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Wszystkie artykuły są recenzowane. Re-
dakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
nie płaci za niezamówione materiały i nie 
zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów i skracania tekstów.

Prenumerata

Prenumerata w redakcji 
Zamówienia przyjmujemy w do-

wolnym terminie na dowolny okres, 
przy czym prenumeratę automatycznie 
przedłużamy.

Aby zamówić prenumeratę „Prze-
glądu”, wystarczy wpłacić odpowied-
nią kwotę na konto: TNOiK Redakcja 
„Przegląd Organizacji”, Bank Millen-
nium SA, IV O/Warszawa nr 85 1160 
2202 0000 0000 5515 9488.

Na przelewie prosimy o podanie do-
kładnego adresu zamawiającego, liczby 
zamawianych egzemplarzy oraz okresu, 
za jaki opłata jest wnoszona.

Fakturę na przelaną kwotę redakcja 
wyśle razem z najbliższym numerem. 
Fakturę na prenumeratę automatycznie 
przedłużoną – osobnym listem pole- 
conym.

Cena prenumeraty na 2012 r.: 
q kwartalna – 60 zł brutto,
q półroczna – 120 zł brutto,
q całoroczna – 240 zł brutto. 
Cena 1 egz. 20 zł brutto (w tym 5-proc. 
podatek VAT).

Opłata za prenumeratę ze zleceniem 
wysyłki za granicę jest o 100% wyższa.

Opłaty pocztowe wliczone są zarówno 
w cenę prenumeraty krajowej, jak i zagra-
nicznej. Prenumerata przez RUCH SA 
– wpłaty na prenumeratę przyjmują jed-
nostki kolportażowe RUCH SA właściwe 
dla miejsca zamieszkania. 

Termin przyjmowania wpłat na pre-
numeratę krajową do 5 każdego miesią-
ca poprzedzającego okres rozpoczęcia 
prenumeraty.

W internecie http://www.prenume-
rata.ruch.com.pl

Czy pamiętają państwo
o prenumeraCie
„przeglądu organizaCji”

informacje dla autorów

Redakcja „Przeglądu Organizacji”  
bardzo uprzejmie prosi Szanownych 
Autorów o:

q  przesyłanie z artykułów nauko-
wych (wraz z bibliografią i przypi-
sami) do 9 stron znormalizowanego 
maszynopisu (30 wierszy po 60 
znaków na stronie). Do artykułów 
należy dołączyć streszczenie w ję-
zyku polskim i angielskim – obję-
tość wraz z tytułem – do 100 słów 
z recenzji – objętość tekstu do
4 stron z sprawozdań z konfe-
rencji, sympozjów i seminariów 
naukowych – objętość tekstu do
4 stron;

q  przesyłanie materiałów (przygoto-
wanych w standardzie Word 7.0, 
czcionka Times New Roman, 
12 pkt, odstęp między wierszami – 
1,5 wiersza) pocztą elektroniczną;

q  dołączanie do pliku tekstowego 
zbiorów zawierających rysunki 
i schematy, jeśli są wykonywane 
w innych programach niż Word;

q  podawanie tytułu (stopnia) nauko-
wego, miejsca pracy, adresu e-mai- 
lowego, numeru telefonu oraz 
adresu domowego (redakcja wysy- 
ła egzemplarze autorskie) oraz 
oświadczenia, że praca nie była 
publikowana. Dziękujemy, łączymy 
wyrazy szacunku.

stawki reklam i Publikacji Promocyjnych

II i III STRONA OKŁADKI
czarno-biała: 1 strona – 2000 zł
kolorowa: 1 strona – 3000 zł

IV STRONA OKŁADKI
tylko kolorowa – 3500 zł

Koszty opracowania graficznego 
ponosi zleceniodawca. Zlecenia reklam 
i ogłoszeń przyjmuje redakcja.

Dla stałych klientów redakcja przewi-
duje korzystne bonifikaty.

Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej „Przeglądu Organizacji”:
www.przegladorganizacji.pl
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władza banku 
koncepcja talcotta parsonsa  
a współczesny kryzys finansowy  
 
Przemysław Wechta

wprowadzenie 

prezentowanymz artykulez zostaniez przywo-
łanaz koncepcjaz władzyz Talcottaz Parsonsa.z
Amerykańskiz socjolog,z gorącyz zwolennikz

politykizNew DealuzizekonomiizJ.M.zKeynesa,zuznajez
jązzazpozapieniężnyzzasób,zniezbędnyzdozutrzymaniaz
rozwojuzgospodarczegozspołeczeństwa.z

władza banku 

ytaniezwięczbrzmi,znazczymzpolegazwładzazban-
ku?zWedługzParsonsaznazkontroliz tworzeniaz
zgeneralizowanejz siłyz nabywczej.z Amery-

kańskizsocjologzokreślazwładzęzjakozzgeneralizowanąz
zdolność,z któraz zabezpieczaz dotrzymaniezwiążącychz
zobowiązań,zsłużącychzosiągnięciuzcelówzwzsystemiez
kolektywnejzorganizacji,zuprawnionejzdozichzegzekwo-
waniazzazpomocąznegatywnychzsankcjizsytuacyjnych.z

Bankzkomercyjnyzjestzpodstawowymzmodelemztegoz
typuzkolektywu,zobejmującegozdepozytariuszy,zbankie-
raz izkredytobiorców.zZasadniczazrelacjazmiędzyznimiz
sprowadzazsięzdoztego,zżezfunduszezpieniężne,zpowie-
rzonez bankowiz przezz tychz pierwszych,z sąz niez tylkoz
bezpieczniezprzechowywane,zalezsązprzekazywanezjakoz
pożyczkiz tymz ostatnim.z Władzaz bankieraz polegaz naz
powiązaniuzprzezzniegozkontraktowychzzobowiązańzde-
pozytariuszyzizkredytobiorców.zZzjednejzstronyzpożyczaz
onzpieniądzeznazwarunkachzustalonychzkontraktowo,z
którychzniezmożezdowolniezzmienić,zzzdrugiejzstronyz
jestzonzzobowiązanyzdozspłatyzdepozytówzwzokreślo-
nymz terminie.z Doz wypełnieniaz tejz osobliwejz funkcjiz
jestz niezbędnezwzajemnez zaufaniez przedezwszystkimz
międzyzbankiemzazdepozytariuszami,zktórzy,zpowierza-
jączswojezpieniądze,zzdajązsobiezsprawęzzztego,zżezniez
będziezonzwzstaniezwypłacićzwszystkichzdepozytówznaz
jednoczesnezżądanie.zDrugązstronązmedaluzjestzufaniez
przezz bank,z żez lokującyzwz nimz pieniądzez niezwpad-
nązwzpanikę,zdomagajączsięzcałkowitegozzaspokojeniaz
swoichzuprawnień1).z

Władzazbankierazpozwalazprzekraczaćzadaptacyjnąz
granicęzgospodarki,zktórązwyznaczajązsankcjezpienięż-
ne.zDozwycofaniazkapitałuzzzpozaprodukcyjnychzsposo-
bówzużyciazsankcjezpieniężnezmogązokazaćzsięzniewy-
starczające.zTozdopierozwładzazbankieraz zabezpieczaz
oczekiwaniaz iz zobowiązaniaz depozytariuszyz iz kredy-
tobiorców.z Zaufanie,z którymz jestz onz obdarzony,z niez
opierazsięznazsankcjachzpieniężnych.zJegozpodstawązsąz
natomiastznegatywnezsankcjezsytuacyjne,zdozwykorzy-
staniazktórychzuprawniazrolazbankiera.z

Parsonsz traktujez władzęz jakoz środekz wymiany.zz
Zakłada,z żez takz jakz pieniądzz możez onaz ulecz inflacjizz

izdeflacji.zAmerykańskizsocjologzokreślazinflacjęzwzsen-
siezekonomicznymzjakozskumulowanąznadwyżkęzzobo-
wiązańzpieniężnych,zazdeflacjęz jakozichzskumulowanyz
spadek.zParsonszogólniezujmujezinflacjęzizdeflacjęzjakoz
brakzrównowagizwezwzajemnościzzobowiązań2).z

Inflacjazwładzyzpojawiazsię,zgdyzzostajezosiągnię-
tyzpunkt,zwzktórymzspadazzdolnośćzdozzabezpiecze-
niazzobowiązańzwiążącychzstrony.zWrazzzzmniejszymz
prawdopodobieństwemz ichzwypełnienia,z zmniejszająz
onezswojązwartość.zInflacjizwładzyzsprzyjazprzedziałz
czasowy,zktóryznazogółzwystępujezmiędzyzpodjęciemz
zobowiązańzazichzwypełnieniem.z

WzmodeluzParsonsaz podstawowąz rolęzwz kreacjiz
kredytuz przezz bankz odgrywaz zaufaniez depozytariu-
szy,zktórzyzpowierzajązmuzswojezpieniądze.zWedługz
R.z Swedbergaz jestz rzecząz znamienną,z żez oz ilez dlaz
bankierówz iz politykówz kwestiaz zaufaniaz maz pierw-
szorzędnezznaczenie,ztozprzezzekonomistówzjestzonoz
uwzględnianezwzniewielkimzstopniu3).zWztradycjizmy-
ślizekonomicznejzdyskusjaznadztym,zczymzjestzizcze-
muzsłużyzzaufanie,zniezzaznaczyłazsięzzbytzwyraźnie.z
Dlazsporejzczęścizekonomistówzjestzreprezentatywnyz
poglądzK.zArrowa,zktóryz zaliczaz zaufanie,z lojalnośćz
czyzprawdomównośćzdozwartościzpobocznych.zTwier-
dziz on,z żez ichzwymianaz nazwolnymz rynkuz niez jestz
techniczniezmożliwa,zaznawetzuzasadniona.z

Tymz większegoz znaczeniaz nabieraz analizaz za-
ufaniazwzdzielezJ.M.zKeynesazOgólna teoria zatrud-
nienia, procentu i pieniądza.zSwedberg,z poświęconyz
temuz zagadnieniuz rozdziałz zatytułowanyzStan prze-
widywań długookresowych,z określaz jakoz najważniej-
szyzwkładzangielskiegozekonomistyzdozsocjologicznejz
analizyzgospodarki. Keyneszpodkreślazwagęzzaufania,z
twierdząc,zżezjestzonozjednymzzzgłównychzczynnikówz
określającychzkrzywązkrańcowejzefektywnościzkapita-
łu,zczylizkrzywązpopytuznazinwestycje.z

Stanemzrównowagizmiędzyzwładzązbankuzazzaufa-
niemz jegoz depozytariuszyz będziez sytuacja,zwz którejz
podstawowymzkryteriumzkreacjiz kredytuzdlazbankuz
jestzwypłacalnośćzkredytobiorców.z

Inflacjąz władzyz możnaz natomiastz określićz zbytz
luźnązpolitykązkredytowązbanku.zJejzdobitnymzprzy-
kłademzbyłaz„bańkazmieszkaniowa”zwzStanachzZjed-
noczonych.zRozluźnieniezkryteriówzdoprowadziłozdoz
tego,zżezkredytyzhipotecznezotrzymywalizludzie,zktó-
rzyzmoglibyzjezspłacićztylkozpodzwarunkiemzciągłegoz
wzrostuzcenznazrynkuzmieszkaniowym.z

Mianemz deflacjiz władzyzmożnaz określićz zbytz re-
strykcyjnązpolitykęzkredytowązbanku.zSystemzbanko-
wyznieznadążazzazpotrzebamizkredytowymizprzedsię-
biorcówzizkonsumentów.zWzPolscezpozrokuz1989zdefla-
cjazkreacjizkredytuznieprzerwanieztowarzyszyzbudowiez,

PO 03.indb   3 14/03/2012   10:58



4 przeglàd

kapitalizmu.zAutorzyzraportówzozstaniezsektorazMŚPz
przygotowywanychzprzezzPARPzwskazują,zżezjednymz
zzgłównychzproblemówzfirmzwzlatachz90.zub.zstuleciaz
byłoz zdobyciez środkówz naz rozpoczęcie,z prowadzeniez
izposzerzaniezdziałalnościzgospodarczej.zIchzźródłemz
byłyzwłasnez oszczędnościz iz zasobyzmajątkowe,z az za-
kreszfinansowaniazprzezzbankizizinnezorganizacjezfi-
nansowezbyłzbardzozograniczony.z

Wzraporciezzazlataz1996–1997zjegoztwórcyzszcze-
gólniez ostrzegaliz przedz niewielkimz dostępemz przed-
siębiorcówzdoz finansowaniazdługoterminowego.z Jegoz
zastępowaniez zobowiązaniamiz krótkoterminowymiz
prowadziłozdozpułapkizwypłacalności.zOgraniczeniaztez
byłyzspowodowanezwysokimzoprocentowaniemzkredy-
tów,zniskązdostępnościązkredytów,zbrakiemzoddziałówz
bankówzwyspecjalizowanychzwzobsłudzezMŚP.z

Wzrokuz1998zwz całościz swojezpotrzebyzkredyto-
wez zaspokoiłoz tylkoz 4%z mikroprzedsiębiorstw,z 20%z
firmzzatrudniającychzodz6zdoz50zosób,z27%zprzedsię-
biorstwzozwiększejzliczbiezpracowników.z

Badaniazprzeprowadzonezwzrokuz1999zprzezzMi-
nisterstwozFinansówznazpróbiezfirmzzzsektorazMŚPz
wykazały,z żez jedyniez16%zfirmzregularniezkredytujez
swojązdziałalność.z

Tendencjęzdeflacyjnązwzkreacjizkredytuzdlazprzed-
siębiorstwzwzPolscezmożnazzaobserwować,zanalizującz
strukturęz nakładówz inwestycyjnychz przedsiębiorstwz
prywatnychzzatrudniającychzpowyżejz9zosóbzwzlatachz
2001–2004.z Jestz widocznaz wz niejz trwałaz dominacjaz
finansowaniazfirmzzezśrodkówzwłasnychznadzwykorzy-
stywaniemz kredytówz iz pożyczekz krajowych.zWz rokuz
2001zudziałzpierwszychzwyniósłz65,1%,zwzkolejnychzla-
tachzwzrastajączdoz71,1%zwzrokuz2002,z75,3%zwz2003,z
77,5%zwz2004,z79%zwz2005zr.zOdpowiedniozwykorzy-
staniez kredytówz iz pożyczekz osiągnęłoz 18,4%zwz rokuz
2001,zabyzwznastępnychzlatachzspaśćzdoz12,5%zwzrokuz
2002,z11,7%zwz2003,z11,5zwz2004ziz10,5%zwzrokuz2005.z

Wz latachz 2007–2008z udziałz środkówz własnychz
wznakładachzinwestycyjnychzprzedsiębiorstwzwynosiłz
odpowiednioz70,4%z iz71,4%,zazwykorzystaniezkredy-
tówzizpożyczekzosiągałozpoziomz13,5%zorazz12,8%.z

Trwałośćzdeflacyjnejztendencjizwzkreacjizkredytuz
wzPolscezmazwielezprzyczyn.zWzpoczątkowymzokresiez
byłazonazuwarunkowanazniedostatecznymzrozwojemz
systemuzbankowego.zWzwarunkachzrównowagizpod-
stawowymz warunkiemz kreacjiz kredytuz przezz bankz
jestzwypłacalnośćzklienta.zAutorzyzraportówzozstaniez
MŚPzwz2001z iz2002zr.zwskazująznazważnyzczynnikz
bezpośredniozzwiązanyzzzomawianąztendencjązdefla-
cyjną.zWłaścicielezmałychz iz średnichz firmz jakoz po-
tencjalnizkredytobiorcyzzezwzględuznazryzykozswoichz
przedsięwzięć,znawetzjeślizmajązzdolnośćzkredytową,z
sązdlazbankówzkłopotliwymizklientami.z

Utrzymaniuz tendencjiz deflacyjnejz wz kreacjiz kre-
dytuzsprzyjazdeficytzbudżetowyzpaństwa.zBanki,zku-
pujączobligacjezpaństwowe,zwzłatwyzsposóbzosiągająz
zysk.zRządzstajezsięzkonkurentemzprzedsiębiorcówznaz
rynkuz kapitałowym.zDajez toz tzw.z efektzwypychaniaz
przedsiębiorstwzprzezzinstytucjezrządowe4).z

WedługzParsonsazutrzymywaniezpewnegozpoziomuz
inflacjizpieniądzazjestzkorzystnezdlazgospodarki.zAna-
logicznieztendencjazinflacyjnazwzkreacjizkredytuzprzezz
bankzjestzbardziejzpożądanazniżzdeflacyjna.zLuźniejsząz
politykęzbankuzwzotwieraniuzkredytuzinwestycyjnegoz
możnazinterpretowaćzjakozpreferencjezwzstosunkuzdoz
postawzprzedsiębiorczychzniżzrentierskich.z

WedługzParsonsazzasadniczązrolązbankuzcentralne-
gozjestzutrzymaniezrównowagizmiędzyzkreacjązkredytuz
azzaufaniemzdepozytariuszyzorganizacjizfinansowych.z

Wyznaczanaz przezz niegoz stopaz procentowaz stanowiz
narzędzie,zktórezułatwiaz rozpoznaniez skutkówzzmia-
nyzpolitykizgospodarczejzprzezzszerokiezkręgizwierzy-
cieliz iz potencjalnychz kredytobiorców.z Podobniez jakz
pieniądzz jestz onaz symbolemz umożliwiającymz komu-
nikację.zUłatwiazwzajemnezdostosowaniezpodażyzkapi-
tałuzizproduktywnościzgospodarki.zStopazprocentowaz
informujezwierzycielizozstopniuzzagrożeniaz ichzprawz
dozinterwencjizwzstosunkuzdozfunduszyzkapitałowych,z
przeznaczanychz naz kredyt.z Wysokaz stopaz procento-
wa,zktóraztowarzyszyzwysokiemuzryzyku,zsymbolizujez
osłabieniezwładzyzkontrolizichzpodażyzprzezzwierzycie-
li,zwztymzrównieżzichzostatecznegozprawa,zjakimzjestz
wycofaniez kapitału.zParsonszprzyrównujez symboliza-
cyjnązfunkcjęzstopyzprocentowejzdozroli,zjakązświatłaz
drogowezpełniązwzruchuzulicznym.zDlazwierzycielizjejz
wzrostz jestz sygnałem,z żez ichz prawaz doz interwencjiz
mogązbyćzzagrożonezpoprzezzutratęzkapitału,zzmniej-
szeniezichzwartościzwskutekzinflacji.z

Ponadtozszczególnyzwpływznaztendencjezinflacyj-
nez czyz deflacyjnezwładzyz kreacjiz kredytuz przypadaz
agencjomz rządowym.z Wedługz amerykańskichz socjo-
logówzrządowezgwarancjezbezpieczeństwazbankówzsąz
łatwozakceptowane,zpodczaszgdyztegoztypuzgwarancjez
wz odniesieniuz doz firmz innegoz typuz napotykająz naz
zdecydowanyzopór.zTowarzyszyztemuzprzekonanie,zżez
niedoskonałośćzrynkuzkapitałowego,zktórejzpodstawąz
jestzjegozcentralizacja,zsłużyzinteresowizpublicznemu.z

WedługzParsonsazagencjezrządowezstajązsięzżyran-
temzdlazgospodarkizczyzjejzokreślonychzgałęzizpoprzezz
regulacjez iz ustawy,z udzielającz imz różnegoz typuz gwa-
rancji.z Wyróżniająz onez sankcje,z którez bezpośrednioz
chroniązkreacjęzkredytu.zZaliczajązdoznichzzwolnieniaz
podatkowez dlaz zyskówz reinwestowanychz przezz firmę,z
bezpośredniezsubwencje,zochronęzkluczowychzgałęzizgo-
spodarkizpoprzezzpodatkiz izsubwencje.zWpływajązonez
nazzmniejszeniezryzykazkredytowegozprzedsięwzięcia.z

Politykazprowadzonazprzezzrządzmożezrównieżzpo-
średniozwspieraćzkreacjęzkredytu.zDoztegoztypuzdzia-
łańzParsonszzaliczazwszelkiezpróbyzrządowejzregulacjiz
niedoskonałejzkonkurencjizrynkowejzwzpostacizustawz
antytrustowych,zzasadzsprawiedliwegozhandlu,zktórez
zwiększajązproduktywnośćzgospodarki5).z

podsumowanie 

ystemz finansowyz poz rokuz 1971z przeszedłz
gwałtownąz przemianę.z Jakz zauważaz R.z
Swedberg,z odejściez odz systemuz Brettonzz

Woods,zktóryzsłużyłzmiędzyzinnymizstabilizacjizkur-
sówzwalutz izutrzymaniuz ichzwymienialnościzmiędzyz
krajamiz członkowskimi,z zdynamizowałoz systemz fi-
nansowy.z Obecniez cechująz goz olbrzymiaz zmiennośćz
iz podatnośćz naz kryzysy.z Stabilnez rynkiz narodowe,z
kontrolowanez przezz bankz centralny,z przekształciłyz
sięzwzrynkizzajadłejzkonkurencji,zspekulacji,zozstałymz
dopływiezinnowacjizfinansowych.zWedługzSwedbergaz
ideaz bankuz jakoz organizacjiz konserwatywnejz iz roz-
ważnejz zostałaz zastąpionazprzezz ideęz banku,z który,z
podobniezjakzorganizacjezprodukcyjne,zdążyzdozzysku.z

Wyłoniłz sięz równieżz „ukrytyz systemz bankowy”,z
formalniez pozabankowez organizacjez finansowe,z po-
dejmującez funkcjez wcześniejz zastrzeżonez wyłączniez
dlazbankówzizpodlegającezścisłejzregulacji.zSwedbergz
zaliczazdozniegoznazprzykładzbankizinwestycyjne,zto-
warzystwazubezpieczeniowe,zróżnegoztypuzfundusze,z
pośrednikówz kredytówz hipotecznych.z Wz „ukrytymz
systemiez bankowym”z poziomz zaufaniaz szerokiegoz
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kręguzichzwierzycielizjestzznaczniezbardziejzzmiennyz
izniepewnyzniżzwzprzypadkuzklasycznegozbanku.z

Ponadtoz pojawiająz sięz instrumentyz finansowe,z
którychz działaniez jestz zrozumiałez jedyniez dlaz nie-
wielkiejz liczbyz specjalniez wyszkolonychz ekspertów.z
Znaczniez obniżyłz sięz prógz ryzykaz akceptowanegoz
przezz organizacjez finansowe,z kreującez kredyt.z Naz
przykładzwzczasiez„bańkizmieszkaniowej”zwzStanachz
ZjednoczonychzwzpierwszejzdekadziezXXIzwiekuzkre-
dytyzhipotecznezotrzymywaliz ludzie,zktórzyzmoglibyz
jezspłacićztylkozpodzwarunkiemzciągłegozwzrostuzcenz
nazrynkuzmieszkaniowym.zKredytyzhipoteczne,z sta-
nowiącezdomenęz lokalnychzbanków,zzostałyzzezsobąz
powiązanezizprzekształconezwzobligacjezsprzedawanez
zarównozwzStanachzZjednoczonych,zjakzizpozaznimi6).z

Nowoczesnyzsystemzfinansowyzcechujeztrwałezroz-
chwianiezzaufaniazmiędzyzorganizacjamizfinansowymiz
az różnymiz typamiz ichz wierzycieli.z Parsonsz wz swojejz
koncepcjizwładzyztrafniezujmujezwzrastającezznaczeniez
rolizgwarantazzobowiązańzmiędzyzstronami.zPrzypisujez
jązprzedezwszystkimzagencjomzrządowym,zktórezstająz
sięz dlaz zagrożonychz niewypłacalnościąz organizacjiz fi-
nansowychzwierzycielemzostatniejzszansy.z

dr Przemysław Wechta 
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The Power of Bank. The Conception of Talcott Parsons 
and Contemporary Financial Crisis 

Thez mainz taskz ofz thez paperz isz az sociologicalz analysisz ofz
purchasingz powerz creationz byz bank,z basedz onz theoryz ofz T.z
Parsons.zInflationzandzdeflationzinzazprocesszofzcreditzstandingz
isz discussed.z Thez conceptionz ofz T.z Parsonsz continuesz toz bez
az valuablez researchz toolz forz anz analysisz ofz contemporaryz
financialzcrisis.zForzexample,z„housingzbubble”zinzthezUSAzisz
hereztreatedzaszinflationaryztendencyzinzcreditzcreation.zOnzthez
otherzhand,zinzPolandzdeflationaryztendencyzinzcreditzstandingz
forzfirmsziszpresent.z

wprowadzenie

urbulentnez otoczenie,z oczekiwaniaz intere-
sariuszy,zzłożonośćzprocesówzzachodzącychz
wez wnętrzuz organizacjiz toz tylkoz niektórez

zz czynników,z którez wymuszająz naz niejz skutecznez
konkurowanie,z wz tymz efektywnez identyfikowanie,z
asymilowanie,ztransformowaniezorazzwykorzystywa-
niezwiedzy.zPonadtoz jestzobserwowanazpresjaz izko-
niecznośćzzwiększeniazorazzprzyspieszeniaz innowa-
cyjności,z budowaniaz organizacjiz opartejz nazwiedzyz
orazzprzewagizkonkurencyjnej.z

Nowazwiedza,z abyz przyczyniałaz sięz doz osiągnięciaz
trwałejzprzewagizkonkurencyjnej,zpowinnazbyćztrud-
nazdozimitacjizprzezzkonkurentów,zmożliwazdozprze-
kształceniaz wz nowez cechyz produktów,z którez będąz
oferowanez klientomz [Rokita,z 2009],z lepkaz [Bush,z
Tiwana,z 2005;z Hall,z 1993],z redundantnaz [Krupski,zz
Niemczyk,z Stańczyk-Hugiet,z 2009;z Kowalczyk,zz
Nogalski,z2007],ztworzonazzazpomocązróżnorodnychz
procedur,zmetod,z instrumentów,z odmiennaz odzwie-
dzyzjużzposiadanejz[Rokita,z2009]zorazzmożezpocho-
dzićzzzróżnychzźródeł,ztych,zktórezznajdujązsięzwzsek-
torzezorazzpozaznim.z

Poleganiez przezz organizacjęz tylkoz naz własnychz
zasobachz wydajez sięz niewystarczające,z jednakżez
„próbazpotraktowaniazorganizacjizjakozczarnejzdziu-
ryz wsysającejz wiedzęz doz wewnątrz,z możez prowa-
dzićzdozrelacyjnegozodosobnieniazprzedsiębiorstwa,z
az wz konsekwencjiz jegoz rychłegoz zestarzeniaz sięz
izupadku”z [Mikuła,z2004].zStądz istotnezsąz świado-
mośćzizwiedzazm.in.zmenedżerówznaztematzidenty-
fikacjizpotencjalnychzźródełzwiedzy,zichzasymilacja,z
internalizacjazzzwiedzązbazowązorazzeksploatacja.z

Celemzniniejszegozartykułuzjestzzaprezentowaniez
aktualnegoz stanuz wiedzyz naz tematz zdolnościz ab-
sorpcyjnej.zUwagazbędziezskoncentrowanaztakżeznaz
wyzwaniachzbadawczych,zktórezstojązprzedznaukamiz
ozzarządzaniuzwzkontekściezzdolnościzabsorpcyjnej.z

Artykułzzostałzpodzielonyznaztrzyzczęści.zPierw-
szaz częśćz prezentujez istotęz iz znaczeniez zdolnościz
absorpcyjnejzdlazorganizacji.zCzęśćzdruga,znazpod-
stawiez systematycznegozprzegląduz literatury,zprzy-
bliżaz zakresz przeprowadzonychz dotychczasz badańz
nadzzdolnościązabsorpcyjną.zCzęśćzostatnia,ztrzecia,z
zawierazpropozycjezprzyszłychzbadańzteoretycznychz
izempirycznychznadzzdolnościązabsorpcyjną.z

zdolność  
absorpcyjna  
– wyzwania  
badawcze  
 
Regina Lenart

,
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6 przeglàd

Określeniez zbioruzpublika-
cji,z którez będąz przedmiotemz
systematycznegoz przegląduz
literatury,z wymagałoz dokona-
niazselekcjizpodstawowejzbazyz
danych,z słówz kluczowych,z in-
kluzjizorazzeliminacjiz[Czakon,z
2011].z Zastosowanoz stratyfi-
kacjęz publikacjiz naz te,z którez
bezpośrednioz dotycząz zdolno-
ścizabsorpcyjnej,zczęściowozjejz
dotycząz orazz sąz słaboz powią-
zanezzezzdolnościązabsorpcyj-
nąz [Czakon,z 2011].z Analiziez
poddanoz bazyz pełnotekstowez
EBSCO,z ProQuest,z ISIz Webz
ofzKnowledge,zElsevier/Sprin-
ger,z Emeraldz orazz Googlez
Scholar.zPozpierwszejzselekcji,z
któraz uwzględniałaz pełnotek-
stowez bazyz danych,z wz kolej-
nymz etapiez uwzględnionoz za-
stosowaniez słówz kluczowychz
orazzabstraktówz–zotrzymanyz
zbiórzpublikacjiz zostałz podda-
nyz„czyszczeniuzbazyzdanych”z
[Czakon,z2011].zZzobszaruzzainteresowańzwyłączonoz
publikacjez oz charakterzez medycznym,z informatycz-
nym,z politechnicznymz orazz te,z ujmującez zdolnośćz
absorpcyjnąz wz kontekściez makroekonomicznym.z
Otrzymanozbazęzdanych,zktórazbędziezprzedmiotemz
analizy,zozłącznejzliczbiez85.zTekstyzteznastępniezzo-
stałyz podzielonez zez względuz naz podejmowanąz pro-
blematykęz (wz nawiasachz podanoz liczbęz publikacji):z
propozycjez konceptualizacji,z operacjonalizacjiz (10),z
transferzwiedzyzazzdolnośćzabsorpcyjnaz(12),zwpływz
zdolnościz absorpcyjnejz naz innowacyjnośćz iz uczeniez
sięz(34),zzdolnośćzabsorpcyjnazazB+Rz(15),zwymiaryz
(dimension)z(10),zdeterminantyz(4).z

istota zdolności absorpcyjnej 

dolnośćz absorpcyjnaz cieszyz sięz zwiększo-
nymzzainteresowaniemzwśródzbadawczyzodz
ponadz 20z lat.z Pracez W.M.z Cohenaz iz D.A.zz

Levinthala:zInnovation and Learning: The Two Faces 
of R&Dz(1989)zorazzAbsorptive Capacity. A New Per-
spective on Learning and Innovation (1990)zzapocząt-
kowałyz zainteresowaniez badaniamiz nadz zdolnościąz
absorpcyjną.z Wziętoz wz nichz podz uwagęz znaczeniez
wiedzy,zjejztransfer,zuczeniezsięzorganizacji,zinterak-
cjez organizacji,z zmianyzwz otoczeniu,z chłonnośćz or-
ganizacji.z Autorzyz jakoz pierwsiz poddaliz badaniomz
zdolnośćzabsorpcyjnązwzkontekściezorganizacyjnym.z
Wcześniejzbyłazujmowanazwzujęciuzmakroekonomicz-
nymz[Adler,z1965].z

Najogólniejzzdolnośćzabsorpcyjnązmożnazzdefi-
niowaćzjakozzdolnośćzorganizacjizdozidentyfikacji,z
asymilacjiz[Cohen,zLevinthal,z1990],zuznaniazwar-
tościzwiedzyzzewnętrznejz [VanzdenzBoschz iz inni,z
2005],z umiejętnośćz wykorzystaniaz wiedzy,z któraz
znajdujezsięzwzotoczeniuz[Cohen,zLevinthal,z1990]z
wz celachz handlowychz iz gospodarczychz [VanzDenz
Boschzizinni,z2005]zorazzumiejętnośćzwypracowa-
niazzestawuzprocedurzorganizacyjnychzizprocesów,z
dziękiz którymzmożezonaznabyć,z przyswoić,z prze-
tworzyćz iz wykorzystaćz wiedzęz wz celuz uzyskaniaz
dynamicznychz zdolnościz organizacyjnychz [Zahra,z

George,z 2002]z orazz rozwiązywaniaz problemówz
[Kim,z1998].z

Zdolnośćz absorpcyjnaz niez jestz sumąz zdolnościz
absorpcyjnychzwszystkichzczłonkówzorganizacji,zalez
poziomz chłonnośćz organizacjiz zależyz odz zdolnościz
absorpcyjnejz poszczególnychz jejz członkówz [Cohen,z
Levinthal,z1990].zZdolnośćzabsorpcyjnazniezjestzdlaz
organizacjiz celemz samymzwz sobie,z jestz produktemz
ubocznym.zAbsorpcjaznowejzwiedzyzzzzewnątrzzizza-
korzenieniez jejz wz organizacjiz jestz procesemz złożo-
nymz iz odbywaz sięzwz sposóbz ciągłyz orazzprzebiegaz
równocześniez naz różnychz szczeblachz organizacjiz
[Okhuysen,z Eisenhardt,z 2002;z Antonacopoulouz
iz inni,z 2008].z Istotnez jestz takżez to,z żezorganizacjaz
mającazpotencjałzabsorpcyjnyzznazwartośćzswojejzwe-
wnętrznejzwiedzyz[Cohen,zLevinthal,z1990].z

Jakzwielezwspółczesnychzkoncepcjizzarządzania,z
zdolnośćzabsorpcyjnaz jawiz sięz jakozpojęciez złożonez
zzwieluzwymiarów.zLiteraturazprzedmiotuzwskazujez
nazwielośćzwymiarówzizczynnikówzzdolnościzabsorp-
cyjnej.zMożnazwięczwskazaćztrzyzgłównezpodejścia.z
Ujęciezpierwsze,ztrójwymiarowezwskazujeznaznastę-
pującezkomponenty:zidentyfikowanie,zasymilowaniez
iz wykorzystaniez nowejz wiedzyz [Cohen,z Levinthal,z
1990].zDrugiezpodejściezuzupełniazpowyższezwymia-
ryzozinternalizację,zczylizzestawzprocedurzorganiza-
cyjnychz iz procesów,z którez ułatwiająz przetwarzaniez
nowejz wiedzyz [Zahra,z George,z 2002],z połączeniez
wiedzyz istniejącejz wz organizacji,z wiedzyz bazowejz
zz dopieroz coz przyswojonązwz celuz uzyskaniaz dyna-
micznychzzdolnościzorganizacyjnych.zPodejścieztrze-
cie,zodmiennezodzdwóchzpoprzednich,zwskazujeznaz
następującez wymiary:z efektywnośćz iz elastyczność.z
Efektywnośćz toz określenie,z przyswojeniez iz wyko-
rzystanieznowejzwiedzyzzzpunktuzwidzeniazkosztów,z
skaliz korzyściz iz zakresuzabsorpcjiz [VanzdenzBoschz
izinni,z1999],zazelastycznośćzodnosizsięzdozpoziomuz
dostępnościznowejzwiedzyzorazzrekonfiguracjizposia-
danejzwiedzy.z

Zdolnośćzabsorpcyjnazmazdwiezstrony:zpoten-
cjalnązizwykonawczą.zSązonezrozpatrywanezwzlite-
raturzezprzedmiotuzosobno,zaleztraktowanezjakoztez
uzupełniającezsię;zsązdoświadczeniemzorganizacjizz

Tab. 1. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki zdolności absorpcyjnejz

Determinanty Autor/autorzy 

Wewnętrzne 

Wiedzazbazowaz
Cohen,zLevinthalz(1990);zNonaka,zTakeuchiz(1995);z
Waalkensz(2006)z

Umiejętnościz
pracownikówz

Rothwell,zDodgsonz(1991);zVindingz(2000)z

Gatekeepers Vindingz(2000);zGradwellz(2003)z

Rozmiarzizwiekz
organizacjiz

Sorensen,zStuartz(2000);zLiaozizinniz(2003);z
Avermaetezizinniz(2003);zLee,zSungz(2005)z

InwestycjezwzB+Rz
Cohen,zLevinthalz(1990);zVeuglersz(1997);zVindingz
(2000)z

Strukturazorganizacyjnaz Kogut,zZanderz(1992);zVanzdenzBoschzizinni (1999)z

Zewnętrzne

Współpracazzzotoczeniemz
Ghoshal,zBartlettz(1988);zLevinson,zAsahiz(1995);z
Steensmaz(1996)z

Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawie:zA.zDAGHFOUS,zAbsorptive Capacity 
and the Implementation of Knowledge-Intensive Best Practices,z „SAMzAdvancedz
ManagementzJournal”z2004,zvol.z69,zno.z2,zs.z21–27.z
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iz przyczyniająz doz rozwojuz jejz konkurencyjnościz
[Zahra,z George,z 2002],z innowacyjnościz iz ucze-
niaz sięz [Jansen,zVanzdenzBosch;zVolberda,z 2005;z
Narasimhan,z Talluri,z Mahapatra,z 2006;z Tsai,z
2001].zPotencjalnazstronazzdolnościzabsorpcyjnejz
(potential absorptive capacity)z jestz definiowanaz
jakozmożliwośćz pozyskiwaniaz iz asymilowaniaz po-
tencjalniez użytecznejz wiedzy,z któraz znajdujez sięz
wz otoczeniuz organizacjiz [Zahra,z George,z 2002].z
Wykonawczazstronazzdolnościzabsorpcyjnejz(realized 
absorptive capacity)z jestz definiowanaz jakoz możli-
wośćz iz zdolnośćz doz internalizacjiz nowejz wiedzyz
zz wiedząz bazową,z główniez poprzezz naśladownic-
two,z coz prowadziz doz tworzeniaz nowejz wiedzy,z
wztymzorganizacyjnegozuczeniazsię.z

Zdolnośćzabsorpcyjnazmazcharakterzniematerial-
ny,z niez jestz bezpośrednioz obserwowalna,z jestz więcz
trudnazdozkwantyfikacji,z niez jestz stała,zmożnaz za-
temznazniązwpływać.zMożezbyćzjednakzidentyfikowa-
nazprzezzczynniki,zktóreznazniązwpływają.zOpierającz
sięznazstudiachzliteraturowych,zprzeglądziezpraczteo-
retycznychzorazzbadańzempirycznych,zwyodrębnionoz
czynnikizzewnętrznezizwewnętrznez(tabelaz1).z

Zdolnośćz absorpcyjnaz odzwierciedlaz potencjałz
organizacjiz doz rozpoznania,z pozyskania,z internali-
zacjiz izeksploatacjizwiedzyzzezźródełzzewnętrznychz
wzceluzzwiększeniazzdolnościzdozinnowacji,zadapta-
cjizdozzmianzwzjejzotoczeniuzizbyciazkonkurencyjnymzz
[Daghfous,z 2004;zEscribanoz iz inni,z 2009].zWz tymz
sensiezjestzkomplementarnazwobeczzdolnościzsamo-
dzielnegozuczeniazsięzorganizacjiz[Czakon,zLenart,z
2011].zJ.zRokitazuważa,zżezabsorpcjazwiedzyzzzoto-
czeniaz jestz źródłemz „tworzeniaz nowychz wartościz
tylkozwtedy,z gdyz jestz umiejętniezwykorzystywana,z
tj.ztransferowanazzzzasobówzwiedzyztworzącychzpo-
tencjałz konkurencyjnyzorganizacjizwz zasóbzwiedzyz
wykorzystywanyznazpoziomiezstrategicznymz(nowez
perspektywy)zizoperacyjnymz(nowezmożliwościzwy-
korzystania)”z[Rokita,z2009].z

Biorączpodzuwagęzpowyższezstwierdzenia,zprzyję-
to,zżezzdolnośćzabsorpcyjnazpowinnazbyćzdziałaniemz
zaplanowanymz izulokowanymzwzstrategiizorganiza-
cji,zwztymzdziałaniemzskoncentrowanymznazrozwojuz
zasobówzwiedzy,zokreśleniuznowychzkierunkówzizza-
kresówzwykorzystaniaz zasobówzwiedzyzorganizacji.z
Ponadtozzdolnośćzabsorpcyjnazzwiększazswojązwar-
tośćzprzyzuwzględnieniuzwizjizwiedzyzorazzzapełnia-
niazlukzwiedzy.zAzzatem,zdozefektywnejzidentyfikacji,z
asymilacji,z internalizacjiz orazz eksploatacjiz jestzwy-
maganez zapewnieniez
warunkówzwewnątrzor-
ganizacyjnych.z

Abyz ocenićz jakośćz
badanychz publikacji,z
zhierarchizowaćz iz upo-
rządkowaćz ustaleniaz
badawcze,z wyłonićz lukiz
poznawcze,ztymzsamymz
wskazaćz obszaryz przy-
szłychzbadańz–zprzepro-
wadzonoz systematycz-
nyz przeglądz literatury,z
wztymzanalizęzfrekwen-
cyjnościz stosowanychz
metodz badawczych,z
zmiennychz zależnych,z
podstawz teoretycznychz
orazzproblemówzbadaw-
czychz[Czakon,z2011].z

metody badawcze 

nalizaz frekwencyjnościz stosowanychz me-
todzbadawczychzumożliwiazocenęz„dojrza-
łościzpolazbadawczego,z jakośćzocenianychz

badań,z jakz iz ogólnez trendyzmetodycznezwystępu-
jącezwz dyscyplinie”z [Czakon,z 2011].z Tymz samymz
analizaz iz wyodrębnieniez stosowanychz metodz ba-
dawczychz orazz uzyskanyz wynikz mogąz stanowićz
rekomendacjez coz doz metodyz zastosowanejz wz ba-
daniach.zPrzeanalizowanoz 85z publikacjizwyodręb-
nionychzwztokuztrójstopniowejzselekcjizprzedmiotuz
badania.z Zz przeprowadzonejz analizyz frekwencyj-
nościzpublikacjiznaukowychzdotyczącychzzdolnościz
absorpcyjnejzwynika,z żez ponadz 56%z stosowanychz
metodz badawczychz toz metodyz ilościowez (techni-
kaz badawcza:z ankietowanie,z narzędziez badawcze:z
kwestionariuszzankiety).zDalej:zmetodyzjakościowez
(wywiady,zobserwacje).z

zmienne zależne 

nalizaz frekwencyjnościz stosowanychz
zmiennychz zależnychz pozwalaz wyznaczyćz
istotęz badaniaz empirycznego,z alez takżez

„ocenićz stopieńz przydatnościz orazz związekz bada-
nychzpublikacjiz zzgłównymizproblemamizdyscypli-
ny”z[Czakon,z2001].zDoznajczęściejzwykorzystywa-
nychzwzpublikacjachzzmiennychzzależnychznależą:z
innowacje,zkompetencje,zwiedzazorazzproduktz(ry-
sunekz1).z

podstawy teoretyczne 

nalizaz frekwencyjnościz podstawz teoretycz-
nychzpozwalazwyodrębnićznajczęściejzwyko-
rzystywaneznurtyzbadawcze.zBadaniazteore-

tycznezizempiryczneznadzzdolnościązabsorpcyjnązsąz
prowadzonezzzróżnychzperspektyw:z
zz zarządzaniazstrategicznegoz(43zpublikacje)z–zor-

ganizacyjnezuczeniezsię,zzarządzaniezwiedzą,zorgani-
zacjazzorientowanaznazwiedzę,zpodejściezoparteznaz
wiedzy,zorganizacjazuczącazsię,zpodejściezzasobowe,z
kluczowezkompetencje;z
zz innowacjiz (35z publikacji)z –z nakładyz przedsię-

biorstwznazbadaniazizrozwój,zczęstotliwośćzwdraża-
niaznowychzproduktów,zczęstotliwośćzzmianzwztech-
nologii,zudziałzjednostekzB+Rzwzabsorpcjizwiedzy;z
zz teoriizorganizacjiz(7zpublikacji).z

Rys. 1. Analiza frekwencyjności zmiennych zależnych („chmura słów”) 
Źródło:zopracowaniezwłasnez(wizualizacjazzazpomocązwordle.net).z ,
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problemy badawcze 

okonującz selekcjiz iz segmentacjiz badańz
wz eksplorowanychz publikacjach,z wyodręb-
nionoztezproblemyzbadawcze,zktóreznajczę-

ściejzwystępują:zzzinwestycjezwzB+Rz(22%)zzzendo-z
iz egzogenicznez potencjalnez źródłaz wiedzyz (22%)zz
zztransferzwiedzyz(14%)zzzrelacjezizwspółpracazmię-
dzyorganizacyjnaz (9%)z zz determinantyz zdolnościz
absorpcyjnejz(9%)zzzpomiarzzdolnościzabsorpcyjnejz
(6%)zzzwymiaryzzdolnościzabsorpcyjnejz(6%)zzzte-
stowaniez analitycznegoz orazz procesowegoz modeluz
zdolnościzabsorpcyjnejz(6%)zzzredefiniowaniezzdol-
nościz absorpcyjnejz (2%)z zz rutynyz organizacyjnez
(3%)zzzwzględnazzdolnośćzabsorpcyjnaz(1%).z

Wzanalizowanychzpublikacjachzmożnazwskazaćznaz
różnorodnyz podmiotz badań.z Dotychczasowez badaniaz
koncentrujązsięzprzedezwszystkimznazmałychzizśrednichz
przedsiębiorstwachz[Indarti,z2010],zprzemyślezciężkimz
[Schmidt,z2010],zbranżyzchemicznej,zfabrykachzsamo-
chodówzizpodzespołówz[Jiménez-Barrionuevo,zGarcía-z
-Morales,zMolina,z2011],zhigh-techz[Schmidt,z2009].z

zdolność absorpcyjna – wyzwania  
badawcze 

ramachz studiówz literaturowychz (desk rese-
arch)z dokonanoz przegląduz kilkudziesięciuz
pozycji,z wz tymz polsko-z iz anglojęzycznychz

artykułówz orazz zwartychz opracowańz książkowych.z
Zzuwagiznazfakt,zżeztematykazzdolnościzabsorpcyj-
nejz jestz wz Polscez jeszczez stosunkowoz słaboz opisa-
nazizzbadana,zwzdużymzstopniuzkorzystanozzzobcejz
literaturyz przedmiotu.z Jakzwykazałz systematycznyz
przeglądz literatury,z zagadnieniez czynnikówz wpły-
wającychzlubzograniczającychzzdolnośćzabsorpcyjnąz
jestzprzedmiotemzbadańzodzponadz20zlat,zzarównoz
teoretycznych,zjakzizempirycznychz(rysunekz2).z

Zgodniezzzanalizązprzyrostuzpublikacjizpoświę-
conychz zdolnościz absorpcyjnejz obserwujez sięz ten-
dencjęzwzrostowąz(R2z=0,774).zWzwynikuzprzepro-
wadzonejzanalizyzfrekwencyjności,zwzprzypadkuz22z
naz 85z publikacjiz naukowychz zidentyfikowanoz uję-
ciezteoretyczne.zAutorzy,zopierajączsięznazdorobkuz
swoichzpoprzedników,zdokonywalizuporządkowaniaz
teorii,z formułowaliz nowez problemyz naukowe,z jed-
nakżez niez przeprowadzaliz badańz empirycznych.z

Wzprzypadkuz63znaz85zpublikacjiznaukowychzmiałyz
onez charakterz empirycznyz (doświadczalny).z Auto-
rzyzdążylizdozpoznaniazprawidłowościzwzbadanychz
zjawiskach.z

Podkreśleniazwymagazfakt,zżezmimozwieluzpróbz
określenia,zczymzjestzzdolnośćzabsorpcyjna,zniezmaz
jednoznacznejzizjasnozsprecyzowanejzdefinicjiztegoz
pojęcia.zDostrzeczmożnazbrakzspójności,zktóryzjestz
związanyzzzróżnorodnościązpodstawzteoretycznych.z
Większośćzzznichzkoncentrujezsięznazokreśleniuzjejz
znaczeniazdlazorganizacjizizjejzpowiązaniuzzzB+Rz–z
niewielezpoświęconozuwagizprocesom,zktórezskła-
dajązsięznazzdolnośćzabsorpcyjną.zBadaczezdoszliz
doz jednegozkonsensu:zzdolnośćzabsorpcyjnazprzy-
czyniazsięzdozuczeniazsięzorganizacji,z jejz innowa-
cyjności,zutrzymaniazprzewagizkonkurencyjnejznaz
rynku,zpodążaniazzaznajnowszymiztrendami,zprzy-
swajaniaznowychztechnologii,zaztakżezdozszybkościz
przystosowaniaz sięz doz zmian,z generowaniaz war-
tościz ekonomicznychz orazz podejmowaniaz decyzjiz
strategicznych.z

Wielezbadańzopublikowanychzdoztejzporyzzgadzaz
sięzcozdozjednego:zzdolnośćzabsorpcyjnazniezjestzpo-
jęciemz jednolitym,z leczz wielowymiarowymz [Cohen,z
Levinthal,z1990;zLane,zLubatkin,z1998;zZahra,zGeorge,z
2002;z Todorova,z Durisin,z 2007;z Xia,z Roper,z 2008].z
Jednakżez niez maz zgodnościz coz doz liczbyz składni-
kówzorazzichzkolejności.zWzbadaniachzempirycznychz
wymiaryz zdolnościz absorpcyjnejz sąz ujmowanez roz-
dzielnie,zniezbyłozprowadzonejzkonceptualizacjizizpo-
miarówzjednocześniezczterechzwymiarów.zTeoretycyz
wskazujązjednakznazfakt,zżezczteryzwymiaryzzdolno-
ściz absorpcyjnejz należyz traktowaćz jakoz „powiązanez
bloki”z [Lanez iz inni,z 2002].z Brakujez jednakz jedno-
znacznejzodpowiedziznaztematzzwiązkówzprzyczyno-
wo-skutkowychzposzczególnychzwymiarówz zdolnościz
absorpcyjnej.z

Jednązzzprzyczynzrozbieżnościzizbrakuzkonsensuz
środowiskznaukowychz jestzniematerialnyzcharakterz
zdolnościz absorpcyjnej,z trudnośćz pomiarowaz orazz
zróżnicowaniez wz rozpoznaniuz zakresuz znaczenio-
wegoz wz różnychz kontekstachz iz uwarunkowaniachz
działalnościz organizacji.z Powyższez wnioskiz niosąz
konsekwencjezdlazdalszychzbadań.zWskazująznazlukęz
poznawczą,z coz dalejz stanowiz przesłankęz doz konty-
nuowaniaz badańz dotyczącychz uwarunkowańz zdol-
nościz absorpcyjnej,z określająz potrzebęzwyjaśnieniazz

Rys. 2. Liczba publikacji w zakresie zdolności absorpcyjnej w latach 1989–2011 
Źródło:zopracowaniezwłasne.z
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różnorodności,zcozprowadzizdozdoskonaleniazizspraw-
nościz orazz efektywnościz organizacji.z Ograniczyz toz
takżezmożliwośćzstandaryzacji,zaztakżezuniwersalne-
gozpowiązaniazzdolnościzabsorpcyjnejzzzB+R.z

Brakujezwzliteraturzezpróbzbezpośredniegozpomia-
ruz empirycznegoz czynnikówz wpływającychz naz zdol-
nośćzabsorpcyjną.zTymzsamymzniezjestzmożliwezpo-
równaniezwynikówzbadańznaztematzczynników,zktórez
rozwijająz zdolnośćzabsorpcyjnąz [Lanez iz inni,z2002].z
Przyczynęz tegoz stanuz rzeczyz upatrujez sięz wz tym,z
żez zdolnośćz absorpcyjnaz jestz pojęciemz trudnymz doz
operacjonalizacjiz [Lanez iz inni,z 2002].z Istniejącyz za-
sóbzwiedzyzwzzakresiezzewnętrznychzizwewnętrznychz
czynnikówzzdolnościzabsorpcyjnejzjestzniewystarczają-
cy,zalbowiemznadalzniezmazwystarczającejzwiedzyznaz
tematztego,zcozprzyczyniazsięzdozzwiększeniazzdolno-
ścizabsorpcyjnej.zZnajomośćzczynnikówzzewnętrznychz
iz wewnętrznych,z wpływającychz naz zdolnośćz absorp-
cyjną,zpomagazpodjąćzdecyzjezdotyczącezrozpoznania,z
oceny,zasymilowaniazorazzpozyskaniaznowejzwiedzy;z
zwiększaz zdolnościzpozyskiwaniazwiedzyz trudnejzdoz
imitacjiz przezz konkurentów,z któraz toz jestz istotnaz
wz tworzeniuz przewagiz konkurencyjnej,z reagowaniuz
nazpojawiającezsięzsygnałyzzzotoczeniazizpotrzebyzin-
teresariuszyz orazz zaspokajaniuz ichz naz najwyższymz
poziomie.z

Nazpodstawiezdotychczasowychzstudiówzliteratu-
ryzmożnaz stwierdzićz brakz wz polskichz iz zagranicz-
nychz publikacjachz empirycznychz badańz zdolnościz
absorpcyjnejz wz organizacjachz non-profit,z którez po-
dejmowałybyzproblematykęzwymiarówzorazz czynni-
kówzwpływającychznazzdolnośćzabsorpcyjnązwzspo-
sóbzcałościowyzizłączącyzistniejącezmetody,ztechnikiz
iznarzędziazbadawcze.z

podsumowanie 

dolnośćz absorpcyjnaz toz jedenz zz obszarówz
dociekań,z któryz wymagaz eksploracji.z Roz-
bieżnościzpomiędzyzbadaczamizsązwidocznez

nazpoziomiezkonceptualizacjizorazzoperacjonalizacjiz
zdolnościz absorpcyjnej.z Niez wypracowanoz wspól-
nejz definicji,z liczbyz wymiarów.z Literaturaz poka-
zujez wz ograniczonymz zakresiez czynnikiz zdolnościz
absorpcyjnej.z Brakujez wz literaturzez próbz bezpo-
średniegoz pomiaruz empirycznegoz wymiarówz orazz
determinantówz zdolnościz absorpcyjnej.z Większośćz
badańz nawiązujez doz wynikówz uzyskanychz przezz
W.M.z Cohenaz iz D.A.z Levinthala.z Tymz samymz niez
jestzmożliwezporównaniezwynikówzbadańzm.in.znaz
tematz czynników,z którez wpływająz naz zdolnośćz ab-
sorpcyjną.zAktualnyzstanzwiedzyzwymagazdoprecy-
zowaniaz izprzejrzystości.zJestz tozoz tylez istotne,z żez
wiedzaz jestz zasobem,zktóryzmożezpomóczorganiza-
cjomzwzutrzymaniuzprzewagizkonkurencyjnejz[Teecez
iz inni,z 1997].z Wz literaturzez przedmiotuz wskazujez
się,z żez badaniamiznależyz objąćz kadręz kierowniczą,z
przyczyniazsięzonazbowiemzwzorganizacjachzdozroz-
wojuz ichzzdolnościzabsorpcyjnej.zPomocnezsąz tutajz
decyzjez dotyczącez inwestycjizwewnętrznychzwzB+Rz
orazz tworzeniazpowiązańzzewnętrznychzźródełzwie-
dzyz [Henderson,zCockburn,z 1998],z az takżezdostar-
czaniaz nowychz informacjiz zez źródełz zewnętrznychzz
[Lenox,zKing,z2004].z

Regina Lenart 
doktorantkazz

KatedryzZarządzaniazPrzedsiębiorstwemz
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Absorptive Capacity – Research Challenges

Thez aimz ofz thisz articlez isz toz presentz az statez ofz ourz
currentz knowledgez inz thez absorptivez capacityz subject.z
Thisz articlez alsoz focusesz onz researchz challengesz inz thez
managementz subjectsz inz thez contextz inz thez absorptivez
capacity.zAbsorptivezcapacityziszdefinedzaszanzabilityztoz
recognizezthezvaluezofznewzinformation,zassimilatezit,zandz
applyzitztozcommercialzends.zItziszonezofzthezfundamentalz
learningzabilitieszthatzorganizationszcanzdevelopztozdetectz
knowledgezandzinformationzoutsidezthezorganizationzthatz
mayzbezusefulztozthemzandzthenztozinternalizezandzadaptz
thatzinformationztoztheirzspecificzneedszandzexploitzitzforz
marketzgoals.
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nauczanie organizacji  
przedsiębiorstw  
za pomocą mapy wiedzy  

Andrzej Polak

wprowadzenie 

becniez uczelniez wyższez promująz przedsię-
biorczośćz akademickąz iz zakładaniez firmz
przezz studentówz iz absolwentów.zDziałaniaz

tezzmierzajązdozprzekształceniazuczelnizwz„przedsię-
biorczyzuniwersytet”,zcoz jestzwyzwaniemzwspółcze-
snejzedukacjiz[3,zs.z185].zJednakzdozzorganizowaniaz
firmyzodzpodstawzjestzpotrzebnazwiedzazinterdyscy-
plinarna.z Obokz znajomościz oferowanegoz produktuz
trzebaz jeszczez znaćz podstawyz prawa,z psychologii,z
organizacji,zzarządzania,zekonomiki,zfinansów,zbez-
pieczeństwazpracyzizochronyzśrodowiska.zAbyzprze-
trwaćz naz rynku,z trzebaz byćz innowacyjnymz izmiećz
pomysły.zCzasemztezpomysłyzdoprowadzajązdozcałko-
witejzzmianyzobszaruzzainteresowańztwórcyzbiznesu,z
azwtedyzmamyzdozczynieniazzztransgresją.zPowstajez
pytanie,zwzjakizsposóbzzapisaćzizocenićztakązwiedzę?z
Okazujezsię,zżezmożnazzastosowaćzmapęzwiedzy,zsta-
nowiącązkompendiumzwiedzyzzdobytejznazstudiach.z

Wzniniejszymzartykulezopisanozkoncepcjęzmapyz
wiedzyzdotyczącejzorganizacjizprzedsiębiorstwzorazz
procesz zdobywaniaz wiedzyz przezz studentów.z Przyz
prezentowaniuzwynikówzbadańzskupionozsięznazwy-
zwalaniuzpostawzproinnowacyjnychzuzstudentów.z

koncepcja mapy wiedzy
 
zpraktycezinżynierskiejznajczęściejzstosowa-
nymizkryteriamizpodziałuzmapzsą:zzzkryte-
riumzprzeznaczeniazmapzzzkryteriumztreściz

mapyzzzkryteriumzskalizzzkryteriumzobszaruzobjęte-
gozmapą.zWedługztychzkryteriówzwyróżniazsięzmapyz
wiedzyzozwyrobie,zozprzedsiębiorstwiez(budowlanym,z
przemysłowym,zprojektowym,zusługowym),z az takżez
mapyzwiedzyzosobistejz(naukowców,zmuzyków,zspor-
towców,zhodowców)zizwielezinnych.z

Mapą wiedzyznazywazsięzuogólniony,zmatema-
tyczniezokreślonyzobrazzwybranegozobszaruzwiedzyz
jednoznaczniez informującyzozrozmieszczeniuz izcha-
rakterystycezinformacjizbądźzzjawiskzwystępującychz
wztymzobszarze.zJestzwzorowanaznazmapachzkarto-
graficznychz wz układziez przestrzennymz –z przykładz
pokazanoznazrysunkuz1.zPodstawęzmapyzwiedzyzwy-
znaczająz dziedzinyz (D)z iz elementyz wiedzyz (E).z Naz
osizzzjestzpodanazwartośćzwiedzyzwyrażanazwzpunk-
tach,zzłotówkachzlubzinnychzjednostkach.zCzwartymz
wymiarem,znieujętymznazrysunku,zjestzczas.zZapre-
zentowanaznaz tymzrysunkuzsytuacjaz informuje,z żez
wztychzobszarach,zgdziezjestzzaznaczonyzpełnyzstożek,z

występujezpełnyzstanzwiedzy,ztam,zgdziezstożekzjestz
ścięty,zwystępujezstanzniedoboruzwiedzyzorazztam,z
gdziezstożkazniezma,zwystępujezbrakzwiedzyz(niewie-
dza),zcozoznacza,zżeztymzobszaremznależyzzająćzsięz
wznajbliższymzczasie.z

Kluczowez znaczeniez wz systemiez zapisuz wiedzyz
ozprzedsiębiorstwiezmazidentyfikacjazdziedzinzizele-
mentówzwiedzy.zZastosowanoztutajztechnikęzdekom-
pozycjizrozpatrywanegozobszaruzwiedzy,zbiorączpodz
uwagęzliteraturęzprzedmiotuzorazzwymaganiaznormz
ISOz dotyczącychz zarządzaniaz jakością,z bezpieczeń-
stwemzpracyzizśrodowiskiemz–zwynikzidentyfikacjiz
przedstawionozwztabeliz1.z

Wzwykaziezpodanymzwztabeliz1zznajdujązsięzdwiez
ważnez dziedzinyz wiedzy,z tj.z wskazaniaz użytkowez
iz treściz ekspresyjne.z Przezzwskazania użytkowez
rozumiez sięz wszelkiez danez iz informacjez czerpanez
zz zewnątrzz organizacji.z Przezz treści ekspresyjnez
rozumiez sięz wszelkiez osiągnięciaz związanez zz pro-
wadzonąz działalnościąz gospodarczą,z doświadczeniaz
indywidualnezizzespołowe,zpatenty,zkoncepcje,zinno-
wacjezizwynikającezzznichzzmiany.z

Treścizekspresyjnezdecydują,zczyzmamyzdozczy-
nieniaz zz systememz zarządzaniazwiedzą,z czyz syste-
memzzarządzaniazinformacją.zSpostrzeżenieztozbie-
rzezsięzzznastępującejzdefinicji:zwiedzaztozinformacjaz
połączonaz zz doświadczeniem,z interpretacjąz izwnio-
skowaniem.zJeślizinformacjazmazcharakterzopisowyz
izhistoryczny,ztozwiedzazdotyczyzprzyszłychzsytuacjiz
izwynikazzzukrytychzprzesłanek.zMożnazstwierdzić,z
żezwarunkiem zaistnienia systemu zarządzania 
wiedzą jest zidentyfikowanie i zapisanie treści 
ekspresyjnych (innowacji i zmian).z

Rys. 1. Mapa wiedzy w ujęciu przestrzennym 
Źródło:zopracowaniezwłasne.z
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proces zdobywania wiedzy 

ozpoczynajączbudowaniezprocesuzzdobywa-
niazwiedzyzzałożono,zżezmapazwiedzyzbędziez
zbioremz komputerowym,z odwzorowującymz

wiedzęz oz organizacjiz przedsiębiorstwz zdobytąz naz
studiach,z którąz będziezmożnaz szybkoz zaadaptowaćz
wzmiejscuz pracyz iz rozbudowaćz oz dalszez dziedziny,z
związanezzzindywidualnymzrozwojemzabsolwenta.z

Nazpierwszychzzajęciachzkażdyzstudentzwybieraz
rodzajzfirmy:zmożeztozbyćzdowolnezprzedsiębiorstwoz
przemysłowezlubzusługowe,zbiurozprojektowe,zurządz
gminy,z szkoła,z szpital,z przedszkole,z gospodarstwoz
rolne,zfirmazpracodawcyzlubzwizjazwłasnegozbizne-
su.z Zadaniemz studentaz jestz opracowaniez projektuz
organizacjiz wybranejz firmy.z Pracez sąz prowadzonez
wzkomputerachzosobistychz(laptopach).z

Pierwszez krokiz studentówz sprowadzająz sięz doz
założeniaz wzorcaz mapyz wiedzyz wz swoichz kompu-
terachz –zwzorzecz udostępniazwykładowca.z Jestz toz
zbiórzodpowiedniozponumerowanychzfolderówz izar-
kuszyz zapisanychz wz postaciz tabel,z wz powszechniez
znanymzprogramiezExcel.zPrzykładzorganizacjizsie-
ciowej,zpracującejznazkopiachzmapzwiedzy,zilustrujez
rysunekz2.

Początkowoz mapyz wiedzyz studentówz sąz zbiora-
miz pustymi.z Kolejnez zajęciaz studenciz spędzająz naz
stopniowymz wypełnianiuz tabel,z sięgającz przyz tymz
doz rozwiązańz wzorcowych,z omówionychz przezz wy-
kładowcę.zPozpewnymzczasiezpustezzbioryzprzeista-
czajązsięzwzwypełnioneztabele,zczyliztzw.zmacierze,z
którez możnaz przetwarzać,z stosującz różnez formułyz
matematycznez wz programiez Excel.z Wz tenz sposóbz
studenciz powtarzająz równieżzmatematykęz iz ekono-
metrię,z iz toz używającz rzeczywistychz danych.z Kon-
trolujączprace,zszczególnązuwagęzzwracazsięznazfor-
mułyz matematycznez orazz interpretacjęz słownąz doz
sporządzanychzwykresów,zwychodzączzzzałożenia,zżez
odztrafnościzwnioskowaniazbędziezzależećzsukceszlubz
porażkazwzprowadzeniuzbiznesu.z

Pracezwykonujezsięzwzokreślonejzkolejności.zNaz
początkuznależyzokreślićzrodzajezprowadzonejzdzia-
łalnościzgospodarczejzizkodyzPKD,zpotemznarysowaćz
schematz organizacyjnyz firmy,z wyznaczyćz zagroże-
nia,z ustalićz zasoby,z napisaćz przykładowez procesyz
iz kosztorysy,z wypełnićz podatkowąz księgęz przycho-
dówz iz rozchodówz izdeklaracjezpodatkowezorazz roz-
liczyćz rokz podatkowy.zOkazujez się,z żez zagadnieniaz
dotyczącezprowadzeniazfinansówzwzfirmiezizpłaceniaz
podatkówz ciesząz sięz największymz zainteresowaniez
wśródzstudentówz[4].z

Nazkońcuzzajęćzstudentzprzedstawiazprojektzdozz
ocenyzwzformiezwydrukuzlubzprezentacjizkomputerowej.z

Tab. 1. Wykaz dziedzin i elementów wiedzy 
o organizacji przedsiębiorstwa 

zDziedziny wiedzy Elementy wiedzy 

1.zSystemzz
izotoczeniez

1.zMisjazizcelezfirmyz
2.zStrukturazorganizacyjnaz
3.zOtoczeniez(urzędy)z
4.zDostawcyzizkooperanciz
5.zKonkurenciz

2.zZagrożeniaz
1.zZagrożeniazjakościz
2.zZagrożeniazbezpieczeństwazpracyz
3.zZagrożeniazśrodowiskowez

3.zZasoby
1.zZasobyzludzkiez
2.zZasobyzmaterialnez
3.zZasobyzniematerialnez

4.zPrzygotowaniez
techniczne

1.zWyrobyz(produkty)z
2.zSpecyfikacjeztechnicznez

5.zProcesy
1.zProcesyzzarządzaniaz
2.zProcesyzwytwarzaniaz
3.zProcesyzwspomagającez

6.zPrzedsięwzięcia
1.zZamówieniazklientaz
2.zKompletacjezzamówieńz(zlecenia)z

7.zLogistyka

1.zPrzepływyzładunkówz
2.zZapasyz
3.zMagazynowaniez
4.zTransportz

8.zPlanowanie
1.zPlanyzprodukcjiz
2.zPlanyzzarządzaniaz
3.zPlanyzpomocniczez

9.zFinanse
1.zKosztorysyzwyrobuz
2.zRozliczeniazfinansowez

10.zDokumentowaniez
pracyz

1.zNadzórznadzdokumentamiz
2.zWzoryzdokumentówz

11.zWskazaniazz
użytkowe

1.zLiteraturazizpodręcznikiz
2.zNormyzizprzepisyzprawnez
3.zWymaganiaz(rynkuzizklienta)z

12.zTreścizz
ekspresyjne

1.zObliczenia,zanalizyzizsyntezyz
2.zPomysły,zpatenty,zinnowacjez
3.zZmianyzwzorganizacjiz

Źródło:zopracowaniezwłasne.z

Rys. 2. Kopie wzorcowych map wiedzy w orga-
nizacji sieciowej 
Źródło:zopracowaniezwłasne.z

Rys. 3. „Kostka” wiedzy 
Źródło:zopracowaniezwłasne.z

PO 03.indb   11 14/03/2012   10:58



12 przeglàd

Ostatecznaz ocenaz zależyz odz odpowiedziz naz
pytaniaz zadawanez podczasz zaliczaniaz przed-
miotu.zNajczęściejzsązzadawanezpytaniazdo-
tyczącez obszarówz niewiedzy,z wiedzyz pew-
nej,z przyszłej,z empirycznej,z chronionejz iz ze-
społowej.z

Ostatnizetapzprocesuzzdobywaniazwiedzyz
sprowadzazsięzdozzebraniazwszystkichzwypeł-
nionychzmapzwiedzyzodzstudentówzorazzna-
łożeniaz naz siebie,z tworzącz „kostkę”z wiedzy.z
Nakładaniezmapzłączyzsięzzzustaleniemzpunk-
tuzcentralnegozwyznaczonegozprzecięciemzosiz
x, y, zz orazzwspólnąz bazązwyznaczonąz osiąz
x.zWynikz operacjiz nakładaniazmapz ilustrujez
rysunekz3.z

„Kostka”z wiedzyz umożliwiaz prowadzeniez
różnychz analizz iz syntezz naz przestrzeniz wie-
luz lat,z prognozowaniez rozwojuz organizacjiz
orazzocenęzskutecznościzzarządzaniazwiedzą,z
ozktórejzmowazwz[1].z

wyzwalanie postaw proinnowacyjnych 

tudentz naz zajęciachz zz organizacjiz
przedsiębiorstw,zjestztraktowanyzjakoz
przyszłyz przedsiębiorca,z az przedsię-

biorcąz jestz sięzwtedy,z jeślizmaz sięz pomysły.z
Każdyz studentz jestz zobowiązanyzdoz zgłosze-
niazminimumzjednegozpomysłuzorazzzapisaniazwzod-
powiednimzmiejscuzmapyzwiedzy,zzzpodaniemzopisuz
sposobuzwdrożeniazizszacunkowychzkosztów.zPomy-
słyzstudentówzsązocenianezwedługznastępującychzpy-
tań:zczyzjestznowyzhistorycznie,zczyzmazwartośćzryn-
kową,zczyzjestztrwały,zczyzspełniazwarunkizochrony,z
czyz zostałz prawidłowozopisanyzprzezz zgłaszającegoz
pomysł?z

Zalecaz się,z abyz przedz zaliczaniemz przedmiotuz
studentzskorzystałzzzopiniizekspertaz–zmożeznimzbyćz
szefzfirmy,zkierownik,zrodzicz lubzpracującyzkolega.z
Jestztozdobryzsposóbznaztransferzwiedzyzpomiędzyz
uczelniązazgospodarką.zZzjednejzstronyzstudentzpre-
zentujezpunktzwidzeniazuczelni,zazzzdrugiejz–zeks-
pert,zweryfikujączprojekt,zmożezpodzielićzsięzwłasnąz
wiedzą.z Zz regułyz ekspertamiz sąz praktycyz zz długo-
letnimz stażemz pracy,z az ichz pisemnez uwagiz iz ko-
mentarzezdajązodpowiedziznazpodstawowezpytania:z
czyzopracowaniezstudentazmożezmiećzzastosowaniez
wzpraktycezgospodarczej,zczyzjestzinnowacyjne,zczyz
jestzzapotrzebowaniezrynkuznazmapyzwiedzy?z

wyniki badań własnych 

mawianaz mapaz wiedzyz jestz stosowanaz odz
ośmiuzlatzwznauczaniuztakichzprzedmiotów,z
jak:zekonomikaz izorganizacjazprzedsiębior-

stwa,zzarządzaniezlogistyką,zpersonelem,zprodukcją,z
finansami,zazostatniozsązwykorzystywanezdozprowa-
dzeniazzajęćzzzbezpieczeństwazpracyzzzelementamiz
ochronyzśrodowiska.z

Celemzbadańzjestzudzieleniezodpowiedziznazpyta-
nie,z czyzwprowadzeniezmapyzwiedzyzdoznauczaniaz
organizacjizprzedsiębiorstwzwyzwalazpostawyzproin-
nowacyjnezwśródzstudentów?zBadaniamizobjętozsie-
demzgrupzstudenckichzstudiówzdziennych,zwzsumiez
211zosób,zwykonującychzćwiczeniazzzbezpieczeństwaz
pracyzwzsemestrzezzimowymz2011–2012,znazWydzia-
lezBudownictwazPolitechnikizWrocławskiej.zZadaniez

postawionez studentomz sprowadzałoz sięz doz opraco-
waniazprojektuzorganizacjizwybranegozprzezzsiebiez
przedsiębiorstwa,z zez szczególnymz uwzględnieniemz
aspektówzbezpieczeństwazpracyz izochronyzśrodowi-
ska.zNazpoczątkuzzajęćzstudencizotrzymaliz„wyciętą”z
wzorcowązmapęzwiedzyzozniektórezdziedzinyzwiedzy,z
niezwiązanezzznauczanymzprzedmiotem.z

Wśródzwszystkichzotrzymanychzprojektówzprze-
ważająz koncepcjez własnychz firmz (48%),z wz dalszejz
kolejnościzznajdujązsięzpracezzwiązanezzzusprawnia-
niemzfirmzpracodawcówz(38%)zizfirmzprowadzonychz
przezzrodzicaz(14%).zTakazsytuacjazpowtarzazsięzodz
lat,zcozoznacza,zżezstudencizrozumiejązproblemyzwy-
stępująceznazrynkuzpracyzizchcązimzsprostać.zUdziałz
procentowyzotrzymanychzprojektówzwedługzrodzajuz
firmzzaprezentowanoznazrysunkuz4.z

Podczaszodbywaniazćwiczeńzzalecanozkorzystaniez
zzporadzekspertów.zPonadzpołowazstudentówz(55%)z
miałaz trudnościz zz ichz znalezieniem.z Jestz jednakz
charakterystyczne,z żez rodzicez chętniezwłączająz sięz
doztychzprac,zszczególniezdotyczącychzprowadzeniaz
finansówzwz firmiez (8%)z orazz związanychz zzwyzna-
czaniemz strefz zagrożeńz dlaz bezpieczeństwaz ludziz
izśrodowiskaz(15%).zDziękizekspertomzzewnętrznymz
następujeztransferzwiedzyzzzgospodarkizdozuczelni,z
któryz zdecydowaniez poprawiaz jakośćz pracz –z wy-
różnionoz 44z projekty,z coz stanowiz 21%z ogółuz prac.z
Udziałzekspertówzwzprojektachzstudentówzprzedsta-
wionoznazrysunkuz5.z

Każdyz studentz byłz zobowiązanyz doz zgłoszeniaz
minimumz jednegoz pomysłuz wz dowolnymz obszarzez
zastosowań.z Przeważałyz innowacjez organizacyjnez
(57%)z orazz informatycznez (37%),z przyz prawiez cał-
kowitymz brakuz innowacjiz produktowychz iz techno-
logicznych.z Takaz sytuacjaz powtarzaz sięz odz lat,z coz
możnaztłumaczyćzbrakiemzmożliwościzprowadzeniaz
badańzprzezzstudentówzwzlaboratoriachzbadawczychz
uczelniz lubzprzedsiębiorstwa.zWynikizbadańzprzed-
stawionoznazrysunkuz6.z

Rys. 4. Udział procentowy projektów według właści-
cieli firm 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawiezwynikówzbadań.z

Rys. 5. Udział procentowy ekspertów w procesie zdo-
bywania wiedzy 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawiezwynikówzbadań.
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Pomysłowośćzstudentówzniezmazgranic.zNiektó-
rzyzzznichzproponujązwprowadzeniezinstalacjizalar-
mowychz iz monitorującychz zagrożeniaz wz firmach,z
inniz organizujązpunktyz zborneznazwypadekz zbliża-
jącychzsięzzagrożeń,zczasamizzdarzajązsięztakzorygi-
nalnezkoncepcje,zjakzprezentowaniezprocesuzbhpzzaz
pomocązfilmuzanimowanego,zaznawetzsposobuzdobo-
ruzmuzykiznazdyskotecezzzpunktuzwidzeniazzagrożeńz
słuchu.zSelekcjazpomysłówzjestzjednakzdużaz–ztylkoz
20%z zgłoszonychz pomysłówz maz wartośćz rynkową.z
Trzebaz jednakzpodkreślić,z żez tez informacjez sązwy-
jątkowozcenne,zgdyżzpozwalajązprecyzyjniezsformu-
łowaćzwnioskizozfinansowaniezpomysłówzstudentówz
zzfunduszyzunijnychzlubzinnychzźródeł.z

Niemalzwszyscyzstudenciz(95%)zwykorzystujązza-
sobyzwiedzyzudostępnionezwzinterneciezprzezztakiez
instytucje,z jak:z Centralnyz InstytutzOchronyzPracy,z
Państwowaz Inspekcjaz Pracy,z Urządz Dozoruz Tech-
nicznego,z urzędyz skarbowez iz jednostkiz administra-
cjiz terytorialnej.z Studenciz rozwijająz mapęz wiedzyz
ozwzoryzdokumentówz iz formularzy,zwykazyzustaw,z
piktogramów,z środkówz ochronyz indywidualnej,z in-
strukcjezalarmowezorazz innez informacjezniezbędnez
wzkażdymzprzedsiębiorstwiez iz instytucjizdozprowa-
dzeniaz działalnościz gospodarczej.z Prawiez wszyscyz
(85%)z wykorzystująz zasobyz wiedzyz zdobytejz naz in-
nychzzajęciach,zaz sąz toz rysunkizwyrobówz izkoszto-
rysy,zwspartez obliczeniamiz iz analizami.zWiększośćz
zznichz(65%)zuzupełniazmapęzwiedzyzozwłasnezzbioryz
zdjęćz iz filmówzodwzorowującychz rzeczywistośćzwy-
stępującązwzprzedsiębiorstwach.zKorzystaniezzzbazz
danychzprzezzstudentówzilustrujezrysunekz7.z

Reasumując,z wprowadzeniezmapyz wiedzyz doz na-
uczaniazorganizacjizprzedsiębiorstwzwyzwalazpostawyz
proinnowacyjnezuzstudentówzizprzymuszazdozzapisy-
waniazróżnychzpomysłówzizdoświadczeńzpodczaszzajęć.z

podsumowanie 

nalizującz „kostkę”z wiedzy,z utworzo-
nązzezwszystkichzmapzopracowanychz
przezzstudentówzzzokresuzośmiuzlat,z

możnazstwierdzić,zżezstudencizakceptujązpro-
ponowanyzimzsposóbzzapisuzwiedzy,zzgłaszająz
pomysłyz rozwojowe,z którez przyczyniająz sięz
dozdoskonaleniazprocesuzzdobywaniazwiedzyz
iz oferowaniez goz kolejnymz grupomz zadanio-
wymznazwyższymzpoziomiez jakości.z Istniejąz
przesłanki,z żez upowszechnieniez tegoz instru-
mentuzzarządzaniazwiedzązwzuczelnizprzyczy-
nizsięzdozwzrostuzjakościzświadczonychzusługz
edukacyjnych.z

Zaletyz stosowaniaz mapz wiedzyz dostrze-
głyzrównieżzprzedsiębiorstwaznastawioneznaz
rozwój,zazpotwierdzająztozbadaniazprowadzo-
nez naz Wydzialez Budownictwaz Politechnikiz
Wrocławskiej*z[2,z5].zOtrzymanoz286zankietz
odz firmz zainteresowanychz tymz instrumen-
temzzarządzania,zaz liczbaz tazciąglezrośnie.z
Istniejąz przesłanki,z żez upowszechnieniez
tegoz instrumentuz pozaz uczelniąz przyczyniz
sięz doz wzrostuz innowacyjnościz przedsię-
biorstwzizpoprawyzkonkurencyjnościznaszejz
gospodarki.z

dr inż. Andrzej Polak 
WydziałzBudownictwaz

PolitechnikizWrocławskiejz

*zProjektzbadawczyznrz1251/B/T02/2011/40zpt.z„Systemzza-
rządzaniazwiedzązwzprzedsiębiorstwie”
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Teaching of the Company Organization  
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describesz resultszofz thez research,zwhichz showz thatz thezMapz
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produkcja w klasie światowej
fanaberia najbogatszych  
czy standard w zarządzaniu produkcją? 

Marek Dudek 

wprowadzenie 

warunkowaniaz współczesnegoz zarządzaniaz
sprawiają,z żez klasycznez podejściez doz pro-
wadzeniaz biznesuz niez jestz adekwatnez doz

szybkościz zmianz zachodzącychzwz otoczeniu.z Corazz
wyraźniejz uwidaczniaz sięz tendencjaz wz budowaniuz
wszelkiegoz rodzajuz struktur,z którez pozwalająz naz
szybszązreakcjęznazpojawiającezsięzzmiany.zTązten-
dencjązjestzuelastycznianie,zpoprzezzichzwyszczupla-
niezizoutsourcing,zgenerującezpowstawaniezstrukturz
pozwalającychz przełożyćz akcentyz zz próbz prognozo-
waniazizstrategicznegozplanowaniaznazszybkośćzre-
agowaniazizdostosowywaniazsięzpoprzezzzdolnośćzdoz
wykorzystaniazinformacji1).zDozelementówzzapewnia-
jącychzszybkośćzizelastycznośćzstrukturalnąznależą2):z
zz trafnezrozpoznaniazmigracjizwartości;z
zz opracowaniezizstałezaktualizowaniezmodelizbizne-

su,zktórezpotrafiązpodążaćzzazmigracjamizwartości;z
zz badaniaz iz rozwój,z którezumożliwiająz pozytywnez

zaskakiwaniez rynkówz innowacjamiz produktowymiz
izprocesowymi;z
zz globalnyz iz lokalnyzmarketingz zapewniającyz per-

fekcyjnązkoordynacjęzofertyzfirmyzizpotrzebznabyw-
cówznazwielkichz rynkachz zdolnychz utrzymaćz kosz-
townyzsystemzzarządzaniazdynamicznego;z
zz systemzprodukcjizwzklasiezświatowejz(WCM),zktó-

ryzumożliwiazwytwarzaniezproduktówzwzwymaganejz
liczbiezizjakościzorazzszybkiezprzestawieniezsięzizada-
ptacjęzdozzmiennychzwymagań.z

Wzobszarzezzarządzaniazprodukcjązobserwujemyz
podobnezzjawiska.zOsiągnięcieznajwyższegozzdefinio-
wanegozpoziomuzzorganizowaniazsystemówzproduk-
cjiz tzw.z RAMz (Real Agile Manufacturing)z wymagaz
elastycznościz strukturalnejz orazz związanychz zz niąz
szybkościzreakcjizizzdolnościzdozdostosowywaniazsięz
dozzmieniającegozsięzotoczeniazrynkowegoziztechno-
logicznego.zElastycznośćztazopierazsięznazzałożeniachz
decentralizacji,z automatyzacjiz iz autonomicznościz
strukturalnej.zMazonaznazceluzzwiększeniezzdolno-
ścizdozprodukcjizzmiennychzasortymentówzwzbardzoz
krótkimzczasiez(wzodpowiedziznazgwałtownezzmianyz
wzotoczeniu)z poprzezz swojez praktycznieznieograni-
czonezzdolnościzdozkreacjizstrukturz(tworzonychznaz
zasadachzwirtualności,zzwinności,zszczupłościzizela-
styczności),ztworzączwztenzsposóbzcorazztozbardziejz
uniwersalnezformyzzorganizowania,zwzzależnościzodz
zaistniałychz potrzeb.z Wz pogoniz zaz zwiększeniemzz

elastycznościz corazz częstszymz zjawiskiem,z szcze-
gólniez wz grupiez wielkichz przedsiębiorstwz produk-
cyjnych,z jestz definiowanie,z az następniez tworzeniez
własnychzkoncepcjizorganizacjizsystemówzprodukcyj-
nych.zMajączzazwzórzTPSz(Toyota Production System)z
sąz tworzonez zbioryz zintegrowanychz metodologii,z
modeli,znarzędzi,zoptymalizującychzprocesyzproduk-
cyjno-logistyczne,z pozwalającez naz ciągłąz poprawęz
osiągnięćz (wyników)zsystemówzprodukcyjnych3).zSąz
onezwspomaganezpoprzezzwdrażaniezróżnegozrodza-
juzsystemówzaudytu,zukierunkowanychznazosiągnię-
ciezzałożonychzcelów,zwspieranychzsystememzodpo-
wiednioz dobranychz wskaźnikówz (Key Performance 
Indicatorsz–zKPI)zorazzzintegrowanymzsystememzza-
rządzania.zTworzonezsązonezwzcelu:z
zz kontrolizizstopniowejzredukcjizwszelkiegozrodzajuz

nieuzasadnionychz kosztów,zwyrażonychz zaz pomocąz
stratz(muda);z
zz utrzymaniaz najwyższegoz poziomuz jakościz pro-

dukcji;z
zz redukcjizdozminimumzczasuztrwaniazwszystkichz

procesów;z
zz rozpowszechnianiaz (wizualizacji)z iz standaryzacjiz

osiąganychzwyników;z
zz rygorystycznegoz przestrzeganiaz standardówz

izużywanychznarzędzizorganizatorskich;z
zz zaangażowaniazwszystkichzpracownikówznazkaż-

dymzpoziomiezorganizacyjnymzizichzmotywowania;z
zz zachowaniaz elastycznościz strukturalnejzwzodpo-

wiedziznazzmianyzrynkowe;z
zz wypracowaniazwłasnejzścieżkizciągłegozdoskona-

lenia,zzmierzającejzdozuzyskaniazstandarduzproduk-
cjizwzklasiezświatowej.z

Teznowezkoncepcjezorganizacjizprodukcjizpowsta-
jąznajczęściejznazbaziezwytycznychzorganizacyjnychz
zapożyczonychzzzToyotyz iz skupionychzwokółzmode-
luzprodukcjizwzklasiezświatowejzWCMz(World Class 
Manufacturing).z

Produkcja w klasie światowej 

rodukcjaz wz klasiez światowejz (WCM)z jestz
projektemz bazującymz naz organizacjiz TPSz
orazzkoncepcjizLean Manufacturing,z zakła-

dającymzwzwersjizdocelowejzprodukcję,zktórązcechujez
zero:zzzwypadkówzzzstratzzzdefektówzzzawarii.z

WCMz toz takżez sposóbz organizacjiz przedsię-
biorstwaz pozwalającyz naz osiągnięciez najwyższego,z
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,

możliwegoz poziomuz organizacjiz produkcjiz poprzezz
wdrażaniez nowoczesnychz metodz zarządzania,z roz-
poczynającz odznajprostszychz rozwiązań,z takichz jakz
5S,z wizualizacja,z standaryzacja,z łańcuchyz wartościz
poprzezzmetodyzbardziejzskomplikowanez(jakzSMED,z
KAIZEN)zdozkompleksowychzmetodologiizzarządza-
niaz przedsiębiorstwemz (jakz Total Industrial Engi-
neeringz–zTIE,zTotal Quality Managementz–zTQM,z
Total Productive Maintenancez–zTPM,zLean Manu-
facturingz–zLM).zWCMzpowstałzjakozwynikzobserwa-
cjizsposobówzizmetodzpracyznajlepszychzjapońskichz
firmz(Yamashina4),zSchonberger5)).z

ZorganizowaniezwedługzwytycznychzWCMzozna-
czazobecnieznajwyższy,zmożliwyzdozosiągnięciazpo-
ziomzorganizacjiz przedsiębiorstwa6).zMożez onz sta-
nowićzwzorzeczizwzniedalekiejzprzyszłościzstaćzsięz
standardemz zorganizowaniaz współczesnejz działal-
nościzprodukcyjnej.zNależałobyzjednakzwzpierwszejz
kolejnościz stworzyćz zbiórz jednolitychz wytycznychz
organizacyjnychz (koncepcji,z metod,z narzędziz itp.)z
będącychzwzzasięguzwdrożeniazwzkażdymzrodzajuz
przedsiębiorstwazprodukcyjnego,zgdyżzobecniezist-
niejezdużazdowolnośćzwztymzzakresiez(każdezprzed-
siębiorstwozmożezustalaćzwłasnezścieżkizosiągnię-
ciazWCM).zNależyztakżezdodać,zżezWCMzjestztylkoz
jednymz zz etapówz pośrednichz wz rozwojuz zorgani-
zowaniazdziałalnościzprodukcyjnej,zktóryzdocelowoz
zmierzaz doz osiągnięciaz najwyższego,z obecniez zde-
finiowanegoz poziomuz doskonałościz produkcyjnej,z
czylizRAM.z

Biorącz podz uwagęz przebiegz wdrożeńz wz wieluz
przedsiębiorstwachzprodukcyjnychzwzPolscez izbrakz
standardówz wz tymz aspekcie,z możnaz zdefiniowaćz
podstawowezfilary7),zktórezmogąztworzyćzfundamentz
WCM.z Sąz onez podzielonez naz obszary:z technicznyz
izzarządczy.z

filary techniczne produkcji  
w klasie światowej 

ilaryztechnicznezsązzbioremzwytycznychzor-
ganizacyjnychzwznajważniejszychzobszarachz
produkcji,zodpowiadającychzzaztzw.zadapta-

cyjnośćz produkcji.z Adaptacyjnośćz należyz rozumiećz
jakoz trwałąz zdolnośćz systemuz doz adaptacjiz doz no-
wych,znieprzewidzianychzzjawiskzwzkrótkimzokresiez
(adaptacyjnośćzsystemuzjestznierozerwalniezzwiąza-
nazzzmożliwościamizstrukturyzwzzakresiezkształtowa-
niaznowychzukładów,zniejednokrotniezwybiegającychz
pozazklasycznezstrukturyzprodukcyjne).zDozfilarówz
obszaruztechnicznegoznajczęściejzzaliczazsię:z
zz analizęzkosztówz(Cost Deployment – CD),z
zz ukierunkowanez ciągłez doskonaleniez (Focused 

Improvement – FI),z
zz autonomicznez utrzymaniez ruchuz (Autonomous 

Maitenence – AM),z
zz organizacjęzmiejscazpracyz(Workplace Organization 

– WO),z
zz profesjonalnez utrzymaniez ruchuz (Professional 

Maintenence – PM),z
zz kontrolęzjakościz(Quality Control –zQC),z
zz kompleksowez (wczesne)z zarządzaniez wyrobemz

(Early Product Management – EPM),z
zz kompleksowez(wczesne)zzarządzaniezoprzyrządo-

waniemz(Early Equipment Management – EEM),z
zz logistykęz(Logistic – L),z
zz obsługęzklientaz(Customer Service – CS),z

zz zarządzaniez rozwojemz pracownikówz (People 
Development – PD),z
zz zarządzaniez bezpieczeństwemz (Safety Manage-

ment – SM),z
zz zarządzaniezśrodowiskiemz(Environment Manage-

ment –zEM).z
Każdyz zz filarówz technicznychz jestz zbioremzwy-

tycznych,zktórezsązpodzieloneznaztzw.zkrokiz(etapyz
–z każdyz filarz maz swoichz precyzyjniez określonychz
7zkroków).zWdrażaniezfilarówzpolegaznazrealizacjiz
kolejnychzzdefiniowanychzkrokówzzapisanychzwzpo-
stacizcelu.zNastępniezjestzdokonywanazocenazstop-
niazzaawansowaniazwdrożeniazkażdegozzztychzfila-
rówz podczasz audytówz kontrolnychz (wewnętrznychz
izzewnętrznych).zNaztejzpodstawiezkażdyzzzfilarówz
technicznychzotrzymujezpunkty,zktórezpozzsumowa-
niuzdajązcałkowityzobrazzzaawansowaniazwdrożeniaz
WCMzwzprzedsiębiorstwiez(wzceluzlepszejzwizualiza-
cjizstopniazzaawansowaniazwdrożeniazprzyznajezsięz
medale,zjakiezprzysługujązzazosiągnięciezokreślone-
gozpoziomuzpunktów,zzaczynajączodzmedaluzbrązo-
wegozzazwięcejzniżz50zpkt.,zsrebrnegozzazwięcejzniżz
60zpkt.,zzłotegozzazwięcejzniżz70zizpowyżejz85zpkt.z
mamyz tzw.z World Class)8).z Granicez przyznawaniaz
medalizsązumownezizzależązodzindywidualnychzpre-
ferencjizprzedsiębiorstw,zwzszczególnościzróżniceztez
sązwidocznezdlazpoziomuzsrebrnegozmedaluz(moż-
liwyzpoziomzodz70)zorazzzłotegoz(możliwyzpoziomz
odz80).z

Tworzeniezindywidualnychzsystemówzprodukcyj-
nychzklasyzWCMzpolegaznazzdefiniowaniuz izwybo-
rzez10zpodstawowychzfilarów,zzezzbioruzdostępnychz
obszarówzpotencjalnychzusprawnień,ztakzdobranych,z
ażebyz objąćz ocenąz wszystkiez zdefiniowanez filary.z
Praktykujezsięzzatemzłączeniezpokrewnychzobszarówz
wz jedenz filarz (np.z EPMz +z EEM,z Lz +z CS,z WOz +z
AM).zKażdyzfilarzjestzocenianyzwzskalizodz0zdoz10z
(maksymalnazliczbazpunktówzWCMztoz100),zprzyzza-
chowaniuzsześciuzpoziomówzskalizocenyz(odz0zdoz5),z
przyzczymzpoziomzpierwotny,zoznaczającyzbrakzzro-
zumieniazlubzbrakzzdefiniowaniazproblemu,zjestzwy-
cenianyznazzerozpunktów.zOcenazkompleksowazjestz
wyrażonaz zaz pomocąz wskaźnikaz wdrożeniaz WCMz
(np.zIndex Implementation Methodology – IIM),zktó-
ryzjestzsumązliczbyzpunktówzuzyskanychzzzkażdegoz
zz 10z filarówz technicznych.z Ponadtoz ubieganiez sięz
oztzw.zmedalezwymagazuzyskaniazprzynajmniejzmini-
malnegozpoziomuzniektórychzfilarówztechnicznych,z
azwzszczególności:z
zz medaluzbrązowegoz–zminimalnyzpoziomzfilarówz

technicznych:zSMz(poziomz3),zAMz(poziomz2),zPMz
(poziomz2),zWOz(poziomz2),z
zz medaluzsrebrnegoz–zminimalnyzpoziomzfilarówz

technicznych:zSMz(poziomz4),zAMz(poziomz2),zPMz
(poziomz3),zWOz(poziomz3),zQCz(poziomz2),z
zz medaluz złotegoz –z minimalnyz poziomz filarówz

technicznych:z SMz (poziomz 4),z AMz (poziomz 2),z
PMz(poziomz4),zWOz(poziomz4),zQCz(poziomz4),zLzz
(poziomz4).z

filary zarządcze produkcji  
w klasie światowej 

ilaryzzarządczezsązuzupełnieniemzfilarówzob-
szaruztechnicznegoz(bezzwdrożeniazfilarówz
zarządczychz implementacjaz filarówz tech-

nicznychz niez byłabyzmożliwa).z Doz filarówz obszaruzz
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zarządczego,z którez sąz takżez zbioremz wytycznych,z
zaliczazsię9):
zz zaangażowaniezzarząduzwzproceszzmian,z
zz jasnezokreśleniezcelówzwzpostacizKPI,z
zz stworzeniezogólnegozplanuzrealizacjizprojektu,z
zz przydzieleniezzasobówzludzkich,z
zz zaangażowaniezcałejzzałogi,z
zz ukierunkowaniezzałogiznazosiągnięciezpoprawy,z
zz określeniezterminówzizbudżetu,z
zz określeniezkonkretnegozpoziomuzrozwoju,zktóryz

chcemyzosiągnąć,z
zz określeniezpoziomuzszczegółowościzdziałań,z
zz zmotywowaniez pracownikówz bezpośrednioz pro-

dukcyjnych.z
Wdrożeniez filarówzobszaruzzarządczegoz jestzre-

alizowanezkażdorazowo,zilekroćznastępujezwdrożeniez
poszczególnegozfilaruztechnicznego.zOznaczazto,zżez
wz trakciezwprowadzaniazwzżyciezkolejnychzkrokówz
poszczególnychz filarówz technicznych,z każdorazowoz
powinnyzbyćzwdrażanez filaryz zarządczez (praktyku-
jez sięz takżez wz początkowejz faziez WCMz wdrożeniez
wzpierwszejzkolejnościzfilaruzzarządczego,zazpotemz
odpowiadającegoz muz filaruz technicznego,z przecho-
dzączwzkolejnychzetapachzdozrównoległychzwdrożeńz
filarów).zWztrakciezprzyznawaniazocenzposzczegól-
nymzfilaromztechnicznymzjestzbranyzpodzuwagęzsto-
pieńzwdrożeniazfilarówzzarządczych.z

wybrane wnioski z wdrożeń  
systemów produkcji w klasie światowej 

iorączpodzuwagęzlicznezjużzwdrożeniazWCMz
wzPolsce,zmożnazwysunąćzwnioskizdotyczą-
cezjegozfunkcjonowania.zGeneralniezmożnaz

stwierdzić,zże:z
z� Bardzoztrudnozosiągnąćzklasęzświatowązwzkrót-

kimzokresiez–zokreszwdrożeniazwszystkichz filarówz
szacujezsięznazminimumz10zlat10).z
z� Niepotrzebniez iz doz tegoz bezkrytyczniez przeno-

siz sięz wzorcez zarządzaniaz zaczerpniętez zz kultu-
ryz japońskiej,z wypaczającz wz tenz sposóbz ichz sensz
praktyczny.zDotyczyztozprzedezwszystkimzkoncepcjiz
lean,z któraz wz warunkachz polskichz corazz częściejz
oznaczaz redukcjęz kosztówz (eliminacjęz strat)z po-
przezzzmniejszeniezpersoneluzbezpośredniozproduk-
cyjnegoz (stądzLEANz–zLess Employee Are Need).z
DodatkowozpojęciezbohaterazWCM,zczylizosobyzbar-
dzozmocnoz zaangażowanejzwzprocesz zmianzWCMz
iz osiągającejz najlepszezwynikizwz grupiez jednorod-
nej,zjestzsprowadzanezdozrolizpodrzędnegozczynni-
kazwspomagającegozproceszzmian.zPrzecieżzpodło-
żemzfunkcjonowaniazszczupłejzprodukcjizjestznada-
niezszczególnegozznaczeniazczynnikowiz ludzkiemuz
wzprocesiezzmian,zchociażbyzpoprzezzpojawieniezsięz
nowejzetykizbiznesu,zktórazpolegaznaztraktowaniuz
pracownikówzniezjakozniewolników,zalezjakoznajważ-
niejszezpodmiotyzorganizacjiz(humanizacjazpracy).z
Wz takiez rozwiązaniez wz równymz stopniuz powinniz
byćzzaangażowanizprzedstawicielezkadryzkierowni-
czejzwszystkichzszczebli,zjakzizpracownicyznajemniz
(kolektywizacjazpracy).z
z� WCMzpowinienz byćz uwieńczeniemzdokonanychz

zmianz naz przełomiez latz iz intensywnejz pracyz nadz
zmianą.zOznaczaz to,z żez niezmożnazwdrażaćz zz po-
wodzeniemzWCM,zniezmajączzaimplementowanychz
podstawowychz metodologiiz zarządzaniaz przedsię-
biorstwemz(TIE,zTQM,zTPM,zLM),zprzynajmniejznaz

poziomiezpodstawowym,zoznaczającymzzrozumieniez
ichzideizizsensuzwprowadzania.z
z� Wdrażaniez WCMz należyz zacząćz odz dobraniaz

odpowiednichzludzi,zktórzyzbędązmoglizbyćzlidera-
miz10zfilarów.zNajczęściejzodbywazsięztozwzformiez
przekazaniaz dodatkowychz kompetencjiz kierowni-
komzistniejącychzwydziałówz(jednostek)zzbieżnychz
zz filaramizWCM,z rzadziejzwz formiez zatrudnieniaz
nowychz pracownikówz iz ewentualnegoz ichz doszko-
lenia.z
z� WCMzjestzprostyzizpraktycznyzwzimplementacji,z

gdyżzjestzbardzozsformalizowanyzizprzejrzysty.zJestz
zbioremz prostychz wytycznych,z doz którychz należyz
dążyć,z zapisanychz wz poszczególnychz krokachz (eta-
pach)zwdrażaniazposzczególnychzfilarów.zWprawdziez
WCMzdefiniujeznaznowozniektórezobszary,zazniektó-
rez inaczejznazywa,z jednakżez ideaz ichzzastosowaniaz
niezwykraczazpozazznanezmetodologiezpodstawowez
(TIE,zTQM,zTPM,zLM).z
z� WCMzniezjestznarzędziemzbenchmarkingu.zZzra-

cjiztego,zżezjestzonzzbioremzwytycznychzdefiniowa-
nymznazetapiezpoczątkowymzwdrożeniazwzkażdymz
przedsiębiorstwiez zz osobna,z niez możez stanowićz
standardu.zWynikaztozzzfaktuzdowolnościzwzdobo-
rzeznarzędzizwewnątrzzkażdegozzzfilarów.zRealiza-
cjazpodstawowegozceluzWCMzwzpostacizeliminacjiz
stratzwzprocesiezdostarczaniazproduktuzdozklienta,z
poczynajączodzdostawców,znazprocesachzwewnętrz-
nychzkończąc,zmożezwymagaćzużyciaz odmiennychz
narzędzizwzramachznawetz tychzsamychzkoncepcji.z
Niemniejz jednakz WCMz możez byćz dobrymz sposo-
bemzporównywaniaz(benchmarkingu)zzakładów,zalez
tylkozwewnątrzzdużychzgrupzprodukcyjnych,zreali-
zującychztezsamezcelez izopartychznaztychzsamychz
wskaźnikachz(KPI).z
z� PozytywnązstronązWCMzjestzłączeniezdziałańzlu-

dzizwzgrupachzinterpersonalnych,zgdyżzniezmazmoż-
liwościzznalezieniazniezbędnychzspecjalistówzwzobrę-
biezjednegozodcinkazprodukcyjnego.z
z� Wzwiększościzprzypadkówzfilarzanalizyzkosztówz

(Cost Deployment)zjestzdrogowskazemzdozwdrożeniaz
WCM,z czyliz filaremzwdrażanymzwzpierwszejz kolej-
ności.zOznaczazonzsystematycznązidentyfikacjęzmar-
notrawstwaz (strat)z iz przekształceniez (wycenę)z ichz
wzkoszt.zIstotnezzatemzjestzprzeanalizowaniezposia-
danychz danychz naz bardzoz szczegółowymz poziomiez
(stratyznazstanowisku,znazmaszynie,zwzadministra-
cjizitp.).zNajczęściejzpopełnianymzbłędemzjestzrozpo-
czynaniezdziałańzWCMzbezzposiadaniazkluczowychz
informacji,z poddawanychz szczegółowejz analizie.z
Powinienz zatemz istniećz systemz identyfikacji,z gro-
madzeniaz izprzetwarzaniazkluczowychzdanych,znie-
zbędnychz doz wyznaczeniaz kluczowychz wskaźnikówz
celówz (KPI),z az wykorzystywanychz doz identyfikacjiz
izeliminacjizstrat.z
z� Częstoz wdrażającz filaryz techniczne,z zapominaz

sięzozwcześniejszymzwdrożeniuzfilarówzzarządczych.z
Oczywiściezjestzmożliwezwzpraktycezwdrożeniezrów-
noleglezfilarówztechnicznychzizzarządczych,zniemniejz
jednakztrudnozsobiezwyobrazićzwprowadzaniezwzży-
ciezszczegółowychznarzędzizWCMzbezzwcześniejsze-
goz zaangażowaniaz kierownictwaz wz procesz zmian,z
bezzokreśleniazcelówz(np.zwzpostacizKPI),zbezzstwo-
rzeniazogólnejzkoncepcjizrealizacjizzmianzczyzbezzza-
angażowaniaz całejz załogi.zFilaremzkrytycznymz jestz
7.zfilarzzarządczy,zodzktóregozwdrażaniezrównoległez
jestzuzasadnione.z
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podsumowanie 

organizowaniez systemówz produkcyjnychz
zmierzającychz doz osiągnięciaz poziomuz
WCMzstosujezwiększośćzfirm,z„którezmająz

ambicjęzosiągnięciazpoziomuzliderazbranżyz(rynku)z
lubz przynajmniejz osiągnięciaz pozycjiz wz górnychz
10%”11).zPonieważzniezmazbezpośrednichzwytycznychz
opisującychzosiągnięciezpoziomuzWCM,zkażdezprzed-
siębiorstwozindywidualniezokreślazczynnikizsukcesuz
orazzmetodyziznarzędzia,z jakiezbędązużytezdoztychz
działań.z

Odpowiadającz naz postawionez pytanie,z czyz
WCMz jestz bardziejz fanaberiąz najbogatszychz czyz
raczejzstandardem,znależyzstwierdzić,zżezobecniez
jestztymzpierwszym,zazpowinnozbyćztymzdrugim.z
Wdrożeniez WCMz jestz bardzoz kosztowne,z gdyżz
wymagaz oddelegowaniaz bardzoz dużychz zasobówz
kadrowychz doz pracyz nadz wdrożeniemz systemu,z
azjeszczezwiększychzdozjegozrozwijaniazizutrzyma-
nia.zDodaćzdoztegoznależyzdośćzdużyzkosztzprze-
prowadzanychzaudytówzwewnętrznychzizzewnętrz-
nych,z certyfikującychz wdrażaniez poszczególnychz
filarów.zWz tenz sposóbz powstajez elitarnyz systemz
zarządzaniazprodukcją,zdostępnyzzznaturyzrzeczyz
dlazwielkichz przedsiębiorstw.zElitarnośćz owazpo-
wodujez także,z żez WCMz jestz wdrażanez zaz wszel-
kąz cenę,z niez zważającz naz koszty,z szczególniez tez
ludzkie12).zWCMzpowolizstajezsię,zjakzkiedyśzISO,z
przepustkąz doz robieniaz „dużegoz biznesu”z alboz
standardemzrzetelnościzizefektywnościzfunkcjono-
waniaz przedsiębiorstwa,z dostępnymz wz pierwszejz
kolejnościzdlazpotentatówzfinansowych.zCozzatemz
zz pozostałymiz przedsiębiorstwami?z Czyz WCMz
możnazwprowadzaćzwzmałychzizśrednichzfirmach?z
Oczywiściez żez tak,z podz warunkiem,z żez wyelimi-
nujemyz tzw.z wypełniacze,z az pozostawimyz to,z coz
wzWCMzjestznajistotniejsze:zskupimyzsięznazwzro-
ściezproduktywnościzizefektywności,zograniczeniuz
kosztówzprodukcji,zprzyzjednoczesnymzogranicze-
niuz doz minimumz kosztówz wdrożeniaz projektu.z
Jednymzsłowemznależyzdziałaćzzawszezzdroworoz-
sądkowozizskupiaćzsięznazwspółczynnikuzB/Cz(Be-
nefit/Cost),zktóryzmazbyćznajwyższy,z jakztoztylkoz
możliwe13).z Poprzezz wyeliminowaniez wypełniaczyz
(dedykowanychzdlaznajwiększychzprzedsiębiorstw)z
możliwezjestzstworzeniezstandarduzWCM,zbędące-
gozpodstawązzarządzaniazwspółczesnązprodukcją.z
Zatemzjeżeli:z
zz zredukujezsięzwszystkiezmożliwezstratyz(LM);z
zz opanujez sięzdozperfekcjiz jakość,zwłączajączwz toz

wdrożeniezkulturyznietoleracjizwadzizspadkuzjakościz
(TQM);z
zz zadbazsięzozprewencyjnezkompleksowezutrzyma-

niezruchuz(TPM);z
zz stworzyzsięzwszystkiezstandardyzrealizacjizproce-

sówzorazz
zz dobierzezsięztypoweznarzędziazrealizacjiztychzpo-

stulatów,z
oznaczaćz toz będziez produkcjęz wz klasiez światowejz
(nowyzstandardzzarządzaniazprodukcją).z

dr inż. Marek Dudek 
KatedrazBadańzOperacyjnychzz
izTechnologiizInformacyjnych

AGHzAkademiazGórniczo-HutniczazwzKrakowiez
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The World Class Manufacturing – Whim of the Rich 
or Production Management Standard

Thezarticlezdealzwithzazconceptzofzorganizingzproductionz
systemz basez onz WCM.z Worldz Classz Manufacturingz isz
azprocess-drivenzapproachztozimprovingzmanufacturingz
operations.z WCMz isz az differentz setz ofz concepts,z
principles,z policiesz andz techniquesz forz managingz andz
operatingzazmanufacturingzcompany.zTozachievezWCMz
standardz companiesz shouldz attemptz toz bez bestz inz thez
fieldz atz eachz ofz thez competitivez prioritiesz (quality,z
price,z deliveryz speed,z deliveryz reliability,z flexibilityz
andz innovation).z Organizationsz shouldz thereforez aimz
toz maximizez performancez inz thesez areasz inz orderz toz
maximizezcompetitiveness.zThezpaperzalsozpresentszthez
resultsz ofz thez studiesz whichz consistedz inz processz ofz
WCMzimplementationzinzchosenzPolishzcompanies.z
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motywy m&a – szerokie możliwości 
rozwoju przedsiębiorstw  
poprzez fuzje i przejęcia  
 
Andrzej Szypko

wprowadzenie 

iniejszyz artykułz zwracaz uwagęz nazwielośćz
motywów,z zz powoduz którychz przedsiębior-
stwaz decydująz sięz naz fuzjez lubz przejęcia.z

Prezentowanyz zakresz literaturyz przedmiotuz dowo-
dzi,zżeznarzędziezrozwojowezorganizacji,z jakimzjestz
M&Az (Mergers and Acquisitions),z stwarzaz szerokiez
możliwościzrealizacjizstrategiizwzrostu.zFuzjezizprze-
jęcia,z będącz alternatywnymz wobecz wzrostuz orga-
nicznegozprzedsiębiorstwzsposobemzrozwoju,zczęstoz
stanowiązkorzystniejszązopcjęz inwestycji.zWłaściwez
wyboryzsposobówzrozwojuzwzpołączeniuzzzichzprawi-
dłowymz zarządzaniemz skutkująz wyższąz efektywno-
ściązkreowaniazplanowanychzwartościzorazzwiększąz
satysfakcjązinteresariuszy.z

cel artykułu 

ozwójz iz ekspansjazprzedsiębiorstwzstanowiąz
stałązcechęzichzdziałalności.zPodmiotzgospo-
darczyzpowinienzstalezdostosowywaćzprodukt,z

usługęzdozwymagającegozrynku.zTakazkoniecznośćzde-
terminujezzmianyzskutecznościzstrategiizzarządzania,z
zmianyztechnologiczne,zstrukturyzkosztów,zstrukturyz
aktywówzizpasywówzorazzwielezinnych.zWyznaczazcelez
izmotywyzaktywnościz firm,zściślezzwiązanezzarównoz
zzichzstanemzwewnętrznym,zjakzizspecyfikązoddziały-
waniazśrodowiskazzewnętrznego.zOstatecznazpozycjaz
rynkowazproduktuzlubzusługi,zazwzkońcowymzrozra-
chunkuzprzedsiębiorstwa,ztozzłożonazkonstrukcjazuży-
teczności,z jakości,z ceny,zwłaściwejzdystrybucji,z rekla-
my,zzarządzania,zmotywacjizpracowników,zwzajemniez
sprzężonegozoddziaływaniazakcjonariuszyzizinnychzin-
teresariuszy.zSukceszzarządzaniazprzedsiębiorstwem,z
definiowanyzjakozosiąganiezprzyjętychzcelów,zwskazujez
nazpoziomzskutecznościzdziałańzmenedżerów.z

Szerokoz rozumianyz rozwójz przedsiębiorstwaz
możez przebiegaćz naz sposóbz wzrostuz organicznego,z
wzrostuzzewnętrznegozlubzłączyćzobazsposoby.zKażdyz
zztychzsposobówzmazwielezzalet,zalezteżzsposobyztez
sięzróżnią.z

Wz niniejszymz tekściez pragnęz zwrócićz uwagęz naz
atrakcyjnośćzfuzjizizprzejęćzpoprzezzwskazanieznazróż-
norodnośćzmotywów,zdlazktórychzprzedsiębiorstwazsto-
sująztakieznarzędziazwzrostuzzewnętrznego.zIzchociażz
prawidłowozokreślonezmotywyzsązjedyniezpoczątkiemz
złożonegozalgorytmuzM&A,zsązjednocześniezistotnymiz
czynnikamizsukcesuzstrategiizłączenia1).zWymienionez
motywyzpokazujązjednocześniezwszechstronnośćzsku-
tecznegoz zastosowaniaz M&Az wz procesachz rozwojuz
podmiotówzgospodarczych.z

metodologia badawcza oraz wyniki 

okonanazanalizaz literaturyzprzedmiotuzwy-
różniaz wielez kryteriówz podziałuz motywówz
łączeń.z Wskazujez naz motywyz defensywnez

izofensywne,zorazzmotywy,zktórezmogązmiećzcharak-
terzzarównozofensywny,zjakzizdefensywny.zWykorzy-
staniezprzewagizzzzakresuztechnologiizmożezmiećznp.z
interpretacjęz ofensywną,z gdyz jestz traktowanez jakoz
zdobyciezprzewagiznaznowymzrynku.zMotywztechno-
logicznyzmożezmiećztakżezinterpretacjęzdefensywną,z
gdyzjestztraktowanyzjakozobronazprzedzkonkurencyj-
nymzrozwojemztechnologicznym.z

P.J.z Szczepankowskiz wyróżniaz zarównoz wielez
kryteriówzpodziału,zjakzizwielezmotywów.zSązwśródz
nich:z
zz motywyz rynkowe,z związanez z:z √z umocnieniemz

pozycjiznazrynkachzkrajowychzizzagranicznychz√zroz-
szerzeniemzdziałalnościznaznowezsegmentyzrynkowez
zarównozgeograficzne,zjakzizbiznesowez√zominięciemz
barierzwejściaznazrynekz√zprzystosowaniemzsięzdoz
nowejzizistniejącejzkonkurencjiz√zstworzeniemzprzy-
czółkazwejściaznaznowezrynki,zzwłaszczazzagranicz-
ne,zwzrostuzprzychodów;z
zz motywyzoparteznazłańcuchuzwartości;z
zz motywyzograniczeniazdegradacjizśrodowiskazna-

turalnego;z
zz motywyzinwestycyjne,zgdyznp.zprzedsiębiorstwoz

dążyzdozwzrostuzzyskuzizrealizujeztenzcel,zstosującz
działaniazofensywne;z
zz motywyzobronne,z gdyzpodmiotzdążyzdozobronyz

swojejz pozycjiz rynkowej,z któraz stajez sięz źródłemz
zwiększeniazzysków;z
zz motywyzwykorzystaniazpotencjałuzwytwórczego;z
zz motywyzoparteznazwartościzdodanej,znp.zwynika-

jącezzzwyczerpaniazwzmacierzystymzprzedsiębiorstwiez
efektówzskalizlubzzwiązanezzzdążeniemzdozprzedłuże-
niazcykluzżyciazwłasnychzproduktów;z
zz motywyzzwiązanezbezpośredniozzzzyskiemzizkosz-

tami,znp.zdążeniezdozosiągnięciazwyższychzzysków,z
niższychzcenzsurowcówzizmateriałów,zniższychzkosz-
tówz siłyz roboczej,z ulgz finansowychz iz podatkowych,z
oszczędnościztransportowych;z
zz motywyzzabezpieczeniazwzsurowcezizenergię,znp.z

zabezpieczeniaz bazyz surowcowej,z zabezpieczeniaz
wzenergięzizsiłęzroboczą;z
zz motywyzzwiązanezzzrozwojemzgospodarekzlokal-

nych,zkoniecznościązdokonaniazszybkichzinwestycji,z
wzrostuzprestiżu2).z

Ciekawąz prezentacjęz strukturyz celówz połączeńz
dostarczajązwynikizMerrillzLynchz zz latz 1987–1988z
orazzH.zHeinenzzz1998zr.zz
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,

Dwiez pierwszez grupyz motywówz określonychz
okresówzsązpodobne.zWzobuzprzypadkachzdominująz
motywyzochronyzrynków,znastępnązgrupęzstanowiąz
motywyz zdobyciaz nowychz rynków.zKolejnez pozycjez
zachowująz wzajemnez zróżnicowanie.z Naz przykładz
czwartąz grupąz motywówz badaniaz Merrillz Lynchz
(1987–1988)zjestzrozszerzeniezbazyzsurowcowej,zpod-
czaszgdyzwzbadaniuzH.zHeinenz(1998)zczwartązgrupęz
stanowiązniskiezpłace.z

RaportzGrantz Thorntonz zaz rokz 2009,z tj.z rokzwy-
stąpieniazdramatycznychzskutkówzwielkiegozkryzysuz
gospodarczegoz (2009)z iz zawierającyz ówczesnąz pro-
gnozęz rokuz następnego,z przedstawiaz układz moty-
wówzM&Az(rysunekz1).z

P.złańcuckizwyróżniaztakiezprzyczynyzM&A,zjak:z
zz zmianazpotrzebzizoczekiwańzklienta,
zz redukcjaz kosztówz poprzezz osiągnięciez ekonomiiz

skali,z

zz zdobyciez lepszejz pozycjiz
wzwalcezozklienta,zwprowadzeniez
nowychzproduktów,z
zz poprawaz jakościz wymagającaz

znaczącychzinwestycji,z
zz zmianazstrategiizkonkurencji3).z

WedługzS.zSudarsanamaz„fir-
myzdokonujązprzejęćzzezwzględuz
nazwielezprzyczynzozcharakterzez
strategicznymz iz taktycznym,z ta-
kichzjak:z
zz orientacjaznazwzrost:zwzceluz

ucieczkizzzmałegozrynkuzlokalne-
go,z zwiększeniaz rozmiarówz ryn-
ku,zosiągnięciazkorzyścizskali,z
zz uzyskaniez dostępuz doz zaso-

bów:z uzyskaniez dostępuz doz su-
rowców,z technologiiz iz innowacji,z
dostępuzdoztaniejzizwydajnejzsiłyz
roboczej,z
zz wykorzystaniezunikalnejzprze-

wagizwzceluzekspozycjizmarekzfir-
my,z reputacji,z możliwościz wz za-
kresiez projektowania,z produkcjiz
izzarządzania,z
zz obronaz wz celuz przeprowa-

dzeniaz dywersyfikacjiz wz obsza-
rzez produktówz iz rynkówzwz celuz
zmniejszeniaz fluktuacjiz zysków,z
zmniejszeniaz uzależnieniaz odz
eksportu,zuniknięciazkonkurencjiz
zagranicznejz naz własnymz tere-

nie,z obejściaz handlowychz barierz ochronnychz stoso-
wanychzwzinnychzkrajach,z
zz odpowiedźz naz potrzebyz klientów,z zapewnieniez

obsługizfiliomzzagranicznymznależącymzdozklientówz
krajowych,znp.zbankówzlubzfirmzksięgowych,z
zz wykorzystaniez pojawiającychz sięz okazji,z np.z ko-

rzystnegozkształtowaniazrelacjizkursówzwalutowych,z
cozumożliwiazdokonaniezprzejęciazniskimzkosztem”4).z

Wymienionez wyżejz grupyz motywówz mogąz sięz
wzajemniezuzupełniać.zMotywzofensywnyzmożezbyćz
np.zmotywemzrynkowym,zdotyczącymzzmianyzstra-
tegiizkonkurencji,zzwiązanymzzzinwestycjamizzagra-
nicznymi,zopartymiznazniskichzcenachzsurowcazkra-
juzinwestycji.z

Koncepcjizzarządzaniazwartościąztowarzyszyzinnyz
motywzM&A,zpowszechniezuzasadniającyzwzrostzze-
wnętrzny.zJestznimzzwiększaniezwartościzdlazakcjo-
nariuszy.zWartośćz dlaz akcjonariuszyz częstoz opisujez

wszystkiezmożliwezcelezizdziała-
niaz związanez zz generowaniemz
cash flow,z będącegoz podstawąz
wycenyzakcjiz przezz rynekzkapi-
tałowy.z Maksymalizacjaz warto-
ściz dlaz akcjonariuszyzwiążez sięz
zzidentyfikacjązcelówzstrategicz-
nychz iz sposobówz ichz realizacji,z
którez będąz służyćz ciągłejz mak-
symalizacjiz cash flowz wz możli-
wymz doz przewidzeniaz okresie,z
az zatemz maksymalizacjiz wyce-
nyzakcjizfirmy5).zMotywztenzjestz
jednakzkontrowersyjny.zNazjegoz
kontrowersyjnośćzwskazujązob-
szernez wynikiz badańz wpływuz
fuzjiz iz przejęćz naz wartośćz dlaz
akcjonariuszy.zSązonezniejedno-
znaczne.zWedługzM.E.zPorteraz

Rys. 1. Motywy przejęć w 2009 r. i prognozowane w 2010 r. 
Źródło:zGRANTzTHORNTON,zFuzje i przejęcia perspektywy poprawy koniunktury 
na świecie,zMiędzynarodowyzRaportzBiznesowyz2010,zs.z5.z

Tab. 1. Motywy M&A Merrill Lynch (1987–1988) i H. Heinen 
(1998) 

Motywy 1987-1988 Udział 
w % Motywy 1998 Udział 

w %

Ochronazrynkówz 34 Zabezpieczeniezpozycjizrynkowejz 20
Rozszerzeniezaktywnościz
wznowychzsegmentachz 21,2 Zdobycieznowychzrynkówz 16

Sprostanieznasilającejzsięz
konkurencjiz 15,4 Ulgizpodatkowezizcelnez 15

Rozszerzeniezbazyzsurow-
cowejz 12,1 Niskiezpłacez 14

Możliwościzpozyskaniaz
nowychztechnologiiz 7,1 Zabezpieczeniezdostawzsurowcówz 13

Oczekiwaniezzwiększeniaz
zyskówz 6,8 Stworzeniez lepszychz możliwościz

zbytuzproduktówz 6

Utrzymaniezdotychczaso-
wychzwięzizkorporacyjnychz 2,8 Motywyzczystozprywatnez 6

Pozostałez 0,6 Niedobórztaniejzlubzfachowejzsiłyz
roboczejzwzmacierzystejzfirmiez 3

- - Niskiezcenyzsurowcówzizmateriałówzz
dozprodukcjiz 2

- - Pozostałez 5

Źródło:zMERRILLzLYNCH, Mergerstat Review,zPortlandz1988;zH.zHEINEN,z
Motives of Mergers and Acquisitions,z„SurveyzofzCurrentzBusiness”,zWashingtonz
1998,zs.z202–206;zP.J.zSZCZEPANKOWSKI,zFuzje i przejęcia – techniki oceny 
opłacalności i sposoby finansowania,zWydawnictwozNaukowezPWN,zWarszawaz
2000,zs.z130–131.z
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lubzRavenscraftaz izSchererazwynikizwzdużychzpró-
bachz świadcząz oz niewielkimz przeciętnymz wpływiez
tychzoperacjiznaztworzeniezbogactwazdlazakcjonariu-
szy.zTakżezbadaniazprzeprowadzonezprzezzrenomowa-
nezfirmyzdoradczezdowiodłyzniezadowalającejzefektyw-
nościzfuzjizizprzejęćzzzpunktuzwidzeniazakcjonariuszy.z
Badaniazwzlatachz1993–1996,zautorstwazATzKearneyz
wykazały,zżez58%ztransakcjizintegracjizprzedsiębiorstwz
niez przyniosłyz znaczącychz korzyściz akcjonariuszom.z
MercerzManagementzConsulting,zanalizujączfuzjezzzlatz
1990–1996,z doszedłz doz wniosku,z żez prawiez połowaz
przyniosłazakcjonariuszomzstraty6).zPodobnezwnioskiz
osiągnąłz PricewaterhouseCoopers.z Zanalizowałz onz
rynkoweztransakcjezpowyżejz500zmlnzdolarów.zDanez
zebranezpodczaszstudiówzwykazały,zżezponadzpołowaz
integracjizzmniejszyłazwartośćzłączącychzsięzfirm7).z

Wynikizbadańzoznaczają,zżezwzwieluzprzypadkachz
podejmowaniezryzykazfuzjizlubzprzejęciaznazpodsta-
wiez tegozmotywuz niez realizujez go.z Istniejąz jednakz
transakcje,zktórezmajązznacznyzpotencjałzkreowaniaz
wartości,z np.z przejęciaz lewarowanez (P.z Wróbel)8).z
Specjalistaz tematu,z P.A.z Hunt,z równieżz dostrzegaz
zasadnośćz fuzjiz iz przejęćz wz realizowaniuz wartościz
dlazakcjonariuszy,zjednakzpodkreślazkoniecznośćzza-
chowaniazwysokiejzrozwagizwzwyborzeztychznarzędziz
rozwojuzprzedsiębiorstw9).z

A.J.z Sherman,z M.A.z Hartz orazz T.A.z Daniel,z
G.S.z Metcalf,z wśródz kluczowychz motywówz fuzjiz
wymieniają:z
zz restrukturyzacjęzprzemysłu,z
zz możliwośćzosiągnięciazredukcjizkosztówzwzwyni-

kuzefektuzskali,z
zz poprawęzprocesówzinżynieryjnychzorazztechnolo-

gicznych,z
zz wzrostzskalizprodukcjizwzistniejącychzliniachzpro-

duktowych,z
zz możliwośćz wykorzystaniaz posiadanegoz talentuz

menedżerskiego,z
zz przegrupowaniez nadmiaruz kapitałuz wz bardziejz

zyskownezlubzkomplementarnezobszary,z
zz korzyścizpodatkowe10),z
zz ograniczaniezkonkurencji,z
zz nabyciezkapitałuzintelektualnegozlubzfizycznego,z
zz globalnazobecnośćznazrynku11).z

Obecnaz falaz fuzjiz iz przejęćz jestz motywowanaz
głównie:
zz globalizacją,zktóraznabrałazdużejzdynamikizpozza-

kończeniuzzimnejzwojnyzizwprowadzeniuzgospodarkiz
rynkowejznazwieluzobszarach;z
zz tworzeniemznazobszarzezUniizEuropejskiejzjedno-

litegozrynku;z
zz postępemztechnicznymzzwłaszczazwzsferzezmożli-

wościzkomunikacyjnych;z
zz wysokimiz kursamiz akcji,zwykorzystywanymiz co-

razz częściejz jakoz środekz zapłatyz zaz przejmowanez
przedsiębiorstwo;z
zz upowszechnieniemz amerykańskiejz filozofii,z żez

nadrzędnymzcelemzprzedsiębiorstwaz jestzzapewnie-
niezzyskuzakcjonariuszom;z
zz koncentracjązprzedsiębiorstwznazkluczowychzob-

szarachzdziałalności;z
zz rozwojemzrynkówzglobalnychzwzwynikuzzaciera-

niazgranicznarodowych12).z
Szerokiez spojrzeniez naz problematykęz motywówz

M&AzprzedstawiazspecjalistazprzedmiotuzW.zFrąckowiak.z
Dzieliz jeznazmotywyznabywcyzizmotywyzsprzedawcy.z
Opróczzwyżejzwymienionych,zautorzzwracazuwagęznaz
dwaz inne,z wchodzącez wz zakresz motywówz nabywcy.z
Sąztozmotywyztechnicznezizoperacyjnezorazzmotywyz

menedżerskie.zWśródzmotywówztechnicznychzizopera-
cyjnychz wymienia:z dążeniez doz zwiększeniaz efektyw-
nościz zarządzania,z pozyskaniez bardziejz efektywnegoz
kierownictwazizusunięcieznieefektywnegozorazzsyner-
gięzoperacyjną.zWśródzmotywówzmenedżerskichzwy-
mienia:z wzrostz wynagrodzeńz kierownictwa,z prestiżuz
orazzwładzy,zzmniejszeniezryzykazzarządzania,zaztak-
żezzwiększeniezswobodyzdziałaniazdziękizpowiększeniuz
zasobówzwolnychzśrodkówzfinansowych.z

Rolazmotywówzmenedżerskichzstajezsięztymzwięk-
sza,zimzbardziejzróżnicujezsięzstrukturazakcjonariatuz
przedsiębiorstw.z Corazz większez rozproszeniez akcjiz
właścicielizzwiększazsiłęzprzetargowązkadryzzarządza-
jącej,zktórazczęstozrównieżzjestzposiadaczemzwzsposóbz
bezpośrednizlubzpośrednizznacznychzpakietówzakcji13).z

Motywamiz sprzedawcyzmogąz byćz tez finansowe,z
strategiczne,z administracyjnez orazz menedżerskie.z
Motywyzfinansowe,zzwłaszczazstratyzponoszoneznaz
działalności,zsąznajczęstszymizmotywamizsprzedażyz
przedsiębiorstw.z Opróczz nichzwystępująz takżezmo-
tywyznierealizowaniaz zamierzonychz celów,zwysokiez
zadłużeniez wymuszającez sprzedażz częściz aktywów.z
Innymizmotywamizspecyficznymizwztejzgrupiezmogąz
byćzreorganizacjazizdywersyfikacjazportfelazinwesty-
cyjnegozorazzwzrostzwartościzakcjiznazrynkuzkapi-
tałowym.z Strategicznymiz motywamiz sprzedażyz są:z
pozbyciez sięz niepotrzebnychz aktywów,z pozyskaniez
pożądanegoz podmiotuz biznesowego,z obronaz przedz
wrogimz przejęciem,z ograniczonezmożliwościz samo-
dzielnegoz rozwojuzorazzpoprawazpozycjiz konkuren-
cyjnej.zNakazzsprzedażyzwydanyzprzezzorganyzpań-
stwa,z np.z antymonopolowez orazz nowez stanowiskaz
kierowniczezodpowiadajązodpowiedniozdwómzostat-
nimzmotywomzsprzedawcy,ztj.zmotywomzadministra-
cyjnymzorazzmotywomzmenedżerskim14).z

Motywyz sprzedawcy,z związanez zz reorganizacją,z
przedsiębiorstwa,z wyprzedażąz zbędnychz aktywów,z
redukcjązzadłużeniazsązczęstymizprzyczynamizposzu-
kiwańzinwestorówzprzezzkrajowezpodmioty.z

Podobnegoz(jakzwyżej)zpodziałuznazmotywzsprze-
dawcyz iz nabywcyz dokonująz A.J.z Shermanz iz M.A.z
Hart.z Wedługz autorówz motywamiz sprzedawcyz są:z
wyjściez zz rynku,z niemożnośćz pozostawaniaz konku-
rencyjnymz jakoz podmiotz pojedynczyz (niezależny),z
zwiększeniezrentownościzprzezzefektzskali,zdostępzdoz
większychzzasobówznabywającegozprzedsiębiorstwa.z

Głównymiz motywamiz nabywcyz są:z zwiększeniez
dochodu,z redukcjaz kosztów,z osiąganiez synergiizwy-
nikającychzzzłączeniazhoryzontalnegozlubzwertykal-
negozalboz efektyz skali,zwzrostzpresjiz zez stronyz in-
westorów,zdążeniezdozredukcjiz liczbyzkonkurentów,z
zyskzpochodzącyzzznowychzrynkówzgeograficznych,z
dążeniezdozdywersyfikacjizproduktówzlubzusług.z

PolskizrynekzM&Azcharakteryzujezsię:z
zz stosunkowozwysokimzudziałemzprzejęćzozcharak-

terzezokazyjnym,zwymuszanymzczęstozprzezzprocesyz
prywatyzacyjne;z
zz wielomaz działaniamiz oz charakterzez obronnym,z

wynikającymiz zez świadomościz koniecznościz inte-
gracjiz jakoz warunkuz sprostaniaz konkurencyjnościz
wzprzyszłości;z
zz małąz złożonością,zwynikającąz zez słabościz syste-

muzbankowegoz izmałegoz zaangażowaniazwzdziałal-
nośćzinwestycyjną;z
zz silnymizpowiązaniamizzzprocesamiztransformacji,z

główniezprywatyzacją.z
WedługzM.zLewandowskegozuzasadnieniemzdlazpo-

dejmowaniazstrategiizwzrostuzzewnętrznegozjestzzjawi-
skozsynergii.zMożnazjązzapisaćzwzpostacizzależności:z
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Vabz=zVaz+zVbz+zSz
gdzie:
Vabz–zwartośćzpołączonychzfirm,z
Vaz–zwartośćzfirmyzA,z
Vbz–zwartośćzfirmyzB,z
Sz–zwartośćzsynergii15).z

Dokonanazanalizazliteraturyzprzedmiotuzpokazujez
szerokiez spektrumzmotywów,z zez względuz naz którez
spółkizdokonujązfuzjizlubzprzejęć.zZasadniczozdominująz
trzyzpodstawowezcelezłączeń.zSąznimizwzrostzpozycjiz
rynkowejzorazzwzrostzzyskuzizredukcjazkosztów.z

CzęstozcytowanymzmotywemzM&Azjestztakżezdo-
stępz doz surowców,z poprawaz technikiz iz technologii,z
osiąganiezefektówzsynergiiz iz skali.zOpróczz tejzgrupyz
wymieniazsięztakżeznp.zmotywzpozyskaniazefektywne-
gozkierownictwa,zwykorzystaniazpotencjałuzwytwórcze-
go,zograniczeniazdegradacjizśrodowiskaznaturalnego.z

Podjęciuzdecyzjizozfuzjizlubzprzejęciuzrzadkozrów-
nieżz towarzyszyz jedenzmotyw.z Zwyklez jestz ichz kil-
ka,zzzktórychzjedenzlubzdwazsązpodstawowe,zazinnez
cząstkowe.zWymienionez wyżejzmotywyzmogąz więcz
występowaćz oddzielniez lubz razemz wz konkretnymz

Tab. 2. Przykłady motywów fuzji i przejęć 

Kryterium  
motywu Rodzaj motywu Przykłady korzyści 

Kierunkowośćzdziałańz
strategicznychz

Pozycjazstrategicznazz
nazrynkuz

Poziomzzysków/kosztówz

Większyzdostępzdozsurowcówz
izenergiiz

Potrzebyzizoczekiwaniaz
klientaz

Poziomztechnologii

Korzyścizdlazakcjonariuszyz

Planyzstrategiczneznabywcy

Planyzstrategicznezz
sprzedawcy

Bezpieczeństwozśrodowiskaz
naturalnego

Wzrostzefektywnościzfunkcjo-
nowaniazprzedsiębiorstwazpo-
przezzefektywnezwykorzysta-
niezpotencjałuzwytwórczegoz

Więzizkorporacyjnez

Ryzykozfunkcjonowaniaz

Kontrolaznadzprzedsiębior-
stwem

Urynkowieniezgospodarkiz

Innez

Defensywny
Ofensywny

Rynkowy:znp.zmotywzrozwojuzrynku,z
motywyzoparteznazwartościzdodanej,z
ochronyzrynku,zprestiżuz

Wzrostuzzyskuzizredukcjizkosztówz

Zaopatrzeniezz
wzsurowcezizenergięz

Rynkowo-produktowyz

Poprawaz
jakościzproduktuz

Wzrostzwartościzdlazakcjonariuszy

Technicznyzizoperacyjnyz

Menedżerski

Sprzedawcy

Finansowy

Strategiczny

Menedżerski

Ograniczeniezdegradacjizśrodowiskaz
naturalnego

Opartyznazchęcizwykorzystaniazpoten-
cjałuzwytwórczego

Utrzymaniezdotychczasowychzwięziz
korporacyjnychz

Mniejszezryzykazdziałalności

Wzrostzpoziomuzkontroliz

Prywatyzacyjny

Innez

Wzrostzzakresuzobsługizrynku.zUtrzymaniezdotychczaso-
wegozzakresuzobsługizrynkuz

Poszerzeniezdziałalnościzoznowezsektoryzrynku,zwzrostz
przychodów,zwiększezefektyzskali,zsynergii.zZbudowaniez
przyczółkazwejściaznaznowezrynkiz

Zakupztańszychzsurowców,ztaniazsiłazrobocza.zKorzystaniez
zzinwestycyjnychzulgzpodatkowych,zefektyzskaliz

Korzystaniezzztańszychzsurowcówzwzregionie.zDostępzdoz
tanichzźródełzenergiiz

Wytwarzaniaznowychzproduktówzdostosowanychzdozpotrzebz
klienta.zWytwarzaniezwiększejzliczbyzproduktówz

Poprawazjakościzproduktuzwzwynikuzzastosowaniaznowocze-
snejztechnologii.zPoprawazizrozbudowaztechnologiizwytwa-
rzaniazproduktówz

Dywersyfikacjazdziałalnościzwzceluzosiągnięciazwysokichz
zysków.zKoncentracjazprodukcjizwzceluzosiągnięciazwyso-
kichzzysków.zZakupzprzedsiębiorstwazwzceluzdywersyfika-
cjizprodukcjiz

Zakupzprzedsiębiorstwazwzceluzobsługizwiększegozzakresuz
geograficznegozrynku.zOsiąganiezwysokichzstrategiizope-
racyjnychz

Wzrostzwydajnościzzarządzaniazpozwprowadzeniuzkadryz
kierowniczejzozwysokichzkompetencjach.zWzrostzwynagro-
dzeńzkierownictwa.zWzrostzprestiżuz

Obronazprzedzwrogimizprzejęciem
Utrzymaniezdziałalnościzoperacyjnejzzakładu

Sprzedażzwzceluzpoprawyzwynikówzfinansowych
Sprzedażzwzceluzuniknięciazbankructwaz

Utrzymaniezdotychczasowejzpozycjizprzedsiębiorstwaz
Utrzymaniezdotychczasowejzliczbyzmiejsczpracy

Uzyskaniezwyższychzpłac.zWiększyzzakreszwładzyzizodpo-
wiedzialności

Ograniczeniezryzykazkar,zpoprawazzdrowiaz

Większazefektywnośćzfunkcjonowaniazprzedsiębiorstwaz

Utrzymaniezpoprawnychzwięzizkorporacyjnychz

Poprawazbezpieczeństwazdziałalności

Poprawazefektywnościzwzrealizowaniuzcelówzinwestorskichz

Poprawazefektywnościzfunkcjonowaniazprzedsiębiorstwaz

Innez

Źródło:z opracowaniezwłasnez naz podstawie:z P.J.z SZCZEPANKOWSKI,zFuzje i przejęcia – techniki oceny opłacalności 
i sposoby finansowania,zWydawnictwozNaukowezPWN,zWarszawaz2000,zs.z110–132;zW.zFRąCKOWIAK,zFuzje i przejęcia,z
PWE,zWarszawaz1998,zs.z22–38;zM.zLEWANDOWSKI,zFuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych,WIG-Pressz
Warszawaz2001,zss.z16,z26–29,z209;zT.zSIEMIENIEC,zJ.zSROKA,zNastał odpowiedni czas na nowe fuzje i przejęcia,zBon-
nierzBusinessz(Polska),zWarszawaz2001,zs.z1;zMERRILLzLYNCH,zMergerstat Review,zPortlandz1988;zH.zHEINEN,zMotives of 
Mergers and Acquisitions,z„SurveyzofzCurrentzBusiness”,zWashingtonz1998,zs.z202–206;zJ.C.zHOOKE,zFuzje i przejęcia 
– jak skutecznie przeprowadzić transakcję,zLiber,zWarszawaz1998;zS.zSUDARSANAM,zFuzje i przejęcia,zWIG-Press,zWar-
szawaz1998,zs.z272–273;zP.złAńCUCKI,zIntegracja przedsiębiorstw po fuzji,zInstytutzZarządzania,zWarszawaz2003,zwww.
nowoczesnafirma.wp.pl/artykuly/artykuld_4569.htm.str.8,zPulszBiznesuzNetzSA,zwww.concordia.com.pl/prasa/pmr.htm

,
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przypadkuz łączeniaz przedsiębiorstw.z Naz przykładz
przedsiębiorstwozmożezdążyćzdozumocnieniazpozycjiz
rynkowejz(motywzpodstawowy),zplanowaćzdziałaniaz
sprzyjającezwzrostowiz zyskuz (motywz podstawowy),z
az jednocześniez oczekiwaćz ograniczeniaz degradacjiz
środowiskaz naturalnegoz (motywz cząstkowy)z orazz
poprawyz technikiz iz technologiiz produkcjiz (motywyz
cząstkowe).z

Zestawieniez złożonościz iz różnorodnościz wymie-
nionychzmotywówzprzedstawiaztabelaz2.z

implikacje praktyczne i społeczne 

ysokiez zróżnicowaniez iz wielośćz motywówz
łączeń,z którez mogąz towarzyszyćz fuzjiz lubz
przejęciuz wskazująz naz M&Az jakoz wszech-

stronnez narzędziez rozwojuz przedsiębiorstw.z Samz
proceszprzeprowadzeniazpołączeniazjestzbardzozzło-
żonymzprzedsięwzięciem,zwzktórymzokreśleniezmo-
tywówzjestzjednymzzzpierwszychzkrokówzrozpoczęciaz
algorytmuz M&A.z Tymz niemniejz uniwersalnośćz za-
stosowaniaz fuzjiz lubz przejęciaz wz procesiez rozwojuz
powinnaz zwracaćzwiększązuwagęzbeneficjentówznaz
korzyścizpołączenia.zWielezsposobówzwzrostuzprzed-
siębiorstwzmazwiększezuzasadnieniezwzwyborzezfuzjiz
lubzprzejęcia,zprzezzcozstwarzazwiększezszansezosią-
gnięciazsatysfakcjizinteresariuszy.z
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Motives of M&A – Strong Possibilities of Enterprises’ 
Development Through Mergers and Acquisitions

 
ThezgrowthzofzenterprisezmayzprogresszzthroughzM&A.zzInz
thezarticlezpresentedzmotives,zshowszthezuniversalityzofzsuchz
instrumentz inz planningz andz implementingz thez strategyz ofz
companies.zDiversityzofzmotives,zindicateszandzhighlightszthez
prestigiouszzrolezofzM&Azaszanzinstrumentzofzimplementingz
manyzaimszofzenterprises.

wprowadzenie 

elemz artykułuz jestz analizaz specyfikiz przed-
miotuz badań,z jakimz jestz przedsiębiorstwo.z
Naciskz zostałz położonyz przedez wszystkimz

nazwskazaniezróżnychzdylematówzczyztrudnościzzwią-
zanychz zz badaniemz przedsiębiorstw.z Analizaz będziez
oscylowaćzwokółzkilkuzpytań:zjakiezproblemyzpojawia-
jązsięzwztrakciezrealizacjizbadańzwzprzedsiębiorstwie,z
jakztezproblemyzmożnazrozwiązaćzorazzjakiezsązdyle-
matyzmetodologiczne?zWskazaniezróżnychzproblemówz
związanychzzzbadaniamizorazzmówieniezwzogólezozpo-
trzebiez badańzprzedsiębiorstwz jestz istotnezniez tylkoz
dlatego,zże,zjakztwierdzizpolitologzR.zPresthus,zobec-
niezżyjemyzwzspołeczeństwiezorganizacyjnym,zspędza-
jączwiększośćzczasuzwzróżnegoztypuzorganizacjach,zalez
takżezdlatego,zżezwynikizbadańzmogązprzełożyćzsięznaz
sposóbzfunkcjonowaniazprzedsiębiorstwa.zAnalizazteo-
retycznazzostaniezwzbogaconazpraktycznymizprzykła-
damizprowadzonychzprzezzautorkęzbadańzwzpolskichz
przedsiębiorstwach.z

przedsiębiorstwo w ujęciu socjologicznym 

nalizujączprzedsiębiorstwo,zM.zWeberzwycho-
dziz odzkoncepcjiz działaniaz społecznego.z „Jakz
każdezdziałanieztakżezdziałaniezspołecznezmożez

byćzokreślanezcelowozracjonalnie:zprzezzoczekiwaniazdo-
tyczącezzachowaniazprzedmiotówzświatazzewnętrznegoz
izinnychzludzi,zgdyzujmowanezsązonezjakoz «warunki»zlubz
«środki»zwzracjonalnymzdążeniuzdozszczegółowozrozwa-
żanychzwłasnychzcelówz(skutków)”z[Weber,z2002,zs.z18].z
Przedsiębiorstwozjestzbliskieztypowizidealnemuzdziała-
niaz racjonalnegoz –z „(…)z racjonalnośćz kapitalistyczne-
goz przedsiębiorstwazwyrażaz sięzwz tym,z żez dysponujez
onozstałymzkapitałem,zwystępujezwznimzzaplanowanaz
specjalizacjazizkoordynacjazpracy,zotrzymujezzyskzdziękiz
regularniezodbywającejzsięzwymianieztowarowej.zWzka-
pitalistycznymzprzedsiębiorstwiezcałyzproceszprodukcjiz
jestz kontrolowanyz przezz rozrachunekz pieniężnyz –z za-
równozzużytezwzprodukcjizdobrazmaterialne,zjakzizwyko-
rzystanazsiłazroboczazstajązsięzprzedmiotemzkalkulacjiz
pieniężnej”z[Kozyr-Kowalski,z1967,zs.z229–230].zWzso-
cjologiiz przedsiębiorstwoz jestz traktowanez jakoz układz
grupzspołecznychzizsiećzstosunkówzspołecznych.zWażnez
wz analizachz socjologicznychz sąz zachowaniaz pracowni-
ków,zmotywacja,zidentyfikacjazzzgrupązorazzfunkcje,zja-
kiezpełnizprzedsiębiorstwozwzspołeczeństwie.zPowyższez
elementyzskładajązsięznazcharakterystycznązdlazdanegoz
podmiotuzgospodarczegozkulturęzorganizacyjną.z

Nazprzedsiębiorstwozmożnaz spojrzećz zzpunktuzwi-
dzeniazróżnychzteoriizsocjologicznych.zPrzedsiębiorstwoz
rozumianezjestzjakozsystemzspołeczny,zczylizzespółz„po-
wiązanychzpozycjizizrólzspołecznychzskupiającychzsięzwo-
kółzprodukcjizizusługzorazzmającyzwłasnązstrukturęzskła-
dającązsięzzzformalnychziznieformalnychzgrup”z[Doktór,
2008,z s.z 341].z Wedługz T.z Parsonsaz iz N.z Smelseraz
przedsiębiorstwoz jakoz systemz społecznyz jestz zoriento-
waneznazosiąganiez specyficznychz celów;zwytwarzaz re-
gułyziznormyzpostępowaniazorazzsystemyzwewnętrznejz
kontroli,z tworzączsolidarnośćz iz zapewniającz integracjęz
wz ramachz wspólniez podzielanegoz systemuz wartościz
[Parsons,zSmelser,z2006].zPozaz tym,zabyzsystemzspo-
łecznyz przedsiębiorstwaz istniał,z sąz koniecznez także:z
uporządkowaniez relacjiz zz otoczeniem,zmotywacjaz pra-
codawcówzizpracowników,zbyzrealizowalizswezrole,zko-
munikacjazwewnątrzziznazzewnątrzzsystemu,zuznawaniez
wspólnychz przekonań,z zasadz izwartości,z np.z przedsię-
biorczośćzjakoznaczelnazwartośćz[Doktór,z2008,zs.z342].z
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Zzkoleizwzinterakcjonizmiezsymbolicznymzprzedsię-
biorstwozjestzrozpatrywanezjakozpolezinterakcjizpomię-
dzyz pracownikamiz iz przełożonymi.z Wewnątrzz takiejz
organizacjiz rodziz sięzwspólnaz kulturaz grupowaz kon-
struowanazwzprocesiezwspólnegozustalaniazznaczeń.z
Przedsiębiorstwozmożnazokreślić,zwedługz terminolo-
giizP.zBourdieu,zjakozpole,zczylizsiećzrelacjizpomiędzyz
podmiotamiz działania,z wz którymz pozycjez społecznez
sązprzedmiotamizgry.zPolezjestzobszaremzautonomicz-
nymzozokreślonychz regułachzpostępowaniazorazzwy-
znaczonychzgranicach.zGrazizwalkazwzpoluzrozgrywająz
sięzozpozycjezspołeczne,zwzktórychzsązużywanezróżnez
metody,zazcelemzjestzpodwyższeniezswojejzpozycjizspo-
łecznej.z Podczasz tejz gryz iz walkiz jednostkaz korzystaz
zzkapitałów,ztakichzjak:zkapitałzekonomicznyz(dobra,z
pieniądze),zkapitałzspołecznyz(siećzstosunkówzspołecz-
nychzizznajomości),zkapitałzkulturowyz(odziedziczonez
kompetencje,zkulturazizgust)z[Bourdieu,z2005].z

Istotnymzwkłademzsocjologiizdozekonomicznejzteo-
riizprzedsiębiorstwazjestzzatemzakcentowaniezstruktu-
ryzspołecznejzprzedsiębiorstwazjakozukładuzrólzizpozy-
cjiz składającegoz sięz zzoczekiwań,zpostaw,z interesów,z
wartościz wnoszonychz przezz członkówz przedsiębior-
stwaz (paradygmatz funkcjonalno-strukturalny)z iz jed-
nocześniez jakoz złożonejz sieciz interakcjiz społecznych,z
współtworzonejzprzezzwszystkichzczłonkówzorganiza-
cjiz(paradygmatzinterakcyjny).z

problemy prowadzenia badań terenowych 

badaniachz przedsiębiorstwz możnaz wyko-
rzystaćz zarównoz metodyz jakościowe,z jakz
iz ilościowe.zOzwyborzezmetodz iz technikzba-

dawczychz decydująz celz badańz iz problemz badawczy.z
Głównymz problememz badawczymz realizowanychz
przezzautorkęzprojektówzbyłazkulturazorganizacyjna1)z
wybranychz przedsiębiorstw2)z działającychz wz Polsce.z
Podstawowymz celemz byłaz diagnozaz tychżez kulturz
(całościowyzopiszwartości,znorm,zwzorówzzachowań,z
rytuałówzspecyficznychzdlazdanegozprzedsiębiorstwa).z
Badaniazbyłyzprowadzonezzgodniezzezschematemzstu-
diumzprzypadkuz(triangulacjazmetodzizdanych).zPrzed-
siębiorstwoz jestz tworemz wysocez złożonym,z podczasz
wdrażaniazprocedurzbadawczychznatrafiazsięzbowiemz
naz rozmaitez problemyz iz komplikacje.z Najistotniej-
szezwztrakciezprowadzeniazwłasnychzbadańzwzlatachz
2008–2009zizwzrokuz2011zautorkazprzedstawiazwzdal-
szejzczęściztekstu.z

Dostęp do badanych 

Kluczowyz problemz toz uzyskaniez zgodyz naz prze-
prowadzeniez badania.z Niezwyklez trudnoz jestz wejśćz
doz przedsiębiorstwaz „zz ulicy”z iz dostaćz zgodęz nazz

przeprowadzeniez badańz socjologicznych.z Właścicielez
bądźzkierownictwozwyrażalizzgodęznazudzieleniezwy-
wiadu,zjednakżezproblememzbyłozprzeprowadzeniezan-
kietzlubzwywiadówzzzpracownikamiz(wynikaćztozmogłoz
zzobawyzprzedznaruszeniemztajemniczfirmy).zZnaczniez
częściejzbadaczzjestzzmuszonyzwykorzystywaćzswójzka-
pitałzspołecznyzizpolegaćznazrekomendacjizswoichzzna-
jomychzlubzznajomychztychzznajomychz(wykorzystaniez
„słabychzwięzi”zwzterminologiizGranovettera).zPojawiaz
sięzzatemzistotnyzmetodologicznyzproblemzwzdoborzez
jednostekzbadaniaz–zbadaczzniezpowinienzznaćzbada-
nychz(kwestiazobiektywizmu).zNastępnymzproblememz
jestz dostępz doz respondentów.zNiektórzyz pracownicyz
niezwyrazilizzgodyznazuczestnictwozwzbadaniach,zgdyżz
niezchcielizsięzwypowiadaćznaztematzfirmyz–zanizpo-
zytywnie,zaniznegatywniezlubzoczekiwaliznagrodyzzaz
wypełnieniezankietyz(„cozbędęzzztegozmiał”).z

Podobniez wz badaniachz prowadzonychz wz 2011z r.z
wz przedsiębiorstwachz branżyz meblowej.z Problememz
stałoz sięz dotarciez doz pracownikówzbezpośrednioz za-
angażowanychzwzprodukcję.zTrudnościzwzdostępiezdoz
respondentówzwynikajązwłaśniezzztego,zżezbadaniamiz
zostałyzobjętezprzedsiębiorstwazprodukcyjne.zWejściez
dozhalizprodukcyjnejzwz trakciezpracyz izprowadzeniez
badańzinnychz(np.zwywiadu,zankiety)zniżzobserwacjaz
nieuczestniczącaz (takżez przyz pomocyz monitoringu)z
byłozniemożliwezzezwzględuznazbezpieczeństwozzarów-
nozpracowników,zjakzizbadacza.zJużzpodczaszpilotażuz
badańzprowadzonychzwzrokuz2008zorazz2011zzostałz
zasygnalizowanyzproblemzdotarciaz doz respondentówz
wzprzedsiębiorstwachzprodukcyjnych,zdlategozteżzna-
ciskzzostałzpołożonyznazankietyzrozdawanezizaudyto-
ryjnezwztrakciezprzerwy,zprzedzizpozpracy.z

Dostęp do danych 

Problemyz zz dotarciemz doz respondentówz orazz
niechęćz doz udziałuz wz badaniachz przełożyłyz sięz naz
uzyskanyzmateriałzbadawczy.zUtrudnionyzdostępzdoz
danychz częstoz skutkujez wprowadzeniemz pewnychz
zmianzlubzprzekształceńzwzbadaniach,zaznawetzmo-
dyfikacjązprojektuzbadawczegoz(np.zrezygnacjazzzza-
stosowaniazniektórychzmetodziztechnikzbadawczychz
lubzznalezieniezinnegozsposobuzdotarciazdozrespon-
dentówz –z ankietaz zamiastz wywiaduz kwestionariu-
szowego).zProblememzokazałz sięz dostępzdozdanychz
zawartychz wz dokumentachz firmowych,z np.z regula-
minuzpracy,zregulaminuzwynagrodzeń,zarkuszazocenz
pracownikówz itp.z (coz istotne,z niez chodziłoz oz doku-
mentyzfinansowe,zksięgowe,zpatentowezczyzaktazoso-
bowezpracowników).zJakzjużzwspomniano,zwynikałoz
tozzzobawyzwłaścicielizprzedsiębiorstwazozmożliwośćz
wyciekuz istotnychz informacjiz (związanychz zz konku-
rencjąznazrynku).z ,
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Wz tokuz prowadzeniaz badańz pojawiłz sięz równieżz
problemzzzgromadzeniemzdanych.zWzbadaniachzpro-
wadzonychz wz latachz 2008–2009z największyz zwrotz
ankietz byłzwśródz pracownikówzbiurowychz orazz tychz
zzwyższymzwykształceniemz (łatwyzdostępz iz znacznaz
chęćzudziałuzwzbadaniachztejzkategoriizbadanych).zCoz
więcej,z wz niektórychz kwestionariuszachz ankietz niez
zostałyz udzielonez odpowiedziz naz wszystkiez pytaniaz
wzmetryczce,znp.zrespondentzpodałzpłeć,zalezpominąłz
wiek,zwykształcenie,zstażzpracy.zMożnazprzypuszczać,z
żez pracownicyz obawializ się,z żez zostanąz zidentyfiko-
waniz naz podstawiez tychz danychz przezz pracodawcę.z
Wzjednymzzzpolskichzprzedsiębiorstwzzwrotzankietzbyłz
nazpoziomiezniecałychz50%zogółuzpracowników.zPraw-
dopodobniezpowodemzbyłyzzzjednejzstronyzkomunika-
tyzozprzyszłychzzwolnieniachzwzprzedsiębiorstwie,zalez
teżzniechęćzdozbadańzmogłazwynikaćztakżezzzogólnegoz
zmęczeniaz badaniamiz (wz przedsiębiorstwiez przepro-
wadzonozwzostatnichzlatachzkilkazbadańzdozpraczma-
gisterskichz iz licencjackich).z Niemożliwez okazałoz sięz
przeprowadzeniez obserwacjiz shadowing,z polegającejz
naz towarzyszeniuzwybranemuzpracownikowizwz trak-
ciez pracyz przezz określonyz czas.zGłównymz powodemz
byłaz kwestiaz bezpieczeństwaz –z przebywaniez wz haliz
produkcyjnejzosóbznieuprawnionych.z

Bariery kulturowe 

Innymz typemz trudnościz związanychz zz prowadze-
niemzbadańzwzprzedsiębiorstwachzsą barieryzkulturo-
we. Pierwszymzproblememzbyłoz zdobyciez danychzdo-
tyczącychzwartościzizprzekonańzbędącychzelementamiz
kulturyzorganizacyjnej.zTozbyłazniez tylezkwestiazkon-
ceptualizacji,zalezczęstozbrakuzwiedzyzi/lubzświadomo-
ścizichzistnienia,znp.znajważniejszejzwartościzwzprzed-
siębiorstwie.zCozciekawe,zmożnazbyłozzauważyćzróżnez
rozumienieztego,zcozjestznajważniejszezdlazfirmyzpomię-
dzyzpracownikamizizwyższymzkierownictwem.zDlaztychz
pierwszychzczęstozbyłztozzysk,zdlazdrugichz–zludzie/za-
łogazfirmy.zNiemożliwezokazałozsięzdotarciezdozzałożeńz
kulturowychzdotyczącychzm.in.znaturyzludzkiej,znaturyz
organizacji,zrelacjizmiędzyludzkichzbędącychzwzkoncep-
cjizE.zScheinaznajgłębszymzpoziomemzkulturyzorganiza-
cyjnejz(nieuświadamiane,zniewidoczne,zalezuważanezzaz
oczywiste)z[Schein,z2010].zZzkoleizwzprzypadkuzbadaniaz
artefaktówzkulturowych,ztakichzjakznp.zlogozfirmy,zsym-
bole,zjęzyk,zpojawiłzsięzproblemzwłaściwegozodczytaniaz
znaczeń,zichzzrozumieniaz(ryzykozbłędnejzinterpretacjiz
bądźznadinterpretacji),znp.zczyzfakt,zżezwzfirmiezścianyz
sązpomalowanezwzkolorzez logoz izwszyscyzpracownicyz
nosząz identyfikatoryzwpływaznazpoziomz identyfikacjiz
zzfirmą.zCzyzto,zżezpracownicy,zopisujączfirmę,zmówiąz
„uznas”,z„wznaszejzfirmie”zświadczyzozutożsamianiuzsięz
zz organizacją,z czyz jestz toz pozprostuz sposóbznarracji,z
któryzniezwynikazzzgłębszychzodczućzrespondenta,zczyz
jegozprzemyśleńz(manierazjęzykowa).z

Barieryz kulturowez toz takżez kwestiaz przenoszeniaz
obcychzwzorówzkulturowych,z ichzadaptacjizdoz innychz
warunkówz społeczno-gospodarczychz (jednostkamiz ba-
danymiz byłyz przedsiębiorstwaz zagraniczne:z oddziałz
koncernuzniemieckiegozorazzbyłezprzedsiębiorstwozpań-
stwowe,zktórezobecniezjestzspółkązwchodzącązwzskładz
koncernuzfińskiego).zPojawiazsięztuzproblemzwzajemne-
gozzrozumieniazwartości,znorm,zwzorówzzachowańzcha-
rakterystycznychzdlazdanejzkulturyznieztylkozpomiędzyz
właścicielemzprzedsiębiorstwaz(obcokrajowcem)zazpra-
cownikami,z alez takżez pomiędzyzwłaścicielemz az bada-
czemz(kwestiazinterpretacjiztreścizkultury).z

podsumowanie 

ajwiększymz problememz wz realizacjiz badańz
wzprzedsiębiorstwachzjestzuzyskaniezzgodyznaz
tezbadania.zWydajezsię,zżeztrudnościzzwiązanez

zzodmowązudziałuzwzbadaniachzwynikajązzzniechęcizdoz
faktu,z żezktośz (obcy)zoceniaz funkcjonowaniez firmy,zalez
takżezzzobawyzprzedznieuświadamianymizkonsekwencja-
mizbadań,znp.zefektemzbadańzbędzieznegatywnazocenaz
atmosferyz pracyzwz firmie,z sugerowaniezwprowadzeniaz
zmianzwzfunkcjonowaniuzprzedsiębiorstwazitp.zTymcza-
semzprowadzeniezdziałalnościzgospodarczejzwzzmiennymz
izburzliwymzotoczeniuzsprawia,zżezposiadaniezinformacjiz
naztematz funkcjonowaniazróżnychzelementówzprzedsię-
biorstwazjestzniezwyklezcennezizmazwymiernezkorzyściz
–z wpływaz naz efektywnośćz iz zarządzaniez przedsiębior-
stwem,znp.zpozwalazzdiagnozowaćzróżnezproblemyzm.in.z
wz komunikacji.z Przykłademzmożez byćz „ciszaz organiza-
cyjna”z (pracownicyz zz niższychz szczebliz niez przekazująz
informacjizozproblemachzkierownictwu)zzaobserwowanaz
wzprzedsiębiorstwiezpolskimzwz2008zr.zByćzmożezniechęćz
dozbadańzwynikazrównieżzzztego,zżezwłaścicielezprzedsię-
biorstwazniezodczuwajązpotrzebyzbadaniazczyzmonitoro-
waniazatmosferyzwzpracy,zrelacjizwzgrupie,zklimatuzspo-
łecznego.zNazprzykładzwezFrancjizkwestiazbadańzklimatuz
społecznegozjestzuregulowanazprawniez–zkadrazzarządza-
jącaz przedsiębiorstwz cykliczniez wypełniaz odpowiedniez
kwestionariuszez iz naz tejz podstawiez możez usprawniaćz
działaniezfirmy.zPytanieztylko,zczyzodgórneznarzucanie,z
prawnezsankcjonowaniezkoniecznościzprowadzeniazbadańz
tozdobryzizjedynyzsposób,zbyztezbadaniazumożliwić?z

dr Anita Basińska 
KatedrazSocjologiiz

WyższejzSzkołyzNaukzHumanistycznychz
izDziennikarstwazwzPoznaniuz

PRZYPISY 
1)zKulturazorganizacyjnaztozpewnazcałośćzskładającazsięzzzwar-
tości,znormzizwzorówzzachowań,zsamychzzachowańzorazzwy-
tworówztychzzachowańzpodzielanazwzwiększymzlubzmniejszymz
stopniuz przezz członkówz danejz organizacji,z tworzonaz iz naby-
wanazwzwynikuzinterakcjizorazzregulującazstosunkizpomiędzyz
członkamizorganizacjizorazzpomiędzyzorganizacjami.
2)zByłyztozprzedsiębiorstwazozzróżnicowanejzstrukturzezkapi-
tałowej:z polskie,z zagranicznez (wz tymz byłez przedsiębiorstwoz
państwowe).
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A Company from a Sociological Perspective.  
Problems of Fieldwork 
Thezarticle’szaimziszanzanalysiszofzspecificityzofzcompany.zThez
mostz importantz issuez isz toz identifyz differentz difficultiesz ofz
doingzfieldwork.zThezbiggestzproblemzisztozobtainzpermissionz
tozdoz research.z Iz thinkzentrepreneurszdoznotzparticipatez inz
researchzbecauseztheyzdoznotzwantzsomebodyz(strangers)ztoz
assesszhowztheirzcompanyzworkszandzalsoztheyzarezafraidzofz
unawarezresearchzconsequences.z
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wprowadzenie 

entownośćz przedsiębiorstwaz warunkujez
utrzymaniez ciągłościz prowadzonejz działalno-
ścizgospodarczej;zkażdyzpodmiot,zobokzzacho-

waniazpłynnościzfinansowej,zmusizbowiemzwykazywaćz
sięz zdolnościąz doz generowaniaz nadwyżkiz finansowejz
postrzeganejzwzkategoriachz zyskuz [2].zWz literaturzez
przedmiotuzspotykazsięzwielezmiernikówzrentowności,z
którychzbudowaz iz interpretacjez zależąz odzprzyjętegoz
licznika,z tj.z zyskuz liczonegoz naz różnychz poziomachz
rachunkuz wynikówz orazz mianownika,z którymz mogąz
być:zwartośćzprzychodów,zkapitałuzogółemz (aktywówz
ogółem),zkapitałuzwłasnego,zkapitałuzzainwestowanegoz
[6].zTymzsamymzmożnazwyróżnićztrzyzaspektyzrentow-
nościz[9]:zzzrentownośćzsprzedażyz(rentownośćzhandlo-
wa)zzzrentownośćzmajątkuz(rentownośćzekonomiczna)z
izzzrentownośćzkapitałuzwłasnegoz(rentownośćzfinan-
sowa).z Trzeciz miernikz badaniaz rentownościz dotyczyz
kapitałuz zaangażowanegozwzprowadzonązdziałalność.z
Jegozwielkośćzinteresujezwieluzużytkownikówzinforma-
cji,zwztymzwłaścicielizmałychzjednostekzgospodarczych,z
ponieważzpozwalazocenićzstopęzzwrotu,zjakązprzynosiz
kapitałzwniesionyzwzprzedsięwzięciezgospodarczez[9],z
inaczejz mówiącz odpowiadaz zyskowiz przypadającemuz
nazkażdązzłotówkęzzainwestowanązprzezzwłaścicieliz[7].z
Obokzsamegozpoziomuzrentownościzkapitałuzwłasne-
go,zwłaścicielezsązzainteresowanizrównieżzczynnikamiz
jązkształtującymizorazzznaczeniemzposzczególnychzde-
terminantzwzosiąganiuzokreślonychzwyników.z

Celemzgłównymzniniejszegozartykułuzjestzanalizaz
przyczynowo-skutkowazrentownościzkapitałuzwłasne-
gozzzzastosowaniemzmodeluzpiramidalnego.zByzzwięk-
szyćz wartośćz poznawcząz pracyz wskazanoz takżez naz
prostezmożliwościzokreśleniazsiłyzizkierunkuzwpływuz
wybranychzczynnikówznazwielkośćzwskaźnikazpodsta-
wowego,ztj.zrentownośćzkapitałuzwłasnego.zWzreali-
zacjizpostawionegozceluzopartozsięzprzedezwszystkimz
nazanaliziezliteratury,zmetodachzanalizyzfinansowej,z
wztymzgłówniezmodelachzpiramidalnychzwskaźnikówz
orazz studiumz przypadkuz przeprowadzonegoz naz da-
nychzsprawozdawczychzmałejzjednostkizgospodarczej,z
działającejznaztereniezwojewództwazwielkopolskiego1).z

pomiar rentowności kapitału własnego
 
ajogólniejz rentownośćz jestz postrzeganaz
jakoz relacjaz międzyz osiągniętymz efektemz
azponiesionymznakładem.zRentownośćzka-

pitałuzwłasnegoz(ROE)znajczęściejzjestzprzedstawia-
nazjakozilorazzzyskuznettoz(EAT)zizkapitałuzwłasne-
goz(EC).

Wskaźnikz rentownościzkapitałuzwłasnegoz (ROE)z
możnaztakżezprzedstawićzwzpostaciziloczynuzczynni-
kówz jąz kształtujących.z Jednąz zz najbardziejz znanychz
formzdekompozycjizwskaźnikaz rentownościz jestzmo-
delz DuPontaz [8],z któryz wz swejz pierwotnejz postaciz
miałz formęzwskaźnikazdwuczynnikowego.zTazpierw-
szazwersjaz formułyzDuPontazrozkładałazrentownośćz
aktywówz(ROA)znazrentownośćzsprzedażyz(ROS)zizro-
tacjęzaktywówz(TAT).zWzlatachz70.zub.zwieku,zkiedyz
zmieniłoz sięz podejściez doz formułowaniaz głównegoz
celuz przedsiębiorstwa,z któryz określonoz jakoz „mak-
symalizacjaz bogactwaz właścicieliz przedsiębiorstw”,z
dotychczasowyz modelz DuPontaz zostałz poszerzonyz
ozkolejnyzczynnik,ztj.zmnożnikzkapitału (ER),zktóryz
stałz sięz trzecimzobszaremzzainteresowaniazdyrekto-
rówz finansowychz [2].zZmodyfikowanyzmodelzmożnaz
przedstawićznastępująco:z

ROEz=zROSz ×zTATz×zERz

Wz prezentowanejz pracyz wykorzystanoz kolejnąz
przekształconąz wersjęz modeluz piramidalnegoz Du-
PontazzaproponowanązprzezzHawawiniegozizVialletaz
[7],zwzktórejzanalizazrentownościzkapitałuzwłasnegoz
(ROE)zjestzprowadzonazwzukładziezpięciuzczynnikówz
odzwierciedlającychz różnez obszaryz decyzyjnez zarzą-
dzającychz przedsiębiorstwem.z Czynnikamiz tymiz są:z
zzrentownośćzoperacyjnazsprzedażyz(ROS)zzzrotacjaz
kapitałuzzainwestowanegoz(WOK)zzzwskaźnikzstruk-
turyzfinansowejz(WSF)zzzwskaźnikzkosztówzfinanso-
wychz (WKF)z orazzzz wskaźnikz efektuz podatkowegoz
(WEP).z Związkizmiędzyz tymiz czynnikamiz przedsta-
wiazrównaniez[2]:z

gdzie:zROEz–zrentownośćzkapitałuzwłasnego,zROSz–z
rentownośćzoperacyjnazsprzedaży,zWOKz–zrotacjazza-
inwestowanegozkapitału,zWSFz–zwskaźnikzstrukturyz
finansowej,zWKFz–zwskaźnikzkosztówzfinansowych,z
WEPz–zwskaźnikzefektuzpodatkowego,zEATz–zzyskz
netto,zECz–zkapitałzwłasny,zSz–zprzychodyzzezsprze-
daży,zEBITz–zzyskzoperacyjny,zICz–zkapitałzzainwe-
stowany,zEBTz–zzyskzbrutto.z

Pierwszezdwazmiernikizwzpostacizwskaźnikazren-
townościzoperacyjnejzsprzedażyz(ROS)zizrotacjizkapi-
tałuzzainwestowanegoz(WOK)zokreślajązwpływzdecyzjiz

ROE = ROS × WOK × WSF ×WKF × WEP

ROE= EAT = EBIT × ×S IC EBT
EC S IC EC EBIT

EAT
EBT× ×

,

PO 03.indb   25 14/03/2012   10:59



26 przeglàd26 finanse

operacyjnychzizinwestycyjnychznazogólnązrentownośćz
przedsiębiorstwa.zIchz iloczynz jestzrównyzwskaźniko-
wiz rentownościz operacyjnejz przedz opodatkowaniemz
(ROIC)zizwskazujeznazstopęzzwrotuzzzzainwestowane-
gozkapitału.zZależnośćzmożnazprzedstawićzwzorem:z

Uwzględnionyzwzrachunkuzkapitałzzainwestowanyz
(IC)z odpowiadaz wartościz aktywówz pomniejszonychz
ozzobowiązaniaz„bezzkosztów”2)z[5];zobliczonozgozwe-
długznastępującejzformułyz[7]:z

IC=zŚPz+zZKPz+zATz

gdzie:zŚPz–zśrodkizpieniężne,zZKPz–zzapotrzebowa-
nieznazkapitałzpracujący,zATz–zaktywaztrwałeznetto.z

Zapotrzebowanieznazkapitałzpracującyzinformuje,z
jakizkapitałzmusizbyćzzaangażowany,zbyzzrealizowaćz
cyklzoperacyjnyz[7].zWyrażonyzjestzwzorem:z

ZKPz=zNHz+zZz+zRMCz–zZKz–zRMBz

gdzie:zNHz–znależnościzhandlowe,zZz–zzapasy,zRMCz
–zrozliczeniazmiędzyokresowezczynne,zZKz–zzobowią-
zaniaz zz tytułuz dostaw,z RMBz –z rozliczeniaz między-
okresowezbierne.z

KolejnezczynnikiztożsamościzHawawiniegozizVial-
letaz–ztrzecizizczwartyz–zwzpostacizwskaźnikazstruk-
turyzfinansowejz(WSF)zizkosztówzfinansowychz(WKF)z
informujązozwpływiezdecyzjizfinansowychznazrentow-
ność,z az ichz iloczynz jestz naz ogółz określanyzmianemz
mnożnikazdźwignizkapitałowejzlubzfinansowejz(WDF).z
Wskaźnikztenzobliczonozwedługzwzoru:z

Ostatni,z uwzględnionyz wz modeluz Hawawiniegoz
izVialleta,zczynnikzwiążezrentownośćzzzopodatkowa-
niemzdziałalnościzgospodarczej.zWyznacznikiemztegoz
powiązaniazjestzwskaźnikzefektuzpodatkowegoz(WEP),z
odzwierciedlającyzwpływzefektywnegoz(realnego)zopo-
datkowaniaznazrentownośćzkapitałuzwłasnego.z

Przedstawionyzsposóbzpomiaruzrentownościzkapi-
tałuzwłasnegozpozwalazpokazaćzstrukturęztejzrentow-
ności,zleczzniezdajezodpowiedziznazpytanie,zwzjakimz
stopniuzposzczególnezczynnikizwpływająznazwielkośćz
analizowanejzzmiennej,zwztymzprzypadkuznazrentow-
nośćzkapitałuzwłasnegoz(ROE).z

pomiar zależności i siły wpływu  
wskaźników cząstkowych na rentowność 
kapitału własnego 

poszukiwaniuz powiązańz międzyz czynni-
kiemzpodstawowymz iz jegoz składowymizorazz
wzkwantyfikacjizsiłyzwpływuztychzczynnikówz

możnazzastosowaćzjednązzzmetodzdeterministycznych.z
Podstawowymzcelemzstosowaniaztychzmetodzjestzokre-
ślenie,zjakazczęśćzodchyleniazbadanejzzmiennejz(wskaź-
nikaz podstawowego)z spowodowanaz jestz działaniemz
poszczególnychzczynników.zWzliteraturzezprzedmiotuz
spotykazsięzwielezrodzajówzmetodzdeterministycznych,z
np.zkolejnychzpodstawień,zreszty,zróżniczcząstkowych,z
wskaźnikową,zfunkcyjną,zBeckeraz(integralną),zpodsta-
wieńzkrzyżowych,zlogarytmicznązitd.z[1,z4].zWymienio-
nezmetodyzróżniązsięzdokładnościązobliczeń,zstopniemz

trudnościzprzeprowadzonegoz rachunku,z az coz zaz tymz
idziez pracochłonnościąz orazz poprawnościąz matema-
tycznąz[10].z

Wzniniejszejzpracyzzastosowanozmetodęzróżnico-
wania3),zponieważzcechujezsięzprostotą,złatwościązobli-
czeńzizniskązpracochłonnością.zWzliteraturzezwskazu-
jezsięzjejzpewnezwady,zwśródzktórychznależyzwymienićz
to,z żez dokładnośćz pomiaruz wpływuz poszczególnychz
czynnikówzzależyzodzkolejnościzprzyjętejzwzanalizie.z
WaśniewskizizSkoczylasz[10]zuważają,zżezjeżelizwzana-
liziezniezoczekujezsięzdokładnychzwyników,zleczzprzy-
bliżone,zazponadtozjestzistotnazłatwośćzizszybkośćzichz
uzyskania,zcozwzprzypadkuzprowadzeniazdziałalnościz
gospodarczejzwzmałejz jednostcezjestzniezbezzznacze-
nia,zmożnaztęzmetodęzzastosowaćzwzokreśleniuzsiłyz
wpływuzczynnikówznazrentownośćzkapitałuzwłasnego.z
Byzzapewnićzprawidłowośćzmetody,znależyzzachowaćz
kolejnośćz podstawieńz orazz przyjąćz odpowiedniąz se-
kwencjęzdziałań:z
zz ustalićzodchyleniezbezwzględnezwielkościzpodsta-

wowejz(ROE):z

∆ROE=zROE1z–zROE0z

ROE1z –z rentownośćz kapitałuz własnegoz wz okresiez
sprawozdawczymz(badanym)z
ROE0z –z rentownośćz kapitałuz własnegoz wz okresiez
wcześniejszymz
zz obliczyćz odchyleniez bezwzględnez wszystkichz

wskaźnikówzcząstkowychz(tj.zROS,zWOK,zWSF,zWKFz
izWEP)zwedługzwzoru:z

∆ROS=zROS1z–zROS0z

ROS1z–zrentownośćzoperacyjnazsprzedażyzwzokresiez
sprawozdawczymz(badanym)z
ROS0z–zrentownośćzoperacyjnazsprzedażyzwzokresiez
wcześniejszymz
zz ustalićz wpływz iz kierunekz zmianyz czynnikówz

cząstkowychz (tj.z ROS,z WOK,z WSF,z WKFz iz WEP)z
naz wielkośćz odchyleniaz badanegoz zjawiskaz (wz tymz
przypadkuznazROE).zOkreśleniezwpływuzkonkretne-
gozczynnikaznazodchyleniezłącznez(np.zROSznazROE,z
WOKznazROE)zprzeprowadzazsięzwedługznastępują-
cejzformuły:z

∆ROEROSz=z(ROS1z–zROS0)z×zWOK0z×zWSF0z
×zWKF0z×zWEP0z

ROS1z–zrentownośćzoperacyjnazsprzedażyzwzokresiez
sprawozdawczymz(badanym)z
ROS0z–zrentownośćzoperacyjnazsprzedażyzwzokresiez
wcześniejszymz

∆ROEWOKz=zROS1z×z(WOK1z–zWOK0)z
×zWSF0z×zWKF0z×zWEP0z

WOK1z–zrotacjazkapitałuzzainwestowanegozwzokresiez
sprawozdawczymz(badanym)z
WOK0z–zrotacjazkapitałuzzainwestowanegozwzokresiez
wcześniejszym.z

Wzprzypadkuzokreśleniazwpływuzkolejnychzczyn-
nikówz cząstkowychz postępujez sięz analogiczniez doz
przedstawionychzpowyżejzformuł.z

Ostatnimzetapemzwzprzyjętejzmetodziezjestzokre-
śleniezsiłyzdziałaniazczynnika.zSiłazmierzonazjestzjakoz
udziałzodchyleniazbezwzględnegozwskaźnikazcząstko-
wegozwzłącznymzodchyleniuzbezwzględnymzwskaźni-
kazpodstawowegoz[3].z

ROIC =ROS WOK =
EBIT S

S IC
× ×

WDF =WSF WKF =
IC
EC

EBT
EBIT

× ×
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zastosowanie analizy  
przyczynowo-skutkowej rentowności  
kapitału własnego – studium przypadku 

celuz określeniaz siłyz iz kierunkuz działaniaz
czynnikówz wpływającychz naz rentownośćz
kapitałuz własnego,z posłużonoz sięz danymiz

finansowymiz jednostkiz gospodarczejz działającejz naz
tereniez województwaz wielkopolskiegoz iz zaklasyfiko-
wanejzdozgrupyzmałychzprzedsiębiorstw4).zWzbadanejz
jednostcezmajątekzogółemzwzrokuz2009zkształtowałz
sięznazpoziomiez26z826ztys.zzł,zazprzychodyzzezsprze-
dażyz produktówz osiągnęłyz wielkośćz 64z 367z tys.z zł.z
Wzjednostcezzatrudnionychzbyłoz36zosób.z

Rentownośćzkapitałuzwłasnegozwzbadanejzjednost-
cezwzrokuz2007zwynosiłaz21,8%.zWzrokuz2008zobser-
wujezsięzgwałtownyzspadekzdozpoziomuz3,2%,zazwzko-
lejnymz roku,z poz podjęciuz przezz kadręz zarządzającąz
działańznaprawczych,zrentownośćzkapitałuzwłasnegoz
wzrosłazdozpoziomuz7,4%.zOznaczaz to,z żezwzpierw-
szymzrokuzkażdazzaangażowanazzłotówkazprzyniosłaz
właścicielomzprawiez22zgrzzysku,znatomiastzwzlatachz
następnychzzaledwiez3zgrziz7zgrz(tabelaz1).z

Obserwujączzachodzącezzmianyzwzrentownościzka-
pitałuzwłasnego,zpowstajezpytanie:zcozizwzjakimzstop-
niuzwpłynęłoznaztakązsytuację?z

Podejmujączpróbęzodpowiedziznazpostawionezpyta-
nie,z przeprowadzonoz analizęz przyczynowo-skutkową.z
Zzdanychzprzedstawionychzwztabeliz2zwynika,zżeznaz
spadekz rentownościz kapitałuzwłasnegozwz rokuz2008z
ozprawiez19zp.p.,znegatywnyzwpływzmiałyzwszystkiez
wskaźnikiz cząstkowe.z Największez spadkiz zaobserwo-
wanozwzprzypadkuzrentownościzoperacyjnejzsprzeda-
ży,zktórazzmniejszyłazsięzozprawiez4zp.p.zorazzrotacjiz
kapitałuzzainwestowanego,zktórazuległazspowolnieniuz
oz0,5.zWzrokuz2009zobserwujezsięzprzeciwnyzkierunekz
zmian,zrentownośćzkapitałuzwłasnegozwzrosłazbowiemz
oz 4,2z p.p.z Pozytywnaz zmianaz byłaz następstwemz po-
prawyzczterechzwskaźników,ztj.zrentownościzsprzedażyz
(oz 1z p.p.),z wskaźnikaz strukturyz finansowejz (oz 0,12),z
wskaźnikazkosztówzfinansowychz(0,14)zorazzwskaźnikaz
efektuzpodatkowegoz(0,15).zPozytywnązzmianęzhamo-
wałozjednakzdalszezspowolnieniezrotacjizkapitałuzzain-
westowanegoz(oz0,7)z(tabelaz2).z

Analizaz przyczynowo-skutkowa,z obokz wskazaniaz
zmian,zpowinnazpozwolićznazwskazaniezsiłyzwpływuz
wybranychz czynnikówz naz badanąz wielkośćz (wz tymz
przypadkuznazROE).z

Zzprzedstawionychzwztabeliz3zobliczeńzwynika,zżez
naz gwałtownyz spadekz rentownościz kapitałuz własne-
gozwz2008zr.znajwiększyzwpływzmiałozobniżeniezren-
townościz operacyjnejz sprzedaży,z którez spowodowałoz
zmianęzROEzoz15,4zp.p.zSiłazwpływuztegozczynnika,z
mierzonazudziałemzodchyleniazbezwzględnegozwskaź-
nikazcząstkowegozwzodchyleniuzbezwzględnymzwskaź-
nikazpodstawowego,zwyniosłaz83%.zJakzjużzwcześniejz
stwierdzono,zpozostałezczynnikizrównieżznegatywniez
wpłynęłyznazwielkośćzrentownościzkapitałuzwłasnego,z
jednakzichzłącznyzwpływzbyłzwyraźniezsłabszy.złącznaz
ichzsiłazwyniosłazzaledwiez17%.zZztychzczterechzczyn-

nikówz największyz wpływz miałz wskaźnikz kosztówz fi-
nansowych,zktóryzspowodowałzspadekzROEzoz1,1zp.p.z
(siłazwpływuz3%),znatomiastznajmniejszązsiłęzwpływuz
miałzefektzpodatkowy,zktóryzzmniejszyłzROEzoz0,6zp.p.z

Wzrokuz2009zobserwujezsięzpoprawęzrentownościz
kapitałuzwłasnegozoz4,2zp.p.zNaztęzsytuacjęzpozytywnyz
wpływzmiałyzczteryzczynniki,ztj.zrentownośćzoperacyj-
nazsprzedaży,zwskaźnikzefektuzpodatkowego,zwskaźnikz
kosztówzfinansowychzizwskaźnikzstrukturyzfinansowej,z
którez spowodowałyzwzrostzROEz odpowiednioz oz 2,14z
p.p.z(ROS),z1,5zp.p.z(WEP),z1,1zp.p.z(WKF)ziz0,4zp.p.z
(WSF).z Siłaz oddziaływaniaz tychz czynnikówz naz ROEz
wynosiłazodpowiednio:z36%,z24%,z18%ziz7%.zNatomiastz
piątyzczynnik,ztj.zrotacjazzainwestowanegozkapitałuzpo-
przezzswojezspowolnieniezspowodowałazwyhamowaniez
wzrostuzwskaźnikazROEzoz0,9zp.p.z(wpływz15%).z

Zzprzedstawionejzanalizyzwynika,zżezwzbadanymz
okresiezrokrocznieznazkształtowaniezsięzrentownościz
kapitałuzwłasnegozdecydującyzwpływzmiałazpolitykaz
sprzedaży,znatomiastzpozostałezczynnikizuwzględnio-
nezwzanaliziezmiałyzrelatywniezmniejszezznaczenie.z

podsumowanie 

stotnymz celemz finansowymz każdejz jednost-
kiz gospodarczejz odz wieluz latz jestz utrzyma-
niez rentownościz kapitałuz własnegoz naz jakz

najwyższymz poziomie.z Dlategoz pomiarz rentowności,z
az takżez poznaniez przyczynz zmianz jestz szczególniez
ważnymz zadaniemz właścicieliz małegoz przedsiębior-
stwa.z Źródłoz zmianz rentownościz kapitałuz własnegoz
możnazokreślićzpoprzezzdezagregacjęztegozwskaźnika,z
az następniez przeprowadzeniez analizyz przyczynowo-z
-skutkowej,zzzwykorzystaniemzjednejzzzprostychzmetodz
deterministycznych.z

Zz przeprowadzonejz analizyzwynika,z żezwz badanejz
jednostcez rentownośćz kapitałuz własnegoz wahałaz sięz
wzgranicachzodz21,8%zdoz3,2%.zNaztezznacznezzmianyz
największyzwpływzmiałazpolitykazsprzedaży,zaczkolwiekzz

Tab. 1. Rentowność kapitału własnego (ROE) 
i wskaźników cząstkowych ją kształtujących 
w małym przedsiębiorstwie 

Rok ROE 
(%)

ROS 
(%) WOK WSF WKF WEP

2007 21,80 5,16 4,59 1,52 0,81 0,75
2008 3,19 1,51 4,08 1,32 0,63 0,63
2009 7,38 2,52 3,38 1,44 0,77 0,78

Źródło:zopracowaniezwłasne.z

Tab. 2. Odchylenie bezwzględne rentowności 
kapitału własnego i wskaźników cząstkowych 

Rok ΔROE ΔROS ΔWOK ΔWSF ΔWKF ΔWEP

2008 -18,61 -3,66 -0,51 -0,20 -0,18 -0,13

2009 4,19 1,01 -0,69 0,12 0,14 0,15

Źródło:zopracowaniezwłasne.z

Tab. 3. Wpływ zmiany wskaźników cząstkowych na wskaźnik podstawowy – ROE 

Rok
Wpływ zmiany czynników na wielkość odchylenia ROE Siła wpływu na ROE (%)

ΔROEROS ΔROEWOK ΔROEWSF ΔROEWKF ΔROEWEP ROS WOK WSF WKF WEP 

2008 -15,44 -0,71 -0,74 -1,08 -0,64 83 4 4 6 3

2009 2,14 -0,91 0,41 1,10 1,45 36 15 7 18 24

Źródło:zopracowaniezwłasne.z ,
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wz każdymz rokuz siłaz jejz oddziaływaniaz byłaz różna.z
Wzrokuz2008zjejzsiłazbyłaznajwiększaz(83%)zizprzyczy-
niłazsięzdozspadkuzROEzoz15,4zp.p.zPozostałezczynnikiz
miałyzzdecydowaniezmniejszyzwpływ.zWzkolejnymzrokuz
zarządzającyz podjęliz działaniaz naprawcze,z którychzna-
stępstwemzbyłazpoprawazsytuacjizfinansowejzizznaczeniez
ROS,zmimozżezspadło,ztoznadalzpozostałoznajwiększe.z
Jednakz zz analizyzwynika,z żezwz przyszłościz kadraz za-
rządzającazpowinna,zobokztegozczynnika,zzwrócićztakżez
uwagęznaztrwalezspowalniającązrotacjęzkapitałuzzainwe-
stowanego,zponieważzczynnikztenzhamujezwzznacznymz
stopniuzdziałaniaznaprawcze;zwzrokuz2008zobniżyłzonz
wartośćzROEzoz0,7zp.p.,zazwzrokuz2009zoz0,9zp.p.z

Podsumowując,zwynikizprzedstawionejzanalizyzprzy-
czynowo-skutkowejz mogąz służyćz niez tylkoz doz ocenyz
przeszłości,zaleztakżezmogązzostaćzwykorzystanezprzyz
podejmowaniuz decyzjiz zarządczychz dotyczącychz przy-
szłościzprzedsiębiorstwa.z

dr Dorota Czerwińska-Kayzer 
dr Anna Bieniasz 

KatedrazFinansówzizRachunkowościz
UniwersytetuzPrzyrodniczegozwzPoznaniuz

PRZYPISY 
1)zDanezpochodzązzzmałegozprzedsiębiorstwa,zjednakzkierownic-
twozniezwyraziłozzgodyznazpublikacjęznazwyzjednostki.z
2)zCzęstozprzyjmujezsię,zżezzobowiązaniazbieżącezniezsązobciążonez
odsetkami,zstądzokreślazsięzjezmianemzzobowiązańzbezkosztowych.z
3)zMetodazkolejnychzpodstawieńzmożezbyćz stosowanazwzujęciuz
rozwiniętymzjakozmetodazpodstawieńzłańcuchowychzlubzuprosz-
czonymzjakozmetodazróżnicowaniaz[1].z
4)zZgodniez zzustawązoz swobodziezdziałalnościzgospodarczej,z zaz
małezprzedsiębiorstwozuważazsięzjednostkę,zwzktórejzzatrudnio-
nychz jestzodz10zdoz49zpracownikówzorazzrocznyzobrótzwynosiz
2–10zmlnzeurozlubzsumazbilansowazwynosiz2–10zmlnzeuro.
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Measurement and Analysis of Cause and Effect Return 
on Equity in the Small Enterprise 
Thezpaperzpresentszanzanalysiszofzcausezandzeffectzreturnzonz
equity.z Thez analysiszwasz basedz onz azmodifiedz versionz ofz thez
pyramidzmodelzproposedzbyzHawawinizandzViallet.zInzsearchzofz
linkszbetweenzthezprimaryzfactorzandzitszcomponentszandzthez
quantificationzofzthezimpactzpowerzofzthesezfactors,zthezmethodz
ofzsuccessivezsubstitutions.zThezanalysiszshowszthatzthezchangesz
inzreturnzonzequityzhadzthezgreatestzimpactzsaleszpolicy,zaltho-
ughzeachzyearzthezpowerzofzitszimpactzwaszdifferent.zAndzotherz
factorszhadzmuchzlesszimpact.z

istota strategii logistycznej  
oraz podstawowe orientacje w jej rozwoju 

siąganiez przezz przedsiębiorstwoz oczeki-
wanychz efektówz rynkowo-ekonomicznychz
wymagazm.in.z sformułowaniaz izwdrożeniaz

adekwatnejz strategii.z Wz ogólnymz ujęciuz strategięz
możnazzdefiniowaćzjakozprogramzdziałaniazokreśla-
jącyzgłównezcelezprzedsiębiorstwazizsposobyzichzosią-
gania1).zWedługzJ.zWitkowskiegozstrategiazlogistycz-
naz jestz strategiąz funkcjonalną,z będącąz kompozycjąz
długookresowych,z skoordynowanychz wewnętrzniez
iz zewnętrzniez decyzjiz iz działańz wz zakresiez lokali-
zacji,z transportu,z magazynowania,z kształtowaniaz
iz kontroliz zapasówz orazz obsługiz nabywców,z służą-
cychzdozosiąganiazprzewagizkonkurencyjnej2).zStra-
tegiazlogistycznazzajmujezważnezmiejscezwzsystemiez
planowaniazwzprzedsiębiorstwie,zktóregozstrukturęz
przedstawionoznazrysunkuz1.z

Strategiaz logistycznaz jestzzzregułyzzaliczanazdoz
strategiizfunkcjonalnych,zcozwynikazzzdośćzczęstegoz
postrzeganiaz logistykiz jakoz jednejz zz funkcjiz przed-
siębiorstwa.z Mającz jednakz naz względziez przejawyz
wzrostuz znaczeniaz logistyki,z szczególniez widocznez
wznajnowszychzkoncepcjachzlogistyki3),zstrategiazlo-
gistycznazmożezsukcesywniezwykraczaćzpozazramyz
funkcjonalne,z zajmującz corazz ważniejszez miejscez
wzsystemiezstrategiizprzedsiębiorstwazi/lubzstrategiiz
jegozbiznesów.z

Kluczowąz rolęzwzprocesiez formułowaniaz strate-
giizlogistycznejzpełnizorientacjazprzedsiębiorstwa.zD.z
BowersoxzizP.zDaughertyzzdefiniowali,znazpodstawiez
wynikówz przeprowadzonychz badańz empirycznych,z
trzyzpodstawowezorientacjezwzrozwojuzstrategiiz lo-
gistycznej4):zprocesową,zrynkowązorazzinformacyjną.z

Wzramachzorientacjizprocesowejzwszystkiezpro-
cesyzizczynnościzlogistycznezsąztraktowanezjakozele-
mentyzsystemuztworzeniazwartościzdodanej.zStrate-
giazlogistycznazpolegaznazmaksymalizacjizefektywno-
ścizposzczególnychzprocesówzrealizowanychzwzsferzez
zakupów,z wytwarzania,z harmonogramowaniaz do-
stawzizfizycznejzdystrybucji.z

Zz koleiz orientacjaz rynkowaz opieraz sięz naz dąże-
niachz doz osiągnięciaz efektówz synergicznychz dziękiz
skoordynowanejz realizacjizprocesówz iz czynnościz lo-
gistycznychzwzsferzezdystrybucjizfizycznej,zdotyczą-
cychzróżnychzjednostekzbiznesu.zPodstawowymzele-
mentemz strategiiz logistycznejz jestz obsługaz klientaz
postrzeganazjakozźródłozprzewagizkonkurencyjnej.z

Natomiastz wz orientacjiz informacyjnejz zakładaz
się,zżezprocesyzizczynnościzlogistycznezwymagajązin-
tegracjizizkoordynacjizwzłańcuchuzdostaw.zOrientacjaz
tazstanowizpodstawęzdozrozwojuzwspółpracyzmiędzyz
przedsiębiorstwamiz łańcuchaz dostaw,z bazującejz naz
zintegrowanymz zarządzaniuz przepływamiz towarówz
izinformacji5).zWażniejszezkierunkizbadańzwzzakresiez
orientacjizstanowiącychzpodstawęzdozsformułowaniaz
izrozwojuzstrategiizlogistycznejzzostałyzprzedstawio-
nezwztabeliz1.z

Opierającz sięz naz założeniachz poszczególnychz
orientacji,z możnaz podjąćz próbęz zdefiniowaniazz
rodzajówzstrategiizlogistycznychzstosowanychzprzezz
przedsiębiorstwo.z Strategiez tez sąz częstoz rozróż-
nianez naz podstawiez koncepcjiz M.z Porteraz obej-
mującejz przywództwoz kosztowe,z zróżnicowaniez
izkoncentrację.zWyrazemzzaadaptowaniaztejzkoncep-
cjiz doz logistykiz jestzm.in.z przedstawionaz przezz J.zz
WitkowskiegozpropozycjazK.zRao,z J.z Stengeraz iz R.z
Youngzobejmującaztrzyzgłównezstrategiezlogistyczne6):z
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minimalizacjęz kosztów,z maksymalizacjęz wartościz
dodatkowejzorazzosiąganiezelastycznościz izkontroliz
systemuzlogistycznego.z

Strategiez logistycznez stosowanezprzezzprzedsię-
biorstwazwzpraktycezmogązobejmowaćzróżnezaspektyz
izłączyćzwzsobiezcechyzprzywództwazkosztowego,zdy-
ferencjacjizczyzinnowacyjności.zPotwierdzeniemztegoz
sązwynikizbadańzprzeprowadzonychzprzezzCapgemini,z
którezprzedstawionoznazrysunkuz2.z

Rezultatyz badańz Capgeminiz ukazałyz znacznąz
różnorodnośćz strategiiz logistycznychz stosowanychz
przezz przedsiębiorstwa.z Zwracaz uwagęz przedez
wszystkimzdużyzodsetekzfirmzstosującychztzw.zstra-
tegiez mieszane.z Strategiez tez pozostająz częstoz niez
tylkozpodzwpływemzczynnikówz zewnętrznychz (oto-
czenia),zleczzzależąztakżezwzznacznejzmierzezodzza-
sobówzprzedsiębiorstwazorazzzdolnościzichzwykorzy-
staniazwzosiąganiuzprzyjętychzcelów.z

możliwości oddziaływania strategii  
logistycznej na zmiany w zarządzaniu 
i efekty przedsiębiorstwa 

owartościowaniez strategicznychz aspektówz
logistykizmożezprzejawiaćzsięzm.in.zwzodcho-
dzeniuz odz funkcjonalnegoz ujęciaz strategiiz

logistycznej,z wspierającejz strategięz przedsiębior-
stwa,z naz rzeczz formułowaniaz całościowejz strategiiz
przedsiębiorstwazwzkategoriachzpotrzebzizoczekiwańz
klienta.zRdzeńzstrategiizstanowiązwówczaszdążeniaz
dozzapewnieniazwymaganegozprzezzklientazpoziomuz

obsługi,z terminowościz izniezawodnościzdostawzitp.z
Strategiaz logistyczna,zopierającazsięznazaktywnymz
zaangażowaniuzzasobów,zzdolnościzizkompetencjizlo-
gistycznychzwzrealizacjęzwyznaczonychzcelów,zmożez
stanowićz istotnąz determinantęz zmianz wz systemiez
iz podsystemachz zarządzaniaz orazz osiąganiaz ocze-
kiwanychzefektówzprzezzprzedsiębiorstwoz(rysunekz
3).z Naz wzrostz strategicznegoz znaczeniaz logistyki,z
przejawiającegozsięzm.in.zwzmożliwościachzwywoły-
waniazzmianzwzzarządzaniu,zwskazujezE.zGołembska.z
Wedługz autorkiz logistykaz jakoz kluczowyz elementz
strategiiz przedsiębiorstwaz możez przyczyniaćz sięz
m.in.zdo7):z
zz różnicowaniaz świadczeńz logistycznych,z opiera-

jącegozsięznazzaangażowaniuzposiadanychzzasobówz
izzdolnościzlogistycznychzwzformułowaniuzizrozwojuz
strategiiz dyferencjacjiz ofertyz logistycznejz przedsię-
biorstwa;z
zz rozwojuz innowacjiz zapewniającychz stałyz wzrostz

wartościzizkorzyścizdostarczanychzklientom;z
zz nawiązywaniaz aliansówz zawieranychz pomiędzyz

przedsiębiorstwamiz łańcuchaz dostaw,z umożliwia-
jącychz wzbogaceniez ofertyz logistycznejz poprzezz
współpracęzwzzakresiezzaopatrzenia,zgospodarowa-
niaz zapasami,z planowaniaz produkcji,z dystrybucji,z
obsługizklienta;z
zz pozyskiwaniaznowychzklientówzizwchodzeniaznaz

nowezrynki.z
Warunkiemzosiągnięciazoczekiwanychzefektówzryn-

kowo-ekonomicznychzprzezzprzedsiębiorstwozjestzwłaści-
wezwkomponowaniezstrategiiz logistycznejzwzstrukturęz

strategiiz przedsiębior-
stwaz i/lubz jegoz bizne-
sów.zWzsytuacji,zwzktó-
rejz logistykazpełnizklu-
czowązrolęzwzosiąganiuz
przezz przedsiębiorstwoz
wspomnianychzefektów,z
wzrastaz jejz znaczeniez
wz kształtowaniuz stra-
tegicznychz kierunkówz
rozwojuz przedsiębior-
stwa.zMazwówczaszmiej-
sceztransformacjazpole-
gającaznazprzejściuz odz
postrzeganiaz logistykiz
jakoz strategiiz funkcjo-
nalnejz doz traktowaniaz
logistykiz jakoz kluczo-
wejz składowejz strategiiz
przedsiębiorstwa.z

strategia logistyczna  
jako determinanta zmian  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 
Rafał Matwiejczuk

Rys. 1. Struktura i relacje między elementami systemu planowania 
w przedsiębiorstwiez
Źródło:zK.zRAO,zA.J.zSTENGER,zH.-J.zWU,zTraining Future Logistics Managers: Logistics 
Strategies within the Corporate Planning Framework,z„JournalzofzBusinesszLogistics”z1994,z
vol.z15,zno.z2,zs.z255.
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Tab. 1. Przegląd ważniejszych badań dotyczących orientacji w rozwoju strategii logistycznych 

Autorzy (rok) Metody badawcze
(liczba przedsiębiorstw) Cel i wyniki badań 

D.zBowersox,zz
P.zDaughertyz(1987)z

Wywiadyz
ustrukturyzowane
(16zprzedsiębiorstwz
zzlistyzFortune 500)z

Cel:z Rozpoznaniez orientacjiz stanowiącychz bazęz doz formułowaniaz
izrozwojuzstrategiizlogistycznychz
Wyniki:z Zdefiniowaniez założeńz trzechz orientacji:z procesowej,z rynkowejz
izinformacyjnejz(PRI)z

D.zBowersox,zz
P.zDaugherty,zz

C.zDröge,zz
D.zRogers,zz

D.zWardlowz(1989)z

Ankietyzelektronicznez
(375zprzedsiębiorstw)z

Cel:zEmpirycznazweryfikacjazzałożeńzorientacjizPRIz
Wyniki:z Potwierdzeniez zasadnościz założeńz orientacjiz PRIz dlaz rozwojuz
strategiizlogistycznejz

M.zMcGinnis,zz
J.zKohnz(1990)z

Ankietyzelektroniczne,z
analizazskupień,zanalizaz

czynnikowa,zANOVAz
(222zprzedsiębiorstwa)z

Cel:z Rozpoznaniez przesłanekz iz możliwościz empirycznejz weryfikacjiz
strategiizlogistycznychzstosowanychzprzezzprzedsiębiorstwaz
Wyniki:zZdefiniowaniezzałożeńzczterechzbazowychzstrategiizlogistycznychz
–zintensywnej,zzintegrowanej,zniezintegrowanej,znieefektywnejz

M.zMcGinnis,zz
J.zKohnz(1993)z

Ankietyzelektroniczne,z
analizazskupień,zanalizaz

czynnikowa,zANOVAz
(59zprzedsiębiorstw)

Cel:zEmpirycznazweryfikacjazorientacjizPRIz
Wyniki:z Potwierdzeniez zasadnościz stosowaniaz orientacjiz procesowejz
izrynkowej;zidentyfikacjaztrzechzsubstrategii:zintensywnej,zzrównoważonejz
izzróżnicowanejz

S.zClinton,zz
D.zClossz(1997)z

Ankietyzelektroniczne,z
analizazczynnikowa,z

MANOVAz
(103zprzedsiębiorstwa)z

Cel:zEmpirycznazocenazorientacjizPRIz
Wyniki:z Potwierdzeniez zasadnościz założeńz orientacjiz PRIz orazz ichz
wzajemnychzzwiązkówz

J.zKohn,zz
M.zMcGinnisz(1997)z

Ankietyzelektroniczne,z
analizazczynnikowa,z

ANOVAz
(94zprzedsiębiorstwa)z

Cel:zPogłębionazocenazorientacjizPRIz
Wyniki:z Możliwościz integracjiz orientacjiz rynkowejz iz informacyjnej;z
potwierdzeniez kluczowejz roliz otoczeniaz konkurencyjnegoz dlaz rozwojuz
strategiizlogistycznejz

Ankietyzelektroniczne,z
analizazskupień,zanalizaz

czynnikowa,zANOVAz
(94zprzedsiębiorstwa)

Cel:z Identyfikacjaz relacjiz międzyz orientacjamiz PRIz orazz wpływuz
priorytetówzlogistykiznazformułowaniezstrategiizlogistycznychz
Wyniki:zKorzyściz integracjiz orientacjizPRIzprzejawiającez sięzwz rozwojuz
tzw.zrdzennychzstrategiizlogistycznychz

M.zMcGinnis,zz
J.zKohnz(2002)

Ankietyzelektroniczne,z
analizazczynnikowa,z
regresjazwielokrotnaz

(172zprzedsiębiorstwa)z

Cel:z Rozpoznaniez relacjiz międzyz orientacjamiz PRIz az efektywnościąz
logistykiz
Wyniki:z Potwierdzeniez wzajemnychz zależnościz międzyz orientacjamiz
PRI,z wz tymz kluczowegoz znaczeniaz orientacjiz informacyjnejz wz rozwojuz
orientacjizprocesowejzizrynkowejz

C.zAutry,zz
Z.zZacharia,zz

Ch.zLambz(2008)

Ankietyzelektroniczne,z
analizazskupień,zanalizaz

czynnikowa,zANOVAz
(254zprzedsiębiorstwa)z

Cel:zPogłębionazocenazorientacjizPRIz
Wyniki:z Identyfikacjaz dwóchz wiodącychz strategiiz logistycznych:z
funkcjonalnejzorazzzorientowanejzzewnętrzniez

Źródło:z opracowaniez własnez naz podstawie:z C.W.z AUTRY,z Z.G.z ZACHARIA,z CH.W.z LAMB,z A Logistics Strategy 
Taxonomy,z „Journalz ofz Businessz Logistics”z 2008,z vol.z 29,z no.z 2,z s.z 27–33;z M.A.z McGINNIS,z J.W.z KOHN,z J.E.z
SPILLAN,zA Longitudinal Study of Logistics Strategy: 1990–2008,z„JournalzofzBusinesszLogistics”z2010,zvol.z31,zno.z
1,zs.z217–218.z

Rys. 2. Podstawowe rodzaje strategii logistycznych przedsiębiorstw w badaniach Capgemini 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawie:zCAPGEMINI,zGEORGIAzSOUTHERNzUNIVERSITY,zTHEzUNIVERSITYz
OFzTENNESSEE,zSAP,zPlan, Play, Profit. The 2008 Supply Chain Playbook: Game Strategy,z17thzAnnualzTrendszandz
IssueszinzLogisticszandzTransportation,zChizcagoz2008;zCAPGEMINI,zTHEzUNIVERSITYzOFzTENNESSEE,zGEORGIAz
SOUTHERNzUNIVERSITY,zJDAzSOFTWAREzGROUPzINC.,zDrivers of Sustainable Supply Chain Management Practice,z
18thzAnnualzTrendszandzIssueszinzLogisticszandzTransportation,zChizcagoz2009.zz

Rodzaje strategii Przedsiębiorstwa stosujące daną strategię (w %) 

17,3Przywództwo w zakresie kosztów
17,0
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przejawy wpływu strategii logistycznej  
na zmiany w zarządzaniu w świetle badań 

ożliwościz wpływuz strategiiz logistycznejz naz
zmianyz wz zarządzaniuz przedsiębiorstwemz
byłyz przedmiotemzbadańzKatedryzLogisty-

kizizMarketinguzUniwersytetuzOpolskiego,zwzktórychz
udziałzwzięłoz111zprzedsiębiorstwzdziałającychzwzpię-
ciuzsektorachz(tzw.zsekcjachzPKD):zgórnictwiezizwy-
dobyciu,zprzetwórstwiezprzemysłowym,zwytwarzaniuz
iz zaopatrywaniuzwzmedia,z budownictwiez orazz han-
dlu8)zRelacjezstrategiiz logistycznejz izstrategiizprzed-
siębiorstwazwzopiniizankietowanychzprzedsiębiorstwz
przedstawiazrysunekz4.

Zdaniemz połowyz ankietowanychz przedsię-
biorstwz strategiaz logistycznaz jestz uwzględnianaz
przyz formułowaniuzcałościowejzstrategiizprzedsię-
biorstwa.zMożez toz –z jakz sięzwydajez –z świadczyćz
oz dośćz dużymz znaczeniuz strategiiz logistycznejz

w z św i e t l e z dążeńz
przedsiębiorstwaz doz
osiąganiaz oczekiwa-
nychz efektów.z Jed-
nocześnieztakazoce -
naz ro l i z strategiiz
logistycznejz wz kon-
tekściezjejzwpływuznaz
strategięz przedsię-
biorstwaz możez byćz
uznanazzazniecoznie-
jednoznacznąz iz zbytz
ogólnikową.zStanowi-
skoz takiez niez ozna-
czaz bowiem,z żez dlaz
ankietowanychz przed-
siębiorstwz wytycznez
zawartezwzstrategiizlo-
gistycznejzsązwiążącez
wz planowaniuz stra-
tegicznymz naz szcze-
bluz przedsiębiorstwaz
lubz jegoz poszczegól-
nychzbiznesów.z

Zz koleiz zdaniemz
25%z badanychz przed-
siębiorstwz strategiaz

logistycznaz wpływaz naz strategięz przedsiębiorstwa,z
coz możez świadczyćz oz istotnymz znaczeniuz logisty-
kiz wz kształtowaniuz ichz strategicznychz kierunkówz
rozwoju.z Natomiastz jedyniez zdaniemz 3%z przedsię-
biorstwz odz strategiiz logistycznejz zależyz strategiaz
całejzfirmy.z

Wz oceniez relacjiz międzyz strategiąz logistycznąz
az strategiązprzedsiębiorstwazważnąz rolęzpełniz rów-
nieżzwybórztzw.zopcjizstrategicznychzwzsferzezlogisty-
kiz(rysunekz5).zOpcjeztezstanowiązpotencjalnezkompo-
nentyzstrategiizlogistycznej,zdeterminującezosiąganiez
przezzprzedsiębiorstwozoczekiwanychzefektówzrynko-
wo-ekonomicznych.zPrzedmiotemzbadańzbyłaz ocenaz
znaczeniaz ośmiuz opcjiz strategicznych,z związanychz
zz przewagąz konkurencyjną,z kosztamiz przepływów,z
potrzebamiz klientów,z relacjamiz zz dostawcamiz iz od-
biorcamiz wz łańcuchuz dostaw,z logistycznąz obsługąz
klienta,z elastycznościąz systemuz logistycznegoz orazz
gospodarowaniemzzapasami.z

Rys. 3. Oddziaływanie strategii logistycznej na zmiany w zarządzaniu 
i efekty przedsiębiorstwa 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawie:zK.zRAO,zA.J.zSTENGER,zH.-J.zWU,zTraining 
Future Logistics Managers: Logistics Strategies within the Corporate Planning Framework,z
„JournalzofzBusinesszLogistics”z1994,zvol.z15,zno.z2,zs.z250–261;zG.S.zDAY,zR.zWENSLEY,z
Assessing Advantage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority,z „Journalz ofz
Marketing”z1988,zvol.z52,zApril,zs.z1–20;zP.J.zDAUGHERTY,zH.zCHEN,zD.D.zMATTIODA,z
S.J.zGRAWE,zMarketing/Logistics Relationships: Influence on Capabilities and Performance,z
„JournalzofzBusinesszLogistics”z2009,zvol.z30,zno.z1,zs.z2.z
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Rys. 4. Relacje pomiędzy strategią logistyczną a strategią przedsiębiorstwa w świetle badań 
w przedsiębiorstwach w Polsce 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawie:zSprawozdanie merytoryczne (punkt D) do raportu końcowego z realizacji 
projektu badawczego własnegoz „Logistycznez determinantyz zarządzaniaz przedsiębiorstwami”,zmaszynopisz powielony,z
KatedrazLogistykizizMarketingu,zUniwersytetzOpolski,zOpolez2011,zs.z42–43.z

Wpływ strategii logistycznej na strategię przedsiębiorstwa % przedsiębiorstw

1. Strategia logistyczna nie ma wpływu
na strategię przedsiębiorstwa

2. Strategia logistyczna jest uwzględniana przy formułowaniu
strategii przedsiębiorstwa

3. Strategia logistyczna wpływa na formułowanie
strategii przedsiębiorstwa

4. Od strategii logistycznej zależy strategia
całego przedsiębiorstwa

5. Strategia logistyczna jest formułowana na poziomie korporacji 
i trudno określić jej wpływ na cele i decyzje całego przedsiębiorstwa
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Wzopiniiz73%zankietowanychzprzedsiębiorstwznaj-
ważniejszezdozrozwojuzskutecznejzstrategiizlogistycznejz
sązdziałaniazzwiązanezzzposzukiwaniemzoszczędnościzz
wz sferzez logistyki,z osiąganychz dziękiz minimalizacjiz
kosztówzprzepływuzi/lubzinwestycjizwzsferęzlogistyki.z
Takiezstanowiskozwydajezsięzoznaczać,zżezwzkształto-
waniuz kierunkówz rozwojuz strategiiz logistycznejz ba-
danezprzedsiębiorstwazkierująz sięzprzedezwszystkimz
orientacjązkoszową.zJednocześniezażz66%zfirmzzazważ-
nez lubz bardzozważnez uznałoz działaniazwarunkującez
zwiększaniezpoziomuzobsługizklientazdziękizdoskonale-
niuzsystemuzlogistycznego,znatomiastz63%zprzypisałoz
dużezlubzbardzozdużezznaczeniezdążeniomzdozzmniej-
szaniaz wielkościz utrzymywanychz zapasów.z Wydajez
się,zżezstrategiezlogistycznezbadanychzprzedsiębiorstwz
majązwzznacznejzmierzezcharakterztzw.zstrategiizmie-
szanych,zpodobnychzdoztych,zktórezwyraźniezprzewa-
żałyz wz przedstawionychz wcześniejz wynikachz badańz
przeprowadzonychzprzezzCapgemini.z

dr inż. Rafał Matwiejczuk 
KatedrazLogistykizizMarketinguz

WydziałzEkonomicznyz
UniwersytetuzOpolskiegoz

Artykułz przygotowanyz wz ramachz projektuz badawczegoz „Logi-
stycznezdeterminantyzzarządzaniazprzedsiębiorstwami”,zrealizo-
wanegozwzKatedrzez Logistykiz izMarketinguz nazUniwersyteciez
Opolskimzwzlatachz2009–2011.z

PRZYPISY 
1)zZob.zM.zROMANOWSKA,zPlanowanie strategiczne w przedsię-
biorstwie,zPWE,zWarszawaz2004,zs.z30.z
2)zJ.zWITKOWSKI,zStrategia logistyczna przedsiębiorstw przemy-
słowych,zWydawnictwozAkademiizEkonomicznejzwezWrocławiu,z
Wrocławz1995,zs.z46.z
3)zZob.zP.zBLAIK,zLogistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządza-
nia,zPWE,zWarszawaz2010,zs.z35–41.z
4)z D.J.z BOWERSOX,z P.J.zDAUGHERTY,zEmerging Patterns of 
Logistical Organization,z „Journalz ofz Businessz Logistics”z 1987,z
vol.z8,zno.z1,zs.z51–53.z
5)zSzerzejzzob.ztamże.z
6)zJ.zWITKOWSKI,zStrategia logistyczna…,zop. cit.,zs.z48–49.z
7)zZob.zE.zGOłEMBSKA,zLogistyka w gospodarce światowej,zWy-
dawnictwozC.H.zBeck,zWarszawaz2009,zs.z59.z
8)zSzczegółowezwynikizbadańzzostałyzprzedstawionezw:zSprawoz-
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gistykizizMarketingu,zUniwersytetzOpolski,zOpolez2011.
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Logistics Strategy as a Determinant of Business Mana-
gement Changes

Logisticsz strategyz mayz significantlyz influencez corporatez andz
businessz strategyzdevelopmentzprocess,z aszwellz asz changesz inz
businesszmanagementzandzgettingzdesiredzmarketzandzeconomicz
outcomeszbyzazcompany.zThezarticlezpointszatzworld-widezempi-
ricalzresearchzconcerningzthreezbasiczlogisticszstrategyzorienta-
tions:zprocess,zmarketzandzinformation,zaszwellzaszpartialzresultsz
ofzresearchzconductedzbyzthezChairzofzLogisticszandzMarketingz
atzOpolezUniversity,zPoland,zwithinzempiricalzprojectznamedzLo-
gistics Determinants of Business Management.z

Rys. 5. Znaczenie opcji strategicznych realizowanych przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawie:zSprawozdanie merytoryczne (punkt D) do raportu końcowego z realizacji 
projektu badawczego własnego „Logistycznez determinantyz zarządzaniaz przedsiębiorstwami”,zmaszynopisz powielony,z
KatedrazLogistykizizMarketingu,zUniwersytetzOpolski,zOpolez2011,zs.z41–42.z

Opcje strategiczne realizowane w sferze logistyki % przedsiębiorstw, które uznały daną opcję jako ważną (ocena 4  
w skali Likerta od 1 do 5) lub bardzo ważną (ocena 5)

1. Poszukiwanie oszczędności w sferze logistyki przez minimalizację
kosztów przepływu i/lub inwestycji w sferę logistyki

2. Podwyższanie poziomu obsługi klienta dzięki
doskonaleniu systemu logistycznego

3. Redukcja wielkości zapasów

4. Uwzględnianie oczekiwań klienta na etapie projektowania
łańcucha dostaw w sferze produkcji i/lub zaopatrzenia

5. Zwiększanie elastyczności systemu logistycznego dzięki
delegowaniu uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble zarządzania

6. Eliminacja ryzyk związanych z wyczerpaniem
zapasów u klientów 

7. Wykorzystanie systemu logistycznego firmy do zwiększenia stopnia
powiązania i/lub uzależnienia dostawców lub odbiorców

8. Inwestowanie w system logistyczny firmy w celu
eliminacji/redukcji przewagi konkurentów 39
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konwergencja, konsolidacja,  
koopetycja – jak zmienia się  
branża technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych (ict)

Monika Golonka

wprowadzenie 

ektorzteleinformatyczny,znazywanyztakżezob-
szaremztechnologiizinformacyjnychzizkomuni-
kacyjnychz (Information and Communication 

Technologiesz–zICT)ztozpowstającyznazstykuzinformaty-
kiziztelekomunikacjizobszarzkształtującyzobecniezrozwójz
nowychzsposobówzkomunikacji,zproduktówzizusług.zOb-
serwowanezzwłaszczazwzwymiarzezglobalnymzprocesyz
zmianzwzICTzsązzwiązanezzzjednejzstronyzzezskutkamiz
konwergencjizcyfrowejzizbędącejzjejzkonsekwencjązkon-
wergencjiz usług,z az zz drugiej,z zz pojawianiemz sięz no-
wych,z globalnychzgraczyz zz rynkówzrozwijającychz się,z
wztymzprzedezwszystkimzazjatyckich.zKonsekwencjamiz
owychzzmianzsą:znasilającazsięzkonsolidacjaz firmznaz
rynku,z rozmywaniez sięz iz przenikaniez granicz branż,z
zmianazstrukturyzbranżzizpowstawanieznowych,zzmia-
nazdynamikizkonkurencji,ztzw.zkoopetycjaz(coopetitionz
–zkonkurowaniezprzyzjednoczesnejzwspółpracy),zrośniez
znaczeniezaliansówzizsiecizaliansów.zWyjaśnieniezzja-
wiskz zachodzącychzwzobszarzez ICTzmożezokazaćz sięz
istotneznieztylkozzzperspektywyzpoznawczej,zaleztakżez
możezsłużyćzprognozowaniuzkierunkówzzmianzwzbran-
żachzpowiązanychzzzICT.zWzniniejszymzopracowaniuz
zostałyz uporządkowanez przyczynyz przemianz zacho-
dzącychzwzICT,zaz takżezgłównezkonsekwencjezowychz
zmianzwzkontekścieztrzechzwymiarów:ztechnologiczne-
go,zrynkowegozorazzekonomicznego.z

czym jest obecnie ict? 

imozżezsektorzteleinforma-
tyczny,z telekomunikacyjnyz
iz sektoryz zznimizpowiąza-

nezdefiniowanezbywajązbardzozróż-
nie,zwzliteraturzezświatowejzpojawiaz
sięznajczęściejzpojęcie sektoraztech-
nologiizinformacyjnychzizkomunika-
cyjnych,z czyliz teleinformatycznegoz
(Information and Communication 
Technologyz –z ICT) obejmującegoz
zarównoz firmyz zz branżz telekomu-
nikacyjnych,zjakziztechnologiizinfor-
macyjnych.z Zdaniemz konsultantówz
Ovumz (2007)z ICTz jestz rosnącymz
obszaremzwspólnymzITziztelekomu-
nikacji.zRysunekz1zprzedstawiaztakiz
właśniezobraz.z

Zdaniemz Zhouz Yanqingz zz firmyz Huaweiz (2009)z
rosnącyzobszarzICTzbędzieztakżezłączyćzkomunikację,z
informacje,zrozrywkę,zmedia,zaznawetzfinansezorazzlo-
gistykę.zObecnyz sektorz telekomunikacjiz będziez stano-
wićztylkozczęśćztegozobszaru.zNiezbędziezon,ztakżezjakz
dotąd,zsiłąznapędowązrozwojuzbranży,zktórazstajezsięz
nowymztworemzskładającymzsięzzzwieluzróżnychzbranż.z

konwergencja – branż, produktów, usług 

istoryczniezzmianyzizrewolucjeztechnologicz-
nezmiałyzzasadniczyzwpływznazkształtowaniez
sięzotoczeniaz rynkowegozwzomawianymzob-

szarze.zWedługzRangonezizTirconiz(2003)zmiałyznaztoz
wpływznastępującezprzełomy:z
zz konwergencjaz pomiędzyz branżamiz informatycznąz

iz telekomunikacyjną,z któraz zaszłaz wz latachz 80.z ub.z
wieku,zwskutekzczegozpowstałzICT;z
zz konwergencjaz internetowaz (powstaniez protokołuz

TCP/IP),zktórazrozpoczęłazsięzwzlatachz90.zizwciążztrwa;z
zz konwergencjazrozpoczętazpodzkonieczlatz90.zizwciążz

trwająca,zzwiązanazzzrewolucjązaudiowizualnąz(media)z
–zpowstaniezmultimediów.z

Rozwójztelekomunikacjizjestzopisywanyztakżezjakoz
następstwaz kolejnychz generacjiz rozwiązańz technolo-
gicznychz–z1Gz(telefoniazmobilnazpierwszejzgeneracji),z
2G,z3G,z4G,zstającychzsięzstandardamiztechnologicz-
nymiz[Palmberg,zBohlin,z2006].z

,
Rys. 1. ICT jako rosnący obszar wspólny IT i telekomunikacji 
Źródło:zRaportyzTBR,zOvum,z2007–2009.z
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Zmianyz wz opisanymz obszarzez wynikająz zz kilkuz
nakładającychz sięz naz siebiez procesówz –z zarównoz
ozcharakterzezekonomicznym,zjakziztechnologicznym.z
Szerokoz pojętaz konwergencjaz orazz łączaz szerokopa-
smowe,zstanowiącezodpowiedźznazrosnącezwymaganiaz
klientów,zwyznaczajązobecniezkierunkizzmianzwzsekto-
rachzzwiązanychzzzteleinformatyką.zPonadtozniezbezz
znaczeniaz pozostajez koniecznośćz obniżaniaz kosztów,z
będącazwynikiemzkryzysówzekonomicznychzizpojawie-
niezsięznowychzkonkurentów,zwztymzszczególniezglo-
balnychzfirmzazjatyckich.z

Zmianyzzachodzącezwzsektorachzzwiązanychzzztele-
komunikacjązizinformatykąznależyzzatemzrozpatrywaćz
wztrzechzgłównychzwymiarach: rynkowym,ztechnolo-
gicznymzizekonomicznym.z

Wymiar rynkowy – zmieniające się znaczenie 
klientów 

Największezzmiany,zopróczzliberalizacjizrynków,zle-
żącezuzpodstawzpostępującychzprocesówzglobalizacyj-
nychzwzobszarzezICT,zsązzwiązanezzzrolązizznaczeniemz
klientówz–zodbiorcówzusługzkomunikacyjnych.z

Zzperspektywyzklientówz tozkanałyzdystrybuującez
usługizkonkurujązzezsobąz–zmobilnaztelefoniazkonku-
rujezobecniez zzkomputerami,zodbiornikamizTVzorazz
innymiz produktamiz służącymiz doz komunikowaniaz
sięz [Dutton,z 1996].z Użytkownicyz stająz sięz takżez co-
razzczęściejz twórcamiz lubzwspółtwórcamizniektórychz
produktówz iz usługz [Prahaladz iz Ramaswamy,z 2004].z
Przykłademz możez byćz partycypowaniez wz rozwojuz
produktówzizaplikacjiztypuzopen sourcezczyzWebz2.0z
(współtworzenieztreścizinternetowychzprzezzużytkow-
ników),zalbozteżzświadomezangażowaniezprzezzfirmyz
swoichzklientówzwzceluzkreowaniazunikalnychzwarto-
ścizkonkurencyjnychz[PrahaladzizRamaswamy,z2004].z
Klienciz zdaniemz Gulatiegoz (2007)z niez stanowiąz jużz
obecniez biernegoz odbiorcyz produktówz iz usługz firm.z
Sązonizraczejz jednostkami,zdlazktórychzfirmyzistnie-
jązpozto,zabyzrozwiązywaćzichzproblemyz[Day,z1999;z
Hammer,z 2001;zKumar,z 2003].z Powodujez toz zmianyz
wzpostrzeganiuzklientówzizwzprocesachztworzeniazdlaz
nichzrozwiązań.zStevezJobs,zsłynnyzCEOzfirmyzApplez
twierdził:z„WzApplezpytamyzozwszystko:zjakzprosteztoz
będziezwzobsłudzezdlazklienta,zjakzdobreztozbędziezdlaz
klienta?”z[Sengupta,zMohr,zSlater,z2006].z

Zatemz tozklientz znajdujez sięzobecniezwzcentrumz
zainteresowania.zDotyczyz toz takżez firm,z którez usłu-
giz komunikacyjnez oferująz –z operatorówz telekomu-
nikacyjnych,z az takżez dostawcówz łączz internetowychz
iz usługz TV.z Stawianez sąz przezz nichz corazz większez
oczekiwaniazwobeczdostawcówz(kompleksowośćzusług,z
rozwiązywaniez całychzproblemów,z chęćz dzieleniaz ry-
zyka,z relacjez partnerskie,z az niez jużz tylkoz odbiorcaz
–zdostawca)z[Gulati,z2007].z

DlazdostawcówzwzICTzoznaczaztozwielkązzmianę;z
tradycyjniez toz technologiaz byłaz bowiemz elementemz
nadrzędnym.z Operatorzyz telekomunikacyjni,z którzyz
prześcigajązsięzwztworzeniuzizoferowaniuzwciążznowychz
usług,zsamizniezwiedzą,zjakzmogąztworzyćznowezmode-
lezbiznesowe,z jakztworzyćzrozwiązaniaz jezwspierającez
izprzystosowaćzsięzdozopisywanychzzmian.zRównoleglez
rozwójztechnologiiztakżezmazogromnyzwpływznazobec-
neziznowezrozwiązaniazizmożliwości.zDlategozoczekująz
odz dostawcówzpełnegozwsparciazwz każdymz aspekciez
wprowadzaniaz zmian.z Istotnymz efektemz opisanychz
procesówz jestz obserwowanaz konsolidacjaz naz rynkuz
operatorówzorazzdostawcówzizrosnącazliczbazaliansów.z

Niktzniezmazbowiemzwystarczającychzkompetencjizdoz
tworzeniaz kompleksowych,z wymaganychz rozwiązań,z
wzszczególnościzzupełnieznowychzzupełniezusług.z

Wymiar technologiczny – konwergencja cyfrowa, 
IP, otwarte standardy 

Dziękiz rozwojowiz internetuz orazz technologiizmo-
bilnychz(mobile broadband)zobserwujemyzprzejściezodz
usługzwyłączniezgłosowychzdozsiecizizplatformzintegru-
jącychzoferującychzwszelkiezusługizzwiązanezzztelefo-
niązmobilną,zwztymzprzeróżnezaplikacjez(full service 
broadband network).zWzwiększościzrozwiniętychzkra-
jówz świataz telefonz komórkowyz stałz sięz nieodłącznąz
częściąz codziennegoz życiaz iz większośćz ludziz maz goz
przyz sobiez całyz czas.z Rozwójz wieluz usługz opartychz
naz sieciz internetz jestzmożliwyz takżez dziękiz szybkie-
muzrozwojowizurządzeńzodbiorczych,zumożliwiającychz
wykorzystaniezusługzlokalizacyjnych,zspersonalizowa-
nychzinformacji,zaleztakżezsłużącychzwieluzinnymzce-
lom,znp.zreklamowymzczyzzbieraniuzinformacjizozużyt-
kownikachz[Smura,zKivi,zToyli,z2009].z

Połączeniez takz wieluz różnychz usługz jestzmożliwez
dziękiz konwergencjiz cyfrowej.z Konwergencjaz cyfro-
waz opieraz sięz naz łączeniuz produktów,z spełniającychz
uprzedniozodseparowanez funkcjezwz jedno,zmultiusłu-
gowezurządzenie.zNazprzykładzPDAz(Personal Digital 
Assistants),zmobilnezurządzeniazdozobsługizpocztyzemail,z
aparatyz telefonicznez izkameryzsązpołączonezwz jednoz
urządzeniezodbiorczez[Sengupta,zMohr,zSlater,z2006].z

Nazprocesyzzmianzzwiązanychzzzrozwojemztechno-
logiiznakładajązsięzmożliwości,z jakiezstworzyłozwyko-
rzystaniezwz telefoniizmobilnejz sieciz internet,zwz tymz
takżeztechnologiizVoIPz(Voice over IP)zczyzP2Pz(Peer to 
Peer).zOpartezsązoneznazotwartychzstandardachzumoż-
liwiającychzkomunikacjęzurządzeńzodbiorczych,zbazują-
cąznazprotokolezIPz(Internet Protocol).zMogązbyćzwięcz
wykorzystywanezprzezzdowolnychzgraczyzrynkowych.z

TozwłaśniezmożliwościzsiecizIPz(głównieztelefoniaz
IP),zumożliwiającztworzeniezizsprzedażzusługzITzwzko-
munikacji,zwztymztelefoniizmobilnej,zstanowiązgłównyz
celzzainteresowańzdostawcówzzezświatazIT.zZdaniemz
konsultantówzOvumz(2007,z2009)zdostawcyzusługzITz
sprzedająz swojez produktyz iz usługiz jakoz częśćz więk-
szychzrozwiązań,zwztymzjakozusługizdodanez(add on)z
dlaznowychzizswoichzobecnychzklientów.zTakazstrategiaz
umożliwiaz budowęz zaufaniazwz nowoz tworzącychz sięz
obszarachz iz dajez przewagęz pierwszymzwchodzącym,z
którzyzstajązsięzzarazemzpartneramizbiznesowymizod-
biorców.zAtrakcyjnośćzICTzdlazfirmzITzjestzocenianaz
przezzkonsultantówzOvumzjakozbardzozwysoka,zgłów-
niez zz powodu:z dojrzałościz „tradycyjnego”z rynkuz IT,z
poszukiwańz nowychz rynków,zwz szczególnościz rosną-
cychzizdobrzezrokujących,zwspomnianejzkonwergencjiz
usług,z relatywniez wysokiejz efektywnościz kosztowej,z
aleztakżezposiadaniazpewnychzprzewagzwzględemzdo-
stawcówzzzsektoraztelekomunikacji:zumiejętnościzizdo-
świadczeńz zz aplikacjamiz służącymiz doz komunikacji,z
integracjizsystemówzinformatycznych.z

Jednymz zz przykładówz wykorzystaniaz VoIPz orazz
powstaniazdziękiz temuzde factoznowychzstandardówz
jestzSkype.zPoczątkowozsłużyłzdozkomunikacjizpomię-
dzyzużytkownikamizkomputerów,zazobecnieztakżezte-
lefonówz komórkowychz umożliwiającychz korzystaniez
zzVoIP.zStałzsięzglobalnymzstandardem,zzzktóregozko-
rzystazcorazzwięcejzużytkowników,zstanowiącznowegoz
rodzajuzkonkurencjęzdlazoperatorówztelekomunikacyj-
nychz[Heikkinen,zLuukkainen,z2010].z
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Opisanez zmianyz technologicznez powodująz m.in.z
koniecznośćz znacznychz zmianz architekturyz sieciowejz
operatorówz telekomunikacyjnych,z oferującychz obecniez
wzwiększościztradycyjnezłączaztransmisyjne,znazumożli-
wiającezobsługęzrosnącegozprzesyłuzdanychzpozIPz(np.z
WiMAX – Microwave Access, LTE – Long Term Evolu-
tion,zczyzoparteznazSIP – Session Initiation Protocol).z
Zmianyzteznieztylkozpowodujązkoniecznośćzzmianzwzsys-
temachzoperatorów.zMajązonezznaczniezszerszyzzasięg.z
Powodujązbowiemztakżezpowstawaniezkonkurencyjnychz
modelizusługzizpojawianiezsięznowychzgraczyzrynkowych.z

Znaczącezzmianyzdotknęłyztakżezobszaruztelewizji.z
Zmianyztechnologiczne,zwztymztransmisjizdanych,zpo-
wstawanieznowychzusługz(TVzinteraktywna,zzaawan-
sowanaz TVz naz żądanie,z TVzwysokiejz rozdzielczości,z
mobilnazTV,zIPTVz–ztransmisjazTVzpozIP)zpowodu-
ją,zpodobniez jakzwzprzypadkuz telefoniiz komórkowej,z
zmianyzrelacjizkonkurencyjnychzwzcałymzdotychczaso-
wymzsektorzezTVz[Rangone,zTurconi,z2008].z

Ponadtoztakżezinnezelementyzwynikającezzezzmianz
technologicznychzskładajązsięznazzmieniającezsięzrela-
cjezkonkurencyjnezwzomawianymzobszarze.zZdaniemz
Reuvera,z Koninga,z Bouwnamaz iz Lemsteraz (2009)z
zmianyzumożliwiająceznowezprocesyznaliczaniazpłatno-
ściz(bilingowe)zrównieżzwpływająznazznaczącezzmianyz
wzsektorzezICT.zDotychczasowezmodelezbilingowezda-
wałyzuprzywilejowanązpozycjęzoperatoromztelekomuni-
kacyjnym.zObecnezzmianyzpowodują,zżeztakżezpojawia-
jązsięznowi,zkonkurencyjnizgraczezzzinnychzsektorów,z
np.zagregatorzyztreściz(Content Agregators)zczyzopera-
torzyzstacjonarnizISPz(Internet Service Providers).z

Zmiany ekonomiczne 

Zmianyzpowyższezprzekładajązsięzwzsposóbzoczywi-
styznazwarunkizekonomiczne.zZmianazwzrelacjachzkon-
kurencyjnych,zpowstawanieznowychzproduktówzizusługz
orazzpojawianiezsięznowychzgraczyzwpływajązznaczącoz
nazcenyzoferowanychzusług.zRośniezznaczenieznieztylkoz
nowychzkonkurentówzzzdotychczasowychzpotęgzgospo-
darczych,zaleziznowychz–zgłówniezChinzizIndii,zpowodu-
jączkoniecznośćzobniżaniazcenzorazzredukcjizkosztów.z
Powstajązzatemznowezmodelezbiznesowe.zOperatorzy,z
tracączswojązpozycjęzkonkurencyjnąznazrzeczznowych,z
znaczniez efektywniejszychz kosztowoz firm,z starająz sięz
przenieśćzczęśćzryzykazfinansowegoznazswoichzdostaw-
ców.zStądzpowstawaniezrevenue sharez–zmodeluzbizne-
sowegozopartegoznazdzieleniuzsięzpotencjalnymizzyska-
mizzzprzedsięwzięciazzzdostawcami,zwzzamianzzazcałośćz
lubzczęśćzwynagrodzeniazzazdostarczanezrozwiązanie.z

Wskutekz opisanychz zmianz malejez dramatyczniez
udziałzproduktówznazrynkuznazkorzyśćzusług,ztakichz
jak:zdoradztwozstrategicznez izoperacyjne,zdoradztwoz
technologiczne,zintegracjazsystemówzczyzusługizsprze-
dawaneznazzasadziezmanaged services (usługizutrzyma-
niazczęścizinfrastrukturyzsprzętowo-software’owejzod-
płatnie)zizoutsourcingzorazzoffshoring.zWedługzGartneraz
(2008)zudziałzusługzwzsamymztylkozsektorzez teleko-
munikacyjnymzwynosizobecniezwięcejzniżz80%,zprzyz
drastyczniezmalejącymzudzialezproduktówz(sprzętu).z

Jednymzzzelementówzwpływającychzwzsposóbzzna-
czącyz naz sektoryz globalnez sąz kryzysyz ekonomiczne,z
wzszczególnościztezwzskalizświatowej.zZzuwagiznazto,zżez
wzciąguzostatnichz10zlatzsektorzICTzdotknęłyzdwaztakiez
kryzysy,zniezmożnazpominąćzichzskutków,zktóreztakżez
wpływająznazzmianyzwzomawianymzobszarze.zPotrze-
bazefektywnejzkontrolizkosztówzdoprowadziłazm.in.zdoz
powstaniaztzw.zTelecom Expense Management (TEM),z

standardu,znazktóryzskładazsięzdiagnostykazprocesówz
związanychz zz naliczaniemz iz rozliczaniemz płatnościz
wzprzypadkuzm.in.zusługzoutsourcowanychzczyzzarzą-
dzanychz przezz dostawcówz (Managed Services).z Stan-
dardztenzstałzsięzelementemzofertyzwiększościzdostaw-
cówzusługzdlaztelekomunikacji,zprzyzczymzprymzwiodąz
tutajzfirmyzdoradczezIT,zgdyżzzapewniają,zinaczejzniżz
dostawcyzzzsektoraztelekomunikacji,zniezależnośćzizpe-
wienzobiektywizmzoczekiwanyzodzaudytorów.z

zakończenie 

eślizjeszczezniedawnozfirmy,ztakiezjakzEricsson,z
Microsoft,zGoogle,zApple,zSamsungzczyzOraclez
funkcjonowałyzwzodrębnychzsektorach,zobec-

niezkonkurujązwzcałymzobszarzezICT.zDostawcyzusługz
izproduktówztelekomunikacyjnychzwspółpracują,zazza-
razemz konkurująz zz firmamiz internetowymi,z dostaw-
camiz usługz iz produktówz informatycznych,z firmamiz
medialnymi,zdostawcamiztreściz[OSSzObserver,z2007].z
Wzobszarzeztymzsiecizrelacjizpomiędzyzaktoramizkon-
trolującymiz różnez częściz całegoz systemu:z produkcji,z
dystrybucji,zużytkowania,znachodząznazsiebie,zgeneru-
jązistotnezsiłyznapędzającezzmianyz[Andersson,z1996;z
Mattsson,z 1996].z Oferowaniez zintegrowanychz usługz
możezprowadzićzdozpotrzebyzwykorzystaniazwieluzróż-
nychzsystemów,zwzwynikuzczegozfirmyzstajązsięzdostaw-
camizmultiusługz[Normann,z1991].z

Abyz dostarczaćz całkowiciez zintegrowanez usługiz
swoimzodbiorcom,zfirmyzsązzmuszonezdozwspółpracyz
zzinnymizpartneramizozkomplementarnychzwzstosun-
kuzdoznichzzasobachzizumiejętnościach.zNiezsązbowiemz
wz staniez zbudowaćz wystarczającoz szybkoz nowychz
kompetencji,z niezbędnychz doz budowyz całychz rozwią-
zańzskładającychzsięzzzróżnychzsystemów,zproduktówz
orazzświadczeniazwzpełnizwspierającychzjezusług.zStądz
obserwowanez rosnącez znaczeniez aliansówz orazz sieciz
aliansówzpomiędzyzfirmami.zZzbadańznadz30znajbar-
dziejzznaczącymizglobalnymizfirmamizICTzwynika,zżez
wzciąguzostatnichz10zlatzzwiększyłyzonezliczbęzaliansówz
wzswoichzportfoliachzozponadz35%,zosiągajączwzsumiez
liczbęzponadz10z000zpowiązańz[Golonka,z2011].zAliansez
slużąztutajzwzcorazzwiększymzstopniuzdozszybkiegozpo-
zyskiwaniazniezbędnychzzasobówz(zasobówzsieciowych)z
[Gulati,z 2007],z dzieleniaz ryzyka,z eksploracjiz nowychz
obszarówzrynkowych,zeksperymentowaniazzztechnolo-
giami,zrozwiązaniami,zmodelamizbiznesowymi.zAliansez
izsiecizaliansówzwpływająznazzmianyzdynamikizkonku-
rencjiz –z powodująz asymetrycznyz dostępz doz zasobówz
wzbranży,zcozmożezwpływaćznazzachowaniezfirmzorazz
ichzefektywnośćz[Nohira,z1991].z

Wz konsekwencjiz zmianz technologicznych,z rynko-
wychz iz ekonomicznychz wz obszarzez ICTz iz sektorachz
powiązanych,z zachodząz znaczącez zmianyz wz relacjachz
konkurowaniaz iz współpracy,z coz prowadziz doz zmianyz
strukturyzbranż.zZmieniazsięztakżezukładzsiłzwzprzeni-
kającychzsięzbranżachz–zniektórezdozniedawnazodsepa-
rowanez sektoryz tracąznaz znaczeniuz (telekomunikacjazz
–zwedługzZhouzYanqingz(2009)zbędziezpełnićzrolęz je-
dyniezwspierającązwzobecnejzrewolucji,zjeślizniezbędziez
działaćz naz jejz niekorzyść,z gdyżz jestz onaz niezgodnaz
zz interesamizm.in.zoperatorówz telekomunikacyjnych),z
innezzyskująz(doradztwo,zintegracjazsystemów).zFirmyz
szukajązatrakcyjnych,zrozwijającychzsięzobszarówzryn-
kowych,z az zmieniającyz sięz obszarz ICTz bezzwątpieniaz
oferujezciekawezperspektywyzrozwoju.z

dr Monika Golonka 
AkademiazLeonazKoźmińskiegoz,
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Convergence, Consolidation, Coopetition: Evolution of 
the ICT Industry

InzthiszpaperzthezcharacteristicszofzthezpresentzglobalzICTz
(Informationz andz Communicationz Technologies)z Industryz
hasz beenz provided.z Therez havez beenz specifiedz thez mostz
significantz processesz shapingz ICT,z inz thez contextz ofz threez
majorzdimensions:zmarket,ztechnologicalzandzeconomic.zThez
sourceszandzthezconsequenceszofzthosezprocesseszhavezbeenz
distinguishedz–zinztermszofzseveralzvariableszsuchzaszfirms,z
theirzclients,zcompetition,zco-operationzandzalsozindustries.z

wprowadzenie 

worzeniez nowychz produktówz przezz przed-
siębiorstwozjestzobecniezkoniecznością.zWy-
nikazonazprzedezwszystkimzzzkonkurencji,z

którejz wysokaz intensywnośćz jestz międzyz innymiz
skutkiemz globalizacjiz rynków.z Poprzezzwprowadza-
niez nowychz produktówz naz rynekz przedsiębiorstwaz
dążązdozpełniejszegozzaspokajaniazrosnącychzwyma-
gańz nabywcówz iz umacnianiaz swojejz pozycjiz rynko-
wej.zZjawiskuztemuzsprzyjazrozwójzzarównoznowychz
technologii,zjakzizmateriałów.zZaangażowaniezprzed-
siębiorstwzwz tworzenieznowychzproduktówzznajdu-
jez odzwierciedleniezwzwynikachzbadań.zWzkrajachz
wysokozrozwiniętychzprzeciętniez27,5%zprzychodówz
zez sprzedażyzdużychz firmzpochodziz zznowychzpro-
duktówzwprowadzonychznazrynekzwzostatnichztrzechz
latachz[3,zs.z33].zWznaszymzkrajuzwskaźnikztenzjestz
niższyz iz wśródz przedsiębiorstwz przemysłowychz za-
trudniającychz powyżejz 249z osóbz wynosiz 13%,z nie-
mniejz44,4%zzztychzfirmzzadeklarowałozwprowadze-
nieznowychzlubzistotniezulepszonychzproduktówznaz
rynekzwzlatachz2007–2009z[6,zss.z458ziz470].z

Centralnązkwestiązwzzakresieztworzeniaznowychz
produktówzjestzproceszichzkształtowania,zktóryzjestz
kluczowązdeterminantązsukcesuznowychzproduktów.z
Zazwyczajz przedstawiaz sięz goz jakoz zbiórz kolejnychz
etapów.zJednakznazdanymzetapiezmamyzdozczynieniaz
zzzadaniemzzłożonym.zZnajdujeztozwyrazzwzorgani-
zowaniuzpraczprowadzonychznadzrozwojemznowychz
produktówz poprzezz powoływaniez wielofunkcyjnychz
zespołówzzadaniowych.zZadaniezzłożonezdanegozeta-
puzmożnazpodzielićzpodzwzględemzjakościowymznaz
elementyz prostsze,z którezmogąz byćz przypisanez doz
określonychzkomórekzorganizacyjnychz[11,zs.z205].z

Celemz artykułuz jestz przedstawieniez jakościowe-
gozpodziałuz pracyznazposzczególnychz etapachzpro-
cesuz kształtowaniaz nowychz produktów.z Zadaniez
złożonezdanegozetapuzzostaniezpodzieloneznazdzia-
łaniazprostsze,zktórezzostanązprzypisanezdoztrzechz
następujących,z kluczowychz obszarówz działalnościz
organizacji:z zz marketingowegoz zz technicznegoz
izzzfinansowo-księgowego.zObszarzmarketingowyzbę-
dziezobejmowaćzmarketingzizsprzedaż;zobszarztech-
niczny:z projektowo-konstrukcyjną,z technologiczno-z
-organizacyjną,z materiałowąz iz produkcyjnąz działal-
nośćz [7],z azwzobszarzez finansowo-księgowymzujętez
zostanązdziałaniazozcharakterzezekonomicznym.z

Pojęciaz wymagającez zdefiniowaniaz toz „nowyz pro-
dukt”z iz„procesz jegozkształtowania”.zKategoriaznowegoz
produktuzzostaniezokreślonazzzpunktuzwidzeniazsprze-
dawcy,z coz jestz zgodnez zz literaturąz zarównoz światowąz
[14,z s.z 595],z jakz iz krajowąz [9,z s.z 29;z 10,z s.z 2].zWów-
czasz zaz nowyz produktz uważaz sięz taki,z któregoz ze-
stawz cech,z opisującyz tenz produkt,z jestz odmiennyz odz
tegoz rodzajuz zestawów,z charakteryzującychz dotychczasz
wytwarzanez produktyz przedsiębiorstwaz [14,z s.z 595].z
Natomiastzprzezzproceszkształtowaniaznowegozproduktuz
rozumiezsięzprzebiegznastępującychzpozsobiezizprzyczy-
nowozpowiązanychzzmianz(faz,zetapów),zpoprzezzktórez
następujezprzekształceniezsposobnościzwznowyzprodukt.z

Wz zakresiez procesuz kształtowaniaz nowychz pro-
duktówzmożnazwyodrębnićztrzyzfazyzizwzkażdejzzznichz
określonezetapy.zSązoneznastępującez[5,zs.z32–34]:z
zz fazazprzygotowaniazkoncepcjiznowegozproduktu,z

zawierającazetapy:zidentyfikacjizsposobności,ztworze-
niaz koncepcjiz (pomysłów),zwstępnegoz rozpoznania,z
pełnegozrozpoznaniazizrozwinięciazkoncepcji;z
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zz fazaz przekształceniaz koncepcjiz wz produkt,z
wzskładzktórejzwchodzązetapy:zopracowaniazprototy-
pu,zopracowaniazproduktuziztechnologii;z
zz fazazbadańzrynkowychzproduktuz izkomercjaliza-

cji,z obejmującaz etapy:z badańz rynkowychz produktuz
izmarketingu,zkomercjalizacji.z

Strukturęz artykułuz opartoz naz trzechzwymienio-
nychzfazach.zWzzakresiezdanejzfazyzprzeprowadzonoz

analizęzdziałańznazkażdymzjejzetapiezpodzwzględemz
jakościowym.z Coz doz każdegoz etapuz zaplanowanoz
przeglądy,zktórezpolegająznazoceniezbieżącychzrezul-
tatówzizkwalifikowaniuzlubzselekcjizprzedmiotuzdane-
gozetapuz(np.zsposobnościzczyzkoncepcji).zZazwyczajz
sązonezdokonywanezwspólniezprzezzkierowników,zre-
prezentującychzróżnezfunkcjezprzedsiębiorstwaz[2,zs.z
132],zdlategozniezprzypisanozichzdozżadnegozobszaru.z

faza przygotowa-
nia koncepcji  
nowego produktu

ejściemz fazyz
przygotowaniaz
koncepcjiz no-

wegoz produktuz sąz wy-
tyczne,z którez powstająz
wz zakresiez planowaniaz
strategicznegoz przed-
siębiorstwa.z Mogąz onez
obejmowaćz celez doty-
czącez nowychz produk-
tów,zobszaryzstrategicz-
ne,zwytycznezcozdozpo-
działuz zasobówz pomię-
dzyz tez obszaryz iz ogól-
nez sposobyz osiąganiaz
celówz wz ichz zakresiezz
[2,z s.z 354;z 4,z s.z 62].z
Zadaniaz występującez
wztejzfaziezizichzprzypo-
rządkowaniez doz obsza-
rówz działalnościz firmyz
przedstawionoz naz ry-
sunkuz1.z

Naz pierwszymz eta-
piez–zidentyfikacjizspo-
sobnościz–zwyróżnionoz
trzyzkluczowezzadania.z
Pierwszymz zz nichz jestz
poszukiwaniez sposob-
nościzdoztworzeniazno-
wychz produktówz (I.1)z
–z przypisanoz jez doz
obszaruzmarketingowe-
goz orazz technicznego,z
gdyżz interesującez nasz
sposobnościz mająz za-
zwyczajzcharakterzryn-
kowyz lubz technicznyz

jakościowy podział zadań  
w procesie kształtowania  
nowych produktów 

Dariusz Dąbrowski

Koncepcje po
wstępnym
rozpoznaniu 
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i rozwinięcie
koncepcji
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koncepcji

I. Identyfikacja
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Rys. 1. Zadania w fazie przygotowania koncepcji 
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PO 03.indb   37 14/03/2012   10:59



38 przeglàd38 przeglàdmarketing

[4,zs.z69].zDrugiezzadaniezpolegaznazoceniezatrak-
cyjnościz rynkuz odpowiadającegoz danejz sposob-
nościz (I.2),z dlategoz maz charakterz marketingowy.z
Trzeciezzadaniezdotyczyzustaleniazwymagań,zktórez
sązniezbędnezdozwykorzystaniazsposobnościz(I.3).z
Tęzpracęzprzypisanozdozobszaruzzarównoztechnicz-
nego,zjakzizfinansowo-księgowego,zgdyżzchodziztu-
tajzozwstępnezustalenieztegozrodzajuzwymagańz[15,z
s.z114–115].zSposobnościzznalezioneznaztymzetapiez
sązkwalifikowanezdozdalszegozrozwojuz(P1)zizwzre-
zultaciez otrzymujez sięz portfelz sposobności,z którez
zamierzazwykorzystaćzfirma.z

Drugiz etapz –z tworzeniaz koncepcjiz –z zawieraz
opracowaniezizposzukiwaniezjużzgotowychzkoncepcjiz
wz zakresiez wykrytychz sposobnościz (II).z Koncepcjez
mogązpowstawaćzzazpomocązpodejściazodzproblemuz
dozrozwiązaniazlubznazpodstawiezanalizyzcechzpro-
duktuz [4,z ss.z109z iz131].zWzpierwszymzprzypadkuz
najpierwzszukazsięzistotnegozproblemuzpotencjal-
nychz nabywców,z az następniez tworzyz sięz koncep-
cjęz nowegoz produktuz rozwiązującegoz tenz problem.z
Wzdrugimznatomiastzpomysłznaznowyzproduktzpo-
wstajez jakoz rezultatz pewnychz analizz (np.z analizyz
mapyzpercepcjizlubzconjoint analysis).zSamezzaśzgo-
towez koncepcjezmogąz pochodzićz zez źródełz takzwe-
wnętrznychz (np.z odłożonez „naz półkę”z wcześniejszez
pomysły),z jakz iz zewnętrznychz (np.z dystrybutorzy).z
Pracezpodejmowanezwzzakresieztworzeniazkoncepcjiz
majązcharakterzgłówniezmarketingowyziztechniczny,z
dlategoz jez przypisanoz doz tychz obszarów.z Przeglądz
związanyz zz tymz etapemz dotyczyz sprawdzenia,z czyz
powstałezkoncepcjezsązzgodnezzezstrategicznymizwy-
tycznymizprzedsiębiorstwaz(P2).z

Etapztrzecizkoncentrujezsięznazwstępnymzrozpozna-
niuzsytuacjizcozdozrozpatrywanychzkoncepcji.zPomy-
słówz zgłoszonychz wz przedsiębiorstwiez doz dalszegoz

rozwojuz możez byćz
dużozwzzakresiezzna-
lezionychz sposobno-
ściz (np.z korporacjaz
Maytagz jakoz mini-
mumz przyjmujez ichz
stoz [1,z s.z 540]).z Ichz
liczbęznależyzzmniej-
szyć,zgdyżzzasobyzor-
ganizacjiz sąz ograni-
czone.z Dlategoz coz
doz każdejz koncepcjiz
przeprowadzaz sięz
wstępnez rozpozna-
niez rynkowez (III.1),z
technicznez (III.2)z
izekonomicznez(III.3)z
[2,zs.z134].zPierwsząz
zz tychz pracz przypo-
rządkowanoz doz ob-
szaruzmarketingowe-
go,z drugąz doz tech-
nicznego,z natomiastz
trzeciąz –z doz finan-
sowo-księgowego.z
Dozdalszegozrozwo-
juz kwalifikowanez sąz
koncepcje,z którez poz
zgrubnejz oceniez ro-
kująz największez na-
dziejez naz sukcesz
(P3).z

Nazczwartymzetapieznastępujezpełnezrozpozna-
niezsytuacjizwzodniesieniuzdozrozpatrywanychzkon-
cepcji,z którychz liczbaz jestz znaczniez mniejszaz niżz
nazpoprzednimzetapie,zichzrozwinięciezizwyrażeniez
wzpostacizkartyzzałożeńzproduktuz[2,zs.z184–185].z
Wztymzetapiezwyróżnionozpięćzkluczowychzzadań.z
Pierwszez zz nichz polegaz naz pełnymz rozpoznaniuz
rynkuz(IV.1),zwzzakresiezktóregozmogązbyćzprzepro-
wadzanezróżnezbadaniazmarketingowez(np.zbadaniaz
dotyczącezpotrzebzizoczekiwańznabywców,zsegmen-
tówzrynkowych,zpercepcjiz izpreferencjiznabywców,z
rozmiaruzrynkuz iz jegozwzrostuzczyzsytuacjizwzza-
kresiezkonkurencji)z[2,zs.z185].zJestztozmarketingo-
wyzrodzajzpracy.zDrugiezzadaniezpolegaznazpełnymz
rozpoznaniuz technicznychz możliwościz wykonaniaz
produktuz (IV.2),z wz tymz ewentualnymz ustaleniuz
jegoz parametrówz techniczno-eksploatacyjnych.z Taz
ostatniazkwestiazmożezbyćzokreślonaznazpodstawiez
tzw.zmacierzyzpowiązań,zktórazwystępujezwzzakre-
siez„domuzjakości”z(House of Quality)z[15,zs.z339–
–343].zZadaniezIV.2zmaztechnicznyzcharakter.zTrze-
cimz zadaniemz jestz poznaniez opiniiz potencjalnychz
nabywcówzozkoncepcjiznowegozproduktuz(IV.3),zcoz
jestz realizowanezpoprzezzbadaniezkoncepcjiz (tzw.z
testowaniezkoncepcji)z[4,zs.z195],zdlategoztęzpracęz
przypisanoz doz obszaruz marketingowego.z Wynikiz
dotychczasowychzdziałańzsłużązwykonaniuzkolejne-
go,zczwartegozzadania,zdotyczącegozprzeprowadze-
niaz pełnegoz rozpoznaniaz ekonomicznegoz (IV.4),z
poprzezzzastosowaniezjednejzzzmetodzopłacalnościz
przedsięwzięćz inwestycyjnych,z naz przykładz NPVz
(Net Present Value)zczyzIRRz(Internal Rate of Re-
turn)z [2,zs.z185].zDziałanieztozprzyporządkowanoz
dozobszaruzfinansowo-księgowego.zOstatniezzada-
niez polegaz naz przygotowaniuz kartyz założeńz no-
wegoz produktuz (IV.5)z [4,z s.z 263],z któraz zawieraz
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wszelkiezistotnezinformacjezdotycząceznowegozpro-
duktuzzezwzględuznazwprowadzeniezgoznazrynek.z
Międzyz innymzpowinnazonaz zawieraćz informacjez
dotyczące:zzdefiniowaniazrynkuzdocelowegozizjegoz
charakterystykiz(np.zpotrzebyznabywców,zwielkośćz
rynku),z planuz pozycjonowaniaz produktu,z opisuz
koncepcji,z odniesieniaz doz konkurencji,z planowa-
nychz działańz marketingowych,z przewidywanychz
wielkościzcechzmarketingowychzizfinansowychz(np.z
cenazproduktu,zwielkośćzsprzedaży,zwydatkizinwe-
stycyjne,zwartośćzNPV),zwymagańzprodukcyjnychz
lubz prawnych,z harmonogramuz dalszychz pracz [5,z
s.z 77–79].zDozopracowaniazkartyz założeńz sąznie-
zbędnezinformacjezzzróżnychzobszarówzdziałalnościz
firmy,z jednakzzazwyczajzzaz jejzopracowaniezodpo-
wiadazosobazzzobszaruztechnicznegoz(np.zkonstruk-
torzwiodący),zdlategoz jejzopracowaniezprzypisanoz
doz tegoz obszaru.zKartaz taz stanowiz kluczowyz do-
kumentz niezbędnyz doz ocenyz koncepcjiz wz trakciez
pełnegozjejzprzegląduz(P4).z

faza przekształcenia koncepcji w produkt 

luczowezzadaniaz tejz fazyz iz ichzprzypisaniez
doz rozpatrywanychz obszarówz przedstawio-
noznazrysunkuz2.zWejściezdozniejzstanowiąz

zatwierdzonezzałożeniazproduktu.z
Nazetapiezopracowaniazprototypu,zzanimzjeszczez

onzpowstanie,zmożezzostaćzprzygotowanyzmodelzpla-
stycznyzproduktuz(V.1),zktóryzopracowujezprojektantz
wzornictwazprzemysłowego.zWówczaszteżzmożnazpo-
prosićzpotencjalnychznabywcówzozwyrażeniezopiniiz
ozmodeluz(V.2),znazprzykładzwzformiezzogniskowa-
negoz wywiaduz grupowego.z Pierwszez zz tychz zadańz
mazcharakterztechniczny,zdrugiezzaśzmarketingowy.z
Następniezmodelzlubzmodelezplastycznezpoddajezsięz
przeglądowiz(P5).z

Pozzaakceptowaniuzmodeluzprzygotowujezsięzpro-
totypzizprzeprowadzazjegozbadania.zProgramzbadańz
prototypuz możez obejmowaćz badaniaz laboratoryjnez
(V.3)zizpróbnegozużytkowaniazprototypówz(V.4).zIstotąz
tychzpierwszychzjestzsprawdzeniezfizyko-technicznychzz

własnościz prototypuz (tzw.z
testyzalfa)z izmajązoneztech-
nicznąz naturęz [8,z s.z 72].z
Natomiastz sednemz badańz
próbnegozużytkowania,zktó-
rez mogąz byćz realizowanez
jakoztzw.ztestyzbetazlubzgam-
ma,zjestzpoznaniezopiniizpo-
tencjalnychz użytkownikówz
oz produkciez naz podstawiez
jegozużytkowaniazwznatural-
nychz warunkachz eksploata-
cyjnychz[13,zs.z285],zdlategoz
teżz ichz charakterz jestzmar-
ketingowy.zPrzedmiotemzba-
dańz próbnegoz użytkowaniaz
możezbyćzprototypz lubzpro-
duktyzseriizpróbnej.zWztymz
drugimzprzypadkuztakiezba-
daniaz przeprowadzaz sięz naz
następnymzetapie.

Naz etapiez opracowaniaz
prototypuz możnaz dokonaćz
aktualizacjiz analizyz ekono-
micznejz wprowadzeniaz pro-
duktuz naz rynekz (V.5),z gdyżz

dysponujączprototypemzizwynikamizbadaniazpróbne-
gozużytkowania,zmożnazlepiejzniżzpoprzedniozoszaco-
waćzwydatkizinwestycyjne,zkosztyzprodukcjizizprzy-
chodyzzezsprzedażyzproduktuz[4,zs.z246–247].zZada-
nieztozmazcharakterzekonomiczny.zEtapztenzkończyz
sięzprzeglądemzprototypuz(P6).z

Kolejnyzetapz–zopracowaniazproduktuziztechnolo-
giiz –z zawieraz wielez pracz naturyz technicznej,z obokz
którychzpojawiajązsięzrównieżzdziałaniazinnegozrodza-
juz[4,zs.z284].zZgodniezzzrysunkiemz2znajpierwzmożez
byćzprzygotowanazdokumentacjazseriizpróbnejz(VI.1),z
zawierającaz główniez dokumentacjez konstrukcyjnąz
iztechnologiczną.zNastępniezwystępujezprodukcjazseriiz
próbnejzizjejzbadaniazlaboratoryjnez(VI.2).zObazzada-
niazmajązcharakterztechniczny.zProduktyzseriizprób-
nejzmogązzostaćzpoddanezbadaniomzpróbnegozużyt-
kowaniaz(VI.3),zktóreztozdziałaniezmazmarketingowąz
naturę.zTenzsamzcharakterzmazzadaniezpolegająceznaz
planowaniuz środkówz działańz marketingowychz iz ichz
badaniuz (VI.4).z Zadaniezwieńczącez tenz etapz polegaz
nazopracowaniuzdokumentacjizdozprodukcjizseryjnejz
(VI.5),z coz jestzdomenązobszaruz technicznego.zNato-
miastz ponownąz aktualizacjęz analizyz ekonomicznejz
(VI.6),z którąz wykonujez sięz naz podstawiez obecnegoz
uzupełnieniaz informacjizniezbędnychzdoz jejzprzepro-
wadzenia,znależyzprzyporządkowaćzdozobszaruzfinan-
sowo-księgowego.zRezultatyzbieżącegozetapuzsązpod-
dawanezprzeglądowizproduktuziztechnologiiz(P7).z

faza badań rynkowych produktu  
i komercjalizacji 

tapzbadańzrynkowychzproduktuzizmarketin-
guzpolegaznazprzeprowadzeniuzbadania,zktó-
rez jestz podanezwz jegoznazwie.z Jegoz istotąz

jestzpoddaniezbadaniuzwspólnie,zproduktuzizplanowa-
nychz działańz marketingowychz wśródz potencjalnychz
nabywców,zcozokreślazsięz jakoztzw.ztestowaniezryn-
kuz[14,zs.z594].zDziałaniazwystępująceznaztymzizko-
lejnymz etapie,z wrazz zz przyporządkowaniemz ichz doz
rozpatrywanychz obszarówz organizacji,z przedstawiaz
rysunekz3.z
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Zadaniezpoprzedzającezsamozbadaniezpolegaznaz
produkcjiz partiiz produktówz potrzebnychz doz jegozz
przeprowadzeniaz (VII.1),z którez tozdziałaniezmaz
technicznyzcharakter.zPartiaztazbędziezszczególniez
liczna,z gdyz badaniez będziez realizowanez wz formiez
standardowejz (tzw.z standardowyz testz marketingo-
wy).z Innez formyz tegoz badaniaz toz badaniaz symu-
lowanez iz kontrolowanez [12,z s.z 303].z Zadaniez do-
tyczącez przeprowadzeniaz samegoz badaniaz ryn-
kowegozproduktuz izmarketinguz (VII.2)zmaznaturęz
marketingową.zJakozostatniezdziałanieztegozetapuz
wyróżnionozkolejnązaktualizacjęzanalizyzekonomicz-
nejz (VII.3),z którązprzypisanozdozobszaruz finanso-
wo-księgowego.zObecniezdysponujezsięzpełniejszymiz
danymiz doz przeprowadzeniaz tejz analizy.zNaz przy-
kładzważnymzrezultatemzrozpatrywanegozbadaniaz
jestzrzetelnazprognozazsprzedażyznowegozproduktu.z
Samez zaśz wynikiz tegoz badaniaz iz podjętejz analizyz
ekonomicznejz sąz wykorzystywanez naz przeglądziez
przeprowadzanymz poz tychz badaniachz (P8),z gdziez
zapadazdecyzjazozwprowadzeniuznowegozproduktuz
nazrynek.zNazostatnimzetapiez–zkomercjalizacjiz–z
mamyzdozczynieniazzzpełnymzuruchomieniemzpro-
dukcjiz (VIII.1),z rozpoczęciemz działańz marketingo-
wychz iz sprzedażyz nowegoz produktuz (VIII.2)z orazz
jednoczesnymz śledzeniemz wprowadzeniaz nowegoz
produktuznazrynekz(VIII.3).zWynikiztegozostatnie-
goz działaniaz –z któremuz służąz badaniaz panelowe,z
trackingowez lubz opartez naz źródłachz wtórnychz –z
sąz stosowanez doz kolejnegoz uaktualnieniaz analizyz
ekonomicznejz (VIII.4).z Zadaniez VIII.1z przypisanoz
dozobszaruztechnicznego,zdziałaniazVIII.2zizVIII.3z
dozmarketingowego,z zaśz zadaniezVIII.4z doz obsza-
ruz finansowo-księgowego.z Rezultatyz uzyskanez naz
tymzetapiez (np.z informacjazozwielkościz sprzedażyz
nowegozproduktu,zudzialezrynkowym,zaktualnazpro-
gnozazNPV)zsązwykorzystywaneznazprzeglądziezpoz
wprowadzeniuzproduktuznazrynekz(P9),zgdziezmożez
zostaćzpodjętazdecyzjazozewentualnychzdziałaniachz
korygujących.z

podsumowanie 

akościowyzpodziałzpracyzwzprocesiezkształ-
towaniaznowychzproduktówzpokazuje,zżeznaz
każdymzjegozetapiezwystępujązzadaniazróż-

negozrodzaju.zNazwszystkichzetapachzpojawiajązsięz
działaniaznależącezdozkażdegozzztrzechzrozpatrywa-
nychzobszarów,zzzwyjątkiemzdrugiegozetapu,znazktó-
rymzpracęzprzypisanozdozdwóchzfunkcji.zZbudowanyz
modelz procesuz kształtowaniaz nowychz produktówzz
–zzaprezentowanyznazrysunkachz1,z2,ziz3z–zstanowiz
pełniejszez jegozprzedstawieniez izpozwalaznaz lepszez
zrozumienieztegozprocesuzniżzmaztozmiejscezwzuję-
ciuztylkozetapowym.zJednakżezmodelztenzjestznadalz
pewnymzuproszczeniemzrzeczywistychzzjawisk,zcho-
ciażbyzzezwzględuznazujęciezwznimztrzechzobszarówz
działalności.

Jakościowyzpodziałzpracyzwzprocesiezkształtowa-
niaznowychzproduktówzbędziezpomocnyzdozorgani-
zowaniaztegozrodzajuzdziałalności.zZadaniazustalonez
nazkażdymzzzetapówzanalizowanegozprocesuzułatwia-
jązokreśleniezniezbędnychzkompetencjizpracownikówz
zaangażowanychz wz tworzeniez nowychz produktów.z
Nazpodstawiezprzedstawionegozmodeluzmożnazusta-
laćzkompetencjez–zzzjednejzstronyzwzzakresiezdanegoz
etapu,znatomiastzzzdrugiejz–zwzramachzokreślonegoz
obszaruz działalnościz naz różnychz etapach.z Dlategoz

wynikiztegozrodzajuzanalizzmogązzostaćzwykorzysta-
nezdozustalaniazskładówzzespołówzzadaniowych.z

dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski 
KatedrazMarketinguz
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Qualitative Division of Labour in New Product  
Development Process 

Thiszarticlezpresentszqualitativezdivisionzofz labourz inzeachz
stagez ofz newz productz developmentz process.z Thez processz
haszbeenzdividedzintozeightzstagesz–zconcentratedzinzthreez
phasesz–zandzonzeachzstagez lesszcomplexztaskszhavezbeenz
distinguishedzthatzhavezbeenzassignedztozmarketing,ztechnicalz
andzfinancialzandzaccountingzarea.zAzmodelzofzthezprocessz
obtainedzinzthiszwayzhaszbeenzpresentedzgraphicallyzinzthreez
drawings.zThiszmodelzmorezfullyzshowszthezprocesszandzcanz
bez helpfulzwhenz organizingznewzproductz development,z forz
examplezwhenzdeterminingzcompetenceszofzpeoplezinzazteam.z
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Wz ostatnimz okresiez środowiskoz związanez zz na-
ukamizekonomicznymi,zwztymziznaukązozzarządzaniu,z
mogłozsięzzapoznaćzzztrzemazświetnymizpublikacjami,z
wzktórychzichzautorzyz(zzperspektywyzekonomii,znaukz
ozzarządzaniuzczyzprakseologii)zdokonujązswoistejzre-
trospekcjiz zmian,z jakiez zaszłyzwzostatnichzdwudzie-
stuzlatachzwzpolskiejzizświatowejznauce,zgospodarcez
iz administracjiz publicznej.z Trzyz tez pracez (pierwszaz
autorstwazprof.zAndrzejazK.zKoźmińskiego1),z drugaz
prof.zAndrzejazM.zZawiślaka2)ziztrzecia,zozktórejzmowaz
–z prof.zWitoldazKieżuna)z zz całąz pewnościązmożnaz
zaliczyćz doz ważnychz wypowiedziz trzechz wybitnychz
przedstawicielizpolskiejzmyślizzarządzania,zekonomiiz
orazznaukz społecznych.zWszystkiez tezprace,z opiera-
jączsięzzzjednejzstronyznazogromnymzładunkuzwiedzyz
iz przemyśleńz teoretycznych,z zz drugiejz doświadczeńz
zzdziałalnościzpaństwowejzizpublicznej,zdokonujączdia-
gnozyz izprojekcjiz rozwojuzsytuacjizwznaucez izgospo-
darce,zwniosłyzogromnyzwkładzpoznawczyzwzrozwójz
tejzmyślizizniewątpliwiezwywarłyzistotnyzwpływznazjejz
obecnyzkształtzizpostrzeganiezwznaszymzkraju.z

Chciałbymz podkreślićz szczególnąz rolęz prof.z W.z
Kieżuna,z człowieka,z naukowcaz iz praktyka,z nestoraz
izjednegozzzostatnichzżyjącychzluminarzyzprakseolo-
giiziznaukzozzarządzaniu,zktóryzcałezswojezżyciezna-
ukowez(wzPolscezizzazgranicą)zpoświęciłzzgłębianiuz
problemów,z którez współcześniez określanez sąz mia-
nemzzarządzaniazpublicznego.z

Książkazdotyczyzszerokozrozumianychzproblemówz
administracjiz iz zarządzaniaz publicznego.z Stanowiz
onaz dzieło,z którez jestz wyboremz prof.z W.z Kieżunaz
(uargumentowanymzwezwprowadzeniu)zspośródzJegoz
artykułów,zreferatów,zwywiadówzizrozdziałówzwzzbio-
rowychzopracowaniachzksiążkowych,zopublikowanychz
wzlatachz1994–2009,zzzwyjątkiemzjednegoznapisane-
gozwz rokuz1979,z az zamieszczonegozwzksiążcez jakoz
ostatni3).z

Książkaz ukazałaz sięz wez właściwymz momencie,z
przedstawiazbowiemzprakseologicznezspojrzenieznaz
transformacjęzustrojowązizinstytucjonalną,zjakazmia-
łazmiejscezwzPolsce.zStanowizswoistezpodsumowaniez
minionegozokresuzdziesięciuz(administracjazpublicz-
na)z iz dwudziestuz (ustrojowaz–zbudowazdemokracjiz
iz gospodarczaz –z systemz gospodarkiz rynkowej)z latz
polskiejztransformacji.zRzadkozkiedyzwzhistoriizdo-
chodzizdoztakzrewolucyjnychzzmianzwzsposóbzpoko-
jowyzwztakzkrótkimzczasie.zRzadkozkiedyzwzhistoriiz
narodyz podejmująz próbęz całościowejz przebudowyz
ustrojuzpolitycznego,zadministracyjnegozizgospodar-
czego,zodrzucajączwzcałościzideologię,zinstytucjezizpo-
litykęzminionegozokresu.zByłz tozdlaznaszegozkrajuz
swoistyzgwiezdnyzczas,zktóregozskutkiz(pozytywne,z
jakziznegatywne),zrozpoczętezazniedokończonezpracez
itp.zdziałaniaz(bezdrożazizmanowce)zodczuwalnezsąz
dozdziś.zOzgorącychzdyskusjachziztematachztamtegoz

okresu,zprojektachzreformzizformułowanychzdlazichz
wsparciazdyrektywachzpraktycznych,znadziejachzizza-
grożeniachz związanychz zz instytucjonalnąz transfor-
macjązadministracjizpublicznej,znaztleztransformacjiz
ustrojowej,ztraktujezksiążkazprof.zWitoldazKieżuna.z

Czytelnikz możez zapytać,z jakiz jestz celz publiko-
waniaz wz rokuz 2011z prac,z którez zostałyz ogłoszonez
niemalzdwadzieściazlatztemu.zOtóżzmoimzzdaniem,z
znaczenieztamtejzdebatyzwykraczazdalekozpozazramyz
najnowszejz historiizPolski.zTransformacjaz jestz pro-
cesem,zktóryzsięzbynajmniejzniezzakończył,zzarównoz
wzwymiarzezlokalnym,zjakzizglobalnym.zNawetzkraje,z
wztymzizPolska,zktórezweszłyzdozUniizEuropejskiejz
iz sąz traktowanez przezz międzynarodowez instytucjez
finansowez(takiezjakzBankzŚwiatowy)zjakoznormalnez
gospodarkizrynkowe,zstojąznadalzwobeczwieluztrud-
nychz wyzwańz strukturalnych,z finansowych,z ludz-
kichz czyz instytucjonalnych.z Niewątpliwiez zz debatyz
oztransformacjizpłynąznadalzważnezlekcje.zJakzpiszez
autor4),z„(…)zMajączwieloletniązpraktykęzwzuspraw-
nianiuz wz skaliz międzynarodowejz zz przerażeniemz
stwierdziłem,z żez modelz patologicznegoz rozwojuz
pokolonialnychz krajówz afrykańskichz powtarzaz sięz
wz odrodzonejz Polsce;z niekompetentnazwładzaz (…),z
procedurazaktywnościz(…),zrozwójzkorupcjiz(…),zpry-
watyzacjazzzwysokąz«prowizją»z(…)”z[s.z10].zWłaśniez
tazwiedzazProfesorazstanowizźródłozjegozdziałalnościz
publicystycznejziznaukowejzzmierzającejzdozracjonali-
zacjizzarządzaniazpublicznegozwzPolsce.z

Zbiórzopracowańzstanowiącychztreśćzksiążkizopa-
trzonyzjestzwprowadzeniemznaświetlającymzintencję,z
credozautora,zktórezszerokozrozwiniętezwzpierwszymz
artykulezO dobrej robocie i doskonałości5)zstano-
wizplatformę,zkryteriumzdokonanegozdoboruzartyku-
łówzizinnychzformzwypowiedzi.z

Jestztozwprowadzeniezbardzozinteresujące,zchoćz
zostałoznapisanezjużzwspółcześnie;zwzistociez–zwbrewz
tytułowiz–zjestztozraczejzpodsumowanie.zMyślizauto-
razkrążązwznimzwokółztzw.zekumenizmuzintelektual-
nego,zcharakteryzującegozsięzpewnązsyntezązzjawiskz
transformacyjnychz iz pracz reformatorskich.z Poszu-
kującz teoretycznychz uogólnień,z dotyczącychz racjo-
nalizacjizinstytucjizzarządzaniazpublicznegozizcałegoz
jegoz procesuzwz kontekściez dyrektywz praktycznychz
formułowanychz przezz myślz prakseologiczną,z prof.z
W.zKieżunzpowracazdozswoichzwcześniejszychzspo-
strzeżeńzozistotnejzrolizczynnikówzinstytucjonalnychz
iz społeczno-politycznychzwzkształtowaniuzpolskiegoz
charakteruzreformzwzzakresiezzarządzaniazpublicz-
nego,z jakoz skutkuz zmianz ustrojowych.z Podkreślaz
ograniczeniazwynikającez zzdziedzictwaz socjalistycz-
nejzmentalnościzizzacofania,zbędącegozzarównozskut-
kiemz uwikłańz iz dysfunkcjiz gospodarkiz iz rozwiązańz
instytucjonalnychzustrojuzsłuszniezminionego.zJedno-
cześnieztrudnozteżzmówićzozjakiejśzjednejzoptymalnejz,

Witold Kieżun

Drogi i bezdroża  
polskich przemian
ekotV, warszawa 2011 
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ścieżcezowejzracjonalizacjiziztransformacji.zKonkluzjez
autorazcozdozmożliwościzzarysowaniazogólnejzteoriiz
transformacji,z bezz uwzględnianiaz dyrektywz prak-
tycznychz formułowanychzprzezzmyślz prakseologicz-
ną,zsązraczejznegatywne.z

Treśćzksiążkizpodzielonaz jestznaz trzy,zwyraźniez
wyodrębnionez podz względemz poruszanychz proble-
mówzmerytorycznychzczęści.zPierwszazzznichzMyśl 
prakseologiczna i jej luminarzez obejmujez 11z
pracz izwypowiedziz autoraz dotyczącychznaukiz oz za-
rządzaniuz iz jejz teoretycznegozrodowodu:zprakseolo-
gii;zodsłaniaznajważniejszezskładowezpolskiejzmyśliz
prakseologicznejzizdokonaniazjejz luminarzy.zWzczę-
ściztejzautorzpodejmujezpróbyzpokazaniazwzsposobiez
rozwiązywaniaz problemówz racjonalizacjiz strukturz
izinstytucjizzarządzaniazpublicznegoz(wzprocesiezre-
form),z rolizpolskiegozdorobkuz teoretycznegozwzna-
ucez oz sprawnymz działaniu.zMocnymz akcentemz tejz
częścizjestzglobalnezujęciezprzezzJanazPawłazIIzpro-
blematykiz rozwojuz całegoz świataz wz drodzez doz do-
skonałości.z Niechz tenz –z cokolwiekz pesymistycznyz
–zwydźwiękz słabegozwykorzystywaniaz dorobkuz JPz
IIz–zjakizzztekstuztegozprzebijaz–zniezzniechęcazjed-
nakzpotencjalnychzczytelników.zWartozteżzpodkreślićz
artykułzozspołeczno-politycznejzrolizprzedsiębiorstwaz
(pierwszaz publikacjaz wz rokuz 1996),z któryz możnaz
uznaćz zaz jedenz zz pierwszychznaz tenz tematzwzpol-
skiejz literaturze.z Wydajez się,z żez wobecz niezwykłejz
dysproporcjizpomiędzyzpotęgązekonomicznązwielkichz
międzynarodowychz korporacjiz azwiększościąz samo-
dzielnychzpaństwznarodowych,zproblemz tenznależyz
uznaćzzazniezwyklezważnyzwzglobalnejzrzeczywisto-
ści;zpatrzzchoćbyzobecniezcasuszACTA.z

Częśćz drugaz Usprawnianie zarządzaniaz toz
pragmatykaz postulatywna,z kształtowaniez dyrektywz
praktycznychzwztroscezozsprawnośćzfunkcjonowaniaz
wz skalizmakroorganizacyjnejz krajowejz iz światowej.z
Składaz sięz nazniąz ażz 28 publikacjiz oz czystoz prak-
tycznymz charakterzez iz wskazaniachz nawiązującychz
doz tego,z jakz wdrażaćz dyrektywyz prakseologicznez
dozobszaruzadministracjizpaństwowejzizlokalnej,zjakz
sprawniez racjonalizowaćz ówz obszar,z czegoz unikaćz
izjakzniezdaćzsięzsprowadzićznazbezdroża,zazjeślizjuż,z
jakzzzowegozbezdrożazzawrócićznazwłaściwązdrogę.z

Wartozwztejzczęścizzwrócićzuwagęznaztakieztek-
sty,z jak:zZniszczyć wrogaz(dotyczyzjakościzdysku-
sjiz iz metodyz intelektualnejz konfrontacjiz poglądówz
wzposzukiwaniuzracjonalnościznazosizwładzaz–zoby-
watel);zJak wyjść z zapaściz (opisujezkwintesen-
cjęz dokonańz zespołuz konsultacyjnegoz premieraz J.z
Buzka,zktóregozautorzbyłzm.in.zczłonkiem;zzezsmut-
kiem,zwskazujączprzyczyny,z stwierdza,z żezprogramz
niez zostałz zrealizowany);z wz tekściez poświęconymz
UniizEuropejskiejzautorzpróbujezudowodnićztezę,zżez
stopieńz zbiurokratyzowaniaz tejz instytucjiz przekra-
czaz wszelkiez granicez doświadczeńz organizacyjnychz
wzskalizświata,zzaśzrzeczowazjejzkrytyka,zwskazującaz
stanyzizkierunkizracjonalizacji,zjestztraktowanazjakoz
antyeuropejska.zKolejnyzprzykładz tozchoćbyz tekstyz
omawiającezproblemyzzewnętrznegozśrodowiskazspo-
łeczno-politycznegozPolski,zwztymzm.in.zproblemzne-
gatywnejzwzskalizświatowejzmarkizPolski.z

Wzartykułachzdotyczącychzmetodzusprawnianiaz
zarządzaniaz publicznegoz wz Polscez niejednokrotniez
powtarzająz sięz fragmentyz dyskusji,z argumenta-
cjiz iz wnioskiz usprawniające.z Chronologicznyz układz
opracowańzpragmatycznychzwskazujeznazpojawianiez

się,zazjednocześnieznazniezłomnośćzwzutrzymywaniuz
poważnejz częściz istniejącegoz zespołu,z dysfunkcji.z
Możnaz jednakżez stwierdzić,z żez niektórez propozy-
cjez znalazłyz pozytywnąz realizację,z az wielez nabieraz
wzchwilizobecnejzrangizszerokiejzakceptacji.zAktual-
nazdyskusjazoznowejzKonstytucjizizinnychzobszarachz
podlegającychz powolnemuz procesowiz racjonalizacjiz
wskazujez naz powolnyz procesz akceptacjiz postula-
tówzformułowanychzprzedzwielomazlatyzprzezzprof.zz
WitoldazKieżuna.zNiestety,znieodpowiedzialnazutra-
taz dużejz częściz potencjałuz gospodarczegoz wz jegoz
parametrachzprodukcyjnychz iz finansowychz jestz jużz
bardzoztrudnazdozodrobienia.z

CzęśćztrzeciazFragmenty historiizzawartazwz6z
pracachz dotyczyz kilkuz głównych,z osobiściez związa-
nychz zz autoremz iz jegoz przeżyciami,z historycznychz
wydarzeń,zktórezmimozupływuzbardzozwieluzlatzmająz
nadalzwpływznazaktualnązrzeczywistość.zWztejzczęściz
szczególnejzpieczyzczytelnikazpolecamz(choćzwszyst-
kiezzznichzwartezsązpoznania)zdwazteksty.zPierwszez
zznichzpt.zArmia Krajowa jedzie na Sybirzprzed-
stawiazdramatzpolskichzelitzintelektualnychzizpatrio-
tycznych,ziznaztymztlezosobistyzdramatzizprzeżyciaz
autora,zzaprzężonychzpozzakończeniuzIIzwojnyzświa-
towejzdozprowadzonejzwzekstremalnychzwarunkachz
termicznychzkatorżniczejzpracyznazpółnocyzSyberii,z
albozpołudniowejzpiaskowejzpustynizKara-KumzwzUz-
bekistaniez(gułagzśmiercizwzKrasnowodskuzk/Bucha-
ry,zobecniezTurkmenbaszyzwzzachodnimzTurkmeni-
stanie).z Wiedzaz naz tematz tychz zbrodniz jestz małoz
współcześniez popularyzowana.z Az szkoda.z Drugiz
tekstz dotyczyz udziałuz autoraz wz procesiez naprawyz
NarodowegozBankuzPolskiegoznaz faliz odwilżyzpoli-
tycznejzrokuz1956.zRetrospekcjaztychzwydarzeńzizichz
współczesnazocenazpokazują,znazjakieztrudnościzna-
potykaz (wzkontekściezdziałańz ideologiczno-politycz-
nych)z jakakolwiekz sensownaz próbaz wprowadzaniaz
rozwiązańzopartychznazmyślizizdokonaniachznauki,z
takżezprakseologii.zTenztekstzwskazuje,zżezhistoriaz
nas,zPolakówzniewielezuczy,zżezniezpotrafimyzwycią-
gaćzwniosków,zdziałamy,zopierajączsięznazemocjach,z
az niez racjonalizującychz społecznyz wysiłekz dyrekty-
wachzpraktycznych.zDominacjazpolitykizzabijazracjo-
nalnośćzspołecznegozwysiłku.z

Zakreszporuszanegozwzksiążcezszerokiegozspek-
trumzproblemówz iz zagadnieńzwspółczesnejz prakse-
ologii,zekonomii,zgospodarki,zadministracjiz izzarzą-
dzaniazpublicznego,zrodzizważnezpytaniazdotyczącez
sprawnościz administracjiz publicznej,z uwarunkowańz
tejz sprawności,z jakz iz tytułowychz drógz iz bezdrożyz
jejz realizacji.zWzksiążcezprof.zW.zKieżunzstarazsięz
wz tymzzakresiezproblemowymzudzielićz satysfakcjo-
nujących,zwzmiaręzprecyzyjnychz(nazileztakizzłożonyz
problemz możnaz określićz precyzyjnie)z iz komunika-
tywnychzodpowiedzi.zKorzeniezformułowanychzpytańz
orazzodpowiedzizmocnozsązosadzonezwzmyślizprakse-
ologicznejzizsprawdzającychzjejzdyrektywyzwzprakty-
ce,zwłasnych,zwieloletnichzdoświadczeniach.z

Lekturazksiążkizjestzdlazczytelnikazswoistymzpo-
wrotemzdozprzeszłości.zCi,zktórzyzjakzautorz(aztakżez
piszącyztezsłowa)zuczestniczylizwzprzekształceniachz
wczesnegoziznastępnegozetapuztransformacji,zodnaj-
dujązwzksiążcezklimatzemocjizizuniesieńztamtychzlat.z
Dlazmłodszychzczytelnikówzmożez tozbyćz fascynują-
caz wycieczkaz doz początkówz transformacjiz iz dosko-
nałaz okazjaz doz zapoznaniaz sięz zez stanemz wiedzyz
tamtegozokresu,zrozmiaramizchaosuzgospodarczegozz
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izadministracyjnegoztowarzyszącegozwczesnymzdzia-
łaniomzreformatorskim,zaztakżezskalązniepewnościz
iz ryzyka.z Przebytaz drogaz odz skrajnejz kontroliz doz
względnejzautonomiiz izodzplanuzdozrynku,z zbacza-
jącz czasamiz świadomie,z az czasamiz nieświadomie,z
nazbezdrożazizmanowce,zbyłazwielkimzprzedsięwzię-
ciemzspołecznym,zazzarazemzfascynującązprzygodą,z
którazniezzdarzazsięzczęściejzniżzrazznazkilkazpoko-
leń.zIzoztymzprocesiezizjegozuwarunkowaniachzpiszez
wzswejzciekawejzksiążcezprofesorzWitoldzKieżun.z

Takiejzksiążkiz jeszczezniezbyło.zKsiążkazjestzad-
resowanaz zarównoz doz badaczyz teoriiz zarządzaniaz
publicznegoz (administracjiz publicznejz iz lokalnej),z
studentów,zjakzizdozobecnychzorazzprzyszłychzmene-
dżerówzpublicznychzizpolitykówzdziałającychzzarów-
noznazszczebluzkrajowym,zjakzizlokalnym.zWypełniaz
lukęz istniejącąz wz literaturzez naukz oz zarządzaniu,z
wzaspekciezistotnym,zktóryzdotyczyzsprawnegozfunk-
cjonowaniaz społeczeństwa,z zz autopsjiz odnoszącz sięz
dozdoświadczeńzświatowych,zstarazsięzjez(eliminującz
bezdroża)z zaszczepićzwzPolsce.zPolecamz jązgorąco.z
Winnazsięzznaleźćzwzbibliotecezkażdego,zktozzajmujez
sięzteoriązizpraktykązzarządzaniazpublicznego,zkaż-
dego,zkomuzsprawnez funkcjonowaniezadministracjiz
państwowejzizlokalnejzleżyznazsercu.z

prof. dr hab. Bogdan Nogalski 
PrzewodniczącyzKomitetuz

NaukzOrganizacjizizZarządzaniaz
PolskiejzAkademiizNaukz

24zlutegoz2012zr.zwzsiedzibiezAkademiizLeonazKoźmińskiegozod-
byłozsiezspotkaniezwieńczącezjubileuszz90-leciazurodzinzProfesoraz
WitoldazKieżuna,zpoświęconezrównieżznajnowszejzJegozksiążcezPa-
tologia transformacji,zwydanejzprzezzWydawnictwozPoltext.zWzspo-
tkaniuzwzięlizudział:zprof.zprof.zMariazJarosz,zAntonizKamiński,z
GrzegorzzKołodko,zAndrzejzK.zKoźmińskizorazzAndrzejzLubbe.z

PRZYPISY
1)zA.K.zKOŹMIńSKI,zKoźmiński. Reaktywacja.zRozmowy spisała 
Ewa Barlik,zPoltext,zWarszawaz2011.zPatrzzrecenzjazw:z„Prze-
glądzOrganizacji”znrz9/2011.z
2)zA.M.zZAWIŚLAK,zO kwantach, rynkach i ekonomistach. Ike-
bana zadziwień i paradoksów,zPoltext,zWarszawaz2011.zPatrzzre-
cenzjazw:z„KwartalnikzNaukzozPrzedsiębiorstwie”znrz4z(21)/2011,z
SzkołazGłównazHandlowazwzWarszawie.z
3)zWztymzostatnimzopracowaniuz(por.zs.z616–629),zktórezprzy-
gotowałzprofesorzjakoztajnyzmateriałzdlazpierwszegozsekretarzaz
PZPRzE.zGierka,zzostałyzkrytyczniezocenionezkierunkizrozwojuz
gospodarkizPRLzwzlatachz1980–1990znaztlezówczesnejzsytuacjiz
społeczno-gospodarczej.z Zaz odwagęz postawionychz wz nimz tezz
izkrytycyzmzwypowiedzizprof.zW.zKieżunzbyłzwz latachznastęp-
nychzszykanowany.z
4)zWartozpodkreślić,zżezprofesorzW.zKieżunzprzezzwielezlatzkie-
rowałz projektemzONZzdotyczącymzmodernizacjiz krajówzAfrykiz
Centralnej,zstarajączsięzdoprowadzićzadministracjęzpublicznązdoz
dalekozidącejzprakseologicznejzsprawności.zNabyłztakżezdalszychz
doświadczeńznaz tymzpolu,zbiorączudziałzwzrealizacjizprocesówz
doskonaleniazzarządzaniazpublicznego,zwezwczesnychzlatachz90.z
ub.zwiekuztakżezwzKanadzie.z
5)zArtykułzzawieraztreśćzwykładuzinauguracyjnegozwygłoszonegoz
przezzprof.zW.zKieżunaznazuroczystościzwręczeniazmuzdyplomuz
doctora honoris causazAkademiizLeonazKoźmińskiegozwzWarsza-
wiez30zmarcaz2006zr.z

Wz ostatnimz kwartalez 2011z r.z naz rynkuz wy-
dawniczymz pojawiłaz sięz książkaz Wojciechaz Cza-
konaz zatytułowanaz Planowanie i kontrola bu-
dżetowa w organizacjach.zAutorz jestz profesoremz
nadzwyczajnymz Uniwersytetuz Ekonomicznegoz
wz Katowicach,z doktoremz habilitowanymz naukz
ekonomicznychzwzzakresiezzarządzania.zWojciechz
Czakonzjestzautoremzponadz120zpracznaukowych,z
mieszczącychzsięzwzobszarzezzarządzaniazstrate-
gicznego,z zarządzaniaz efektywnościąz operacyjnąz
izstrategicznązprzedsiębiorstwa,zaztakżezdotyczą-
cychzsystemówzinformacjizizpodejmowaniazdecyzjiz
finansowych.z Jestz takżez uznanymz dydaktykiem.z
ProwadzizwykładyznazuczelniachzwzPolsce,zBelgiiz
izwezFrancjiz(s.z9).z

WzrecenzowanejzksiążcezPlanowanie i kontrola 
budżetowa w organizacjachzWojciechzCzakonzoma-

wiazpodstawyzbudżetowaniazwzorganizacjach,zkon-
centrujączsięznazróżnychzjegozaspektach.zWyjaśniaz
specyficznezdlazbudżetowaniazzjawiska,ztakiezjak:z
elastycznośćz planów,z rezerwęz budżetową,z inercjęz
budżetową,z luzyz budżetowez czyz efektz silosu.z Za-
sadniczozopracowaniezskładazsięzzzdwóchzczęści:z
planowaniaz izkontroli.zKażdązzz częścizpoprzedzaz
wprowadzenie,zazkończyzpodsumowaniezwrazzzzli-
stązpytańzkontrolnychzorazzzadaniamizpozwalają-
cymizprzećwiczyćznabytezumiejętności.zPodziałztenz
autorz uzasadniaz odrębnymiz technikami,z którymiz
posługujązsięzwzbudżetowaniuzplanowaniezizkontro-
la.zWzpierwszejzczęścizbudżetowaniezopisujezwzpię-
ciuzrozdziałach,zzapoznajączczytelnikazzezstrukturąz
budżetuzgłównego,z skalowaniemzbudżetu,z techni-
kamiz budżetowania,z budżetowaniemz przychodówz
orazzbudżetowaniemzzapotrzebowaniaznazgotówkę.z

Wojciech Czakon

planowanie i kontrola  
budżetowa w organizacjach
wolters kluwer polska, warszawa 2011 
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Każdyz rozdziałz rozpoczynaz sięz odz określeniaz ce-
lówzizumiejętności,zazkończyzkrótkimzpodsumowa-
niem.zNastępnie,zwzczęścizdrugiej,zautorzomawiaz
kontrolęzbudżetową,zzwracajączuwagęznazkontrolęz
zarządczą,zrachunekzodpowiedzialności,zrachunekz
odchyleń,zanalizęzodchyleń,zinterpretacjęzodchyleńz
orazzdecyzjezpokontrolne.zTazczęśćzrównieżzskładaz
sięz zz pięciuz rozdziałów,z wz którychz naz początkuz
określonez sąz celez orazzumiejętności,zmożliwezdoz
nabyciaz przezz potencjalnychz beneficjentówz opra-
cowania.z Indeksz zamieszczonyz naz końcuz książkiz
pomagazwzodnalezieniuz tego,z coz jestz najbardziejz
interesującezdlazczytelnika.z

Należyz przyznać,z żez układz książkiz jestz zrozu-
miały,zazpodziałznazrozdziałyzsensownyzizlogiczny.z
Trudnozbowiemzniezzgodzićzsięzzzautorem,zżez„pla-
nowaniezizkontrolaztozdwiezkluczowezfunkcjezzarzą-
dzania,z którez kształtująz efektywnośćz organizacji.z
Sązonezzezsobązściślezpowiązane,zplanzpozbawionyz
kontrolizniezmazbowiemzwielkichz szansz sprawnejz
realizacji,z az kontrolaz pozbawionaz planuz stajez sięz
zabiegiemzformalnym,zoderwanymzodzcelówzorga-
nizacji”z (s.z 11).z Ponadtoz poszczególnez rozdziałyz
iz ichztreścizstanowiązwyczerpującązorazzprzystęp-
nązodpowiedźznazpytania,zktórezautorzpodejmujez
wz pracy.zKażdyz opisanyz problemz jestz dodatkowoz
wyjaśnionyz odpowiednimiz przykładamiz orazz po-
równaniami.zTymzsamymzudziałzprzykładówzprak-
tycznychz dotyczącychz wieluz aspektówz budżetowa-
niazjestzwzpracyzznaczący.z

Książkazmazdużezwaloryzdydaktyczne,zaz językz
iz stylz opracowaniaz sąz zrozumiałez iz przystępnez
równieżzdlazstudentów.zAutorzpotrafizprzedstawićz
trudnezzagadnieniazwzsposóbzprostyzizłatwyzwzod-
biorze.zWartozwz tymzmiejscuzpodkreślić,z żeznar-
racjazwztekściez jestzspójna,zcozwzprzypadkuzpod-
ręcznikówzakademickichzniezjestzregułą.zPublikacjęz
możnazzatemzpolecićzszerokiemuzgronuzodbiorców,z
począwszyzodzstudentówzstudiówzekonomicznych,z
poprzezzosobyzfizycznezprowadzącezdziałalnośćzgo-
spodarczązizpracownikówzkorporacji.z

Uogólniając,z książkaz Planowanie i kontrola 
budżetowa w organizacjachz tozwyczerpującezopra-
cowaniez dotyczącez problematykiz budżetowania,z
azściślejzjegozrolizizznaczeniazwzzarządzaniuzprzed-
siębiorstwem.z Taz uwagaz jestz oz tylez istotna,z żez
wzodróżnieniuzodzwieluzinnychzpraczzztegozobszaruz
opracowaniezWojciechazCzakonazniezskupiazsięzwy-
łącznieznazzagadnieniachzrachunkowych.zStanowiz
niejakozsyntezęzpodstawowychzwiadomości,zktórez
dotycząz funkcjonowaniaz systemuz budżetowaniaz
wz przedsiębiorstwie.z Jestz wygodnym,z az zarazemz
aktualnymznarzędziemz odniesieniaz dlaz dzisiejsze-
goz menedżeraz działającegoz zarównoz wz praktycez
publicznej,z jakz iz sektorzez prywatnym.z Opracowa-
niezmazogromnyzwalorzpraktyczny.zStanowizłatwyz
wzużyciuzprzewodnikzpozmeandrachzbudżetowania.z
Wyposażazczytelnikazwzzasóbzwiedzy,zktóryzspra-
wia,z żez procesz budżetowaniaz stajez sięz łatwiejszyz
izbardziejzefektywny.z

Wz książcez znaleźćz możemyz odpowiedziz naz
kluczowezpytania,zdotyczącezbudżetowaniazwzor-
ganizacji,z projektowaniaz tabelz budżetowych,z
technikz określaniaz przyszłychz wartościz pozycjiz
budżetowychz orazz specyficznychz uwarunkowańz
budżetowaniazsprzedaży,zkosztówzczyzpłynności.z

Poznajemyzproceduręzkontroli,zpodstawowez tech-
niki,z którez onaz wykorzystuje,z typowez przyczynyz
odchyleń,zaztakżezzasadyzinterpretacjizizreagowa-
niaznaznie.zKsiążkazPlanowanie i kontrola budże-
towa w organizacjachzpomagazprzygotowaćzbudżetz
orazzrozwiązujezwielezproblemówzzwiązanychzzzbu-
dżetowaniem.zUłatwiazmenedżeromzozniewielkimz
doświadczeniuz wz budżetowaniuz przygotowywaćz
izanalizowaćzinformacjezbudżetowe.zCzytelnik,zza-
poznającz sięz zz nią,z nabędziez umiejętności,z którez
sązniezbędnezdozradzeniazsobiezzznarastającązzło-
żonościązprocesówzbudżetowaniazwzorganizacjach.z
WojciechzCzakonzkrokzpozkrokuzomawia,zczymzsąz
budżety,zjakzdziałają,zjakzprzygotowaćzizprzedsta-
wiaćzje,zjakzporównywaćzdanezrzeczywistezzzwiel-
kościamizzawartymizwzbudżetach.zWzprostyzizprzy-
stępnyzsposóbzpokazujezmożliwościzwykorzystaniaz
podstawowychztechnikzmodelowaniazfinansowegoz
wzprocesiezbudżetowania.z

Zzksiążkizdowiadujemyzsięzteżzozsposobachzwy-
korzystaniaz budżetuz jakoz skutecznegoz narzędziaz
zmniejszeniazkosztówzpoprzezzwłaściwezplanowa-
niez iz kontrolę,z łatwychz doz zastosowaniaz techni-
kachz prognozowania,z działaniachz mającychz naz
celuzpoprawęzefektywnościz funkcjonowaniazorga-
nizacji,z identyfikacjizproblemowychzobszarówzbu-
dżetuz iz podejmowaniuzdziałańznaprawczychz orazz
ozwieluzinnychzważnychzaspektachzbudżetowania.z
Ponadtoz autorz skupiaz sięz naz specyficez budżeto-
waniaz charakterystycznejz dlaz różnychz obszarówz
odpowiedzialnościzmenedżeraz(np.zdlazsprzedaży),z
azcozwięcejz–zniezunikaztrudnychzpytań,znazktórez
brakzjednoznacznychzodpowiedzi.zWzcałościztekstuz
pojawiazsięzpytaniez„co,zjeśli”,zaznastępniezpróbaz
odpowiedziznaznie.zDowodziz tozogromnejzwiedzyz
orazz doświadczeniaz zawodowegoz wz sensiez prak-
tycznymzautorazwzobszarzezbudżetowania.z

Wzkontekścieztego,zcozzostałoznapisanezpowy-
żej,zmożnazzadaćzpytanie,zdlaczegozwydawcazksiąż-
kiz niez uruchomiłz internetowejz platformyz eduka-
cyjnejzdostępnejzdlaznabywcyzksiążki.zTakiezplat-
formyzmajązkluczowezznaczeniezwezwspółczesnymz
procesiez dydaktycznym.z Prowadzącyz wykładz ko-
rzystazzzgotowychzprezentacji,zzamieszczonychznaz
niejz materiałówz edukacyjnych,z gotowychz testów.z
Student,zkorzystajączzztakiegozserwisu,zmożezprzy-
swajać,z utrwalaćz iz powtarzaćz realizowanyz mate-
riał,zprzygotowywaćzsięzdozegzaminu.zTymzsamymz
pracujączwz przyjaznymz sobiez środowisku,z znacz-
niez szybciejz zdobywazwiedzę.zNiez jestz toz jednakz
uwagazkrytyczna,zazjedyniezpropozycjazusprawnie-
niazprocesuzdydaktycznego.z

Wzmojejz oceniezPlanowanie i kontrola budże-
towa w organizacjachzzzlicznymizprzykładami,zpy-
taniamiz kontrolnymi,z rysunkami,z tabelami,z jestz
gwarancjąz sprawnegoz przeprowadzeniaz procesuz
budżetowaniaz wz każdejz organizacji.z Opracowaniez
stanowizważnezuzupełnieniezdostępnychznazrynkuz
wydawniczymz książekz dotyczącychz problematykiz
budżetowania,zazto,zcozjązwyróżnia,ztozkonfigura-
cjaz treści,zwidzianazoczymazspecjalistyzds.z zarzą-
dzania.z

dr hab. Adam Samborski, prof. UE 
KatedrazZarządzaniazPrzedsiębiorstwemz
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Christopher Meyer jest założycie-
lem Monitor Talent. Julia Kirby jest 
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Everywhere” (Harvard Business 
Review Press 2012). 

Kapitalizm,z wz postaciz prak-
tykowanejz wz bogatychz krajach,z
rozwinąłzwzniewłaściwymzkierun-
kuz dwiez podstawowez koncepcje.z
Pierwszaz zz nichz toz ROEz (return 
on equityz–zzwrotzzzzainwestowa-
negozkapitału),zjedenzzezsposobówz
pomiaruzwartości,zktóryzprzyćmiłz
wielez innych,z bardziejz ogólnychz
mierników.z Drugąz wielkąz ideąz
jestz konkurencja,z któraz stałaz sięz
bardziejzcelemzsamymzwzsobiezniżz
narzędziemz doz wspieraniaz wzro-
stuzizinnowacji.z

Obiez koncepcjez stałyz sięz nie-
zwyklez efektywnez wz alokacjiz za-
sobówzprodukcyjnychzprzezzwielez
dekad.zTymczasemzświatzdookołaz
podlegałz zmianom.z Wz ostatnichz
latachz niedopasowaniez spowodo-
wałoz trudnościz takzduże,zżezwie-
luz stwierdzaz koniecz kapitalizmu.z
Całyz systemz zostałz postawionyz
wzstanzoskarżenia,znieztylkozzzpo-
woduz kryzysuz finansowego,z alez
szczególniez zz powoduz rzekomejz
wrodzonejzniezdolności.z

Niezjestztozprawda.zKapitalizm,z
azszerzejzprywatnazwłasnośćzizaloka-
cjazzasobówzprzezzrynki,zpozostajez
najlepszym,zelastycznymzizpotężnymz
systememzwzrozwojuzspołecznegoz

dobrobytuz iz polepszaniaz jakościz
życia.z Jednakżez dalszez utrzymy-
waniezgoz „wzruchu”zbędziez zale-
żećzodznaszejz zdolnościzdozprze-
myśleniaz priorytetów,z którez kie-
rujązkażdymzuczestnikiemzsyste-
mu,zodzprzedsiębiorcówzpozregu-
latorówz rynkówz iz inwestorów.z
Wszyscyzoniz razemzmusząz zaha-
mowaćzwyścigzROEzizkonkurowa-
nia.z Procesz tenz musimyz rozpo-
cząćzodzrozpoznaniaztychzkoncep-
cji,zazwzszczególnościzodpowiedziz
nazpytanie,zdozczegozonezsłużą.z

efekt pawia 

ojęciez „selekcjaz zbiega”z
(runaway selection)z po-
chodzizzzobszaruzbiologiiz

ewolucyjnej;z abyz jez wyjaśnić,z bio-
lodzyznajczęściejz przywołujązpawiz
ogon.zTazozdobnazcechazrozwinęłaz
sięz wspanialez przezz wiekiz dziękiz
prostemuzfaktowi:zpawie-kuryzwy-
kazywałyz większez preferencjez doz
pawi-kogutówzzzwielkimizogonami.z
Nazpoczątkuzrozwojuzgatunkuzmia-
łoztozsens.zWielkizogonzbyłzoznakąz
zdrowiaz kogutaz (cośz jakz obecniez
ferrari).z Wz efekciez wyróżniającez
sięzkogutyzmiałyzwięcejzokazjizdoz
zapładnianiazkurzizprzekazywaniaz
potomkomz swoichz cech.z Kolejnez
generacjez miały,z średnioz biorąc,z
corazz większez ogony.z Zz czasemz
wykreowałoztozproblem.zTakizogonz
jestz kosztownyz (podobniez jakz fer-
rari).z Wymagaz dobregoz pożywie-
nia.zIzjestzciężki,zcozspowalniazpo-
ruszaniezsię,zcozzzkoleizpowoduje,z
żez paw-kogutz jestz łatwymz celemz
polowańzdrapieżników.z

Pozpokonaniuzpewnegozpunktuz
populacjaz pawiz zaczęłaz sięz zmniej-
szać,z nawetz jeżeliz ogonyz stawałyz
sięz jeszczez corazz dłuższe.z Teorety-z
cyz ewolucjiz pisząz oz popadaniuzz

gatunkówz wz „biologicznez samobój-
stwo”zizmogłozonozspotkaćzteżzgatu-
nekzpawi,zgdybyzniezinterwencjazlu-
dzizzachwyconychzpięknymzogonem,z
cozpomogłozwzichzprzetrwaniu.z

Możnaz zadaćz pytanie,z jakz toz
sięz dzieje,z żez innez gatunkiz unik-
nęłyz swojegoz własnegoz „efektuz
ucieczki”,zczylizewolucyjnejzdewia-
cji.zNazprzykładzżyrafy.zDziejezsięz
tak,zponieważzprzypadekzpawizjestz
aberracjąz –z interesującymzniedo-
pasowaniemz wz procesiez natural-
nejz selekcjiz iz seksualnejz selekcji.z
Wz przypadkuz gatunków,z którez
przetrwałyz przezz tysiąclecia,z tez
dwaz procesyz selekcjiz sąz zez sobąz
powiązane.z

Przejdźmyz terazz doz znacze-
niaz „efektuz ucieczki”z iz jakz działaz
onz wz społecznychz systemach,z np.z
wz biznesie.z Niewątpliwiez ludziez
częstoz kreująz bodźcez skłaniają-
cez doz złychz wyborów,z którez niez
przyczyniająz sięz doz trwałościz
przedsiębiorstw.z Każdyz menedżer,z
któryz musiałz opracowaćz systemz
wynagradzania,z znaz tenz problem.z
Prędzejz czyz późniejz bonusyz psująz
postawyz pracowników,z wbrewz or-
ganizacyjnejz misjiz iz wartościom.z
Problemz jestz wzmacniany,z jeżeliz
wielkiez bonusyz dająz nadmiernyz
prestiżzjednostkom,zwzstosunkuzdoz
wykreowanejzprzezznichzwartości.z
Imz bardziejz taz pętlaz sprzężeniaz
zwrotnegozsięzwzmacnia,ztymztrud-
niejzjązzmienić.z

obsesja roe 

ajważniejszez pytaniez za-
dawanezwzkażdejzamery-
kańskiejzkorporacjizbrzmiz

następująco:z„Jakiezzztegozmamyz
ROE?”z Dotyczyz onoz każdegoz ro-
dzajuzdziałań,znawetztychzdotyczą-
cychzspołecznejzodpowiedzialnościz

„HarvardzBusinesszReview”z

Ewolucyjne dewiacje kapitalizmu 

,
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czyz poprawyz warunkówz pracy.z
ROEz potrafiz teżz usprawiedliwićz
szkodliwąz społeczniez produkcjęz
papierosów.z

Jakz toz sięz stało,z żezkoncepcjaz
ROEzzaczęłazdominowaćzwzbizne-
sie,zaztakżezwzkulturzezpolitycznej?z
Stałoz sięz toz stoz latz temu,z kiedyz
wyciskaniezkażdejz„kropli”zzwrotuz
zzzainwestowanegozkapitałuzmiałoz
dużyz sens.z Wz miaręz postępowa-
niaz rewolucjiz przemysłowej,z spo-
łeczeństwoz korzystałoz zz niezwy-
kłychzefektówzmasowejzprodukcji.z
Wzprzeciwieństwiezdozdzisiejszychz
stronz internetowychz fabrykiz byłyz
kapitałochłonne.z Zz koleiz kapitałuz
brakowało.z Jeszczez doz niedawnaz
każdyz menedżerz miałz rację,z mó-
wiąc,zżezalokacjazkapitałuzwedługz
spodziewanegozROEzgenerujeznaj-
większezzyski.z

Tozniezoznaczazjednak,zżezROEz
byłozsednemzbiznesu.zOgólnymzce-
lemzspołeczeństwa,zjakzteraz,zbyłoz
zwiększaniez dobrobytu.z Okazjiz
doz inwestowaniaz byłoz wiele.z
Inwestorzy,z odgrywającyz rolęz pa-
wichzkurz iz określający,z którez fir-
myzpowinnyzkontynuowaćzrozwój,z
potrzebowaliz wiarygodnejz miary,z
któraz byłabyz pomocnaz wz szyb-
kimz iz obiektywnymzopisiez poten-
cjalnychz partnerówz finansowych.z
ROEzspełniałoztęzrolęzbardzozdo-
brze.z Takz powstałaz pętlaz sprzę-
żeniaz zwrotnego,z któraz doz dziśz
sterujezmaniąz zarządzaniaz kwar-
talnymizzyskamizwzceluzrealizacjiz
oczekiwańzinwestorów.z

ZnaczeniezROEzwzrosłozwz1917zr.,z
kiedyz Generalz Motorsz popadłz
wz kłopotyz finansowe,z az Pierrez
DuPont,z ważnyz dostawcaz lakieruz
iz innychz elementówz doz samocho-
dów,zzasiadałzwzradziezdyrektorówz
GM.zDuPontz oddelegowałz dozGMz
swojegozczłowiekazD.zBrowna,zabyz
tenzpoukładałzsprawyzfinansowe.z

Brownz zauważyłz prostyz fakt,z
żez formułęz ROEzmożnaz podzielićz
naztrzyzczęści:zzyskzzezsprzedaży,z
sprzedażzgenerowanązzzcałkowitychz
aktywówzorazztzw.zdźwignięzfinan-
sową.zWkrótcezformułazROEzstałaz
sięzpodstawowymzelementemzwie-
dzyzwzszkołachzbiznesu.zWztenzspo-
sóbzBrownzdostarczyłzfinansowychzz

podstawzdozorganizacyjnegozpodzia-
łuzfirmyznazfunkcje.zKażdazzznichz
miałazswójzwłasnyzcel:zdziałyzsprze-
dażyzizmarketinguzpowinnyzpraco-
waćznadzmaksymalizacjązzyskuzzez
sprzedaży,z szefowiez produkcjiz po-
winnizdbaćzozwydajnośćzprodukcji,z
az szefowiez finansówz powinniz sięz
skupiaćznazminimalizacjizzaangażo-
wanegozkapitału.zWtedyzROEz jestz
największe.z

WztenzsposóbzBrownzstworzyłz
podstawyzpodzdzisiejszezznienawi-
dzonezstrukturyzsilosowe.zBodźcez
finansowez mobilizowałyz mene-
dżerówz doz działań,z którez jednakz
okazałyzsięzzdradliwe.zWzpościguz
zaz marżamiz ludziez odz sprzeda-
żyz szukaliz silnejz pozycjiz naz ryn-
ku,z nawetz zz pozycjizmonopolisty.z
Menedżerowiez produkcjiz trak-
towaliz pracownikówz jakz swoichz
poddanych,z mobilizującz związkiz
iz forsującz nowez prawaz pracowni-
cze.zDyrektorzyzfinansowi,zwspie-
raniz przezz bankierów,z zwiększyliz
zadłużeniezfirm,zażzdozkatastrofyz
kryzysuz finansowegoz iz Wielkiejz
Depresji.z

Powyższez wydarzeniaz pozwa-
lajązprześledzićzewolucyjnyz„efektz
ucieczki”.z Menedżerowiez byliz na-
gradzaniz zaz wykonaniez jednego,z
dominującegoz celu,z az ponieważz
tenzbyłzjasnozzdefiniowany,zobiek-
tywniez mierzalnyz iz łatwyz wz za-
rządzaniu,z toz pętlaz sprzężeniaz
działałazsprawnie.zWzkategoriachz
biologiiz ewolucyjnejz dobórz natu-
ralnyzjestzwzsprzecznościzzzdobo-
remz seksualnym.z Społeczeństwoz
–z środowisko,zwzktórymzdziałająz
firmyz–zznalazłozdowodyznazto,zżez
kapitałz powinienz byćz alokowanyz
nazpodstawiezszerszychzkryteriów.z
Niestety,z składnikiz ROE,z opra-
cowanez przezz Browna,z urzekająz
inwestorówz niezmienniez swojąz
elegancjąz orazz prostotąz iz ciąglez
wspierająz jednostronnez wybory.z
TymzsamymzdewiacjazROEztrwa.z

Depresjaz zintensyfikowałaz za-
potrzebowaniez naz zwrotz zz rzad-
kichzkapitałówzizskupiłazzaintere-
sowanieznazwynikach.zNazżądaniez
departamentuz handluz USA,z S.z
Kuznetsz zz Nationalz Bureauz ofz
Economicz Researchz (NBER)z za-
proponowałz Senatowiz współczyn-
nikz NIPAz (National Income and 
Product Accounts).z Taz rekomen-
dacjaz doprowadziłaz doz ogólnegoz
pomiaruzGDP.zOdz70zlatzmiaraztaz
jestzmodelemzdlaz ekonomicznegoz
pomiaruznazcałymzświecie.z

Winstonz Churchillz stwierdził,z
żez„najpierwzmyzbudujemyzdomy,z

azpotemzonezkształtująznas”.zIztoz
samo,z az nawetz bardziejz znajdujez
potwierdzeniez wez wskaźnikachz
pomiaruzwyników.zNiezwykłezpo-
litycznez znaczeniez jestz nadawanez
GDPz(izGDPzper capita),zazbardzoz
małezinnymzwskaźnikomzkreowa-
niazwartości.z Rankingiz przestęp-
czości,z edukacji,z zdrowiaz iz szczę-
ściaz dopieroz ostatnioz stałyz sięz
dostępne,zalezżadnezbonusyzniezza-
leżązodznich.zStanyzZjednoczone,z
chociażzwzostatnichzlatachzzawszez
znajdowałyz sięz wz pierwszejz dzie-
siątcezpaństwzpodzwzględemzGDP,z
toz jednakz gorzejz wypadająz podz
względemz wskaźnikówz niefinan-
sowych.z

Nazpoziomiezfirmzdominujezmy-
śleniezwzkategoriachzfinansowych.z
Odzlatz80.zub.zwieku,ztj.zdekadyzde-
regulacjiz iz wprowadzeniaz analizyz
wartościzekonomicznej,zliderzyzbiz-
nesuzwzUSAz(wzmniejszymzstopniuz
wzinnychzkrajachzG–7)zskupilizsięz
jeszczezbardziejznazROEzjakozmier-
nikuzsukcesuzwzbiznesie.z

Jednakżez wz skaliz globalnejz
pomiarz wartościz ulegaz zmianomz
zz dwóchz powodów.z Poz pierwsze,z
powstajez nowaz infrastrukturaz
pomiarów.z Poz drugie,z rośniez taz
częśćzpopulacji,z któraz jestz zainte-
resowanaz bardziejz niefinansowy-
miz wskaźnikamiz wzrostu.z Wieluz
ekspertówzuważa,zżezszczęściezjestz
zbytzsubiektywne,zzbytznieokreślo-
ne,zabyzstanowićzpodstawęzdozza-
rządzaniaz gospodarkąz narodową.z
Niezniechęconez tymz NBERz stwo-
rzyłoz centrumz badawczez wz celuz
rozwinięciaznarodowegozrachunkuz
szczęścia.zWzefekciezpowstałzdzie-
więciowymiarowyzsystemzpomiaruz
psychologicznegoz pojęciaz dobregoz
samopoczuciaz(well-being).z

Wz2008zr.zN.zSarkozyzutworzyłz
wezFrancjizkomisjęznazczelezzzdwo-
maznoblistamizdozsprawzanalizowa-
niazizpomiaruzskładnikówzszczęściaz
wezFrancji.zDzisiajz41zpaństw,złącz-
niezzzWielkązBrytaniąz–zbastionemz
amerykańskiegoz kapitalizmu,z za-
inicjowałoz pomiaryz szczęścia.z Thez
LegatumzInstitute,zNGOzzzsiedzibąz
wzLondynie,zwykonałzciężkązekono-
metrycznązpracę,zanalizujączkorze-
niezszczęściazizstworzyłzindekszskła-
dającyz sięz zz okołoz 40z zmiennych,z
podzielonychznaz8zwymiarów.z

Izchoćzskonstruowaniezwskaźni-
kazmierzącegozszczęściezwydajezsięz
małoz realne,z toz trzebaz pamiętać,z
żez stworzeniez NIPAz wz latachz 30.z
ub.z wiekuz teżz niez byłoz łatwe,z bio-
rącz podz uwagęz ówczesnez systemyz
informacyjne.z Dzisiajz dysponujemyz
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Facebookiemzizinnymiztechnologia-
mizumożliwiającymizzbieraniezinfor-
macji,zaztakżezichzpomiar.z

Wzbiologiizskalazewolucyjnegoz
„efektuzucieczki”zmożezbyćzznacz-
na,z aznawetz szokowaz iz zależyz odz
działaniaz innychz czynnikówz rów-
noważącychzwynaturzenia.zWzsys-
temachz stworzonychz przezz ludzi,z
az doz takichz należyz kapitalizm,z
skalazdewiacjizniezpowinazbyćztakz
wielka.z Wykorzystującz inteligen-
cję,zmożemyzzawczasuzkorygowaćz
przyczynyznieprawidłowości.z

mania konkurowania

ródłemzwitalnościzgospo-
darkizkapitalistycznejz sąz
innowacje.z Powszechniez

panujez przekonanie,z żez innowa-
cjez powodujez konkurowaniez firmz
wz branży.z Wedługz autorówz ar-
tykułu,z takiez rozumowaniez jestz
częściązdrugiejzniebezpiecznejzde-
wiacjizkapitalizmu,zjakązjestznad-
miernezkonkurowanie.z

Toz prawda,z żez konkurencjaz
możez wzmagaćz innowacyjność,z
czegoz dowodemz jestz bataliaz mię-
dzyzApplez izAndroid,zprzyciągają-
cazuwagęzkupujących.zPrawdązjestz
takżez iz to,z żez brakz konkurencjiz
osłabiaz innowacyjność.z Verizonz
iz AT&T,z operatorzyz telekomuni-
kacyjni,z wz istociez stanowiąz du-
opol,z nikogoz niczymzniez ekscytu-
ją.zDlategoz teżznieznależyz szybkoz
konkludować,z żezkonkurencjaz jestz
podstawąz innowacyjnościz iz jestz
niezbędnazdozkreowaniazwartościz
ekonomicznej.z

Wzpoczątkachzkapitalizmuzbyłoz
tozprawdziwezbardziejzniżzdzisiaj.z
WzświeciezAdamazSmithazkonku-
rencjaz międzyz zatomizowanymiz
kapitalistamizdawałazstałyzwzrostz
wartości.z Technologiaz zmieniałaz
sięzpowoli,z azkapitałuzbyłozmało,z
az zatemz innowacjez wz mniejszymz
stopniuzgenerowałyzwzrost,zazbar-
dziejzpomagałyzwzefektywnejzalo-
kacjiz zasobów,z coz wz rezultaciez
dawałoz obniżkęz cen.z Az ponadtoz
skalaz biznesuz byłaz ograniczonaz
dozmałychzorganizacjiz–zstajennyz
iz kowalz toz byłyz odrębnez biznesy,z
wymagającezsiłyzrąk,zzupełniezina-
czejzniżzdzisiajzwzGMzczyzDuPont.z

Tazepokazskończyłazsię,zkiedy,z
jakzustaliłzA.zChandlerzwzksiążcez
The Visible Hand,z industrializa-
cjazumożliwiłazorganizacjomzosią-
ganiez niespotykanejz wcześniejz
skali.z Producenciz zaczęliz ustalaćz
ceny,zpodnoszączzyskizizredukującz
produkcję.zKonkurencizwz branżyzz

nauczyliz sięz cichegoz zmawiania,z
abyzograniczaćzrynkizdozdwóchzlubz
trzechz oligopolistycznychz „konku-
rentów”.zWzwieluzbranżachzgraczez
ciz staliz sięz wystarczającoz wielcyz
izsilni,zabyzwpływaćznieztylkoznaz
rynki,zalezrównieżzznazpolitykę.z

Trudnozjestzznaleźćzfirmę,zktó-
raz chciałabyz konkurowaćz dobro-
wolnie.z Indywidualnie,zwszystkiez
firmyz szukająz tzw.z trwałejz prze-
wagi,z któraz dajezwytchnieniez odz
konkurencyjnejzpresjizizdużyzmar-
ginesz swobodyz wez wprowadza-
niuz innowacji.z Wszystkoz toz niez
wspieraz kreowaniaz bardziejz kon-
kurencyjnejz gospodarki.z Wz rze-
czywistościzto,zcozpowstaje,zmożez
byćznazwanezpseudokonkurencją.z
Nazprzykładzwzsektorzezmobilnejz
technologiizwz2009zr.zVerizonzwy-
dałz3,7zmldzdolarówznazreklamę,z
azAT&Tz–z3,1zmldzdolarów.zJakiez
sąz ichz przesłania?zNaz cozwydająz
tez wielkiez kwoty?z Każdaz zz tychz
korporacjiz deklaruje,z żez jestz lep-
sza,zszybszaziztańszazniżzinni.z

Powyższyzprzykładzniezjestzjesz-
czezdowodemznazcichązzmowę,zalez
pokazuje,zżeznaszazkulturazbizneso-
wazmającazobsesjęzkonkurowania,z
powoduje,zżezsposobemzobronyzoli-
gopoluz jestz wydawaniez pieniędzyz
nazreklamę,zabyzzapobieczwejściomz
nowychzgraczy.zWzefekciezcierpiąz
naztymzinnowacje.z

Równiez ważnymz źródłemz in-
nowacjiz wez współczesnymz świe-
ciez jestz kooperacja.z Działaniaz
Microsoftuz wz odniesieniuz doz in-
nowacyjnegoz urządzeniaz Kinect,z
stanowiącegoz uzupełnieniez kon-
solizdozgierzXbox360,zsązprzykła-
demzkonwersjiz zachowańzodzkon-
kurencyjnychz doz kooperacyjnych.z
UrządzeniezKinect,zwprowadzonez
doz handluzwz 2010z r.,z jestz czujni-
kiemz ruchuz wz technologiiz 3D,z
pozwalającymz naz rejestracjęz do-
wolnychz ruchów,z az takżez głosu.z
Technologiazjestzwielcezobiecującaz
wzdziedziniezrobotykizizwszystkichz
innych,zktórymizzajmujązsięzindy-
widualniz innowatorzy-majsterko-
wicze.z Problemz tkwiz wz tym,z żez
jestzonazukrytazwzprodukcie.z

Wz dniu,z kiedyz produktz uka-
załzsięznazrynku,zfirmazAdafruitz
Industries,z zz branżyz open-source,z
kierowanaz przezz charyzmatycz-
negoz hackeraz Limorz „Ladyada”z
Frieda,zogłosiłaznagrodęz1000zdo-
larówzdlazkażdego,zktozpotrafizzła-
maćzkodyzKinectzizwystawićzjezon-
line.zPierwszązreakcjązMicrosoftuz
byłoz zagrożeniez prawnymiz sank-
cjamiz zaz takiez działania.z Tozz

zainspirowałoz Friedaz doz podwo-
jeniaz nagrody.z Poz 48z godzinachz
kodyzKinectzbyłyzjużzdostępnezon-
line.zInnowatorzy-zapaleńcyznazca-
łymzświeciezpowitaliztozzzradościąz
izzaczęlizpracowaćznadzwłasnymiz
ichz aplikacjami,z którymiz dzieliliz
sięznastępniezzzinnymizwzinterne-
ciez (m.in.z odczytywaniez promie-
niz X,z sporządzaniez mapz jaskiń).z
Trzebaz przyznać,z żez Microsoftz
szybkoz zmieniłz swojez stanowiskoz
izprzyjąłzpostawęzotwartości,zzda-
jączsobiezsprawę,zżezwztenzsposóbz
przysporzyz wielez korzyściz społe-
czeństwu,z alez takżez powiększyz
swojezkorzyścizbiznesowe.z

przewodnictwo  
w „efekcie ucieczki” 

ilkaz prostychz zmianz
wzprzyszłościzmożezspra-
wić,zżezkapitalizmzbędziez

dalejzewoluowaćzizskupizsięznazdąże-
niachzodzwierciedlającychzszerszez
społecznez cele.z Będziezmógłz kon-
tynuowaćzrozwój.zKonkurencja,zdoz
tejzporyzbędącazwzcentrum,zmusiz
niecoz ustąpićzmiejscaz kooperacji.z
Kapitalizmz skupiz sięz bardziejz naz
wartościach.z Niez odrzucaz toz fi-
nansowejzrentowności,zalezpozwa-
laznazuwzględnianieztakżezinnychz
rodzajówzzysków.z

Brzmiz toz prosto,z alez takaz
zmianazwzmyśleniuz niez przycho-
dziz łatwo.z Wz rzeczywistościz niez
jestz możliwez zmienianiez zwycza-
jówz izmentalnościzwz istniejącychz
firmach,z nawetz jeżeliz jestz dużaz
presja,zabyztozrobić.zSkalazgospo-
darekzkrajowychzczyznawetzregio-
nalnychzjestzdalekoztrudniejsza.z

WedługzP.zRomerazzmianazeko-
nomicznazzachodziztylkozzzdwóchz
powodów.zPozpierwsze,zkiedyzzmie-
niazsięztechnologia,zrewolucjonizu-
jączprocesyzprodukcyjne.zWymagaz
toz nowychz umiejętnościz iz możez
zmieniaćzukładzsiłznazmapiezświa-
ta.zInnymzrodzajemzzmian,zktórez
przekształcająz gospodarki,z sąz te,z
którez modyfikująz zasady.z Romerz
opisuje,z jakz społeczeństwaz zmie-
niłyzswojezpodejściezdozdłużnikówz
–zodzosadzaniazichzwzwięzieniachz
doz restrukturyzacjiz ichz finansówz

,
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wz sądachz zajmującychz sięz ban-
kructwami.z Choćz społeczeństwaz
byłyz nastawionez naz sprawiedli-
wośćz odwetową,z toz jednakz zmia-
nyzprzyniosłyzkorzyścizwszystkimz
stronom.z Państwoz unikaz dodat-
kowychz kosztówz iz stwarzazmożli-
wościz z odzyskaniaz częściz długówz
przezzstronyzposzkodowane.z

RomerzizChristensenzzgadzająz
się:zludzieztrzymajązsięzzasad,zdoz
którychzprzywykli.zZztegozpowoduz
obajzdoradzają,zabyznowościzwpro-
wadzaćz odz podstaw.z Dlategoz teżz
Christensenz proponujez organizo-
waniezwzfirmachzautonomicznychz
zespołów,znieskrępowanychzprzezz
procesyz biurokratyczne,z którez
pracująz nadz konkretnymiz inno-
wacyjnymiz projektamiz (skunk-
works).zZzkoleizRomerzpropagujez
koncepcjęz tzw.zcharter city,z czyliz
organizowaniazmiastzniezwedługz
prawazstanowegozczyzpaństwowe-
go,zalezwedługznajlepszychzprak-
tyk,z którez dopuszczająz radykal-
nez zmianyz wz zarządzaniu.z Idącz
podobnymz topem,z Peterz Thiel,z
założycielz PayPal,z zorganizowałz
Seasteadingz Institute,z któryz
opracowujezkoncepcjęztzw.zpływa-
jącychzmiast-państw,zktórezbędąz
działaćzwedługz swoichzwłasnychz
zasadz prawnych,z politycznychz
izspołecznychzpozto,zabyzwyzwo-
lićzpotencjałztkwiącyzwzludziach,z
aznazwyzwoleniezktóregozniezpo-
zwalajązwspółczesnezrządy.z

Wszystkieztezinnowacje,zreali-
zowanezniezależnie,zmająznazceluz
spowodowaniez zmianz działaniaz
wielkichzsystemów.z

z
zmiana środowiska  
kapitalizmu 

utorzyz artykułuz wiążąz
dużeznadziejeznazzmianyz
kapitalizmuz podz wpły-

wemznowychzwschodzącychzgospo-
darek,z wyróżniającychz sięz wyso-
kimz tempemz wzrostu.z Należąz doz
nichz krajez BRICz orazz określonaz
przezzGoldmanzSachszgrupazjede-
nastuz Next Elevenz (Bangladesz,z
Egipt,z Indonezja,z Iran,z Meksyk,z
Nigeria,zPakistan,zFilipiny,zTurcja,z
PołudniowazKoreazizWietnam).zTez
wz sumiez 15zpaństwz rozwijałoz sięz
wztempiez22%zwzlatachz2004–2009.z
TymczasemzpaństwazG–7zrozwija-
łyzsięzwztempiez1%.zWz2000zr.zpo-
nadz75%zświatowegozGDPzpowsta-
łozwzkrajachzbogatych.zSzacujezsię,z
zezdoz2050zr.zichzudziałzskurczyzsięz
doz 32%.zWz krajachz rozwijającychz
sięznaz100zmieszkańcówzprzypadaz

jużz 85z telefonówz komórkowych,z
azwzkrajachzG–7z–z109.zOznaczaz
to,zżeznowezgospodarkizsązjużzbli-
skiezpodzwzględemzdostępuzdozin-
formacjiz doz gospodarekz rozwinię-
tych.z Wreszciez należyz oczekiwać,z
żezdozrokuz2050zliczbazmieszkań-
cówznazZiemizwzrośniez oz kolejnez
3zmiliardy,zcozjestzjeszczezjednymz
czynnikiemzwzrostu,zalezzztegoztyl-
koz90zmilionówzprzybędziezwzkra-
jachzbogatych.z

Jakz zmieniz sięz modelz świa-
towejz gospodarkiz podz wpły-
wemz wyłaniającychz sięz gospo-
darek?z Dziesięćz latz temuz niktz
niez miałz wątpliwości,z żez tzw.z
konsensz waszyngtoński,z propa-
gującyz nieskrępowanez efektyw-
nez finansowez rynki,z wspieranez
przezz Międzynarodowyz Funduszz
Walutowyz orazz innez instytucjez
Zachodu,z będziez podstawąz dlaz
państwz aspirującychz doz najwyż-
szychz miejscz wz rankingachz go-
spodarekz świata.z Terazz stałz sięz
onz bezużyteczny.z Coz goz zastą-
pi,z oz tymz zadecydująz tez szybkoz
rozwijającez sięz społeczeństwa.z
Jednakżez pewnez jegoz nowez ele-
mentyzsązjużzwidoczne.z

Produkcjazprzemysłowazwpro-
wadziłaz nowez zasadyz coz doz or-
ganizacjiz pracy,z rachunkowościz
itp.z–zgłówniezzzpowoduzwielkichz
inwestycjizwzfabrykizizichzwyposa-
żenie,zpotrzebnezdozmasowejzpro-
dukcji.z Zmieniłaz sięz ichz kulturaz
biznesowa.z Produkcjaz opartaz naz
wiedzyz jestz trudniejsza,z ponie-
ważz informacjazniez jestzrzadkimz
dobrem,z takiz samym,z jakz dobraz
materialne.z Ekonomiściz nazywa-
jązaktywazinformacyjneznierywa-
lizującymiz (nonrival),z ponieważz
mogązoneznależećzdozwieluzludziz
równocześnie,z niez tak,z jakz np.z
paraz butów.z Wz przypadkuz dóbrz
rzadkichzwzgospodarcezrynkowejz
cenyz sąz ustanawianez wz aukcjiz
międzyz rywalami.z Tymczasemz
np.z Wikipediaz jestz dlaz wszyst-
kich.z Jestz toz podstawaz jednejz
zzbataliizkonsumentówzgospodar-
kiz informacyjnejz prowadzonychz
przeciwkoz praktykomz starejz go-
spodarkizprzemysłowej.zTezdrugiez
walcząz oz utrzymaniez prawz wła-
snościz intelektualnej,z coz niezmaz
więcejz sensuz wz przyszłościz niżz
niegdyśzdłużnicyzwzwięzieniu.z

Az oto,z jakz kapitalizmz uwolniz
sięzodzswoichzdewiacji.zKapitaliściz
będązpodążaćzzazpieniędzmi,znie-
ważne,zskądzonezbędą.zBędązrobićz
biznesz wz nowychz gospodarkach,z
gdziez będziez powstawaćz znacznaz

częśćzświatowegozbogactwa.zKrajez
tez rozwijająz sięz szybkoz iz unowo-
cześniązswojązinfrastrukturęzbar-
dzoz sprawnie.z Az ponieważz mająz
dużoz młodychz ludzi,z toz stanąz
sięz kulturamiz cyfrowymiz szyb-
ciejzniżz starzejącezsięz społeczno-
ściz Zachodu.z Sąz oniz gotowiz naz
odkryciez ekonomicznychz zasad,z
którez definiująz epokęz informa-
cji.z Dokonająz swoichz wyborówz
nieskrępowaniz przezz wielez zało-
żeńz przyjętychz zaz oczywistez naz
Zachodzie,zazwśródznichzdwiezde-
wiacjez opisanez powyżej.z Toz tamz
przejętezzostanązcałkowicieznowez
technologieziztamzzostanązustalo-
nezregułyzichzeksploatacji.zAzpo-
nieważzgospodarkiz tezbędązmiećz
wielezpolitycznejzizspołecznejzsiły,z
tozichzzasadyzsięzrozpowszechnią.z

Znaczeniez nowychz gospoda-
rekz dlaz kapitalizmuz zmieniz się.z
Niez będąz one,z takz jakz obecnie,z
źródłemz taniejz siłyz roboczejz dlaz
globalnychz korporacji,z aniz na-
wetz perspektywicznymiz rynka-
mi,z dziękiz którymz tez korpora-
cjez mogąz miećz znacznez wzrostyz
sprzedaży.zUjawniązone,z jakizro-
dzajz gospodarkiz jestzodpowiedniz
dlaz świataz gospodarkiz cyfrowej.z
Powstanąznoweznarzędziazdozpo-
miaruziznowezmetodyzuczeniazsięz
zz tychznowozujawnionychzsukce-
sów.zNiektórzyzwierzą,zżezkapita-
lizmzmożezadaptowaćzsięzizniezpo-
winienzzginąćzpodzwpływemzeks-
cesów,z którez goz niszczą.z Należyz
poszukiwaćz nowychz oznakz do-
pasowywaniaz iz dzielićz sięz nimi.z
Zbiorowozjesteśmyzwzstaniezusta-
nowićz nowyz kursz kapitalizmu.z
Wz końcuz niez jesteśmyz przecieżz
pawimizkurami.z

Opr. dr Jan Polowczyk 
KatedrazStrategiizizPolitykizz
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