiedzy 
w zakresie nauk o zarządzaniu w Polsce, i wreszcie po 
trzecie, jak można ocenić ten stan wiedzy w odniesie-
niu do stanu wzorcowego wynikającego z potrzeb prak-
tyki i rozwoju teorii? Mając na uwadze te trzy pytania, 
można przedstawić wnioski z lektury poszczególnych 
tomów, oczywiście bez wnikania w charakterystykę 
i ocenę poszczególnych tekstów . 

W tomie I, dotyczącym kontekstu strategicznego, 
dominują zagadnienia ogólne, co zresztą jest w pełni 
zrozumiałe . Poza tym bardzo szeroki jest zakres  

omawianych zagadnień zgrupowanych w trzy obszary 
– teoretyczne podstawy przełomów w zarządzaniu, 
impulsy i kluczowe obszary przełomów w zarządzaniu 
oraz czynniki warunkujące przełomy w zarządzaniu . 
Należy tutaj podkreślić, że dużym osiągnięciem jest 
umiejętne podzielenie referatów o bardzo rozbieżnej 
tematyce w trzy, w miarę spójne grupy tematyczne . 

Referaty przygotowane zarówno przez doświadczo-
nych specjalistów, jak i osoby z mniejszym stażem 
charakteryzują się duża dojrzałością koncepcyjną, od-
powiednim warsztatem badawczym oraz odpowied-
nim poziomem formalnym . 

Odpowiadając na powyższe trzy pytania, można 
stwierdzić, że na pewno w większości przypadków refe-
raty z I tomu nawiązują do przełomów w rozwoju teorii 
i praktyki zarządzania . Występują w nich powtórzenia 
zagadnień z referatów plenarnych oraz z innych tekstów 
z tego i z pozostałych tomów . Są też one reprezentatyw-
ne dla stanu wiedzy z zakresu zarządzania w Polsce . 

Odpowiadając na trzecie pytanie, można natomiast 
zauważyć, że w tekstach z I tomu widać słabości podob-
ne jak w niektórych referatach plenarnych . Przede 
wszystkim w zbyt małym stopniu referaty w tomie ogól-
noteoretycznym mają charakter interdyscyplinarny . 
W zbyt niewielkim stopniu, poza klasykami w rodzaju 
Thomasa Kuhna, cytuje się prace teoretyczne z tych 
dziedzin, z których inspirację czerpie teoria zarządzania . 
Ponadto w tekstach I tomu widać kolejną słabość polskiej 
teorii zarządzania – brak odniesienia do wiodących po-
zycji literatury światowej w tym zakresie . Na pewno nie 
wystarczą prace fundamentalne oraz tłumaczenia pod-
stawowych monografii . Należałoby chyba sięgać do prac 
publikowanych w światowych czasopismach specjalistycz-
nych . Godne natomiast podkreślenia jest to, że autorzy 
sięgają do tych prac teoretycznych publikowanych w Pol-
sce, np . z zakresu prakseologii, które stanowią o specy-
fice, oryginalności i innowacyjności rozważań teoretycz-
nych prowadzonych w naszym kraju . 

Autorzy prac zawartych w II tomie mieli łatwiejsze 
zadanie, gdyż poszukiwali przełomów w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi . Referaty z tego tomu podzielone 
zostały na dwie grupy tematyczne – stanowisko kierow-
nicze w dobie przełomów w zarządzaniu oraz przełomy 
w metodach zarządzania personelem . 

Dzięki takiemu właśnie określeniu grup tematycz-
nych, referaty z pierwszej grupy nie musiały bezpośred-
nio odnosić się do przełomów, co zresztą jest widoczne . 
Tylko niektóre z nich nawiązują bezpośrednio do prze-
łomów w zarządzaniu, czy też do wpływu tych przeło-
mów . Wiele z nich zawiera opis szczegółowych koncep-
cji teoretycznych czy też wyniki badań empirycznych . 

Chociaż przynależność do drugiej grupy tematycz-
nej w pewien sposób wymaga bezpośredniego nawią-
zania do przełomów, czy też do ich przedstawienia, to 
jedynie część referatów w tej grupie łączy się z prze-
łomami, a część zawiera opisy specyficznych koncepcji 
i metod . Jest to jednakże zrozumiałe, gdyż trudno jest 
szczegółowe zmiany od razu określać jako przełomy . 

Odpowiedzi na powyższe trzy pytania, dotyczące 
prac z II tomu, wyglądają trochę inaczej aniżeli odpowiedzi 
udzielone w odniesieniu do tomu I . Ze względu na 
bardziej szczegółowy charakter tematyki w referatach 
tych nie zawsze bezpośrednio nawiązuje się do przeło-
mów . Ponadto są one jedynie reprezentatywne dla czę-
ści problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzki-
mi . Jeśli zaś chodzi o trzecie pytanie dotyczące związków 
z praktyką i współczesną teorią, to należy stwierdzić, 
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że referaty zawarte w II tomie w większości dotyczą 
problemów praktycznych, co na pewno jest ich zaletą, 
natomiast uwagi dotyczące niedostatecznych związków 
ze współczesną teorią dotyczą większości tekstów, poza 
kilkoma wyjątkami . Wystarczy przejrzeć zestawienia 
cytowanych prac . 

Chociaż podtytuł tomu III „Zarządzanie proceso-
we” sugerowałby w miarę jednolitą tematykę, to jed-
nakże okazuje się, że referaty zawarte w nim nie 
dotyczą jedynie zagadnień związanych z zarządza-
niem procesowym . Zostały one podzielone na cztery 
części – prognozy zmian w zarządzaniu, strategie 
procesowe w przedsiębiorstwie, aspekty logistyczne 
w zarządzaniu oraz zarządzanie w przedsiębior-
stwach produkcyjnych . O ile tytuły i zawartość trzech 
części nie budzą specjalnych wątpliwości, to umiesz-
czenie w części czwartej referatu dotyczącego roli 
internetu w działalności marketingowej przedsiębior-
stwa budzi pewne wątpliwości . 

Ocena prac zawartych w tomie III na podstawie wcze-
śniej już stosowanych pytań prowadzi do następujących 
wniosków . Po pierwsze, w tomie tym w sposób bardzo 
dokładny opisane zostały przełomy prawno-organizacyjne, 
przełomowe koncepcje związane z zarządzaniem proceso-
wym, przełomy w zarządzaniu logistycznym oraz przeło-
my organizacyjne w zarządzaniu produkcją . Tom III jest 
reprezentatywny dla stanu wiedzy w Polsce w zakresie 
zarządzania procesowego i zawiera wiele prac odzwiercie-
dlających wdrożenia koncepcji teoretycznych . Natomiast, 
podobnie jak w poprzednich tomach, z nielicznymi  

wyjątkami, w referatach brak jest odniesienia do bar-
dziej zaawansowanych współczesnych koncepcji . Widocz-
ne to jest w cytowaniu głównie prac krajowych autorów, 
często podręczników . Często cytowane są wczesne prace 
klasyczne z literatury światowej, po których opublikowa-
niu ich autorzy później przedstawili nowe koncepcja 
i interpretacje . 

Jak już wspomniano na początku, konferencję można 
traktować jako w znacznym stopniu odzwierciedlającą 
stan bieżący nauk o zarządzaniu w Polce i, w mniejszym 
stopniu, stan praktyki w tym zakresie . Ta ostatnia opinia 
nie podważa oczywiście znaczenia udziału praktyków, 
lecz jedynie wynika z faktu, że w konferencji uczestni-
czyło zbyt mało przedstawicieli dużych przedsiębiorstw 
działających w Polsce, zarówno międzynarodowych, jak 
i tych z dominacją polskiego kapitału . Podobną uwagę 
można odnieść do niezbyt licznej reprezentacji przedsta-
wicieli firm konsultingowych, małych i dużych, którzy 
powinni być liczniej reprezentowani podczas konferencji 
organizacji łączącej praktykę i teorię zarządzania . 

Istotnym elementem dorobku konferencji jest na-
tomiast to, że dzięki trafnemu doborowi tematu wio-
dącego – przełomów, udało się osiągnąć sytuację, 
w której TNOiK stanowi płaszczyznę wymiany do-
świadczeń o stanie teorii i praktyki zarządzania w Pol-
sce, jak i też dostarcza możliwości do oceny tego sta-
nu i do określenia kierunków ich przyszłego rozwoju . 

dr hab . Czesław Mesjasz, prof . 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Beata Jamka

czynnik ludzki  
we współczesnym przedsiębiorstwie: 
zasób czy kapitał?
od zarządzania kompetencjami  
do zarządzania różnorodnością 
oficyna a Wolters kluwer business, Warszawa 2011

W ostatnich latach następuje zauważalne przecho-
dzenie w terminologii kadrowej od „zarządzania zaso-
bami ludzkimi" do „zarządzania kapitałem ludzkim" . 
Niestety, często oba terminy stosowane są zamiennie, 
a przyczynkarski charakter prowadzonej w literatu-
rze przedmiotu dyskusji nie wyjaśnia istoty zmiany . 
Prezentowana książka w zamierzeniu wypełnia tę 
lukę – jej celem jest analiza przyczyn i skutków przej-
ścia od ZZL do ZKL . Wywód dostarcza więc odpowie-
dzi na następujące pytania:
zz Czy ludzie w przedsiębiorstwie są zasobem, czy 

kapitałem?
zz Co to znaczy, że ludzie są zasobem, a co – że ka-

pitałem?
zz Dlaczego w ostatnich latach zaczęto postrzegać lu-

dzi bardziej jako kapitał, a (już) nie (tylko) jako zasób?

zz Czy sposób postrzegania ludzi jako kapitału impliku-
je inne metody zarządzania nimi niż gdy są zasobem?
zz A może na ludzi w organizacji należałoby spojrzeć 

z jeszcze innej perspektywy, skoro sposób myślenia 
determinuje sposób działania?

„Praca doktor Beaty Jamki wyróżnia się wysokim 
poziomem merytorycznym i walorami nowatorstwa wi-
docznymi nie tylko w analizie, diagnozowaniu stanu 
w podobszarach HRM, ale i w projektowaniu nowych 
metod zarządzania . ( . . .) Z pełnym przekonaniem reko-
menduję ją Wydawnictwu do opublikowania jako książ-
ki zaadresowanej do grona czytelników, którymi będą 
nauczyciele akademiccy, studenci, menedżerowie oraz 
eksperci firm świadczących usługi outsourcingowe” .

Z recenzji prof . zw . dr hab . Alicji Sajkiewicz
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Matej LAHOVNiK, Corporate 
Strategies in the Post-Transition 
Economy: The Case of Slovenian 
Companies, „Journal of Applied 
Business research” 2011, vol. 27, 
no. 1, s. 61–68.  

Matej Lahovnik jest profesorem 
na Wydziale Ekonomicznym 
Uniwersytetu Lublańskiego. Jako 
visiting scholar wykładał na 
Indiana University, Kelley School of 
Business w Stanach Zjednoczonych. 
Obecnie prowadzi badania nad pro-
cesami restrukturyzacji przedsię-
biorstw w Europie Środkowej 
i Wschodniej. W roku 2004 oraz 
w latach 2008–2010 był ministrem 
gospodarki w rządzie Słowenii. 

Głównym zadaniem strategii 
na poziomie korporacji jest identy-
fikacja obszarów rynku, segmen-
tów czy poszczególnych firm, 
w które przedsiębiorstwo powinno 
zainwestować dla maksymalizacji 
zyskowności w długim okresie 
[Hill, Jones, 1998] . Zyskowność tę 
zapewni strategia na poziomie kor-
poracji, która umożliwi poszczegól-
nym spółkom lub strategicznym 

jednostkom biznesu kreowanie 
wartości przy zapewnieniu przy-
wództwa kosztowego lub przy 
wyborze strategii zróżnicowania . 
W efekcie strategia na poziomie 
korporacji powinna przyczynić się 
do rozwoju wyróżniającej kompe-
tencji i zapewniania przedsiębior-
stwu przewagi konkurencyjnej na 
poziomie poszczególnych jedno-
stek biznesowych . 

W artykule przedstawiono 
wyniki badań na próbie przedsię-
biorstw słoweńskich, koncentru-
jące się na analizie typów i kie-
runków realizowanych strategii 
na poziomie korporacji, w tym 
w szczególności strategii dywer-
syfikacji pokrewnej, dywersyfika-
cji niepokrewnej oraz strategii 
internacjonalizacji . 

ramy teoretyczne 

undamentalnym zagad-
nieniem strategii na 
poziomie korporacji jest 

wybór strategicznych jednostek 
biznesowych (segmentów rynku, 
spółek), którymi dane przedsiębior-
stwo chce zarządzać . Zasadniczo 

wyróżnia się dwie główne możli-
wości: dywersyfikację pokrewną 
i dywersyfikację niepokrewną . 
Dywersyfikacja niepokrewna 
oznacza dywersyfikację w nowe 
obszary biznesowe, które są 
w jakiś sposób powiązane z dotych-
czasową działalnością przedsię-
biorstwa . Związki te mogą doty-
czyć produkcji, marketingu czy 
synerg i i technolog icznych . 
Zdywersyfikowane przedsiębior-
stwo może kreować wartość na 
trzy sposoby, poprzez: restruktu-
ryzację portfela spółek (akwizycje 
i sprzedaż), transfer kompetencji 
pomiędzy spółkami oraz realizo-
wanie ekonomii skali . Tabela 1 
przedstawia metody kreowania 
wartości i źródła kosztów w odnie-
sieniu do poszczególnych strategii . 

W literaturze przedmiotu 
wiele miejsca poświęcono anali-
zom efektywności strategii dywer-
syfikacji pokrewnej i niepokrew-
nej, jednak wyniki badań empi-
rycznych nie pozwalają sformuło-
wać konkluzywnych wniosków . Na 
przykład, zgodnie z jedną grupą 
opinii strategia dywersyfikacji 
pokrewnej jest bardziej efektywna 

„Journal of Applied Business Research” 

Strategie na poziomie korporacji  
w gospodarkach po transformacji  
systemowej: przypadek 
przedsiębiorstw ze Słowenii     

,

Tab. 1. Dywersyfikacja pokrewna a dywersyfikacja niepokrewna 

Strategia Metody kreowania wartości Źródła kosztów złożonej organizacji 

Dywersyfikacja pokrewna 

Restrukturyzacja Liczba spółek w portfolio 
Ekonomia skali 

Transfer wiedzy Koordynacja między poszczególnymi 
spółkami 

Dywersyfikacja niepokrewna Restrukturyzacja Liczba spółek w portfolio 
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niż dywersyfikacja niepokrewna 
[Singh, Montgomery, 1987; 
Rumelt, 1974] . Zgodnie z innym 
podejściem efektywność przedsię-
biorstwa jest bardziej uzależniona 
od charakterystyki rynku, na 
jakim ono działa, niż od strate-
g icznych związków między 
poszczególnymi spółkami wcho-
dzącymi w skład przedsiębiorstwa 
[Lecraw, 1984; Bettis, Hall, 1982] . 
Z kolei trzecia grupa poglądów 
uznaje wyższość strategii dywer-
syfikacji niepokrewnej nad dywer-
syfikacją pokrewną z perspek-
tywy wyników przedsiębiorstwa 
[Chatterjee, 1986; Littre, 1984] . 
Z drugiej jednak strony warto 
wspomnieć, że część badaczy 
uznaje tradycyjne metody wyróż-
niania segmentów i mierzenia 
pokrewności między poszczegól-
nymi jednostkami biznesowymi 
za niekompletne i ignorujące 
ważne aspekty znaczenia i podo-
bieństwa posiadanych aktywów 
[Markides, Williamson, 1994] . 

Badania przeprowadzone przez 
Portera na próbie 33 znanych 
amerykańskich przedsiębiorstw 
wykazały, że każde z nich zdecy-
dowało się wejść średnio 
w 80 nowych sektorów (branż) 
i 27 nowych przemysłów . Ponad 
70% tych nowych projektów stano-
wiły akwizycje, 22% reprezento-
wały start-upy, a jedynie 7% stano-
wiły joint ventures [Porter, 1987] . 
Wejście z nowym produktem na 
nowy rynek, co oznacza strategię 
dywersyfikacji, może zapewnić 
źródło wzrostu i zyskowności . 
Porter zidentyfikował cztery główne 
wymiary realizacji strategii na 
poziomie korporacji, do których 
zaliczył: dwa niewymagające 
związków między spółkami, czyli 
zarządzanie portfelem i restruktu-
ryzację, oraz dwa wymagające 
związków miedzy spółkami, czyli 
transfer wiedzy oraz podział zadań 
pomiędzy spółki . Te cztery działa-
nia nie wykluczają się wzajemnie, 
a każdy z nich reprezentuje inny 
potencjał do kreowania wartości . 

Badania na próbie 358 mene-
dżerów najwyższego szczebla za 

okres 45 lat wykazały, że strate-
gia wzrostu jest najpowszechniej 
stosowaną strategią na poziomie 
korporacji [Hill, Jones, 1998] . Tę 
strategię menedżerowie realizują 
sześć razy częściej niż strategię 
stabilizacji oraz siedem razy czę-
ściej niż strategię dywestycji . 
Strategia wzrostu jest tak popu-
larna, gdyż w świecie przedsię-
biorstw kojarzona jest ze strate-
gią sukcesu [Wheelen, Hunger, 
1999] . Strategia wzrostu jest naj-
częściej realizowana: 
zz ze względu na możliwość reali-

zacji ekonomii skali i krzywej 
doświadczeń, 
zz gdyż wzrost może tuszować 

błędy zarządzania bardziej niż 
stabilne wyniki; ponadto większe 
przedsiębiorstwo może liczyć na 
pomoc w przypadku kłopotów 
finansowych; 
zz ponieważ wzrost przedsiębior-

stwa jest przyjemny dla menedże-
rów i pozytywnie wpływa na ich 
ego . Zwiększanie obrotów jest 
traktowane jako sukces rynkowy . 

Czynniki determinujące efek-
tywność funkcjonowania przedsię-
biorstwa od dawna są w centrum 
zainteresowania badań z zakresu 
zarządzania . W literaturze przed-
miotu można wyróżnić następu-
jące obszary badawcze: z pozycjo-
nowanie wśród konkurencji  
z teorię zasobową z znaczenie 
kluczowych kompetencji oraz 
z zarządzanie wiedzą . Pierwszy 
z wątków odnosi się do opracowań 
Michaela Portera i koncentruje 
się na sformułowaniu strategii 
w odpowiedzi na kontekst środo-
wiskowy [Porter, 1985] . Drugi 
wątek akcentuje znaczenie zaso-
bów przedsiębiorstwa, dzięki 
którym możliwa jest wysoka efek-
tywność [Grant, 1991] . Trzecia 
grupa obejmuje pojęcie kluczo-
wych kompetencji, których rozwi-
nięcie zapewnia firmie konkuren-
cyjną pozycję na rynku [Prahalad, 
Hamel, 1990] . Ostatni obszar 
dotyczy znaczenia wiedzy w pro-
cesie zarządzania i organizacyj-
nego uczenia się dla osiągnięcia 
lepszej pozyc ji r ynkowej 
[Whitehill, 1997] . Jednocześnie 
badania Rumelta (1984) wskazy-
wały, że osiągnięcie przez przed-
siębiorstwo przewagi konkuren-
cyjnej wymaga zestawu różnych 
unikalnych zasobów i związków 
pomiędzy nimi, odnoszących się 
do różnych kwestii – od technologii 
i umiejętności odczytywania potrzeb 
konsumentów aż po prowadzoną 

politykę innowacyjną i stosowa-
nie przepisów prawnych . 

Inna grupa badaczy poszukuje 
czynników wpływających na efek-
tywność przedsiębiorstwa wśród 
kwestii związanych ze strukturą 
własności . Analizy te wskazują, że 
różne typy właścicieli i ich stopień 
zaangażowania w zarządzanie 
firmą odgrywają kluczową rolę 
z punktu widzenia osiąganych 
wyników [Tosi, Katz, Gomez, 
1997; McEachern, 1975] . Najwięcej 
uwagi poświęcono analizom, które 
wyróżniają przypadki łączenia 
funkcji właściciela i menedżera, 
odnosząc je do sytuacji zatrudnia-
nia profesjonalnego menedżera 
z zewnątrz oraz udziału w struk-
turze własności innych grup akcjo-
nariuszy . Zbyt silna pozycja wła-
ścicieli i ich dominacja w zarzą-
dzie często prowadzi do silniejszej 
awersji do ryzyka, problemów 
w podejmowaniu decyzji o restruk-
turyzacji czy trudności w pozyski-
waniu funduszy [Blanchard, 
Anghion, 1995] . Podobne obserwa-
cje odnotowano w przypadku firm 
ze Słoweni [Prasnikar, Svejnar, 
1998] . 

specyfika gospodarki 
słowenii 

iniejszy artykuł koncen-
truje się na analizie formu-
łowanych strategii na 

poziomie korporacji na przykładzie 
przedsiębiorstw ze Słowenii . 
Słowenia, mająca niewielką, lecz 
nowoczesną i otwartą gospodarkę, 
stanowi przypadek kraju po trans-
formacji systemowej . Słowenia 
w 2004 r . stała się członkiem Unii 
Europejskiej, a w 2007 r . przystą-
piła do strefy euro, z PKB szaco-
wanym na poziomie 90% średniej 
unijnej i jednocześnie wyższym niż 
niektórzy dotychczasowi członko-
wie UE (np . Portugalia) . Co więcej, 
Słowenia stanowi interesujący 
przypadek reform transformacji 
systemowej i rozwoju gospodar-
czego i z tego powodu często sta-
nowi punkt odniesienia dla innych 
krajów postsocjalistycznych . 
W ciągu ostatnich 20 lat przedsię-
biorstwa słoweńskie były zmuszone 
do przeprowadzenia procesów 
restrukturyzacji i prywatyzacji 
zapewniających im konkurencyjną 
pozycję na rynku . Jednocześnie 
Słowenia często była wybierana 
przez zagranicznych inwestorów 
strategicznych jako pierwszy kraj 
z regionu Europy Południowo- 
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-Wschodniej, na rynek którego  
zdecydowali się wejść i poznać  
specyfikę jego funkcjonowania . 
Stopniowe otwieranie gospodarki 
oraz powolna liberalizacja przepi-
sów o napływie kapitału zagranicz-
nego przyczyniły się do zrównowa-
żonego rozwoju kraju . Ostatnie lata 
pokazują, że wzrost gospodarczy 
Słowenii kształtuje się na poziomie 
około 4–6% rocznie przy inflacji 
wynoszącej około 1,8% . Znakiem 
rozpoznawczym słoweńskiej gospo-
darki jest także znaczna przejrzy-
stość, przestrzeganie prawa i wyso-
kie standardy nadzoru korporacyj-
nego . 

Badania przedsiębiorstw 
słoweńskich 

Metodologia badania 

Badania na próbie przedsię-
biorstw słoweńskich zostały prze-
prowadzone z wykorzystaniem 
wywiadów strukturyzowanych 
z przygotowanym kluczem odpo-
wiedzi . Do próby badawczej włą-
czono przedsiębiorstwa o nastę-
pującej charakterystyce: 
zz zatrudnienie na poziomie co 

najmniej 250 pracowników, 
zz zysk roczny na poziomie co 

najmniej 5 milionów USD, 
zz forma spółki akcyjnej . 

Próba badawcza objęła łącz-
nie 185 przedsiębiorstw, do któ-
rych wysłano kwestionariusz . 
Odpowiedzi otrzymano łącznie 
z 69 przedsiębiorstw, co daje 
dobry poziom 37,3% odpowiedzi . 
Pytania w kwestionariuszu doty-
czyły motywów i kierunków reali-
zowanej strategii na poziomie 
korporacji . Odpowiedzi zostały 
zakodowane na podstawie stan-
dardowej skali Likerta . 

W celu oceny, czy realizowane 
strategie na poziomie korporacji 
przyczyniają się do kreowania 
wartości i zyskowności, w bada-
niu wykorzystano cztery miary 
efektywności: 

zz ROA (zwrot z aktywów), 
zz ROE (zwrot z kapitału wła-

snego), 
zz ROS (zwrot z przychodów ze 

sprzedaży), 
zz wartość dodaną na pracownika . 

Na potrzeby badania efektyw-
ności realizowanych strategii 
sformułowano trzy podstawowe 
hipotezy: 
zz H0 – Realizowane strategie na 

poziomie korporacji nie różnicują 
poziomu efektywności przedsię-
biorstw mierzonej za pomocą 
przyjętych wskaźników . 
zz H0 – Realizowane strategie 

wzrostu wewnętrznego (organicz-
nego) i zewnętrznego na poziomie 
korporacji nie różnicują poziomu 
efektywności przedsiębiorstw mie-
rzonej za pomocą przyjętych 
wskaźników . 
zz H0 – Struktura własności ana-

lizowanych przedsiębiorstw nie 
różnicuje poziomu efektywności 
przedsiębiorstw mierzonej za 
pomocą przyjętych wskaźników . 

Poniżej przedstawiono uzy-
skane w badaniu wyniki . 

Dywersyfikacja 

Analiza odpowiedzi nadesłanych 
przez przedsiębiorstwa wykazała, 
że większość z nich realizuje 
tylko jedną z możliwych strategii 
na poziomie korporacji – strate-
gię rozwoju rynku, strategię 
dywersyfikacji (produkt – rynek) 
lub strategię dywersyfikacji kon-
glomeratowej . Wyniki te stanowią 
potwierdzenie wcześniejszych 
obserwacji dotyczących gospoda-
rek rozwiniętych uzyskanych 
przez innych autorów . Wyniki 
zbiorczo przedstawia tabela 2 . 

Analiza efektywności poszcze-
gólnych typów strategii wykazała 
następujące współzależności: 

 � Hipoteza H0 została odrzucona . 
Wyniki wykazały różnice w pozio-
mie wybranych wskaźników zyskow-
ności między strategią dywersy-
fikacji pokrewnej a strategią 

dywersyfikacji niepokrewnej . 
Uzyskano statystycznie istotne 
różnice między tymi dwoma 
typami strategii na poziomie kor-
poracji w odniesieniu do ROE, 
ROA i wartości dodanej na pra-
cownika . Lepsze wyniki zyskow-
ności uzyskano w przypadku stra-
tegii dywersyfikacji pokrewnej . 

 � Dywersyfikacja niepokrewna 
okazała się bardziej efektywna 
niż dywersyfikacja pokrewna 
w odniesieniu do wskaźnika ROS . 

 � Strateg ie dywersyfikacji 
pokrewnej i niepokrewnej zapew-
niły badanym przedsiębiorstwom 
wyższą zyskowność niż strategie 
dywestycji w odniesieniu do ROA, 
ROE, ROS i wartości dodanej na 
pracownika . Trzy pierwsze miary 
efektywności wykazują zależności 
statystycznie istotne . H0 zatem 
nie może być odrzucona . 

 � Przedsiębiorstwa cechujące się 
obecnością inwestorów zagranicz-
nych w strukturze własności 
odnotowały lepsze wyniki zyskow-
ności w porównaniu z firmami 
cechującymi się brakiem zagra-
nicznego kapitału we własności 
w odniesieniu do wszystkich czte-
rech miar efektywności . Innymi 
słowy obecność inwestorów zagra-
nicznych jest pozytywna z punktu 
widzenia efektywności przedsię-
biorstwa . Ponadto zaobserwo-
wano różnice w działaniu między 
przedsiębiorstwami cechującymi 
się obecnością insiderów we wła-
sności w porównaniu z przedsię-
biorstwami kontrolowanymi 
przez inwestorów strategicznych . 
W wielu przypadkach przedsię-
biorstwa cechujące się obecnością 

,

Tab. 2. Strategie na poziomie korporacji realizowane przez badane przedsiębiorstwa 

Typ strategii Procent przedsiębiorstw realizujących strategię 

Dywersyfikacja rynek – produkt 26,1% 

Rozwój rynku 23,2% 

Dywersyfikacja konglomeratowa 20,3%

Rozwój produktu 15,9%

Dywestycja 14,5%
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insidera we własności nie były 
bowiem w stanie zgromadzić 
wystarczających zasobów potrzeb-
nych do restrukturyzacji (inwe-
stycje) ani nie wykazywały zna-
czących motywów do sprzedaży 
spółek z portfolio firmom, które 
takimi zasobami dysponowały . 
Przedsiębiorstwa kontrolowane 
przez inwestorów strategicznych 
natomiast wykazywały lepszą 
reakcję na kryzysy ekonomiczne . 

Wyniki wykazały jednocze-
śnie, że 40,6% badanych przedsię-
biorstw realizowało strategię 
dywersyfikacji przy wykorzysta-
niu środków zewnętrznych, 36,2% 
bazowało jedynie na środkach 
wewnętrznych, a 23,2% wykorzy-
stywało oba te źródła . Wzrost 
wewnętrzny (organiczny) oraz two-
rzenie joint venture stanowią naj-
bardziej popularne metody strate-
gii dywersyfikacji, podczas gdy 
przejęcia i akwizycje zaliczają się 
do najbardziej powszechnych 
metod strategii wzrostu organiza-
cyjnego . Analizy efektywności 
realizowanych strategii nie wyka-
zały statystycznie istotnych różnic 
w poziomie zyskowności, osiąga-
nych w odniesieniu do wzrostu 
organicznego wobec wzrostu 
w drodze fuzji i przejęć . 
Jednocześnie brak statystycznie 
istotnych wyników uniemożliwił 
całkowite odrzucenie hipotezy H0 . 
Podobne wyniki uzyskiwano wcze-
śniej dla rozwiniętych rynków 
[Lamont, Anderson, 1985] . 
Jednocześnie odnotowano dążenie 
przedsiębiorstw słoweńskich do 
nawiązywania długoterminowych 
aliansów strategicznych i rozwija-
nia związków kooperencji . 
Utrzymanie bądź zwiększenie 
udziału w rynku oraz zwiększenie 

efektywności operacyjnej w celu 
obniżenia kosztów zostały odnoto-
wane jako główne motywy realiza-
cji strategii na poziomie korpora-
cji . Wiele przedsiębiorstw wiąże 
swoją przewagę konkurencyjną 
z ekonomią skali . 

Internacjonalizacja 

Realizowane strategie internacjo-
nalizacji zostały potraktowane 
jako oddzielne zagadnienie 
w badaniu . W literaturze przed-
miotu wyróżnia się poszczególne 
etapy internacjonalizacji obejmu-
jące kolejno: w etapie pierwszym 
bezpośredni i pośredni eksport, 
w etapie drugim otwieranie filii 
i joint ventures między spółką 
matką a spółkami zależnymi, 
w etapie trzecim funkcjonowanie 
niezależnej i autonomicznej spółki 
na zagranicznym rynku . Badania 
pokazują, że aż 94,2% przedsię-
biorstw słoweńskich realizuje 
strategię internacjonalizacji, co 
wymaga od nich dynamicznej 
analizy szybko zmieniającego się 
otoczenia na rynku globalnym . 
Wymaga to umiejętności integra-
cji i koordynacji podejmowanych 
działań we współpracy z dostaw-
cami, odbiorcami, pośrednikami 
i innymi graczami na rynku . 
Tabela 3 przedstawia sposoby 
realizacji strategii internacjonali-
zacji przez analizowane przedsię-
biorstwa . 

Jak pokazują uzyskane odpowie-
dzi, przedsiębiorstwa ze Słowenii 
preferują budowę aliansów strate-
gicznych poprzez wchodzenie 
w długoterminowe realizacje inwe-
stycyjne (56,5%) oraz akwizycje 
(44,9%) . Główne motywy realiza-
cji strategii internacjonalizacji 

obejmują chęć wzrostu zysku 
i efektywności firmy (71%), reali-
zację synergii (43,5%) oraz obronę 
przed konkurencją . Ponadto stra-
tegia internacjonalizacji pomaga 
ograniczyć koszty i skoordynować 
działania . 

podsumowanie 

rtykuł omawia wyniki 
badań na próbie przed-
siębiorstw słoweńskich 

koncentrujące się na analizie 
typów i kierunków realizowanych 
strategii na poziomie korporacji, 
w tym w szczególności strategii 
dywersyfikacji pokrewnej, dywer-
syfikacji niepokrewnej oraz stra-
tegii internacjonalizacji . Wyniki 
odnotowują, że przedsiębiorstwa 
ze Słowenii aktywnie realizują 
wymienione typy strategii na 
poziomie korporacji, przy czym 
firmy realizujące strategię dywer-
syfikacji pokrewnej osiągają lepsze 
wyniki niż przedsiębiorstwa reali-
zujące strategię dywersyfikacji 
niepokrewnej . Jednocześnie 
przedsiębiorstwa z udziałem kapi-
tału zagranicznego są bardziej 
zyskowne . 

Oprac . dr Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 

Tab. 3. Strategie internacjonalizacji realizowane przez badane przedsiębiorstwa 

Typ strategii internacjonalizacji Procent przedsiębiorstw realizujących strategię 

Inwestycje (greenfield) 56,5%

Akwizycje zagranicznych firm 44,9%

Bezpośredni eksport 39,1%

Długoterminowe związki kooperencji 36,2%

Joint ventures 34,8%

Franchising 15,9%

Inne formy aliansów strategicznych 14,5%

Licencje 13,0%

Eksport pośredni 7,2%
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