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wykorzystanie nowych technologii 
w zarządzaniu strategicznym

Jan Polowczyk

wprowadzenie 

nternet i związane z nim technologie wkra-
czają w coraz to nowe sfery ludzkiej dzia-
łalności [Tapscott, 2007] . Internet pomaga 

w pracy naukowej, ułatwia ją i przyspiesza, czyni 
bardziej efektywną . Umożliwia szybką komunikację 
między naukowcami . Dynamicznie rośnie liczba prac 
naukowych, do czego przyczynia się polityka awan-
sów akademickich premiująca drukowanie artykułów 
w renomowanych periodykach . Wszystko to generuje 
niezwykle szybko rosnącą liczbę publikacji1) .

Nie ma jednej powszechnie akceptowanej defini-
cji zarządzania strategicznego, ale wśród naukowców 
jest ogólne porozumienie co do tego, czym się zajmu-
je2) . Ogólnie przyjęło się stwierdzenie, że zarządzanie 
strategiczne jest trudne do zdefiniowania ze względu 
na amorficzne granice . Wiedza z zakresu strategii 
i zarządzania jest „fragmentaryczna, nieuporządko-
wana, niespójna, a nawet wewnętrznie sprzeczna” 
[de Wit i Meyer, 2007, s . 11] . Ten stan rzeczy pozo-
staje paradoksalnie w sprzeczności z sukcesem, jakie 
zarządzanie strategiczne odniosło zarówno w teorii, 
jak i praktyce w ciągu ostatnich trzech dekad .  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania internetowych technolo-
gii w rozwijaniu zarządzania strategicznego . Artykuł 
składa się z trzech części . W pierwszej przedstawio-
no konsensualną definicję zarządzania strategiczne-
go . Następnie przedstawiono analizę bibliometrycz-
ną służącą do strukturyzowania wiedzy, wyłaniania 
głównych szkół i czołowych akademików . W części 
trzeciej przedstawiono przykłady analizowania pe-
riodyków naukowych . 

konsensualna definicja zarządzania  
strategicznego 

ajiv Nag, Donald C . Hambrick i Ming-Jer 
Chen (2007) przeprowadzili interesujące 
przedsięwzięcie badawcze mające na celu 

sformułowanie uniwersalnej definicji zarządzania 
strategicznego, która mogłaby być ogólnie akcepto-
wana . Wykorzystali w tym celu narzędzia interneto-
we (m .in . wyszukiwarki) . Sformułowana została kon-
sensualna definicja, biorąca pod uwagę różnorodne 
poglądy, szkoły i podejścia . Możemy zatem mówić 
o jej indukcyjnym pochodzeniu . 

Przeprowadzono analizę 385 streszczeń arty-
kułów, które ukazały się w głównych periodykach 
zajmujących się problemami zarządzania strategicz-
nego . W internetowym panelu uczestniczyło 585 
specjalistów z całego świata . Streszczenia poddano 

automatycznej analizie tekstów w celu zidentyfikowa-
nia specyficznego słownictwa . Tak powstał zbiór 54 
słów, które pojawiały się najczęściej . Wybrane słowa 
pogrupowano w 6 kategorii: strategiczne inicjatywy, 
właściciele i menedżerowie (zarządy), zasoby, ogólne 
rezultaty (nie tylko liczbowe), przedsiębiorstwo, oto-
czenie . Na tej podstawie sformułowano następującą 
syntetyczną definicję: Zarządzanie strategiczne 
zajmuje się ważnymi – zamierzonymi i ujawnio-
nymi inicjatywami podjętymi przez zarządy firm 
w imieniu ich właścicieli, wykorzystując posia-
dane zasoby, ażeby wzmocnić funkcjonowanie 
i wyniki firm w ich zewnętrznym środowisku3) . 

Definicja ta nie podkreśla, że chodzi o działania 
w długim okresie . Jest natomiast stwierdzenie o „waż-
nych inicjatywach”, które mogą być podejmowane tak-
że w krótkim horyzoncie czasowym . W uzgodnionej 
definicji zarządzania strategicznego ujawnił się pry-
mat akcjonariuszy (właścicieli) – bardziej niż innych 
interesariuszy, takich jak: klienci czy pracownicy . Nie 
ma jednak mowy o maksymalizacji zamożności akcjo-
nariuszy, czyli kreowaniu wartości przedsiębiorstwa . 
Ma to uzasadnienie, ponieważ dla wielu firm rodzin-
nych główny cel może być zupełnie inny, jak na przy-
kład utrzymanie rodzinnej własności i przekazanie 
firmy dzieciom jako źródła ich utrzymania .   

Powyższa definicja niewątpliwie wzbudzi wątpli-
wości u wielu specjalistów od zarządzania strate-
gicznego . Konsens polega jednak na tym, że choć 
nikt nie osiąga pełni zadowolenia, to udaje się dojść 
do porozumienia . Zgodnie z poglądami T . Kuhna 
(1962), społeczność naukowa nie potrzebuje unifiku-
jącego paradygmatu, aby egzystować, ale potrzebuje 
wspólnie podzielanej identyfikacji . Jeżeli przyjmie-
my, że wiedza naukowa jest konstrukcją społeczną, 
to język naukowego dyskursu jest fundamentalnym 
medium, które czyni ową konstrukcję możliwą . Dys-
cypliny naukowe są „systemami słownymi”, kreowa-
nymi i podtrzymywanymi przez ich członków . 

W drugim etapie badań, za pomocą wyszuki-
warki Google wybrano 57 naukowców o różnych 
orientacjach, publikujących w czołowych periody-
kach i zajmujących się poza zarządzaniem strate-
gicznym także ekonomią, socjologią, marketingiem, 
albo zarządzaniem głównego nurtu . Podzielono ich 
odpowiednio na 4 grupy: ekonomiczną, socjologicz-
ną, marketingową i zarządzania . Głównym celem 
badania było przeprowadzenie testów istotności 
definicji uzyskanej w pierwszym etapie badań, bio-
rąc pod uwagę zróżnicowane poglądy wybranych 
naukowców . Każdy z nich podał swoją definicję za-
rządzania strategicznego . Na tej podstawie zapropo-
nowano włączenie dodatkowej, siódmej kategorii – ,
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wewnętrznej organizacji, obejmującej kształtowanie 
struktury organizacyjnej, procesów decyzyjnych czy 
rutyn organizacyjnych . 

Dynamiczny rozwój i sukces zarządzania strate-
gicznego w ostatnich 30 latach pokazuje, że jego 
słabości okazują się być też atutami . Amorficzne 
granice i wrodzony pluralizm tworzą obszar możli-
wego porozumienia dla ekspertów – bez ograniczeń 
dominującej teorii lub metodologicznych ram . Za-
rządzanie strategiczne działa jak intelektualny bro-
ker – pośrednik: przyciąga naukowców o różnych 
orientacjach badawczych, pochodzących z różnych 
dyscyplin i filozoficznych reżimów [Nag, Hambrick 
i Chen, 2007] . 

analizy bibliometryczne zarządzania  
strategicznego 

ykorzystywanie koncepcji innych autorów, 
czyli ich cytowanie, jest standardową dobrą 
praktyką każdego akademika i podstawą 

naukowego rzemiosła . W ostatnich latach pojawiły 
się ciekawe próby usystematyzowania obszaru ba-
dań zarządzania strategicznego za pomocą metod 
bibliometrycznych (bibliometric methods) wykorzy-
stujących statystyczne narzędzia do analizy cytatów 
i ko-cytatów (citation and co-citation analysis) . Ana-
liza cytatów jest oparta na założeniu, że autorzy 
cytują te prace, które uważają za istotne w rozwoju 
swoich własnych badań . Dlatego można założyć, że 
im częściej jest cytowana jakaś praca (książka, arty-
kuł), tym większe prawdopodobieństwo, że wywiera 
ona większy wpływ na określoną dyscyplinę nauko-
wą niż prace cytowane rzadziej . 

Z kolei analiza ko-cytatów rejestruje pary jedno-
cześnie cytowanych prac4) . Częstotliwość cytowania 
pewnej pary w różnych pracach jest miarą zbież-
ności treści tych dwóch prac . Przydatność tego po-
dejścia jako sposobu badania intelektualnej struk-
tury dyscypliny naukowej została zademonstrowana 
w wielu pracach, które potwierdziły, że bibliograficz-
ne referencje w artykułach naukowych pozwalają na 
identyfikację najbardziej wpływowych prac i okre-
ślenie zmian, które miały miejsce w intelektualnej 
strukturze badań . 

Analiza cytatów i ko-cytatów może wykorzysty-
wać różne tzw . obiekty podstawowe, np . artykuły 
i/lub książki [Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro, 
2004], autorów [Nerur, Rasheed i Natarajan, 2008] 
lub pisma naukowe [Podsakoff et al ., 2005] . Metody 
bibliometryczne są uzupełnieniem i sprawdzeniem 
opinii doświadczonych badaczy zarządzania strate-
gicznego . Mają zalety analizy ilościowej i obiekty-
wizują intuicyjne opinie . Zarządzanie strategiczne 
ma charakter interdyscyplinarny, co spowodowało, 
że dość swobodnie pożyczało i absorbowało koncep-
cje z różnorodnych dyscyplin akademickich . Dlate-
go analiza bibliometryczna obejmująca odpowiednio 
długi okres pomaga określić najbardziej wpływowe 
idee (szkoły myślenia) i powiązania między nimi . 

Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro (2004) w swo-
jej analizie ograniczyli się tylko do artykułów publi-
kowanych w „Strategic Management Journal” w la-
tach 1980–2000, uznając je za źródło wiedzy certy-
fikowanej, tj . zaaprobowanej przez krytyczne recen-
zje grupy uznanych uczonych . Badania oparto na 
„Strategic Management Journal” przede wszystkim 

dlatego, że wszystkie zamieszczane tam artykuły do-
tyczą zarządzania strategicznego, a pismo jest wyso-
ko oceniane przez społeczność naukową . Ponadto 
wszystkie artykuły znajdują się w jednej bazie inter-
netowej, co ułatwia ich analizę . 

Okres badań został podzielony na trzy równe, 
siedmioletnie okresy: 1980–1986, 1987–1993, 1994–
2000 . Badanie składało się z dwóch oddzielnych eta-
pów . Pierwszy etap polegał na ustaleniu najczęściej 
cytowanych prac . Badania zostały powtórzone dla 
każdego z trzech okresów oddzielnie . 

Drugi etap polegał na analizie ko-cytatów w celu 
identyfikacji szkół myślenia i dominujących proble-
mów . Badania przeprowadzono dla całego 21-letniego 
okresu i każdego z trzech podokresów oddzielnie . Ze 
względu na ograniczenia software’u analiza ko-cy-
tatów objęła tylko sto najczęściej cytowanych prac . 
Utworzono z nich wszystkie możliwe pary i zliczono, 
ile razy każda para pojawiła się jednocześnie w biblio-
grafii załączonej do każdego artykułu z bazy danych 
„Strategic Management Journal” . Następnie kompu-
ter sporządził mapę intelektualnej struktury dyscypli-
ny . Bliskość punktów oznaczających prace naukowe 
na tej mapie pokazuje siłę ich podobieństw – ujawnia 
grupę badaczy, którzy mają zbliżone poglądy . 

Wyniki objęły  bibliograficzne cytaty zrobione 
przez 1045 autorów w 870 artykułach opublikowa-
nych w „Strategic Management Journal” w latach 
1980–2000 . W kolejnych podokresach analizowano 
odpowiednio: 165, 324 i 381 artykułów . W sumie 
było 41 674 cytatów dotyczących 21 696 różnych prac . 
Dało to średnią 47,9 cytatów na artykuł . A oto pod-
stawowe wnioski . 
�� Badania pokazały dominującą rolę książek . Spo-

śród 20 najczęściej cytowanych prac, 18 to książki 
i tylko 2 to artykuły . 
�� Najbardziej wpływowym autorem jest Porter 

(1980, 1985), który przyczynił się do rozwoju tzw . 
ekonomii branżowej, w szczególności paradygmatu 
S–C–P (structure–conduct–performance, czyli: struk-
tura–kierowanie–wyniki) .  
�� Owe dwa ważne artykuły zostały napisane przez 

Birgera Wernerfelta (1984) – pioniera tzw . szkoły za-
sobowej (resource-based view – RBV) oraz Jaya Bar-
neya (1991), który następnie rozwinął koncepcję RBV .  
�� Przykładami innych wpływowych prac dla całego 

okresu są: Rumelt (1974), który badał związki mię-
dzy strategią dywersyfikacji, strukturą firmy i wyni-
kami; wykorzystywał metody ilościowe, czym przy-
czynił się do nadania zarządzaniu strategicznemu 
statusu nowoczesnej dyscypliny naukowej . Inne waż-
ne książki to dzieła pionierów: Chandlera (1962), 
Andrewsa (1971) i Ansoffa (1965) . 
�� Prace innych autorów proponowały alternatyw-

ne podejścia do rozwoju strategii: Williamson (1975, 
1985) – ekonomia kosztów transakcyjnych, Jensen 
i Meckling (1976) – teoria agencji, Nelson i Win-
ter (1982) – ewolucyjna teoria organizacji, Cyert 
i March (1963) – teoria behawioralna organizacji .

Struktura intelektualna zarządzania strategicz-
nego jest pokazana na rysunku 1 . Wielkość kółek 
jest proporcjonalna do częstotliwości cytowań . Pra-
ce o podobnych profilach ko-cytowań są pogrupo-
wane w klastry . Dzięki temu łatwo jest zorientować 
się w poszczególnych szkołach . Rysunek pokazuje 
50 najbardziej wpływowych prac z lat 1980–2000 . 
Pośrodku wykresu jest Porter (1980, 1985), Scherer 
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(1980), Williamson (1975), Rumelt (1974) i Chan-
dler (1962) . 

Z lewej strony, u góry znajduje się gęsty klaster 
prac związanych z RBV . Do tej grupy należy także 
Nelson i Winter (1982) ze swoim ewolucyjnym podej-
ściem do firmy . Podejście ewolucyjne dotyczy korpo-
racyjnych działań rutynowych, które w RBV należą 
do kompetencji firmy . Szkoła zasobowa ma obecnie 
największy wpływ na rozwój zarządzania strategicz-
nego . Pierwszy artykuł Wernerfelta (1984) pojawił 
się zaledwie cztery lata po książce Portera (1980) . 
Jednak na znaczeniu szkoła ta zyskała dopiero w la-
tach 90 . ub . wieku dzięki artykułowi Barneya (1991) . 

Dolny klaster znajduje się pod silnym wpływem teo-
rii organizacji . Większość zgromadzonych tu autorów 
postrzega firmę jako organizację złożoną z jednostek, 
które współdziałają ze sobą . Krytycznie podchodzą 
do koncepcji wywodzących się z ekonomii, ekonomii 
branży i RBV . Dolna część wykresu obejmuje także 
prace pionierów: Ansoffa (1965) i Andrewsa (1971)5) . 

Powyższe badania zostały rozwinięte i uzupełnio-
ne przez zespół Nerur, Rasheed i Natarajan (2008) . 
W ich badaniach podstawowymi jednostkami badaw-
czymi są autorzy (a nie publikacje) . Najpierw zosta-
li zidentyfikowani kluczowi autorzy . Wykorzystano 
w tym celu najważniejsze zbiory danych dotyczące 
cytowań: Science Citation Index-Expanded oraz So-
cial Science Citation Index . Dzięki temu cytowania 
obejmowały wszystkie publikacje we wszystkich li-
czących się periodykach naukowych . Były to zatem 
badania przeprowadzone na znacznie szerszą skalę 
niż opisane powyżej [Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navar-
ro, 2004] . W przypadku prac grupowych na liście 
pojawiał się tylko pierwszy ze współautorów . 

Po wstępnej selekcji do dalszych analiz wybrano 
62 autorów, którzy mieli co najmniej 100 cytatów . 
Okres 1980–2000 podzielono na trzy równe okresy 
– tak, jak zrobili to Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro 
(2004) . Następnie dla każdej pary autorów obliczo-
no indeks częstotliwości ko-cytowań autorów (author 
co-citation analysis – ACA) . W ten sposób skonstru-
owano macierz częstotliwości ko-cytatów między 
autorami . 

Częstotliwość ko-cytowalności stała się podstawą 
do określenia struktury intelektualnej zarządzania 
strategicznego . Wykorzystano w tym celu tzw . ana-
lizę Pathfinder . Ma ona swoje korzenie w teorii gra-
fów i generuje sieć nazywaną PFNet . Węzły w tej sie-
ci reprezentują koncepcje autorów . Stopień bliskość 
między koncepcjami autorów wyznacza długość linii, 
a nie układ przestrzenny, jak to było we wcześniej 
omawianych badaniach . Podwójna linia reprezentuje 
„mosty”, czyli kluczowe powiązania, bez których cała 
sieć rozpadłaby się na niepowiązane części . 

Analiza Pathfinder zidentyfikowała następujących 
wpływowych autorów i ich koncepcje:  
�z Porter – ekonomia branżowa, 
�z Williamson – ekonomia finansowa i instytucjo-

nalna, 
�z Mintzberg – szkoła procesowa, 
�z Pfeffer – szkoła zależności wyników i zasobów . 
Są to cztery dominujące perspektywy badaw-

cze w zarządzaniu strategicznym . Czterej autorzy 
wyznaczają granice i jednocześnie spinają całość . 
Uwidoczniła się dominująca rola Portera . Mniejszą 
rolę w „spajaniu sieci koncepcji” odgrywają: Simon, 
Prahalad, Kogut, Lubatkin, Hitt, Rumelt, Jensen 
i Lawrence . Wyniki różnią się od analizy omówionej 

Rys. 1. Struktura intelektualna badań zarządzania strategicznego według dzieł w latach 1980–2000     

Źródło: [Ramos-Rodriguez, Ruiz-Navarro, 2004] . 

,
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wcześniej [Ramos-Rodriguez i Ruiz-Navarro, 2004] . 
Wynika to niewątpliwie z różnic w podstawowej ba-
zie danych, jak i narzędziach analitycznych .  

Badania dotyczące periodyków 

hilip M . Podsakoff z zespołem (2005) zasto-
sował metodę bibliometryczną do badania 
znaczenia periodyków naukowych specjali-

zujących się w zarządzaniu . Wpływy i prestiż perio-
dyków akademickich są przedmiotem zainteresowań 
zarówno autorów, jak i władz uniwersyteckich, a tak-
że wydawców . Dla akademików-autorów publikacje 
w czołówce najważniejszych periodyków są ważne, 
ponieważ mają wpływ na ich wynagrodzenie6), awan-
se i przedłużenie zatrudnienia . Uniwersytety i szko-
ły biznesu są zainteresowane jak najwyższą pozycją 
w rankingach, która zależy m .in . od publikacji wy-
kładowców w najlepszych periodykach . Pomaga tak-
że we właściwej alokacji środków . Informacje o zna-
czeniu pism są ważne dla ich redakcji i sponsorów . 
Mają one wpływ na wysokość opłat za ogłoszenia 
i prawdopodobieństwo, że pisma pozyskają kolejnych 
prenumeratorów . W związku z tym każda redakcja 
stara się drukować jak najwięcej takich artykułów, 
które zapewnią sobie powszechne cytowanie7) . 

Analiza zespołu Podsakoffa objęła 28 czołowych 
pism . Badania zostały oparte na bazie danych Insti-
tute for Scientific Information . Jest to najważniejsze 
światowe źródło cytatów . Sporządzono dwie klasyfi-
kacje: liczby cytowań drukowanych artykułów oraz 
średniej liczby cytowań przypadających na jeden ar-
tykuł . Czołówkę najbardziej wpływowych czasopism 
z zakresu zarządzania w dwóch ostatnich dekadach 
ubiegłego wieku stanowiły: „Journal of Applied 
Psychology”, „Academy of Management Journal”, 
„Academy of Management Review”, „Administrative 

Science Quarterly”, „Strategic Management Jour-
nal” i „Management Science”8) . 

Coraz częściej pojawiają się analizy pojedynczych 
periodyków . Steven E . Phelan, Manuel Ferreira 
i Rommel Salvador (2002) dokonali podsumowania 
20-lecia „Strategic Management Journal” . W latach 
1980–1999 nastąpiła znacząca zmiana w „kompozy-
cji” artykułów . W 1980 r . przeciętny artykuł miał 
charakter teoretyczny i jednego autora, składał się 
z 15 stron i 20 odwołań, a od wysłania do druku 
upływał niecały rok . Natomiast w 1999 r . przeciętny 
artykuł miał charakter empiryczny (często oparty 
na próbach liczących setki obiektów), miał kilku au-
torów, co najmniej 20 stron i ponad 70 odwołań . 
Autorzy musieli czekać ponad dwa lata na druk . 

Należy podkreślić, że w badanym okresie „Stra-
tegic Management Journal” zwiększył liczbę nume-
rów z 4 do 12 rocznie . Powinno to zatem służyć 
skróceniu oczekiwania na druk . Tymczasem proces 
akceptacji wydłużył się . Wynikać to może z kombi-
nacji wielu różnych czynników . Dłuższe i bardziej 
skomplikowane artykuły wymagają więcej czasu na 
przegląd i rewizję . Większa liczba przesłanych pro-
pozycji wymaga więcej pracy, a liczba członków re-
dakcji nie rośnie dostatecznie szybko . Wymagania 
edytorskie wzrosły i rewizje wymagają więcej czasu . 

Z okazji 40-lecia „Long Range Planning”, najstar-
szego periodyku poświęconego zarządzaniu strate-
gicznemu, S . Cummings i U . Daellenbach (2009) do-
konali jego wnikliwej analizy . Autorzy wykorzystali 
wiele komputerowych narzędzi, m .in . analizator tek-
stów Leximancer . Analizie poddano 2366 artykułów 
opublikowanych do końca 2006 r . Stworzono bazę da-
nych z tytułów . W ten sposób powstał zestaw najczę-
ściej powtarzających się słów zawartych w tytułach . 
Następnie poddano analizie streszczenia za pomocą 
Leximancer, który wyciąga, zlicza i  łączy wspólne 

Rys. 2. Struktura intelektualna badań zarządzania strategicznego według autorów (lata 1980–2000) 
Źródło : [Nerur, Rasheed, Natarajan, 2008] . 
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pojęcia z różnorodnych tekstów . Ponadto generu-
je mapy graficzne powiązań między koncepcjami, 
a także ich zmiany w czasie . Okres 40 lat podzielo-
no na dziesięć 4-letnich części . Na podstawie analizy 
tytułów wyróżniono sześć podstawowych zespołów 
słów: korporacja, organizacja, fuzja/przejęcie/joint 
venture/deinwestycja, kreatywność/innowacje, tech-
nologia, zmiana . Analiza pokazuje systematyczny 
spadek, począwszy od połowy lat 70 . ub . wieku, zain-
teresowania autorów planowaniem . W drugiej poło-
wie lat 80 . planowanie zostało zastąpione strategią, 
„zarówno w teorii, jak i w praktyce” . 

Powyższej tezie o zaniku planowania przeczy 
artykuł D . Rigby’ego i B . Bilodeau (2007), przed-
stawiający wyniki badań dotyczących przydatności 
różnych narzędzi w zarządzaniu . Badania były prze-
prowadzone w latach 1993–2006 na próbie 8504 re-
spondentów . Oceniano częstość wykorzystania i sto-
pień satysfakcji . Okazało się, że najwyższe oceny 
otrzymało planowanie strategiczne, przez wszystkie 
lata oceniane jako najbardziej efektywne i najczę-
ściej stosowane narzędzie zarządzania, we wszyst-
kich branżach, niezależnie od rozmiarów firmy . Na-
wet wtedy, kiedy H . Mintzberg (1994) przepowiadał 
upadek planowania strategicznego . 

Potwierdzenie tego znajdujemy w artykule W . 
Ocasio i J . Josepha (2008), którzy na przykładzie Ge-
neral Electric pokazali, że planowanie strategiczne 
nie jest przejściową modą, ale ewoluującą praktyką 
zarządzania, choć różnie nazywaną . W latach 40 . XX 
wieku wprowadzono pojęcie planowania długookre-
sowego (long range planning), a w latach 60 . – pla-
nowanie strategiczne . Jack Welch, prezes General 
Electric w latach 1981–2001, na fali ogólnej krytyki 
planowania strategicznego, zastąpił je pojęciem sys-
temu operacyjnego (operating system), zachowując 
dawne procedury . Jego obecny następca, J . Immelt 
nie ma już takich terminologicznych uprzedzeń . 

Bardzo ważną miarą oceniającą znaczenie na-
ukowca jest liczba cytowań jego prac . Donald D . 
Bergh, John Perry i Ralph Hanke (2006) przepro-
wadzili badania, jak na znaczenie artykułu (article 
impact), mierzone liczbą jego cytowań (zmienna za-
leżna), wpływają trzy rodzaje atrybutów (zmiennych 
niezależnych) opisujących cechy autora, parametry 
artykułu i zastosowaną metodologię . Badaniami 
objęto 598 artykułów opublikowanych w „Strategic 
Management Journal” w latach 1990–1999 . Liczba 
cytatów została zaczerpnięta z The Social Science 
Citation Index . Analiza pokazała różne rodzaje cy-
kli życia artykułów . Porównano 20 artykułów o naj-
większym znaczeniu z losową próbą 20 pozostałych 
artykułów . Już krótko po opublikowaniu tempo 
wzrostu znaczenia obu tych grup różni się . Te o naj-
większym znaczeniu mają kilkakrotnie większą licz-
bę cytatów, przy czym różnica ta z każdym rokiem 
się powiększa . Na wykresie skumulowanych cytowań 
próba pierwsza ma wzrost wykładniczy, a ta druga 
– liniowy . 

wnioski końcowe  

italność zarządzania strategicznego wynika 
prawdopodobnie z tego, że koegzystuje z in-
nymi dyscyplinami w komplementarnym, 

symbiotycznym związku . Jego naturalną cechą jest 
interdyscyplinarność i wykorzystanie m .in . ekonomii, 

psychologii, socjologii czy finansów . Dlatego tak 
ważne są prace podsumowujące co jakiś czas stan 
rozwoju zarządzania strategicznego . Przedstawione 
powyżej narzędzia nie zastąpią opisowych analiz, ta-
kich jak artykuły R .P . Rumelta, D . Schendela i D .J . 
Teecego (1991), R .E . Hoskissona i zespołu (1999) 
czy A . Ghobadiana i N . O’Regana (2008), ale być 
może staną się ich ważną częścią empiryczną . 

Efektem pracy naukowca jest jego pewna kon-
cepcja-produkt zawarta w dziele: artykule lub książ-
ce . Posługując się terminologią J .A . Schumpetera 
(1960), dotyczącą aktywności przedsiębiorcy, dzieło 
naukowca możemy określić jako kreatywną kombi-
nację innych już istniejących produktów . Dlatego tak 
ważna jest lista referencyjna innych dzieł, z których 
autor korzysta . Pokazuje ona powiązania – rodowód 
dzieła, jego drzewo genealogiczne . 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy powoduje, 
że nauka jako ważna dziedzina ludzkiej aktywności 
coraz częściej traktowana jest jako jeszcze jedna 
branża . Natomiast rynek nauki – jak każdy inny – 
podlega ogólnym prawom ekonomicznym . Stopnio-
wo uczymy się opisywać, analizować, mierzyć i wy-
ceniać produkty tego rynku . Być może odbiera to 
nauce mistycyzm i unicestwia tradycję „mistrz-ucz-
niowie”, ale sprzyja transparentności i obiektywiza-
cji, co z kolei powinno przyspieszać rozwój nauki .  

dr Jan Polowczyk

PRZYPISY 
1) Na coroczny kongres Strategic Management Society, 
który w 2010 roku odbędzie się we wrześniu w Rzymie, 
zgłoszono ponad 1100 referatów, tj . o 30% więcej niż rok 
wcześniej .  
2) Wybór różnych definicji zarządzania strategicznego 
można znaleźć w artykule R . NAGA, D .C . HAMBRICKA 
i M .J . CHENA (2007) .  
3) W oryginale definicja brzmi następująco: „The field 
of strategic management deals with the major intended 
and emergent initiatives taken by general managers on 
behalf of owners, involving utilization of resources, to 
enhance the performance of firms in their external envi-
ronments” .  
4) A zatem, jeżeli autor cytuje tylko dwie prace, to mamy 
jedną parę ko-cytatów . Jeżeli cytuje trzy prace, to mamy 
trzy różne pary (kombinacje), a jeżeli cytuje cztery prace, 
to kombinacji jest już sześć itd . 
5) W zestawieniach może dziwić brak prac P . Druckera, 
guru zarządzania w drugiej połowie XX wieku . Drucker 
nie miał jednak statusu akademika i przez środowisko 
skupione wokół Strategic Management Society (wydawcę 
„SMJ”) jest cytowany bardzo rzadko .    
6) Według badań przeprowadzonych na początku lat 90 . 
ub . wieku każdy artykuł opublikowany w czołowych pi-
smach dawał w następnych latach kariery skumulowany 
dodatkowy dochód wartości 84 tys . dolarów [Gomez-Me-
jia, Balkin, 1992] . Obecnie jest to niewątpliwie kwota 
większa .  
7) System anonimowego recenzowania wydaje się najbar-
dziej obiektywny, jednak może kreować zachowawcze po-
stawy recenzentów, preferujących status quo . Pisze o tym 
J . Kornai w swojej autobiografii (2008) . 
8) Popularny „Harvard Business Review” pod względem 
częstości cytowań znalazł się na miejscu 10 ., ale pod 
względem liczby cytowań na jeden artykuł zajął dopiero 
miejsce 20 . ,
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Summary 
It is commonly asserted that the field of strategic mana-
gement is fragmented and lacks of a coherent identity . 
The purpose of the article is to present different possibi-
lities of internet technologies application in the field of 
strategic management . The article consists of three main 
sections . In the first, the general consensus definition 
of the field has been presented based on a large-scale 
internet survey of strategic management scholars . The 
second section describes some bibliometric techniques of 
citation and co-citation analysis to identify the works and 
authors that have had the greatest impact on strategic 
management research . The third section discusses results 
of empirical studies that examined the relative influence 
of management journals .  

wprowadzenie  

asobowa teoria firmy (resource-based view 
– RBV) to najbardziej rozpowszechnione 
podejście teoretyczne do badań w zarządza-

niu strategicznym, jeśli wierzyć deklaracjom auto-
rów czy też liczbie cytowań1) . Na polskim gruncie 
poświęcano jej konferencje naukowe, a na łamach 
„Przeglądu Organizacji” pojawiły się liczne publika-
cje w tym nurcie . Z tych powodów uznać można za-
sobową teorię firmy za główny nurt w zarządzaniu 
strategicznym, znajdujący się w istocie na granicy 
instytucjonalizacji . Badania w zarządzaniu strate-
gicznym są akceptowane, jeśli nawiązują do zasobo-
wej teorii firmy . 

Wczesnych korzeni zasobowej teorii firmy do-
szukiwać się można w teorii wzrostu firmy2), teorii 
zależności zasobowej przedsiębiorstwa3), przekształ-
conej następnie w zasobową teorię firmy4)  i zasobo-
we podejście do trwałej przewagi konkurencyjnej5) . 
Uszczegółowienia teoretyczne pozwoliły najpierw 
uznać zdolność pozyskiwania zasobów za warunek 
wzrostu, następnie podkreślono współzależność 
przedsiębiorstwa i otoczenia w zakresie kontro-
li oraz eksploatacji zasobów . Współczesna postać 
zasobowego podejścia do przedsiębiorstwa wyrosła 
z potrzeby kompletności analizy strategicznej, długi 
czas skupionej na parametrach produktowo-rynko-
wych . Zasobowe podejście dostarcza narzędzi ana-
lizy przedsiębiorstwa, wcześniej ograniczonych do 
analizy słabych i silnych stron, analizy SWOT oraz 
analizy łańcucha wartości . 

Bliższa analiza, częściowo przeprowadzona w li-
teraturze, ujawnia jednak niedostatki zasobowej teo-
rii firmy . Nakazuje to postawić pytanie o warunki 
stosowania tego podejścia oraz jego rolę w przy-
szłych badaniach zarządzania strategicznego . Celem 
artykułu jest omówienie przydatności zasobowej teo-
rii firmy oraz jej ograniczeń, a także zarysowanie 
przyszłych problemów badawczych .  

korzenie i twierdzenia zasobowej teorii 
firmy 

asobowa zależność, podejście, spojrzenie 
czy perspektywa firmy nie stanowią w isto-
cie zwartej teorii, rozumianej jako system 

falsyfikowalnych twierdzeń, które umożliwiają wy-
jaśnianie zachodzących w badanej rzeczywistości 
zjawisk oraz predykcję ich przyszłych stanów czy 
dynamiki zmian . Aby odnieść się do tego twierdze-
nia, niezbędne jest przytoczenie głównych założeń 
i twierdzeń zasobowego podejścia do firmy .  

Zmienne wyjaśniające –  zasoby 

Skupienie uwagi na zasobach stanowi wkład ba-
daczy zarządzania strategicznego do analizy strate-
gicznej przedsiębiorstwa, równoważący zasługi sek-
tora doradztwa gospodarczego . Podkreślić trzeba, 
że lata 60 ., 70 . i 80 . XX wieku przyniosły wiele 
metod strategicznej analizy przedsiębiorstwa, ta-
kich jak macierze produkt-rynek (GE albo McKin-
seya), krzywą doświadczenia czy analizę portfelową 
(BCG) . Wspólnym mianownikiem tych użytecznych 
narzędzi, oprócz konsultingowej proweniencji, była 
orientacja na produkty oraz rynki, rzadziej na proces 
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ich tworzenia . Szerokie testowanie korporacyjne 
tych narzędzi dowiodło ich przydatności w formu-
łowaniu strategii konkurowania oraz podejmowaniu 
decyzji strategicznych . Jednocześnie ujawniło cały 
obszar decyzji, zwłaszcza alokacyjnych, do których 
te narzędzia nie mogły służyć .  

Otóż przedsiębiorstwo do tworzenia wartości 
dla klienta potrzebuje zasobów6), rozumianych jako 
wszystko to, co „organizacja wie lub posiada i co 
umożliwia jej stworzenie oraz wdrożenie strategii 
poprawiającej wyniki ekonomiczne” . Pierwotne sku-
pienie na zasobach materialnych, tj . rzeczowych, 
ludzkich i finansowych zostało rozwinięte o całą 
plejadę zasobów niematerialnych w latach 90 . XX 
wieku . Koncepcja kluczowych umiejętności oraz 
konkurencji o nie7) skierowała uwagę na umiejętno-
ści indywidualne i zbiorowe jako źródło przewagi 
konkurencyjnej . Pojawiła się też kategoria zasobów 
relacyjnych jako źródła przewagi z tytułu uprzywi-
lejowanych stosunków z wybranymi podmiotami 
otoczenia8) . Własność intelektualna i kapitał orga-
nizacyjny uzupełniły listę zasobów niematerialnych 
istotnych z punktu widzenia zasobowego podejścia 
do przedsiębiorstw9) . Znaczenie wiedzy jako katego-
rii szerszej niż tylko kompetencje czy własność inte-
lektualna również dostrzeżono w ostatniej dekadzie 
XX wieku, by już po krótkim czasie sformułować 
modyfikację zasobowego podejścia zwaną podej-
ściem do firmy od strony wiedzy (knowledge-based 
view of the firm – KBV)10) . Ponieważ sama wiedza, 
bez względu na definicję, nie może być odizolowana 
od zasobów materialnych oraz sposobów ich wyko-
rzystania, podejściu od strony wiedzy towarzyszy od 
kilku lat kategoria kompetencji dynamicznych, czyli 
rutynowego zmieniania rutyn organizacyjnych11) ze 
względu na uczenie się12) . Podsumowując przedmio-
towy wymiar zasobowego podejścia, stwierdzić trze-
ba, że źródłem przewagi konkurencyjnej według tej 
teorii są:  
1) zasoby materialne, 
2) zasoby niematerialne,   
3) kompetencje wykorzystania zasobów do tworzenia 
wartości,  
4) wiedza oraz umiejętność uczenia się,  
5) umiejętność celowego zmieniania rutyn operacyj-
nych13) . 

Dla analizy strategicznej przedsiębiorstwa typo-
logia zasobów stanowi niezbędne uszczegółowienie 
analizy wnętrza organizacji oraz jej potencjału stra-
tegicznego . Bezpośrednio jednak nie wiąże się zaso-
bów z formułowaniem strategii . 

Zmienne zależne w zastosowaniach zasobowej 
teorii firmy 

Znaczenie utylitarne zasobowej teorii firmy prze-
jawia się w postaci systematycznej analizy zasobów 
oraz rozpatrywania ich pod kątem tworzenia war-
tości . Jednocześnie zasoby stanowią zmienne wyja-
śniające w badaniach zarządzania strategicznego . 
Powstaje zatem pytanie, co badacze decydują się 
przy wykorzystaniu tych zmiennych wyjaśnić? Pod-
stawowe zmienne zależne w zarządzaniu strategicz-
nym to: heterogeniczność przedsiębiorstw, przewaga 
konkurencyjna oraz trwała przewaga konkurencyjna .  

Heterogeniczność przedsiębiorstw operacjona-
lizuje się poprzez wariancję rentowności przedsię-
biorstw14) . Różnorodność zasobów połączona z zało-
żeniem ograniczonej racjonalności decydenta stanowi 
kluczowy wyróżnik nauk o zarządzaniu . Gdyby decy-
denci byli doskonale racjonalni, a zasoby doskonale 
dostępne, to strategia nie miałaby żadnego sensu, 
bo żadnej przewagi nie można byłoby osiągnąć15) . 
To bowiem heterogeniczność zasobów oraz ich nie-
doskonała mobilność są głównym źródłem wariancji 
sprawności przedsiębiorstw . Innymi słowy, zmienną 
wyjaśniającą zarówno skuteczności, jak i efektywno-
ści jest zbiór zasobów posiadanych przez firmę . Róż-
norodność zasobową można rozpatrywać na dwóch 
poziomach analizy . Pierwszym są pojedyncze zasoby . 
Przedsiębiorstwa, nawet tego samego sektora, posia-
dają zasoby różne pod względem ilości, jakości oraz 
sposobu wykorzystania . Drugim poziomem analizy 
jest wiązka posiadanych zasobów czy też baza zasobo-
wa . Różne konfiguracje zasobów pozwalają osiągnąć 
podobne lub takie same cele; są ekwifinalne . Skoro 
przedsiębiorstwa różnią się pod względem tego, co 
wiedzą i posiadają, to będą osiągać różne wyniki go-
spodarcze . W istocie badania nad heterogenicznością 
(wariancją rentowności) oznaczają testowanie kluczo-
wej hipotezy zasobowego podejścia . Pozwalają jedno-
cześnie badać hipotezy konkurencyjne, wyjaśniające 
wariancję rentowności np . przyczynami zewnętrzny-
mi – jak w podejściu sektorowym . Badacze zakłada-
ją, że identyfikacja wspólnych cech przedsiębiorstw 
pod względem uzyskiwania, eksploatacji i ochrony 
zasobów ma implikacje menedżerskie . Pozwolić może 
przedsiębiorstwom osiągającym słabsze wyniki na 
imitację najlepszych praktyk rynkowych .  

Przewaga konkurencyjna to „wdrażanie strategii 
tworzenia wartości, której w tym czasie nie wdraża 
żaden z obecnych i potencjalnych konkurentów”16) . 
Na potrzeby badań najczęściej jest operacjonalizowana 

zasobowa teoria firmy  
w krzywym zwierciadle 

Wojciech Czakon

,
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w postaci ponadprzeciętnej rentowności . Jeśli bo-
wiem przedsiębiorstwo osiąga przewagę, to musi ona 
mieć odzwierciedlenie w lepszych niż przeciętne wy-
nikach finansowych . Badania empiryczne prowadzą 
do testowania tej hipotezy, ale także do wyłaniania 
składników tej nadwyżki nad średnią rentownością . 
Zakłada się, że gdyby mikroekonomiczne założenia 
doskonałości rynku były prawdziwe, to wówczas 
wszystkie przedsiębiorstwa osiągałyby taką samą 
rentowność . Wyższa rentowność oznacza czerpanie 
przez daną firmę dodatkowej renty17) . Zidentyfikowa-
no kilka typów tej renty . Pierwszym z nich jest renta 
monopolistyczna, która daje monopoliście wpływ na 
ceny poprzez zdolność ograniczenia podaży zasobu 
czy też dostępu konkurentów do tego zasobu . Dru-
gim typem jest renta ricardiańska, związana z umie-
jętnością, czyli kompetencją lepszego niż konkurenci 
wykorzystywania zasobów . Jej wariantem jest renta 
schumpeteriańska, związana z innowacjami . Czwar-
tym zidentyfikowanym w literaturze typem jest ren-
ta relacyjna, która umożliwia korzystne zniekształce-
nie rynku jej dysponentowi i czerpanie z tego korzy-
ści . Taki cel przedsiębiorstwo może osiągać, działając 
w porozumieniu z innymi podmiotami rynku, m .in . 
w drodze lepszego niż konkurenci dostępu do infor-
macji, wykorzystania synergii międzyorganizacyjnej, 
ograniczania kosztów transakcyjnych i możliwości 
ograniczania dostępu do rynku konkurentom . 

Trwała przewaga konkurencyjna to „Święty Graal” 
zarządzania strategicznego . Celem strategii jest bo-
wiem uzyskanie lepszych wyników niż konkurenci 
oraz ograniczenie wrażliwości tych wyników na ich 
reakcję . Trwałości nie mierzy się zatem czasem, 
w którym można obserwować ponadprzeciętną ren-
towność, ale zdolnością odpierania zabiegów kon-
kurentów . Doskonała przewaga to taka, która jest 
całkowicie niewrażliwa na działania konkurentów, 
a doskonała strategia to zespół zabiegów prowa-
dzących do takiej przewagi . Doskonałość stanowi 
jednak kategorię teoretyczną, słabo obserwowalną 
empirycznie . Dlatego zastępuje ją mierzalna kate-
goria trwałości . Zasobowe podejście do firmy wska-
zuje, jak uzyskiwać trwałość poprzez identyfikację 
kluczowych jej czynników – wartość, rzadkość, nie-
imitowalność, niesubstytucyjność . Strategie zorien-
towane na te czynniki skupiają się na tzw . mecha-
nizmach izolacji, czyli ograniczeniu dostępu konku-
rentów do zasobów, np . poprzez stosowanie praw 
własności intelektualnej, wykup potencjalnych złóż 
zasobów naturalnych itd . Celem strategii staje się 
więc możliwie największe zniekształcenie rynku po 
to, aby czerpać renty z zasobów .  

odbicie w krzywym zwierciadle  
– ograniczenia teorii zasobowej

 
nstytucjonalizacji czy powszechnemu sto-
sowaniu i odwoływaniu się do zasobowej 
teorii firmy w literaturze światowej zdaje 

się towarzyszyć jednostronne przeświadczenie o jej 
walorach i braku jakichkolwiek wad . Tymczasem po-
wszechności stosowania powinna towarzyszyć ostroż-
ność, krytyczna analiza konstrukcji teorii ograniczać 
może bowiem prawomocność wniosków z badań 
przeprowadzonych na jej fundamencie . Wymienić 
trzeba trzy zarzuty do zasobowej teorii: tautologię, 
brak symetrii oraz nieprzydatność praktyczną .    

Nietestowalność empiryczna – tautologia 

Kanonem metodologii nauk jest testowalność 
empiryczna, która oznacza możliwość sprawdzenia 
twierdzeń w praktyce . Karl Popper ugruntował po-
gląd o potrzebie falsyfikowania hipotez, tj . poszu-
kiwania zakresu empirycznego lub wskazywania 
przypadków, które nie są zgodne z teorią . Wcześniej 
dominowało stanowisko weryfikacjonizmu, które po-
szukiwało raczej potwierdzenia hipotez, prowadząc 
do błędów logicznych we wnioskach .  

O możliwości falsyfikowania przesądza sposób 
konstrukcji oraz sposób sformułowania hipotezy . 
Typowe sformułowanie hipotez, najczęściej występu-
jące w naukach o zarządzaniu, to hipotezy kauzal-
ne . Zawierają one przypuszczenie o związku pomię-
dzy zmienną zależną a zmiennymi wyjaśniającymi . 
W silnej postaci badacze zakładają związek przyczy-
nowy, w półsilnej korelację statystyczną . Ze wzglę-
dów metodologicznych testowanie empiryczne hipo-
tez prowadzi w najlepszym przypadku do określenia 
siły związku oraz jego kierunku . W istocie prowadzi 
to do częściowych rezultatów, uznawanych jednak 
za zadowalające w naukach społecznych . Stopień 
złożoności relacji pomiędzy zmiennymi w naukach 
społecznych jest bowiem funkcją liczby zjawisk, ich 
dynamiki, wzajemnych oddziaływań oraz sprzężeń 
pomiędzy tymi oddziaływaniami . Dla metodyki ba-
dawczej oznacza to konieczność rezygnacji z bada-
nia całości procesu na rzecz wyizolowanych w teore-
tycznie uzasadniony sposób zmiennych . 

Zasobowa teoria firmy opiera się na dwóch hipo-
tezach, które wymagają testowania empirycznego18) . 
Pierwsza hipoteza mówi o związku pomiędzy prze-
wagą konkurencyjną a wartością i rzadkością zaso-
bów: im bardziej wartościowe i rzadkie są zasoby 
kontrolowane przez firmę, tym wyższe prawdopodo-
bieństwo uzyskania przewagi konkurencyjnej . Dru-
ga hipoteza odnosi się do trwałości tej przewagi kon-
kurencyjnej: im bardziej nieimitowalne, nietransfe-
rowalne i niesubstytucyjne strategicznie są zasoby 
kontrolowane przez firmę, tym wyższe prawdopodo-
bieństwo jej trwałości przewagi konkurencyjnej .  

Otóż hipoteza pierwsza jest tautologiczna ze 
względu na identyczną definicję przesłanki i wnio-
sku, a wobec tego niesprawdzalna empirycznie, 
lecz poddająca się jedynie analizie logicznej . Jeżeli 
osiąganie ponadprzeciętnej wartości zależy od posia-
dania ponadprzeciętnie wartościowych zasobów, to 
mamy do czynienia z tautologią . Co więcej, rzadkość 
jest jednym z warunków wartości zasobów, co ozna-
cza, że relacja koniunkcji zmiennych wyjaśniających 
– wartość i rzadkość, jest błędna . Hipoteza druga 
jest rozszerzeniem pierwszej, imitacja, substytucja 
i transferowalność ograniczają bowiem rzadkość . 
Jeżeli umiejętność, zasób, informacja, cecha firmy 
mogą być zastąpione czymś innym, albo możliwy 
jest ich zakup czy naśladowanie, to przestają być 
one rzadkie, a stają się powszechne . Testowanie em-
piryczne wpływu rzadkości zasobu, którego nie ma 
żadne inne przedsiębiorstwo, nie może go niczym 
zastąpić ani w żaden sposób nabyć, jest niegodne 
polecenia .  

Tautologia dwóch kluczowych twierdzeń zasobo-
wej teorii firmy stawia badaczy przed koniecznością 
operacjonalizacji przewagi konkurencyjnej, warto-
ści, rzadkości itd . w taki sposób, aby uniknąć pętli 
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logicznej . Skłania zatem do uszczegółowienia bazy 
zasobowej, sposobów osiągania quasi-monopolu, 
a także kieruje uwagę w stronę kompetencji, kom-
petencji dynamicznych i wiedzy . Paradoksalnie więc 
niedostatek teorii w pierwotnym sformułowaniu 
przyczynia się do jej rozwoju . 

Brak symetrii 

Wyjaśnienia naukowe są symetryczne wtedy, gdy 
zrozumieniu zjawisk przeszłych towarzyszy zdolność 
stawiania trafnych prognoz dotyczących zjawisk 
przyszłych19) . Obecny stan nauk społecznych, a w ich 
ramach nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, nie 
spełnia zwykle warunku symetrii . 

Najczęściej upatruje się przyczyn takiego sta-
nu rzeczy w ich kontekstowości oraz humanizmie . 
Kontekstowość oznacza uwarunkowanie badanych 
zjawisk społecznych ich kontekstem kulturowym, 
gospodarczym, politycznym, historycznym itd . Wie-
lokierunkowość i niepowtarzalność zmian kontekstu 
ograniczają możliwość stawiania trafnych prognoz, 
zjawiska i procesy są bowiem rozpoznane, ale wa-
runki, w których są one realizowane, nie . Stąd tak 
charakterystyczny w naukach społecznych i ekono-
micznych warunek ceteris paribus – przy pozosta-
łych warunkach niezmienionych . Każda zmiana wa-
runków pozostających poza zakresem zainteresowa-
nia (niezidentyfikowanych) w danej teorii ogranicza 
możliwość stawiania prognoz . Humanizm z kolei 
oznacza skupienie na człowieku, bez względu na po-
ziom analizy: zbiorowy czy indywidualny . Uczenie 
się to szczególna cecha ludzi i ich zbiorowości . Po-
woduje ona, że zachowania i decyzje są zależne od 
wcześniejszych doświadczeń lub stanu wiedzy . Mo-
dele uczenia się upowszechnione w zarządzaniu wie-
dzą, a także w dynamice zarządzania, opierają się 
na pętlach uczenia się: pojedynczych, podwójnych, 
reaktywnych i proaktywnych . Znacznie ogranicza to 
możliwość stawiania trafnych prognoz, zachowanie 
systemu ludzkiego uzależnione jest bowiem od jego 
przeszłych zachowań . Modelowanie takich zachowań 
jest możliwe przy wykorzystaniu  funkcji chaotycz-
nych, w których chodzi nie tyle o dokładną predyk-
cję trajektorii rozwojowej danego zjawiska, ale roz-
poznanie tzw . osobliwości (atraktorów, solitonów, 
bifurkacji itd .) . 

W przypadku podejścia zasobowego kluczowe 
znaczenie mają pewne cechy zasobów, uszczegóła-
wiane w postaci testów zasobów na potrzeby anali-
zy strategicznej . Najważniejszy spośród nich to test 
wartości . O spełnieniu tego testu orzec można do-
piero, znając wyniki jego eksploatacji, czyli ex post . 
Z kolei stwierdzenie przed wykorzystaniem zasobu, 
że jest wartościowy, ex ante, jest w istocie hipotezą, 
która pozostaje do udowodnienia . Innymi słowy, za-
sobowe podejście jest zorientowane na wyjaśnianie 
przeszłości, a jednocześnie nie jest zorientowane na 
kształtowanie przyszłości . Ergo, zasobowe podejście 
do firmy jest niesymetryczne . 

Jeśli jednak brak symetrii przeszłość – przy-
szłość jest obciążeniem typowym w naukach o za-
rządzaniu, co więcej tolerowanym, to zasobowe po-
dejście do firmy jest dodatkowo obciążone brakiem 
symetrii w zakresie zmiennej zależnej . Traktuje się 
bowiem wzrost lub przewagę konkurencyjną jako 
zmienną logiczną, która przyjmuje wartości 0–1 . 

Oznacza to, że firma przewagę ma lub też nie . Tym-
czasem w rzeczywistości przedsiębiorstwa mogą 
uzyskiwać wzrost dodatni, zerowy lub ujemny20) . Po-
dobnie przewaga konkurencyjna może istnieć, nie 
istnieć lub być ujemna (przegrana konkurencyjna) . 
Konstrukcja twierdzeń zasobowej teorii firmy unie-
możliwia wyjaśnianie porażki konkurencyjnej, osią-
gania wyników słabszych niż przeciętna sektora czy 
braku perspektyw rozwojowych . Wprawdzie opera-
cjonalizacja przewagi konkurencyjnej w niektórych 
testach zasobowej teorii firmy21) wiąże zasoby firmy 
z wariancją osiąganych przez nią wyników, ale inter-
pretacja osiągniętych wyników na gruncie zasobowej 
teorii firmy jest niemożliwa .   

Nieprzydatność praktyczna
 

Probierzem przydatności praktycznej teorii 
w zarządzaniu strategicznym jest osiąganie przewa-
gi konkurencyjnej . Proces osiągania przewagi jest 
jednak długotrwały, złożony i dynamiczny . Oznacza 
to, że przydatność teorii oceniać należy zarówno 
z perspektywy rezultatu – czy przyczynia się ona 
do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ale także 
z perspektywy podniesienia sprawności procesu za-
rządzania strategicznego .  

Niska przydatność praktyczna zasobowego podej-
ścia do firmy w zakresie osiągania przewagi kon-
kurencyjnej jest rzadko kwestionowana . Wynika to 
przede wszystkim z pierwotnego celu, do którego 
została sformułowana, tj . zrównoważenia uwagi 
analitycznej i badawczej, jednoznacznie skierowanej 
w stronę parametrów produktowo-rynkowych . Zaso-
bowa teoria firmy nie skupia się zatem na wytycz-
nych formułowania strategii, jej implementacji ani 
nawet na procesie tworzenia wartości . Przeciwnie, 
koncentruje się na warunkach wstępnych uzyskiwa-
nia przewagi, a wówczas, gdy została już osiągnię-
ta, na mechanizmach jej ochrony przed działaniami 
konkurentów . Budowanie strategii rozwoju przed-
siębiorstwa na zasobach jest niekompletne, koślawe 
i rzadko przydatne22) .  

Nie umniejszając niewielkiej przydatności zaso-
bowej teorii firmy w formułowaniu i implementacji 
strategii, trzeba jednak podkreślić jej unikatowe wa-
lory w analizie strategicznej oraz ochronie osiągnię-
tej przewagi nad konkurentami .  

Zasobowa teoria firmy pozwala uniknąć nadmier-
nie opisowego podejścia do analizy strategicznej, 
w którym generuje się wiele nieprzydatnych infor-
macji, bez podania priorytetów czy choćby podstawy 
typologii . Wskazuje bowiem na listę: zasobów mate-
rialnych i niematerialnych, kompetencji wykorzysty-
wania zasobów do tworzenia wartości, wiedzę oraz 
zdolność celowej zmiany rutyn operacyjnych, które 
należy analizować . Tworzą one wiersze macierzy 
analizy strategicznej zasobów przedsiębiorstwa . Jed-
nocześnie dostarcza czterech kryteriów ich oceny: 
wartość, rzadkość, substytucyjność, imitowalność, 
które zresztą dalej rozwinięto w łącznie 11 testów 
zasobów23) . Tworzą one kolumny macierzy analizy 
zasobów przedsiębiorstwa . Jednocześnie pozwalają 
na utworzenie kombinacji kryteriów ważności zaso-
bów, np . rzadkość, kodyfikacja, niesubstytucyjność, 
właściwej specyfice danego przedsiębiorstwa . Na tej 
podstawie decyzje alokacyjne, tj . zwiększenia alo-
kacji środków w dany zasób, jej zmniejszenia lub ,
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pozostawienia na niezmienionym poziomie, stają 
się zgodne z priorytetami strategicznymi . Zasobowa 
teoria firmy przyczynia się zatem do doskonalenia 
analizy strategicznej oraz tworzenia jej spójności ze 
strategią i decyzjami alokacyjnymi menedżerów .  

Drugim filarem przydatności zasobowego po-
dejścia do firmy jest skupienie uwagi na ochronie 
przewagi konkurencyjnej . Nadmierna koncentracja 
na tworzeniu wartości dla klienta naraża bowiem 
wytwarzające ją przedsiębiorstwo na oportunistycz-
ne czy jednostronne zawłaszczanie wartości przez 
otoczenie . Najprostszym modelem ujawniającym 
takie postawy jest sektorowe ujęcie M .E . Portera, 
w którym otoczenie dystrybuuje wytworzoną war-
tość za pomocą sił negocjacyjnych dostawców i od-
biorców, intensywności rywalizacji w sektorze oraz 
zagrożenia substytutami czy nowymi konkurentami . 
Choć analiza sektorowa wskazuje na preferowane, 
bazowe strategie konkurowania, to brakuje w niej 
wyrazistych wskazań strategicznych dotyczących 
ochrony wytworzonej przez przedsiębiorstwo warto-
ści . Natomiast zasobowa teoria firmy wskazuje na 
potrzebę stosowania mechanizmów izolacji zasobów, 
zniekształcania rynku po to, aby uczynić źródła war-
tości mało osiągalnymi dla konkurentów .  

 
zakończenie

asobowa teoria firmy instytucjonalizuje się 
tak dalece, że obecnie gros publikowanych 
badań w zarządzaniu strategicznym oparto 

właśnie na niej . Tytułowe krzywe zwierciadło przed-
stawia wyostrzone stanowisko jej apologetów oraz 
przejaskrawione pozycje krytyków . Bliższa analiza 
zarówno jednych, jak i drugich studzi entuzjazm, ale 
też łagodzi krytykę . Zasobowa teoria firmy okazu-
je się bowiem jednym z najbardziej płodnych teore-
tycznie nurtów myślowych, który tworzy tożsamość 
zarządzania strategicznego i kładzie fundament pod 
jego autentyczną odrębność od ekonomii .  

Dotychczasowe rozwinięcia zasobowej teorii wy-
dają się osiągać swój kres . Stopień rozpoznania 
źródeł wartości oraz sposobów jej ochrony można 
uznać za wysoki . Nie towarzyszy mu jednak ana-
logicznie zaawansowane rozpoznanie zawłaszczania 
wartości przez przedsiębiorstwa . Być może stanowić 
to będzie kolejny etap rozwoju teorii dyscypliny .  

dr hab . Wojciech Czakon 
profesor Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem  
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Summary 
This paper conducts a critical analysis of the resource ba-
sed view in strategic management . Theoretical assumptions 
and propositions are stressed, then considered from three 
different perspectives . Firstly, the tautological RBV feature 
is discussed . Then, its asymmetrical explanations pointed 
out . Finally, managerial usefulness is brought into light . 
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znaczenie organizacyjnych 
uwarunkowań opcji rzeczowych   

Włodzimierz Rudny

sekwencyjność w procesie decyzyjnym 

rzydatność metody opcji rzeczowych niewąt-
pliwie znajduje uzasadnienie na poziomie kon-
ceptualnym . Firmy funkcjonują w niepewnym 

otoczeniu, a rodzaj i stopień niepewności, na jaką na-
potykają, jest w znaczącym stopniu uzależniony od ich 
wcześniejszych decyzji . Z tej perspektywy metoda 
opcji rzeczowych, łącząc bieżące decyzje z niepewną 
przyszłością, może być postrzegana jako metoda po-
zwalająca na adekwatne odwzorowanie wymagających 
rozwiązania przez firmy problemów o charakterze 
strategicznym . Ponadto zapożyczona z rynków finan-
sowych terminologia, jaką posługuje się ta metoda, 
koresponduje z językiem biznesu, co może podnosić 
ocenę jej użyteczności w rozwiązywaniu problemów 
decyzyjnych w obliczu niepewności . Mniej oczywiste 
i mniej eksponowane, w porównaniu z potencjalnymi 
korzyściami, są wewnętrzne ograniczenia tej metody .  

Logika metody opcji rzeczowych oparta jest na 
założeniu, że przyszłe możliwości inwestowania i roz-
woju są uzależnione od uprzednich decyzji inwestycyj-
nych . Rozwój firmy postrzegany jest jako sekwencja 
decyzji . Realizacja wcześniejszego etapu przedsięwzię-
cia inwestycyjnego traktowana jest jako nabycie rze-
czowej opcji na realizację kolejnego etapu lub opcji 
na modyfikację atrybutów tej części przedsięwzięcia, 
która już została zrealizowana . Akcentowanie sekwen-
cyjności i możliwości wprowadzania sukcesywnych 
korekt w procesie budżetowania kapitałowego (czy 
też szerzej, w procesie rozwoju firmy) w odróżnieniu 
od analizowania pewnych decyzji jako rozstrzygnięć 
typu „teraz lub nigdy” stanowi, zdaniem zwolenni-
ków metody opcji rzeczowych, istotę różnicy pomię-
dzy tą metodą a metodami opartymi na dyskontowa-
niu oczekiwanych przepływów pieniężnych .  

Podkreślanie znaczenia sekwencyjności w proce-
sie decyzyjnym nie jest zupełnie nowym podejściem 
do analizy procesów biznesowych . Zagadnienie to 
było analizowane m .in . na gruncie behawioralnej teo-
rii firmy (R . Cyert i J . March1)) i na gruncie ekonomii 
ewolucyjnej (G . Dosi2); R . Nelson i S . Winter3); E . 
Penrose4)), gdzie uwzględniano wpływ wcześniejszych 
decyzji na rozstrzygnięcia w okresach późniejszych . 
Problem ten jest określany w literaturze terminem 
„zależność od ścieżki rozwoju” (path dependence)5) . 
Tym, co wyróżnia interpretację problemu ścieżki 
rozwoju w koncepcji opcji rzeczowych, rozumianej 
zarówno jako narzędzie analityczne (m .in . A . Dixit 
i R . Pindyck6);  A . Abel, A . Dixit, J . Eberly, R . Pin-
dyck7)), jak i jako heurystyka strategiczna (T . Luehr-
man8); I . MacMillan, A . Van Putten, R . McGrath, J . 
Thompson9); R .McGrath, W . Ferrier, A . Mendelow10); 
B . Kogut, N . Kulatilaka11)), jest próba kwantyfikacji 

konsekwencji, jakie niesie ze sobą sekwencyjność 
w procesie podejmowania decyzji .  

Kwantyfikacja taka jest jednak możliwa jedynie 
wówczas, gdy analizowany problem decyzyjny jest 
dobrze ustrukturalizowany . W sytuacji, kiedy mamy 
do czynienia z wysokim stopniem niepewności od-
nośnie do kierunku rozwoju standardów technolo-
gicznych związanych z realizowanym przedsięwzię-
ciem oraz/lub rynków docelowych, wówczas wysoce 
sformalizowana metoda opcji rzeczowych powinna 
ustąpić analizie przedsięwzięcia w kategoriach mniej 
sformalizowanych podejść, akcentujących zależność 
od ścieżki ewolucji12) . Do podejść takich można za-
liczyć przykładowo model poszukiwań inkremental-
nych (incremental search)13), koncepcję testowania 
i uczenia się (probe and learn)14) oraz model podróży 
innowacyjnych (innovation journeys)15) . 

W przypadku projektów słabo ustrukturalizo-
wanych, mających charakter strategiczny, brak jest 
zazwyczaj przesłanek do podjęcia jednoznacznie uza-
sadnionej decyzji o wykonaniu lub spowodowaniu 
wygaśnięcia opcji rzeczowych związanych z takimi 
projektami . W przypadku tego typu projektów wzra-
sta również znaczenie czynników o charakterze or-
ganizacyjnym . Większość opracowań poświęconych 
problematyce opcji rzeczowych traktuje przedsię-
biorstwo jak monolitycznego aktora i nie uwzględ-
nia problematyki zachowań wewnątrzorganizacyj-
nych oraz ich wpływu na podejmowaną decyzję . 

Uwarunkowania organizacyjne  
wygaśnięcia opcji rzeczowych 

roces identyfikacji, analizy, wyceny i wy-
konania opcji rzeczowych jest w istotnym 
stopniu determinowany kulturą organiza-

cyjną firmy, charakterystyką więzi organizacyjnych, 
zachowaniami organizacyjnymi i systemem moty-
wacyjnym . Problem organizacyjnych uwarunkowań 
wykorzystania metody opcji rzeczowych w szczegól-
ności dotyczy sytuacji związanych z decyzjami o kon-
tynuacji lub zaprzestaniu kontynuacji określonego 
projektu, czyli, w terminologii teorii opcji, decyzjami 
o wykonaniu lub wygaśnięciu opcji . Zagadnieniem 
o fundamentalnym znaczeniu jest, w tym kontek-
ście, posiadanie obiektywnych kryteriów stanowią-
cych przesłankę podjęcia decyzji . 

Jeśli w przypadku opcji finansowych na decyzję 
wpływają obiektywne dane dostępne na rynkach fi-
nansowych (cena instrumentu bazowego w terminie 
wykonania opcji), to w przypadku opcji rzeczowych 
brak jest zazwyczaj zobiektywizowanego przez rynek 
finansowy kryterium decyzyjnego, a wszelkie inne 
kryteria, których spełnienie ma warunkować wykonanie ,
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lub wygaśnięcie opcji, są często wynikiem arbitral-
nych i podlegających subiektywnym oddziaływaniom 
rozstrzygnięć . 

Analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego w katego-
riach opcji rzeczowych oznacza, że firma nabywająca 
taką opcję i płacąca małą w stosunku do wartości 
całego przedsięwzięcia cenę (np . koszt pierwszego, 
pilotażowego etapu inwestycji) stwarza sobie moż-
liwość realizacji całej inwestycji (w pełnej skali lub 
jako sekwencja kolejnych etapów, czyli kolejnych opcji) 
w mniej lub bardziej oddalonej, wyznaczonej termi-
nem wykonania, przyszłości . Czas, jaki upływa od me-
mentu nabycia opcji rzeczowej do jej wykonania lub 
wygaśnięcia, powinien pozwolić na zmniejszenie stop-
nia niepewności związanej z realizowanym projektem, 
co z kolei powinno ułatwić podjęcie właściwej decyzji . 

Jednym z wyróżników koncepcji opcji rzeczowych 
jest silne akcentowanie swobody (elastyczności) decy-
zji podejmowanych w odniesieniu do przedsięwzięcia 
będącego przedmiotem analizy . Właśnie owa swobo-
da decyzji ma stanowić dodatkową, nieuwzględnianą 
w klasycznych metodach oceny opłacalności, wartość 
uzasadniającą realizację projektu . Opcje rzeczowe nie 
mają cechy elastyczności dlatego, że dokonujemy sub-
stytucji wielu mniejszych inwestycji w miejsce jednej, 
dużej inwestycji, lecz dlatego, że owe duże nakłady 
(lub ich część) mogą nie zostać poniesione, jeśli takie 
będzie przyszłe wskazanie wobec ustalonych kryteriów 
decyzyjnych . Możliwość rezygnacji z opcji, dopuszcze-
nie do jej wygaśnięcia, jest więc fundamentalnym te-
stem faktycznej swobody podejmowania decyzji . 

W tym kontekście należy zauważyć, że im mniej 
precyzyjnie sformułowane są kryteria rezygnacji16) 
z opcji, tym trudniejsze staje się ustalenie momentu, 
w którym należałoby to zrobić i tym mniej jednoznacz-
na jest interpretacja kategorii „elastyczność” . To zaś 
musi prowadzić do pytania o zasadność stosowania 
metody opcji rzeczowych w takiej sytuacji . W obliczu 
braku jednoznacznych kryteriów, firmy mogą napoty-
kać na poważne, wynikające z uwarunkowań behawio-
ralnych, problemy z rezygnacją ze zidentyfikowanych 
lub wykreowanych uprzednio opcji . Problem ten jest 
pogłębiany przez fakt, że większość opcji o charak-
terze strategicznym w ogóle nie ma określonego ze-
wnętrznie terminu wygaśnięcia17) . W przypadku prac 
badawczo-rozwojowych czy inwestycji związanych 
z rozwojem nowego segmentu rynku, trudno jest za-
zwyczaj ex ante ustalić, jak długi będzie czas trwa-
nia danej opcji18) . Brak obiektywnie (tj . przez rynek, 
jak w przypadku opcji finansowych) wyznaczonego 
terminu wygaśnięcia czyni z tego parametru wyceny 
opcji czynnik wyznaczany wewnętrznie przez firmę, 
co podważa elementarne założenia przyjmowane do 
wyceny opcji finansowych, a tym samym stawia pod 
znakiem zapytania przydatność formuł wyceny opcji 
finansowych, a w przypadku stosowania tych formuł 
zmusza do pytania o faktyczną interpretację otrzyma-
nej wartości liczbowej (tj . wartości opcji rzeczowej) 
i jej przydatność w podejmowaniu decyzji . Brak obiek-
tywnie ustalonego terminu wygaśnięcia opcji stwarza 
warunki do negocjacji organizacyjnych odnośnie do 
tego terminu, co niesie ze sobą ryzyko, że inwestycje 
firmy będą uwarunkowane siłą przetargową poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych w obrębie firmy . 

Istotną trudnością, wynikającą z szeroko rozumia-
nej elastyczności decyzyjnej w odpowiedzi na płyną-
ce z otoczenia sygnały w pośrednich fazach realizacji 
projektu, jest to, że jeśli można się zgodzić z tezą, 

iż metoda opcji rzeczowych daje, przynajmniej w nie-
których przypadkach, właściwe wskazanie odnośnie 
do decyzji o rozpoczęciu (nierozpoczynaniu) przedsię-
wzięcia, to jest mało precyzyjna, jeśli chodzi o decyzje 
w fazach pośrednich realizacji projektu . Pojawiają się 
wprawdzie poglądy, że można dla etapów pośrednich 
powtórzyć procedurę wyceny opcji zawsze, kiedy istot-
ny element niepewności tworzącej opcję został wyeli-
minowany19), jednak w praktyce taka reewaluacja opcji 
staje się coraz trudniejsza, w miarę jak niepewność 
jest eliminowana w kolejnych, zazwyczaj coraz mniej-
szych krokach będących funkcją aktywności firmy . 
Procesy stopniowego (incremental), krok po kroku, 
rozpoznawania otaczającej firmę rzeczywistości i ma-
jące podobną charakterystykę procesy wewnętrznego 
uczenia się powodują zacieranie się granic pomiędzy 
poszczególnymi mikrofazami rozwoju firmy i sprawia-
ją, że wyjątkowo trudne lub wręcz niemożliwe staje 
się identyfikowanie kolejnych, pojawiających się opcji, 
a tym samym ich wycena . Ewentualny podział czasu 
realizacji przedsięwzięcia na podokresy będzie miał 
więc w praktyce niemal zawsze charakter arbitralny . 
Zauważa to między innymi Trigeorgis20), podkreślając, 
że duża liczba opcji złożonych, wbudowanych w przed-
sięwzięcie inwestycyjne stwarza poważne problemy 
zarówno analityczne, jak i obliczeniowe . Ponieważ 
utrzymywanie otwartych opcji rzeczowych pociąga za 
sobą koszty natury zarówno finansowej, jak i organi-
zacyjnej21), umiejętne zarządzanie procesem rezygnacji 
z dostępnych opcji ma istotne znaczenie w procesie 
zarządzania portfelem tych opcji . 

Znaczenie problemu rezygnacji z posiadanej opcji 
rzeczywistej potęguje się, gdy weźmiemy pod uwagę 
charakterystykę procesów alokacji zasobów wewnątrz 
organizacji oraz zróżnicowane interesy poszczegól-
nych interesariuszy (stakeholders) na różnych pozio-
mach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa . Ta 
rozbieżność interesów jest trafnie charakteryzowana 
jako różnica pomiędzy posiadaniem opcji (holding the 
option) i byciem opcją (being the option) . Z perspek-
tywy menedżerów wyższych szczebli zarządzania po-
szczególne inicjatywy, przedsięwzięcia inwestycyjne 
mogą być postrzegane jako opcje rzeczowe, tj . przed-
sięwzięcia, które w określonym momencie mogą zo-
stać zaniechane, co będzie spójne z interesem firmy 
jako całości . Natomiast perspektywa menedżerów 
niższego szczebla, zarządzających poszczególnymi 
projektami, jest odmienna . Ocena wykonania pro-
jektu ma wpływ na przebieg ich kariery zawodowej . 
Jak podkreślają R . Garud i A . Van de Ven, sytuacja 
taka stwarza tym menedżerom silną motywację do 
kontynuacji projektu, upośledzając ich zdolność do 
racjonalnego odrzucania pewnych inicjatyw, nawet 
w przypadkach, gdy wyniki etapów pośrednich nie są 
satysfakcjonujące22) . Jak zauważają autorzy, proble-
my, jakie pojawiają się przy rezygnacji z projektu, są 
znacznie bardziej złożone w porównaniu z problema-
mi charakteryzującymi proces inicjowania projektów . 

Analiza stopnia elastyczności reakcji na sygnały 
generowane w pośrednich stadiach cyklu życia przed-
sięwzięcia inwestycyjnego musi uwzględnić pozycję, 
jaką w strukturze organizacyjnej firmy zajmuje dana 
jednostka . Z perspektywy poziomu całej firmy trud-
no jest założyć, że będzie ona skłonna zaakceptować 
jedynie wąskie spektrum akceptowalnych reakcji na 
sygnały płynące z otoczenia . Wymaganą w analizie 
przedsięwzięcia w kategoriach opcji rzeczywistych 
strukturalizację łatwiej jest przeprowadzić na niższych 
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szczeblach zarządzania, dla konkretnych projektów, 
których czas trwania może być ograniczany poprzez 
sformalizowany system weryfikacji postępu w realiza-
cji projektu, w wybranych momentach . W praktyce 
jednak formalizacja procesu odrzucania nieefektyw-
nych czy słabo rokujących na przyszłość projektów nie 
gwarantuje ich eliminacji . Trzeba bowiem zauważyć, 
że utrudniające aplikację metody opcji rzeczowych 
działanie czynników o charakterze organizacyjnym 
jest wzmacniane przez czynniki o charakterze psycho-
logicznym . Dla realizowanych już projektów typowe są: 
eskalacja zaangażowania23), nadmierna wiara w powo-
dzenie przedsięwzięcia24), niechęć do zaakceptowania 
porażki25) i naturalne dążenie do osiągnięcia sukcesu .  

Podejmowanie decyzji o inicjacji złożonego projek-
tu na podstawie założenia, że istnieją jednoznacznie 
zdefiniowane kryteria oraz momenty w czasie, kiedy 
będzie można projekt odrzucić26), w sytuacji, gdy fak-
tyczna decyzja o odrzuceniu lub kontynuacji projektu 
może być wynikiem wewnątrzorganizacyjnych nego-
cjacji, stawia pod znakiem zapytania merytoryczną 
użyteczność obliczonej na początku procesu decyzyj-
nego wartości opcji rzeczowej . A ponieważ koncepcja 
opcji rzeczowych jest teorią alokacji i kontroli27), wąt-
pliwości może budzić zasadność alokacji kapitału do-
konana na podstawie analizy opcji w opisanym, jak 
wyżej, środowisku organizacyjnym firmy . To z kolei 
prowadzi do wniosku, że metoda opcji rzeczowych 
może być stosowana jedynie w odniesieniu do projek-
tów o wysokim stopniu strukturalizacji, z wyraźnie 
zdefiniowanymi etapami, terminami ich zakończenia 
i możliwie precyzyjnie określonymi kryteriami oceny 
sukcesu na poszczególnych etapach . 

Jeśli wykorzystanie metody opcji rzeczowych może 
bowiem skłaniać do zaakceptowania przedsięwzięć, 
które byłyby odrzucone przy stosowaniu metody NPV, 
to owe „uzasadnione” inwestycje mogą, zamiast wzro-
stu, doprowadzić do spadku wartości przedsiębior-
stwa, jeżeli wbudowane w procedurę oceny opłacalno-
ści założenia o swobodzie wyjścia z inwestycji okażą 
się błędne . W sytuacjach, w których istnieje szeroki 
wachlarz możliwych rozstrzygnięć dla niepewności 
technologicznej oraz/lub rynkowej, przydatność meto-
dy opcji rzeczowych może budzić wątpliwości .  

dr hab . Włodzimierz Rudny 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
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Summary 
Quantification of managerial flexibility is a distinctive featu-
re of the real option method . However, such a quantification 
is possible if the decision problem analyzed is well struc-
tured . In case of big uncertainty concerning the direction 
of development of technologies and/or markets less formal 
methods which take into account path dependency (e .g . in-
cremental search, probe and learn, innovation journeys) sho-
uld be used instead of the  formalized real options method .   
Ability to let the real option expire is a fundamental test 
of real flexibility of taking decisions concerning the project . 
The less precise the criteria of project termination the more 
difficult it becomes to determine the moment in time when 
the project should be terminated . By the same token, the in-
terpretation of „flexibility” is becoming less obvious . 
The organization embedded „games of power” can to a large 
extent limit the firm’s ability to adequately fast termination 
of not promising projects .
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16 przeglàd

scrum – nowa metoda  
zarządzania złożonymi projektami   

Marek Ćwiklicki

wprowadzenie 

elem niniejszego opracowania jest przedsta-
wienie metody Scrum z punktu widzenia 
przesłanek powstania, genezy, rozwoju oraz 

toku postępowania1) . Prezentowana metoda, choć wy-
wodzi się z doświadczeń z realizacji projektów infor-
matycznych, może być stosowana także na potrzeby 
innych rodzajów projektów . Dlatego też stanowi cie-
kawą alternatywę dla tradycyjnych metodyk zarzą-
dzania projektami . 

Wzrost popularności Scruma w świecie, a także 
w Polsce2), wiąże się z charakterem  współczesnej go-
spodarki, której otoczenie określa się jako turbulent-
ne . W takich warunkach zmieniają się wymagania 
klientów i rośnie zapotrzebowanie na złożone produk-
ty . Te ostatnie są kluczowe dla tej metody, ponieważ 
właśnie do tworzenia takich została ona opracowana . 
Realizacja złożonych produktów wymusza odmienne 
podejście do zarządzania, które bazuje na wykorzysta-
niu wiedzy i jednej z najtrudniejszych do realizacji 
form pracy zespołowej – samoorganizacji .  

nomenklatura metody 

o opisu realizacji metody Scrum stosuje się 
określenia, których tłumaczenie na język 
polski jeszcze się do końca nie przyjęło . 

W konsekwencji osoby używające tej metody także 
w Polsce posługują się zwrotami anglojęzycznymi . Do-
tyczy to również nazwy metody, którą przytacza się 
zwykle w jej oryginalnym brzmieniu . Wywodzi się 
ona z terminologii gry w rugby, w której pod poję-
ciem scrum rozumie się formację młyna . Polega ona 
na utworzeniu przez graczy zwartej grupy, mającej na 
celu sprawne rozpoczęcie gry po przerwie . Kolejnym 
charakterystycznym dla tej metody słowem jest 
sprint . Oznacza ono czas, w trakcie którego następuje 
realizacja cząstkowych zadań w projekcie . Innym nie-
typowym terminem używanym podczas opisu metody 
jest artefakt . Jest to wytwór (narzędzie/instrument) 
tworzony na potrzeby realizacji projektu w odróżnie-
niu od produktu, będącego jego wynikiem . 

przesłanki powstania metody scrum

en Schwaber za początki kształtowania się 
metodyk zwinnych (agile) uważa empirycz-
ną kontrolę procesu3) powstałą w wyniku 

krytycznego podejścia do matematycznych prób uję-
cia współczesnych zjawisk gospodarczych . 

Wyjaśnieniem specyfiki procesów rozwoju pro-
duktów w branży informatycznej zajęli się naukowcy 
z DuPont Chemicals Advanced Research Facility . Ba-
dacze z DuPont stwierdzili, że wśród procesów roz-
woju produktu pojawiają się procesy, których prze-
biegu nie można przewidzieć . Na tej podstawie wy-
szczególnili procesy definiowalne i procesy empirycz-
ne . Przez te pierwsze rozumie się takie procesy, 
które można powtarzać, a ich wynik jest przewidy-
walny, co umożliwia ich automatyzację . Natomiast 
procesy empiryczne to takie, których wynik jest nie-
określony, a możliwość wystąpienia w nich nieprze-
widzianych sytuacji jest wysoka [Schwaber, 1996] . 

W przypadku wystąpienia skomplikowanych pro-
blemów w sytuacjach nieprzewidywalnych można 
jedynie, jak zauważa K . Schwaber (2005, s . 2), te 
problemy uogólnić . Jednak poprzez taki zabieg za-
traca się możliwość wglądu w specyfikę problemu . 
Jeśli oczekiwania klientów przewyższają akceptowal-
ny poziom braku precyzji, stajemy przed dylematem 
wyboru odpowiedniego toku postępowania . W takiej 
sytuacji należy wykorzystać wspomnianą empirycz-
ną kontrolę procesu, przez którą rozumie się „kiero-
wanie procesem krok po kroku, zapewniając jego 
zbieżność w kierunku akceptowalnego stopnia do-
kładności” (tamże, s . 2) . W praktyce realizacja tego 
podejścia polega na iteracyjnym dostarczaniu kolej-
nych przyrostów funkcjonalności . 

Ken Schwaber (2009, s . 2) wyszczególnia trzy 
główne filary takiego podejścia: transparentność, 
kontrolę i adaptację4) . Transparentność oznacza za-
pewnienie czytelności i jednoznaczności wyniku . 
Kontrola ma na celu częste sprawdzanie procesu 
pod kątem identyfikacji niepożądanych odchyleń . 
Adaptacja to natychmiastowa korekta po wynikach 
kontroli, przywracająca pożądane parametry proce-
su (tamże, s . 2–3) . 

Przedstawione powyżej przesłanki powodują, że 
metoda Scrum wpisuje się we współczesne trendy 
w naukach o zarządzaniu . Dotyczy to teorii złożono-
ści/chaosu5) określanej teorią dynamicznych systemów 
liniowych [Mesjasz, 2003, s . 3; Mesjasz, 2004, s . 51] . 
Z punktu widzenia metodologicznego Scrum jest przy-
kładem praktycznego stosowania tych koncepcji . 

geneza i rozwój metody scrum
 
eff Sutherland wskazuje na bezpośrednie 
źródło powstania metody Scrum – opracowa-
nie H . Takeuchiego i I . Nonaki z 1986 r ., 

w którym ukazano nowy sposób rozwoju produktu . 
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Artykuł japońskich autorów 
pt . The New Product Deve-
lopment Game był zapisem 
wyników badań przeprowa-
dzonych w firmach: Fuji-Xe-
rox, Canon, Honda, NEC, 
Epson, Brother, 3M, Xerox 
i HP w latach 1976–1981 
nad sposobami tworzenia 
nowego produktu (1986) . Ta-
keuchi i Nonaka zainspiro-
wani sportem nazwali ziden-
tyfikowany sposób podej-
ściem rugby6) . 

Podstawy teoretyczne, 
zasady, na jakich opiera się 
realizacja metody Scrum 
nawiązują zatem do do-
świadczeń japońskich firm 
we wdrażaniu zasad Lean 
Management i teorii złożo-
nych systemów adaptacyj-
nych (theory of complex ada-
ptive systems)7) . Pierwszy-
mi, którzy użyli określenia 
scrum na podejście opisane 
przez Takeuchiego i Nona-
kę, byli P . DeGrace i L .H . 
Stahl (1990) .  

W 1993 r . powstał pierw-
szy zespół scrumowy w fir-
mie Easel Corporation 
z udziałem J . Sutherlanda8), który bazował na wy-
tycznych wynikających z podejścia rugby [Suther-
land, 2004] . Okazało się, że metodyka Scrum jest 
skuteczna w realizacji złożonego projektu . Na to pierw-
sze zastosowanie miały wpływ: teoria ograniczeń 
Goldratta9) i terminy muri, mura i muda10) zaczerp-
nięte z koncepcji Lean Management . Ideę codzien-
nych spotkań zaadaptowano z projektu Borland  
Quattro Pro prowadzonego przez J . Copliena [Su-
therland, 2007] .  

Jeff Sutherland przedstawił wyniki zastosowania 
podejścia Scrum K . Schwaberowi, który podjął się 
dalszych prac ukierunkowanych na opracowanie sko-
dyfikowanej metodyki . Ken Schwaber po raz pierw-
szy zaprezentował publicznie metodę Scrum w 1995 r . 
podczas konferencji „Object-Oriented Programming, 
Systems, Languages and Applications” zorganizo-
wanej przez Object Management Group [Hughes, 
2008, s . 47] . 

Pierwszą obszerną pracę na temat metody Scrum, 
z ujednoliconym tokiem postępowania, przedstawił 
tandem autorski Ken Schwaber i Mike Beedle 
w 2001 r . Był to kamień milowy w propagowaniu 
idei Scrum w świecie . 

Z powyższego rozwoju historycznego metody 
Scrum wynika, że współudział w jej powstaniu mia-
ły trzy osoby, które uważa się niekiedy za równo-
rzędnych twórców . Z tej trójki największe zasługi 
dla rozpropagowania Scrum w świecie ma Ken 
Schwaber, którego samodzielne opracowanie z 2004 r . 
poświęcone tej metodzie zostało przełożone na ję-
zyk polski rok później11) . Zaprezentowany w ni-
niejszym artykule model metody Scrum powstał 
głównie na podstawie tekstów autorstwa właśnie  
K . Schwabera . 

tok postępowania w metodzie scrum

swoich tekstach o Scrum Ken Schwaber 
nie używa słowa „metoda”, lecz „metodyka” 
(methodology) . Wynika to z tego, że jego 

zdaniem Scrum oferuje jedynie tylko ogólne ramy 
(framework), a nie dokładny tok postępowania, po-
wodujący zatratę pierwiastka twórczego . We wstę-
pie do swojej książki o tej metodzie stwierdza, że 
„(…) Scrum jest rozbrajająco prosty . (…) Zasady 
w nim stosowane, jego artefakty oraz jego reguły są 
nieliczne, nieskomplikowane i łatwe do nauczenia 
się . (…) Scrum oferuje po prostu szkielet oraz ze-
staw zachowań, które utrzymują wszystko na wido-
ku” (2005, s . xi) . 

Jednak Scrum to nie tylko zbiór reguł, lecz wy-
raźnie odrębnych etapów, świadomie stosowanych . 
Z tego względu użycie słowa „metoda” na określenie 
charakteru Scruma jest jak najbardziej uzasadnione .  

Tok postępowania składa się z następujących eta-
pów, które można wydzielić ze względu na ramy cza-
sowe (Time-Boxes) ich realizacji i odmienny cel sto-
sowania: 
1 . Planowanie sprintu (Spotkanie planistyczne sprintu) 

a) część I . Określenie rejestru produktowego 
b) część II . Określenie rejestru zadaniowego 

2 . Sprint 
3 . Codzienny scrum (w ramach sprintu) 
4 . Przegląd sprintu 
5 . Retrospektywa, czyli ocena przebiegu sprintu 
[Schwaber, 2009] . 

Powyższa lista sugeruje linearność występowania 
etapów . Lepiej faktyczną sekwencję etapów w me-
todzie Scrum przedstawia rysunek 1, w którym 
odzwierciedlono współwystępowanie i cykliczność 

Rys. 1. Sekwencja etapów w metodzie Scrum 
Źródło: opracowanie własne . 

1a. Spotkanie planistyczne 
cz. I. (określenie rejestru 

produktowego)

1b. Spotkanie planistyczne 
cz. II. (określenie 
rejestru sprintu)

2. Sprint

4. Przegląd sprintu

5. Retrospektywa

3. Codzienny scrum
(co 24 godz.)

,
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niektórych z nich . W szczególności codzienny scrum jest 
etapem składowym sprintu, podobnie jak i przegląd .  

Rozpoczęcie pracy zgodnie z tą metodą wymaga 
określenia wizji produktu . Słowo „wizja” oznacza, że 
nie można na początku projektu dokładnie zdefinio-
wać wszystkich elementów produktu . Wynika to ze 
złożoności produktu, którego ostateczny kształt bę-
dzie formował się w trakcie kolejnych sprintów .  
K . Schwaber ten etap metody Scrum – przygotowa-
nie wstępnej wersji rejestru produktowego – potrak-
tował jako osobny dopiero w opracowaniu z 2009 r . 
i nazywa go spotkaniem planistycznym wydania  
(Release Planning Meeting) [Schwaber, 2009, s . 3] . 
Jednocześnie, jak sam autor zaznacza, jest to etap 
opcjonalny . Jego niezrealizowanie spowoduje, że 
w kolejnych etapach potrzeba będzie większego 
wkładu pracy nad ustaleniem zakresu projektu . 

Na podstawie wizji właściciel produktu (Product 
Owner) tworzy tzw . rejestr produktowy12) (Product 
Backlog) . Rejestr ma formę listy, która zawiera spis 
„funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań” klien-
ta [Schwaber, 2005, s . 6] . Zestawienie to nie jest 
stałe i zmienia się wraz z realizacją projektu . 

Po określeniu rejestru produktowego właściciel 
produktu ustala priorytety dla wymagań, które 
przedstawia i omawia podczas spotkania z zespołem 
przy ustalaniu planu sprintu . W nieprzekraczalnym 
czasie czterech godzin zespół zadaje właścicielowi 
produktu pytania pozwalające zrozumieć istotę wy-
branych priorytetów . Następnie ustala, co może zre-
alizować, aby przekształcić wybrane priorytety 
w kompletny przyrost funkcjonalności produktu . 
Pod pojęciem „przyrost funkcjonalności produktu” 
K . Schwaber rozumie „szczegółowo przetestowany, 
dobrze skonstruowany i dobrze napisany kod, który 
został zbudowany w wykonywalny program” oraz 
dokumentację przeznaczoną dla użytkownika (pliki 
pomocy, podręcznik itp .) [Schwaber, 2005, s . 12] . Tę 
sesję powtarza się przed rozpoczęciem każdego 
sprintu, a jej wynikiem jest udzielenie odpowiedzi 
na pytanie – co trzeba zrobić? 

W drugiej części sesji planistycznej zespół samo-
dzielnie ustala plan działania . Początek tej części 
planowania rozpoczyna sprint (tamże, s . 7) . Plan 
ten nazywany jest rejestrem zadaniowym13) (Sprint 
Backlog), w którym zdefiniowano „pracę lub zada-
nia, składające się z elementów rejestru produkto-
wego wybranych dla danego sprintu i przeznaczo-
nych przez zespół do zamiany w przyrost funkcjonal-
ności nadającej się do wydania” (tamże, s . 11) . Jest 
to odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć rejestr pro-
duktowy określony w pierwszej części sesji plani-
stycznej . Przy podziale pracy na zadania należy we-
dług K . Schwabera kierować się regułą, aby każde 
z nich zawierało się w przedziale 4–16 godzin . 

Plan działania zespołu (rejestr) ma postać tabeli, 
w której wypisuje się w wierszach zadania do wyko-
nania, a w kolumnach: osobę odpowiedzialną za ich 
wykonanie, określenie statusu każdego zadania (np . 
rozpoczęte/w trakcie/zakończone) i pozostałe do 
wykonania godziny pracy w poszczególnych dniach 
sprintu . 

Sprint, jako etap metody Scrum, jest jej sercem 
wyznaczającym rytm pracy . To ten etap odpowiada 
za takt pracy w terminologii Lean Managementu . 
W jego trakcie następuje faktyczne wykonanie okre-
ślonej funkcjonalności i pojawia się praktyczne  

zastosowanie koncepcji samoorganizacji . Zespół, 
przystępując do sprintu, kieruje się jedynie wyznaczo-
nymi celami, których nie można zmieniać w trakcie 
realizacji całego sprintu i stworzonym na ich podsta-
wie ogólnym podziale zadań . Szczegóły wykonania 
zadań pozostają tylko w gestii zespołu . Samodziel-
ność zespołu wyraża się także w zakazie „dostarcza-
nia rad, instrukcji, pomocy, informacji i wsparcia” 
przez osoby trzecie [Schwaber, 2005, s . 117] . 

Ken Schwaber rekomendował, aby czas sprintu 
wynosił 4 tygodnie (30 dni kalendarzowych) . Ten limit 
obecnie nie jest ściśle przestrzegany . W konsekwencji 
sprint może trwać od 1 do 5 tygodni w skrajnych przy-
padkach . W przypadku odstępstwa od zalecanych  
30 dni trwania sprintu, sesja planistyczna oraz prze-
gląd sprintu powinny zająć ok . 5% jego czasu [Schwa-
ber, 2009, s . 8–9] . Należy dodać, że niekiedy uwzględ-
nia się w czasie trwania sprintu czas całej sesji plani-
stycznej oraz retrospektywy . Nad całością realizacji 
metody Scrum czuwa tzw . Scrum Master (Mistrz), 
odpowiednik lidera projektu . K . Schwaber, wprowa-
dzając tę nazwę, chciał wyróżnić odmienną odpowie-
dzialność tej osoby w metodzie Scrum (2005, s . 21) . 
Jego zadaniem jest czuwanie nad przebiegiem realiza-
cji całego projektu zgodnie z metodą Scrum, pełnienie 
roli moderatora i coacha, który uczy metodyki Scru-
ma pozostałych członków zespołu . W przeciwieństwie 
do tradycyjnego zarządzania projektami, nie zajmuje 
się zarządzaniem całą pracą (tamże, s . 14) . 

Każdego dnia sprintu odbywa się krótkie spotka-
nie (nazywane codziennym scrumem), w którym 
uczestniczą wszyscy członkowie zespołu . Muszą oni 
udzielić odpowiedzi na trzy pytania Scrum Mastera: 

 9 Co zrobiłeś od ostatniego codziennego scruma 
w sprawie projektu? 

 9 Co zrobisz, realizując cel sprintu, między chwilą 
obecną a kolejnym codziennym spotkaniem? 

 9 Co ci utrudnia wykonywanie pracy w sposób naj-
bardziej efektywny [Schwaber, 2005, s . 116–117]? 

Ken Schwaber podaje dokładne wytyczne, jak po-
winno przebiegać takie spotkanie (tamże) . Ma to na 
celu jego sprawny i zdyscyplinowany przebieg . 

Po każdym sprincie dokonywany jest jego prze-
gląd . Podczas przeglądu prezentuje się otrzymaną 
funkcjonalność i omawia sugestie dotyczące kierun-
ku dalszej pracy . Przegląd dotyczy tylko i wyłącznie 
stworzonego fragmentu produktu . 

Kolejnym, wyodrębnionym etapem w metodzie 
Scrum jest tzw . retrospektywa . Celem tego spotka-
nia członków zespołu, Scrum Mastera i właściciela 
produktu jest wskazanie poprawy realizacji następ-
nego sprintu na podstawie analizy doświadczeń ze 
sprintu wcześniejszego .

 Jeśli przedmiotem zainteresowań w przeglądzie 
sprintu jest powstała w jego trakcie część (przyrost) 
produktu, to podczas retrospektywy ocenia się 
sprawność realizacji sprintu . Retrospektywę można 
określić mianem refleksji i sugestii udoskonaleń ko-
lejnych cykli pracy na podstawie napotkanych prze-
szkód w sprincie wcześniejszym . 

zakończenie

ionierskie badanie zakresu i formy stosowa-
nia metody Scrum w Polsce wykazały, że 
znajduje się ona dopiero w początkowej fazie 

dyfuzji . Świadczy o tym przede wszystkim liczba  
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respondentów . Należy podkreślić, że ta metoda jest 
przychylnie oceniana zarówno w kategoriach skróce-
nia czasu realizacji projektu, jak i wzrostu morale pra-
cowników . Nie dziwi zatem deklaracja ankietowanych 
o dalszym losie metody w ich firmach . 11 osób zamie-
rza kontynuować jej stosowanie do coraz większej licz-
by projektów, 7 zamierza utrzymać na podobnym po-
ziomie, a w 9 przypadkach planuje się ją dostosować 
do specyfiki realizowanych projektów . Żadna z osób 
nie zamierza wycofać się ze stosowania metody .  

dr Marek Ćwiklicki 
Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

PRZYPISY 
1) Ze względu na ograniczenia edytorskie w niniejszym 
artykule nie omówiono ciekawej koncepcji ról pełnionych 
w zespole scrumowym . 
2) Badania przeprowadzone przez firmę Forrester Rese-
arch w grudniu 2008 r . wśród 241 osób wykazały, że 84% 
z nich stosuje metodę Scrum . Był to najwyższy odsetek 
wskazań spośród 22 różnych metodyk [Sutherland, 2009] . 
Pilotażowe badania nad stosowaniem tej metody w Polsce 
przeprowadzono we wrześniu 2009 r . przez zespół pod 
kierownictwem autora artykułu . Informacje o badaniach 
umieszczono na forach i stronach internetowych zrzesza-
jących sympatyków i praktyków tej metody . Uzyskano 27 
wypełnionych ankiet . Trudno tę liczbę uznać za repre-
zentatywną, przede wszystkim dlatego, że nie jest znany 
faktyczny stopień rozpowszechnienia tej metody w Polsce . 
Jednak otrzymane wyniki pozwalają określić specyfikę tej 
metody w polskich warunkach, która nieznacznie różni się 
od modelu przedstawionego przez K . Schwabera . 
3) Teoria kontroli procesu empirycznego (empirical process 
control theory) [Schwaber, 2009, s . 2] . 
4) W książce z 2005 r . określenia transparency, inspection 
i adaptation przełożono odpowiednio na: „widoczność”, 
„inspekcja” i „adaptacja” [Schwaber, 2005, s . 2] . 
5) Nie bez kozery K . Schwaber nazwał swoją stronę inter-
netową Control Chaos .  
6) Alternatywną nazwą stosowaną przez japońskich auto-
rów jest podejście holistyczne . 
7) Za propagatora systemowego myślenia J . Sutherland 
(2001) wskazuje P . Senge’a i jego publikację z 1990 r . Pią-
ta dyscyplina . To w tej publikacji P . Senge użył określenia 
„organizacja ucząca się” . Interesującym uzupełnieniem 
tego wątku jest dalszy kierunek prac Takeuchiego i Nona-
ki, którzy przedstawili  japoński sposób tworzenia wiedzy 
w książce Kreowanie wiedzy w organizacji (2000) .  
8) Jeff Sutherland  (2007, s . 11) przyczynił się także do po-
wstania innej popularnej metodyki zwinnego zarządzania 
projektami: eXtreme Programming . 
9) Opis tej teorii oraz jej praktyczne zastosowanie można 
znaleźć w pracy [Ćwiklicki, 2002] . 
10) Oznaczają one odpowiednio: muda – marnotrawstwo, 
stratę; muri – przeciążenie ludzi lub maszyn; mura – nie-
równomierność [Liker 2005, s . 184–185] .
11) W języku polskim jest to jedyne zwarte opracowanie 
na temat tej metody . Znacznie więcej informacji na temat 
Scruma można znaleźć na stronach internetowych współ-
twórców tej metody oraz grup zrzeszających jej sympaty-
ków i praktyków, którzy podejmują wysiłki tłumaczenia 
tych opracowań na własne języki narodowe . Przykładem 
tego jest przetłumaczenie na język polski Przewodnika po 
metodyce Scrum przez T . Włodarka, dostępnego na stro-
nie www .scrum .org .pl . Obecnie internet jest podstawowym 

medium komunikowania się osób stosujących tę metodę, 
którzy, korzystając z narzędzi Web 2 .0, wymieniają się 
doświadczeniami ze stosowania Scruma . 
12) Product Backlog jest także tłumaczony jako zaległości 
produktowe . W niniejszym opracowaniu przyjęto ujednoli-
coną terminologię, aby nie wprowadzać czytelnika w błąd . 
13) Inne powszechne tłumaczenie tego zwrotu to zaległości 
sprintu . 
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Summary 
In the article Scrum methodology was presented, used 
for managing complex project . This approach is based on 
self-organization and it can be counted as a practical 
example of managing in chaos . In the article reasons of 
its elaboration, genesis, development, and methodological 
framework . 
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Teaching Organization 
– nowa forma organizacji  
opartej na wiedzy?

Edyta Tabaszewska 

podstawowe organizacje oparte na wiedzy

rzy obecnym rozwoju gospodarki wiele 
konkurencyjnych firm używa tych samych 
lub podobnych technologii, dysponuje 

podobnymi urządzeniami produkcyjnymi, często 
korzysta z tego samego oprogramowania informa-
tycznego czy nawet zaopatruje się u tych samych 
dostawców . Podobieństwa te nie są jednak w sta-
nie zniwelować różnic w jakości oferty i pozycji 
rynkowej . Można przyjąć, że im bardziej zbliża-
ją się do siebie materialne czynniki angażowane 
w procesach wytwórczych, tym wyraźniejsze stają 
się następstwa różnic w stosowanych systemach 
zarządzania i kulturze organizacyjnej . Ta różnica 
poziomu działalności podobnych przedsiębiorstw 
wynika z ich różnego poziomu kompetencji kolek-
tywnych . To właśnie ludzie, ich wiedza i wzajemne 
relacje, kształtowane na podstawie wybranych in-
strumentów zarządzania, sprawiają, że mając po-
dobne zasoby i warunki działania, firmy osiągają 
różne rezultaty . 

Różnego rodzaju organizacje coraz częściej do-
strzegają znaczenie wiedzy w osiąganiu celów oraz 
w coraz bardziej aktywny i zaplanowany sposób sto-
sują metody i narzędzia decydujące o skuteczności 
jej wykorzystania . Można powiedzieć, że im bardziej 
organizacje są zaawansowane w nadzorowaniu swo-
ich procesów uczenia się i związanym z tym zarzą-
dzaniu wiedzą, tym w większym stopniu stają się 
organizacjami opartymi na wiedzy .  

Wśród podstawowych form tego rodzaju organi-
zacji możemy wyróżnić dawno już wyodrębnione: or-
ganizację uczącą się (Learning Organization – LO) 
i organizację inteligentną (Intelligent Organization 
– IO) [por . 9] . Wielu autorów stawia pomiędzy nimi 
znak równości . Utożsamiają je na przykład: I . Hej-
duk i W . Grudzewski [1, s . 23] czy K . Zimniewicz 
zajmujący się różnymi koncepcjami zarządzania [12, 
s . 82] . Peter Senge w swojej książce Piąta dyscypli-
na w ogóle nie porusza tego tematu i zdaniem au-
torki przypisuje opisywanej przez siebie organizacji 
uczącej się cechy charakterystyczne dla organizacji 
inteligentnej [5] . 

Autorka przyjmuje jednak pogląd o istnieniu 
różnic pomiędzy wymienionymi typami organizacji 
i tak za organizację uczącą się uznaje taką, która [6, 
por . s . 77]: 
�z potrafi wpisać historyczne doświadczenia we 

wzorce, które nakreślają kierunki jej działania 
i rozwoju; 

�z wspomaga uczenie się wszystkich jej członków 
(indywidualne, zespołowe, organizacyjne) i sama 
ciągle się przekształca; 
�z rozumie swoje procesy uczenia się i zarządza 

nimi w celu osiągnięcia korzyści . 
Istnieje wiele definicji organizacji uczącej się 

i jak dotąd żadna nie została powszechnie przyję-
ta . Jedna z nich określa ją jako organizację, „która 
opiera swoje działania na pewnej sumie wiedzy, któ-
rą dysponują poszczególni współpracownicy – wie-
dzy, która jest wzbogacana i rozwijana, a następnie 
«udostępniana» przedsiębiorstwu” [1, por . s . 23] . 
Przedstawiona definicja nie określa jednak, o jaką 
sumę wiedzy chodzi i jednocześnie wskazuje na 
potrzebę jej ciągłego rozwijania . Można więc przy-
puszczać, że istnieją organizacje mniej lub bardziej 
zaawansowane w procesach zarządzania wiedzą [9, 
s . 21] . Jej główne elementy składowe przedstawiono 
na rysunku 1 . 

Z kolei organizację inteligentną charakteryzuje 
[2, por . s . 68–69]: 
�z wytwarzanie produktów bogatych w wiedzę, czyli 

takich, których ponad 50% wartości stanowi wiedza 
lub dostarczanie usług opartych na wykorzystaniu 
wiedzy w większym stopniu niż pracy fizycznej (kla-
sycznym przykładem są usługi konsultingowe); 
�z przewaga pracowników wiedzy w strukturze 

wszystkich zatrudnionych osób; 
�z posiadanie wysokiego kapitału intelektualnego 

(kapitał intelektualny można wycenić poprzez po-
równanie wartości rynkowej do wartości księgowej 
firmy, w przypadku organizacji inteligentnych stosu-
nek ten powinien wynieść więcej niż 2) . 

Organizacja inteligentna zawiera w sobie wszyst-
kie elementy rozwiniętej organizacji uczącej się, do-
datkowo je poszerzając lub modyfikując – tabela 1 
[9, s . 22] .  

Organizację inteligentną można uznać za wyż-
szą formę rozwoju przedsiębiorstwa niż organizację 
uczącą się z uwagi na poziom zastosowania zasobów 
wiedzy . Osiągnięcie tego wyższego etapu nie jest 
jednak obecnie możliwe dla wszystkich organizacji . 
Ograniczenia związane są przede wszystkim z ro-
dzajem działalności . 

Jeśli przedsiębiorstwa tradycyjne, głównie pro-
dukcyjne, powinny móc dokonać transformacji w or-
ganizację uczącą się, to przyjęcie wszystkich elemen-
tów organizacji inteligentnej może już nie być możli-
we . Z kolei wiele przedsiębiorstw, z uwagi na rodzaj 
prowadzonej działalności, od razu przyjmuje cechy 
organizacji inteligentnej, oczywiście przy spełnieniu 
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,

pozostałych, wcze-
śniej wymienio-
nych warunków . 
Do takich przed-
siębiorstw może-
my zaliczyć na 
przykład firmy 
szkoleniowe, do-
radcze, konsultin-
gowe, projektowe 
i informatyczne . 

Jednocześnie 
można przypusz-
czać, że w przyszło-
ści także przed- 
siębiorstwa produk-
cyjne będą w sta-
nie przyjąć cechy 
charakterystyczne 
dla organizacji in-
teligentnej . Zda-
niem autorki zwią-
zane to będzie 
przede wszystkim z możliwym rozwojem technologii 
informacyjnych . Zakłada się bowiem, że w przyszłości, 
przy wysokiej komputeryzacji przemysłu, klient będzie 
mógł sam zaprojektować sobie dany wyrób, a następ-
nie uruchomić sterowaną numerycznie produkcję . 
W ten sposób otrzyma dokładnie to, czego oczekiwał . 
Miałoby to niebagatelny wpływ na jakość wyrobów, 
ponieważ produkt w pełni spełniałby oczekiwania 
klienta . Każdy będzie mógł produkować wyroby na 
własny użytek, korzystając przy tym z fabryk rozpro-
szonych po całym świecie [11, s . 238–239] . 

Można się zatem spodziewać, że sukces firm bę-
dzie uzależniony nie tylko od tego, czy klienci otrzy-
mają wysokojakościowy produkt, ale także od tego, 
czy firma zaoferuje im wartość dodaną w postaci 
odpowiednich technologii umożliwiających wpływ na  
jego postać . Przedsiębiorstwa będą aktywnie współ-
pracować z klientami, oferując im przede wszystkim 
technologie informatyczne, zasoby informacji i wie-
dzy do ich dyspozycji . Ich użyteczność dla konkret-
nego odbiorcy będzie decydować o wyborze danego 
producenta . To nie sam wyrób będzie więc podstawą 
konkurowania, ale właśnie systemy informatyczne 
decydujące o aktywnej współpracy z klientami [8] .  

Wraz z nastaniem takich możliwości udział wie-
dzy w ofercie firm zwiększy się, pojawią się liczniej-
sze rzesze pracowników wiedzy i wzrośnie kapitał 
intelektualny przedsiębiorstw tradycyjnych, a zatem 
możliwość przyjęcia przez nie cech organizacji inte-
ligentnej . Trzeba jednak podkreślić, że obecnie tego 
rodzaju technologie są jeszcze prymitywne, mają 
ograniczone zastosowanie i nie zapewniają opisa-
nych możliwości [11, s . 239] . 

  
Teaching Organization 

daniem autorki, na podstawie obserwacji 
praktyki przedsiębiorstw, można wyróżnić 
kolejną formę organizacji opartej na wie-

dzy . Na potrzeby niniejszego opracowania nazwano 
ją organizacją uczącą (Teaching Organization – TO) . 
Jej powstanie związane jest z aktywną działalnością 
edukacyjną, kierowaną głównie do klientów, także 
potencjalnych . W przypadku pozostałych wymienio-
nych form organizacji opartych na wiedzy nie pod-
kreślano znaczenia transferu informacji i wiedzy na 
zewnątrz, podczas gdy w organizacji uczącej stanowi 
to jej podstawowy wyróżnik . 

Klienci oferowaną im wiedzę traktują jako war-
tość dodaną, jako uzupełnienie produktu o wysokiej 
jakości . Jakość oferowana klientowi będzie więc 
w tym kontekście rozumiana szerzej – jako połącze-
nie jakości produktu, obsługi i edukacji . Oczywiście 
można mieć wątpliwości, czy potrzeby edukacyjne 
będą dotyczyć wszystkich wyrobów czy też, jak do 
tej pory, prawie wyłącznie wyrobów skomplikowa-
nych, często oferowanych w sprzedaży bezpośredniej 
[7] . Zdaniem autorki edukacja klientów może objąć 
wszystkie rodzaje produktów . Wiele zależy tu od kre-
atywności samych producentów oraz ich chęci budo-
wania wizerunku jako ekspertów w swojej dziedzinie . 

Swoich klientów edukuje już wiele przedsię-
biorstw . Są wśród nich firmy oferujące wiedzę 
(przyjmujące cechy organizacji inteligentnej), ale 
również przedsiębiorstwa produkcyjne (stające się 
organizacjami uczącymi się) . Co prawda w przypad-
ku pierwszego rodzaju organizacji jest to niejako ich 

Tab. 1. Porównanie cech organizacji uczącej się i inteligentnej 

Wybrane elementy 
organizacji uczącej się i ich uzupełnienie w organizacji inteligentnej

Specyficzna kultura 
organizacyjna

�z wysokie poczucie niezależności i własnej wartości  
�z kultura odmiennych zdań sprzyjająca innowacyjności

Otwarta struktura 
organizacyjna

�z struktura sieciowa (autonomiczne zespoły tworzone na potrzeby pojedynczych projektów) 
�z partnerstwo producenta i klienta w rozwoju produktu (przykładem usługi firm 

konsultingowych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, por . s . 13–14; 4, por . s . 79–86; 6, por . s . 39–43; 12, por . s . 84–88] .

Rys. 1. Elementy składowe organizacji uczącej się 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [1, s . 26–32; 4, s . 80–84; 5, s . 21–27] .

1
Specyficzna kultura organizacyjna:
• mistrzostwo osobiste,
• otwarta komunikacja,
• chęć dzielenia się wiedzą.

2

5
Wykorzystanie technologii 
informatycznych

Specyficzny styl zarządzania:

4
Strategia uczenia się

6
Myślenie systemowe

3
Otwarta struktura organizacyjna 
(zarówno w  relacji z otoczeniem, 
jak i wewnątrz organizacji):
• wszechobecna praca zespołowa 
(zespoły procesowe i projektowe)
 

• przywództwo,
• prawo do popełniania błędów,
• samokontrola,
• współzarządzanie przez pracowników,
• rozwijanie wizji. 
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działalność podstawowa, ale często wykracza poza 
jej ramy, kierując ofertę edukacyjną do szerokiego 
grona odbiorców . Jest to obecnie możliwe dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyj-
nych, gdzie kontakt bezpośredni i podpisanie indy-
widualnej umowy nie jest konieczne [7] . 

Wśród podstawowych instrumentów edukacyj-
nych można wymienić: 
�z newslettery, dostarczające aktualne informacje 

o ofercie; 
�z portale edukacyjne, zawierające bazy wiedzy, 

szkolenia e-learningowe i umożliwiające kontakt 
z ekspertami; 
�z fora dyskusyjne, pozwalające na wymianę wiedzy 

między klientami; 
�z webinaria, umożliwiające kontakt i dyskusję 

z ekspertem w czasie rzeczywistym; 
�z FAQ (frequently asked questions), czyli zestaw naj-

częściej zadawanych przez klientów pytań;  
�z wirtualne kursy, samouczki i poradniki . 

Przedstawione działania edukacyjne związane są 
przede wszystkim z wykorzystaniem narzędzi inter-
netowych, jednak jako pierwsze pojawiły się takie 
rozwiązania, jak: instrukcje obsługi, szkolenia, poka-
zy instruktażowe czy infolinie, które także sprzyjają 
wzrostowi wiedzy klientów . Warto również zauwa-
żyć, że edukacja klientów nie jest związana wyłącz-
nie z produktami wysoce specjalistycznymi czy pro-
duktami wiedzy . Na przykład można tu wymienić 
producenta kawy – MK CAFE, który w 2009 r . rozpo-
czął kampanię reklamową podkreślającą znaczenie 
wiedzy i uruchomił tak zwaną Szkołę Mistrzów 
Kawy . Jego strona internetowa zawiera prawie 
wszystkie wymienione wyżej narzędzia . Prekursora-
mi edukowania klientów były jednak banki, domy 
maklerskie czy telefonie cyfrowe .

Co ciekawe, edukacja nie jest kierowana wyłącz-
nie do bezpośrednich klientów firm, ale do poten-
cjalnego grona odbiorców, nawet tych, którzy osta-
tecznie wybiorą ofertę konkurencji . Zakłada się jed-
nak, że tego rodzaju działania zwiększają lojalność 
klientów, a zmniejszają ryzyko ich utraty . 

Edukacja klientów sprzyja przemianie tradycyjne-
go klienta w prosumenta . Pojęcie to wprowadził już 
wiele lat temu A . Toffler – znany pisarz, wizjoner 
i futurolog [10, s . 407–409] . Jest to połączenie klien-
ta z producentem w wyniku scedowania na nabywcę 
części obowiązków należących dotychczas do produ-
centa . Wśród najbardziej znanych przejawów prosu-
meryzmu można wymienić istnienie supermarketów, 
samoobsługowych stacji benzynowych czy bankoma-
tów . Korzyści dla organizacji są oczywiste: obniżka 
kosztów najczęściej związana z redukcją personelu, 
który wcześniej był odpowiedzialny za czynności 
obecnie wykonywane przez klientów, obniżeniem sta-
nów magazynowych czy likwidacją miejsc sprzedaży .  

Nowym zadaniem przedsiębiorstw jest zaofero-
wanie klientom odpowiednich narzędzi, dzięki któ-
rym będą mogli wyrażać swoje zdanie, dzielić się 
wiedzą i pomysłami . Inną sprawą jest oczywiście 
umiejętność wykorzystania tak zdobytych informa-
cji . Wyedukowany klient nie potrzebuje tak często 
pomocy, nie popełnia błędów podczas użytkowania 
wyrobów i tym samym uznaje ich wysoką jakość 
czy też wreszcie sam może służyć jako ekspert dla 
innych nabywców . Producent uzyskuje także dar-
mowy dostęp do opinii klientów, informacji o ich 
potrzebach, a przede wszystkim wskazówki co do 

doskonalenia lub nawet gotowe rozwiązania innowa-
cyjne . Produkt lub usługa powinny być w rezultacie 
w większym stopniu dopasowane do indywidualnych 
potrzeb klientów, na czym w oczywisty sposób zy-
skują obie strony [8] . 

Biorąc powyższe pod uwagę, podstawowymi wy-
różnikami Teaching Organization są: 
�z rozbudowany program edukacyjny kierowany do 

klientów firmy, głównie dotyczący samego produktu, 
jego cech, zastosowania, jak również sposobów i wa-
runków użytkowania; 
�z prosumeryzm, czyli aktywny udział klientów, tak-

że potencjalnych, w tworzeniu oferty firmy za pomo-
cą instrumentów udostępnionych przez producenta; 
�z otwartość struktury organizacyjnej, która w przy-

padku opisywanej formy organizacji nabiera szczegól-
nego znaczenia . Można powiedzieć, że granice uczą-
cych firm rzeczywiście zacierają się poprzez znaczący 
udział w ich działalności osób niebędących pracow-
nikami;
�z specyficzne podejście do ochrony informacji, gdyż 

w zasadzie sukces firmy opiera się na dzieleniu się 
wiedzą z otoczeniem . Konieczne jest sprecyzowanie 
poufności informacji, przy czym po wprowadzeniu 
produktu na rynek, organizacja dąży do przekazania 
jak najszerszej wiedzy na jego temat, z czego korzy-
stają także konkurenci .  

Wydaje się, że edukacja klientów jako trend biz-
nesowy jest dopiero w fazie początkowej . Zdaniem 
autorki w niedalekiej przyszłości będziemy świad-
kami wzrostu działań w tym zakresie . Organizacje 
nie tylko będą musiały zaoferować klientom produkt 
o wysokiej jakości, ale zapewnić także wiedzę na 
jego temat i narzędzia umożliwiające obustronną ko-
munikację . W ten sposób zyskają miano eksperta, 
lojalność konsumentów i dostęp do cennych infor-
macji [8] . Obok produktu i jego jakości, także oferta 
edukacyjna, jej dostępność, użyteczność i atrakcyj-
ność będą w coraz większym stopniu decydować 
o wyborze producenta i jego pozycji konkurencyjnej . 
Wydaje się, że może to być jeden z ważniejszych 
elementów strategii marketingowej i działań public 
relations wielu organizacji . 

  
podsumowanie

 
arto zauważyć, że wzrost działań edukacyj-
nych prowadzi do przemiany w organizację 
inteligentną . Rośnie znaczenie kapitału 

inteligentnego – głównie relacyjnego, zwiększa się 
udział wiedzy w ofercie firm, jak również możliwy 
jest wzrost liczby pracowników wiedzy, odpowiedzial-
nych w tym przypadku za edukację odbiorców . Sami 
klienci mogą tworzyć wspólnotę skoncentrowaną 
wokół produktów wybranej firmy, co może się także 
łączyć z ich poczuciem prestiżu i indywidualizmu . 

Można zatem powiedzieć, że zarówno możliwa 
już dziś działalność edukacyjna, jak i wysoko za-
awansowane technologie informacyjne w przyszło-
ści umożliwią transformację przedsiębiorstw trady-
cyjnych w organizacje inteligentne, co do niedawna 
nie było jeszcze prawdopodobne, a jedyną do uzy-
skania dla nich formą organizacji opartej na wiedzy 
była organizacja ucząca się .  

Relacje pomiędzy wszystkimi trzema forma-
mi organizacji opartych na wiedzy nie są jednak 
oczywiste . Pojawiają się na przykład pytania: czy 
organizacja ucząca ma cechy organizacji uczącej się? 
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Jeśli tak, to czy organizację uczącą można uznać za 
formę pośrednią pomiędzy organizacją uczącą się 
a inteligentną? Jeśli tak, to czy każda organizacja 
inteligentna jest jednocześnie uczącą?  

Udzielenie jednoznacznych odpowiedzi nie należy 
do zadań łatwych, jednak wydaje się, że o wiele bar-
dziej prawdopodobne jest podejmowanie działalności 
edukacyjnej w organizacji, która w pierwszej kolej-
ności zrozumiała i świadomie nadzoruje zarządza-
nie wiedzą w swoim wnętrzu . Aby uzyskiwać miano 
eksperta wśród klientów, trzeba wyciągać wnioski 
z przeszłości, jak również dysponować odpowiednią 
wiedzą, co łączy się z przyjmowaniem cech charak-
terystycznych dla organizacji uczącej się . Z kolei 
każda organizacja inteligentna edukuje swoich klien-
tów, choć nie zawsze także potencjalnych . Zdaniem 
autorki na wszystkie z zadanych pytań można zatem 
odpowiedzieć pozytywnie, jednak z pewnością wy-
magane jest ich potwierdzenie w badaniach .  

dr inż . Edyta Tabaszewska
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Summary 
The aim of the paper is to present the nature of teaching 
organization – a new form of knowledge organization, 
next to a learning organization, and an intelligent one . 
Its distinguishing features are the use of educational pro-
grams for costumers, also potential, as well as their active 
participation in creating the company’s offer . According to 
the author this is a relatively new trend in business, which 
within the following years will be increasingly important 
in improving the competitive position of enterprises .

 Podręcznik stanowi syntetyczny przegląd wiedzy 
z dziedziny informatyki ekonomicznej . Dziedzina ta 
nieustannie się rozwija i obejmuje szeroki zakres 
tematyczny . Autorzy przedstawili w książce m .in .:
�z podstawy informatyki ekonomicznej,
�z tematykę oprogramowania komputerowego,
�z analizę i projektowanie systemów informatycznych,
�z bazy danych,
�z inżynierię oprogramowania,
�z zarządzanie projektami, 
�z systemy informatyczne wspomagające zarzą-

dzanie (systemy ERP, CRM, Business Intelligence 
i elektronicznego obiegu dokumentów), 

informatyka ekonomiczna
podręcznik akademicki
Redakcja naukowa: Stanisław Wrycza

polskie wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 2010

�z kwestie gospodarki wiedzy,
�z zagadnienia ekonomiczne, prawne i etyczne infor-

matyki ekonomicznej .

Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być 
wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierun-
kach informatycznych i ekonomicznych do prowa-
dzenia m .in . następujących przedmiotów: Infor-
matyka ekonomiczna, Informatyka w zarządzaniu, 
Informatyka w biznesie, Systemy informacyjne za-
rządzania, Zastosowania informatyki, Technologia . 
Publikacja służyć może nie tylko środowisku akade-
mickiemu, ale również praktykom .
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podstawy decyzji  
o publicznym wsparciu 
informacyjnym i doradczym   

Marta Gancarczyk

wprowadzenie 

gospodarkach rynkowych szeroko praktyko-
wane jest nieodpłatne lub częściowo odpłat-
ne wsparcie informacyjne i doradcze dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) . Obecnie 
stanowi ono główny kierunek pomocy państwa dla 
przedsiębiorców, obok bezpośrednich transferów fi-
nansowych na rzecz tego sektora . Artykuł ma na 
celu przedstawienie teoretycznych podstaw decyzji 
o dostarczaniu informacji i doradztwa ze środków 
publicznych, opartych na koncepcji zawodności ryn-
ku w podaży informacji i wiedzy . Podstawy te mogą 
stać się punktem wyjścia do praktyki decydowania 
o zaangażowaniu środków publicznych w ten obszar 
wspierania przedsiębiorców . 

Zaangażowanie środków publicznych uzasadnia 
się zazwyczaj  niesprawnością rynku1) . Rada Eu-
ropejska sformułowała zalecenie o podejmowaniu 
interwencji z budżetu Wspólnoty pod warunkiem 
identyfikacji zawodności mechanizmu rynkowego 
w określonym obszarze gospodarki2) . Niespraw-
ność rynku określa się jako niezdolność rynków 
prywatnych do dostarczania określonych dóbr 
w ogóle lub w sposób optymalny3) . Uzasadnieniem 
publicznego finansowania usług informacyjnych 
i doradczych byłby zatem brak lub nieoptymalna 
podaż dóbr, które są ich przedmiotem, tj . informa-
cji i wiedzy4) . 

Za tradycyjne teoretyczne przesłanki zawodności 
rynku uważa się występowanie efektów zewnętrz-
nych oraz dóbr publicznych, zaś jako argument 
współczesny najczęściej wymieniana jest  asymetria 
informacyjna . W kolejnych punktach artykułu scha-
rakteryzowano każdy z tych teoretycznych argumen-
tów, prezentując jego istotę oraz empiryczne przeja-
wy w odniesieniu do informacji i wiedzy .  

efekty zewnętrzne informacji i wiedzy  

fekty zewnętrzne są definiowane jako korzy-
ści i koszty, których doświadczają podmioty 
inne niż bezpośrednio działający5) . W innym 

ujęciu traktuje się je jako dostępne w otoczeniu do-
bra, niebrane pod uwagę w procesie podejmowa-
nia decyzji6) . Dobra te mają charakter materialny 
(np . infrastruktura komunikacyjna) lub niematerial-
ny (np . dostęp do informacji i wykwalifikowanych  

kadr) . Efekty zewnętrzne rozumiane są także jako 
sytuacja, w której rezultaty działań mają wpływ 
na podmioty inne niż bezpośrednio zaangażowa-
ne w transakcje7) . Nie jest wówczas możliwe peł-
ne przyporządkowanie uczestnikom transakcji 
indywidualnych korzyści i kosztów, gdyż dotyczą 
one także innych podmiotów . Przewaga korzyści 
społecznych nad prywatnymi oznacza pozytywne 
efekty zewnętrzne (korzyści zewnętrzne, np . efekt 
szczepień ochronnych); przewaga kosztów społecz-
nych nad prywatnymi oznacza negatywne efekty 
zewnętrzne (koszty zewnętrzne, np . zanieczyszcze-
nie środowiska) . 

Z działania efektów zewnętrznych wynikają obser-
wowane w rzeczywistości przejawy, tj . konsekwencje 
niesprawności mechanizmu rynkowego możliwe do 
weryfikacji w badaniach empirycznych . Wśród nich 
głównym przejawem jest nieoptymalna (nadmierna, 
niedostateczna) podaż określonych produktów czy 
usług . Pozostałe przejawy są jednocześnie przyczy-
nami problemów z podażą . Należą do nich m .in . nie-
możność pełnego oszacowania prywatnych korzyści 
i kosztów, a przez to pełnego objęcia prawem wła-
sności oraz różnica między korzyściami społecznymi 
i prywatnymi .  

Informacja i wiedza rozprzestrzeniają się często 
w sposób niesformalizowany poprzez powiązania 
osobiste między przedsiębiorcami i pracownika-
mi różnych organizacji oraz jako rezultat uboczny 
sformalizowanej w określonej dziedzinie współpra-
cy, np . między zleceniodawcą i podwykonawcami . 
Zjawiska te powodują trudność przyporządkowania 
prywatnych korzyści i kosztów z informacji i wie-
dzy, a przez to trudność w egzekwowaniu praw 
własności do nich . Niemożność pełnego objęcia pra-
wem własności ma szczególne znaczenie w przypad-
ku informacji i wiedzy związanych z innowacjami, 
gdyż te wiążą się ze znacznymi inwestycjami i ry-
zykiem . Obserwujemy różnicę między korzyściami 
społecznymi i prywatnymi, gdyż te ostatnie dotyczą 
także podmiotów innych niż dokonujące inwestycji . 
W przypadku działalności innowacyjnej oraz trans-
feru wiedzy można uznać, że trudność w przypo-
rządkowaniu korzyści z innowacji tylko jednemu 
podmiotowi powoduje ograniczenie skłonności do 
inwestowania w rozwój technologii8) . Tymczasem 
znane są przypadki firm innowacyjnych, które cho-
ciaż same upadły, były źródłem pomysłu rozwiniętego 
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przez innych z sukcesem, co stanowi znaczną ko-
rzyść społeczną i argument na rzecz finansowania 
podaży usług transferu informacji i wiedzy ze środ-
ków publicznych . 

Prawdopodobieństwo wystąpienia pozytywnych 
efektów zewnętrznych wynikających z rozprzestrze-
niania się informacji i wiedzy jest zróżnicowane . 
Efekty te są trudniejsze do osiągnięcia w przypadku 
wiedzy, która ma często niesformalizowany charak-
ter, „ukryty” w kompetencjach i łączących pracow-
ników danego przedsiębiorstwa relacjach, trudnych 
do skopiowania i przeniesienia w inne otoczenie or-
ganizacyjne9) . Przeniknięcie wiedzy do innej firmy 
wymaga pogłębionych i trwałych związków, które 
występują w szczególnych warunkach sieciowych 
relacji . Do tych warunków należą powiązania kla-
strowe w określonym otoczeniu regionalnym, które 
charakteryzować może specyficzny rodzaj efektów 
zewnętrznych, określanych jako efekty zewnętrzne 
sieci10) . Zapewniają one przenikanie wiedzy opar-
tej na kapitale społecznym firm i organizacji oto-
czenia w danym regionie i prowadzą do tworzenia 
innowacji . Informacja jako zbiór uporządkowanych 
danych jest stosunkowo prostsza do skopiowania 
i przeniesienia do innej organizacji czy to w dro-
dze formalnej, czy niesformalizowanej . Pozytywne 
efekty zewnętrzne mogą w tym przypadku zaistnieć 
relatywnie łatwiej, gdyż nie są wówczas niezbędne 
pogłębione relacje współpracy . Uzasadnia to finan-
sowanie ze środków publicznych usług konsultantów 
w dziedzinie źródeł finansowania zewnętrznego czy 
procedur zakładania firmy . Informacja dociera wów-
czas nie tylko do grupy bezpośrednich beneficjen-
tów, ale za pośrednictwem kontaktów przedsiębior-
ców i ich pracowników odbierana jest także przez 
inne podmioty .  

Rozprzestrzenianie się wiedzy zapewnia jednak 
cenniejszy aspekt poznawczy niż przenikanie jedy-
nie informacji, gdyż zawiera komponent umiejętno-
ści, który warunkuje zdolność do działania . Stąd np . 
publiczna forma świadczenia usług informacyjnych 
w zakresie finansowania unijnego wykorzystywa-
na jest przez przedsiębiorców w połączeniu z ryn-
kowymi usługami opracowywania biznesplanu czy 
wniosku o finansowanie unijne . Także deklarowana 
przez przedsiębiorców dobra lub bardzo dobra znajo-
mość zasad opracowywania aplikacji oraz zauważa-
na przez nich poprawa jakości informacji publicznej 
w tym zakresie nie są skorelowane z deklarowaną 
przez nich zdolnością do samodzielnego rozwinięcia 
wniosku konkursowego11) . Biorąc pod uwagę przed-
stawione wzorce upowszechniania wiedzy, uzasad-
nione jest dostarczanie wsparcia w formie pogłębio-
nych usług doradczych, nakierowanych na transfer 
umiejętności, a także stymulowanie modeli sieciowej 
współpracy i budowy powiązań klastrowych . 

informacja i wiedza jako dobra publiczne
 
obra publiczne można traktować jako wy-
nik działania efektów zewnętrznych (rozu-
mianych jako sytuacja lub korzyści i kosz-

ty), albo jako rodzaj efektów zewnętrznych (jeśli ro-
zumieć je jako dobra) . Koncepcja dóbr publicznych 

zmierza do identyfikacji produktów i usług, które 
miałyby stać się przedmiotem publicznego wsparcia 
finansowego, opartego na ich właściwościach zwią-
zanych z możliwością wykluczenia oraz z występo-
waniem konkurencji (zbiorową konsumpcją) . 

Tak zwane czyste dobra publiczne charaktery-
zuje niemożność wykluczenia innych z użytkowania 
i brak konkurencji (zbiorowa konsumpcja)12) . Nie-
możność wykluczenia z użytkowania oznacza, że nie 
jest możliwe pozbawienie innych dostępu do dobra, 
ani wyegzekwowanie opłaty za nie . Świadomość, że 
można stać się użytkownikiem bez ponoszenia kosz-
tów, wywołuje oportunizm i problem gapowicza, tj . 
sytuację, w której konsument dobra uchyla się od 
ponoszenia kosztów całkowicie lub częściowo . Brak 
konkurencji, rywalizacji o dobro, związany jest 
z jego niepodzielnością, niemożnością racjonowa-
nia, porcjowania . Jeśli dobra nie są podzielne, ich 
użytkowanie przez jedną osobę nie ogranicza ilości 
i jakości dobra dostępnego dla innych (dotyczy to 
np . światła słonecznego) i możliwa jest tzw . zbio-
rowa konsumpcja . Brak konkurencji i możliwości 
wykluczenia prowadzi do niemożności wyznaczenia 
adekwatnej ceny i uzyskania zwrotu z inwestycji 
w dany produkt lub usługę (np . obrona narodowa, 
bezpieczeństwo obywateli), co skutkuje nieoptymal-
ną podażą prywatną i uzasadnia zaangażowanie 
środków publicznych . 

W przypadku, gdy nie występuje jedna lub też 
żadna z cech czystych dóbr publicznych, dobra 
określa się jako publiczne, pośrednie lub społecz-
ne13) (np . edukacja, usługi medyczne) . Publiczne 
zaangażowanie w ich dostarczanie warunkowane 
jest wówczas oczekiwanymi pozytywnymi efektami 
zewnętrznymi, tj . korzyściami społecznymi oraz de-
cyzjami politycznymi .  

Przejawem niesprawności rynku wynikającym 
z istnienia dóbr publicznych jest przede wszystkim 
brak lub niedostateczna podaż, która dotyczy głów-
nie czystych dóbr publicznych, gdyż nie pozwalają 
one na osiągnięcie ekonomicznej efektywności . Prze-
jawem typowym dla dóbr pośrednich jest utrudnio-
ny dostęp do oferty prywatnej (np . edukacyjnej) dla 
określonych grup,  co powoduje utratę korzyści spo-
łecznych . 

Informacja i wiedza charakteryzują się general-
nie możliwością zbiorowej konsumpcji i, jak wcze-
śniej zaznaczano, ograniczonymi możliwościami 
wykluczenia . Jednak zasada ta nie dotyczy w rów-
nym stopniu wszystkich rodzajów i form przekazu 
tych dóbr . Cechy czystych dóbr publicznych posia-
da udostępniana w internecie i środkach masowe-
go przekazu ogólna informacja dotycząca bezpie-
czeństwa, zdrowia czy regulacji prawnych, w przy-
padku których podaż prywatna nie występuje lub 
jest niedostateczna z punktu widzenia potrzeb 
społecznych . Inny charakter mają informacyjne 
i doradcze usługi konsultantów ze środków publicz-
nych . Możliwe jest wówczas przekazywanie nie tyl-
ko informacji, ale zwiększają się szanse transferu 
wiedzy w danym obszarze, np . opracowywania apli-
kacji o środki pomocowe, doskonalenia technologii 
czy ubiegania się o certyfikat jakości . W tym jed-
nak przypadku występuje problem rywalizacji oraz ,
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możliwość wykluczenia, gdyż czas pracy konsultan-
ta czy doradcy ma charakter zasobu ograniczonego 
i podzielnego, a usługa może być ukierunkowana 
na określone grupy firm z wyłączeniem innych 
(np . dużych podmiotów) . Ze względu na właściwo-
ści wykluczenia i rywalizacji usługi informacyjno- 
-doradcze nie mają więc charakteru czystych dóbr 
publicznych . We wczesnych fazach rozwoju takich 
usług publiczne finansowanie uzasadnione jest 
jednak dążeniem do zapewnienia jak najszerszego 
dostępu i do popularyzacji np . określonego źródła 
finansowania (spodziewane korzyści zewnętrzne) 
wobec braku ofert prywatnych lub też ich niewy-
starczającego rozwoju . 

asymetria informacyjna 

symetria informacyjna oznacza nierówny 
dostęp do informacji14) wśród podmio-
tów gospodarujących, do których należą 

pryncypałowie (np . przedsiębiorcy) i agenci (np . 
urzędnicy, politycy, pracownicy czy doradcy biz-
nesowi, działający w imieniu i reprezentujący in-
teresy pryncypałów)15) . Asymetria informacyjna 
prowadzi do oportunizmu agenta, niebezpieczeń-
stwa nadużycia i selekcji negatywnej . Przewaga 
informacyjna jest bodźcem do oportunizmu, tj . 
niedostarczania rzetelnej informacji w celu mak-
symalizacji własnych korzyści, co może przejawiać 
się np . w zachowaniu pracownika wobec pracodaw-
cy16) . Przewaga informacyjna, w połączeniu z moż-
liwością uniknięcia kosztów decyzji, wywołuje nie-
bezpieczeństwo nadużycia, tj . działania w sposób 
niekorzystny dla innych stron wymiany (przykła-
dem mogą być nierzetelni kredytobiorcy)17) . Konse-
kwencją braku lub niedostatecznej informacji jest 
selekcja negatywna rozumiana jako podejmowanie 
nieoptymalnych decyzji18) .

Przyczynami asymetrii informacyjnej są koszty 
pozyskiwania informacji oraz ograniczona racjonal-
ność podmiotów na rynku, które zdolne są do prze-
tworzenia tylko określonej liczby informacji i mają 
tendencję do zadowalania się zamiast optymalizowa-
nia liczby i jakości posiadanych danych . Powodem 
jest także paradoks informacji polegający na trud-
ności w oszacowaniu zakresu informacji potrzebnej 
do podjęcia decyzji19) . Paradoks informacji wiąże się 
z jej naturą jako dobra doświadczanego (tj . możliwego 

do oceny dopiero po wykorzystaniu) i jako kosztu 
zatopionego, gdyż liczba informacji i wielkość inwe-
stycji w to dobro nie przekładają się bezpośrednio 
na zakres jego wykorzystania20) . 

Podstawowe przejawy asymetrii informacyjnej 
obserwowane w rzeczywistości to różnica wiedzy 
między pryncypałem i agentem prowadząca do prze-
wagi tego ostatniego, w konsekwencji trudność osza-
cowania korzyści i kosztów nabywanych dóbr i wy-
bór dobra o mniejszej użyteczności, a ostatecznie 
problem podaży określonych dóbr . 

Asymetria i zniekształcenia informacji są silnie 
doświadczane przez małe i średnie firmy ze względu 
na ich utrudniony dostęp do usług informacyjnych 
i doradczych . Z powodu trudności wyceny korzyści 
i kosztów informacji (paradoks informacji, informa-
cja jako koszt zatopiony) i niskiej siły nabywczej firmy 
często nie doszacowują zakresu potrzebnych danych 
i umiejętności, co z kolei prowadzi do nieadekwatne-
go popytu na konsultacje i doradztwo . Obserwowany 
popyt na te usługi może nie w pełni odzwierciedlać 
rzeczywiste potrzeby związane z usprawnieniem za-
rządzania firmą czy unowocześnieniem stosowanej 
technologii, co uzasadnia jednoczesne dostarczanie 
usług informacyjno-doradczych i promocję tych usług 
wśród przedsiębiorców . Nieadekwatne zapotrzebowa-
nie na ofertę prywatną bywa także spowodowane ni-
ską siłą nabywczą małych i średnich przedsiębiorstw . 
Dla doradców i konsultantów bardziej opłacalna jest 
współpraca z niewieloma dużymi firmami, dla któ-
rych można wyznaczyć satysfakcjonującą cenę, niż 
praca dla wielu małych podmiotów o specyficznych 
potrzebach i ograniczonych możliwościach zakupu21) . 
Zbyt niski w stosunku do potrzeb popyt na informa-
cję i doradztwo stanowi przyczynę niewystarczającej 
podaży rynkowej usług informacyjnych i doradczych 
dla MŚP .  

Należy jednak wskazać, że nie każdy rodzaj infor-
macji jest w tym samym stopniu obciążony proble-
mem paradoksu informacji i trudności oszacowania 
korzyści i kosztów . Informacja, konsultacje i doradz-
two mogą być rozpoznane i wycenione przez rynek, 
co dotyczy np . usług prawnych, informatycznych czy 
księgowych . Stąd przed podjęciem decyzji o finan-
sowaniu ze środków publicznych powinna nastąpić 
empiryczna weryfikacja występowania zawodności 
rynku w odniesieniu do specyficznych obszarów in-
formacji i wiedzy . 

Rys. 1. Rozpoznanie sytuacji decyzyjnej – stwierdzenie potrzeby publicznego wsparcia informa-
cyjnego i doradczego 
Źródło: opracowanie własne . 
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podsumowanie 

artykule przedstawiono teoretyczne podsta-
wy decyzji o finansowaniu informacji i do-
radztwa dla przedsiębiorców ze środków pu-

blicznych, opartych na zawodnościach rynku, wyni-
kających z efektów zewnętrznych, dóbr publicznych 
oraz asymetrii informacyjnej . Ponadto scharaktery-
zowano empiryczne przejawy prezentowanych teo-
retycznych założeń w odniesieniu do pozyskiwania 
informacji i wiedzy przez MŚP . Rezultaty przepro-
wadzonej analizy mogą stać się punktem wyjścia 
do systematycznego procesu podejmowania decyzji 
o zaangażowaniu środków publicznych w finanso-
wanie informacji i doradztwa dla przedsiębiorców 
(rysunek 1) .  

Biorąc pod uwagę etapy procesu podejmowania 
decyzji, który składa się z • rozpoznania sytuacji 
decyzyjnej • wyodrębnienia różnych możliwości 
postępowania oraz • wyboru optymalnego rozwią-
zania i wdrożenia go22), powyższy schemat stanowi 
propozycję postępowania w pierwszym z wyróżnio-
nych etapów . Rezultatem rozpoznania sytuacji de-
cyzyjnej jest stwierdzenie, czy występuje potrzeba 
zaangażowania środków publicznych . Następuje ono 
po uprzedniej identyfikacji przejawów zawodności 
rynku w drodze empirycznych badań i po określeniu 
rodzaju niesprawności rynku występujących w da-
nym przypadku .  

Zakres artykułu nie obejmuje dalszych etapów 
procesu decyzyjnego . Dotyczyłyby one wyboru spo-
śród możliwości organizowania podaży usług infor-
macyjnych i doradczych oraz wdrożenia optymalnego 
rozwiązania . Warianty zaangażowania publicznego 
obejmować mogą m .in . finansowanie i jednocześnie 
dostarczanie usług przez organizacje publiczne, fi-
nansowanie rozwoju pozarządowych instytucji trans-
feru informacji i wiedzy czy finansowanie usług, któ-
re wykonywane są na podstawie kontraktu z organi-
zacjami prywatnymi .  

dr Marta Gancarczyk 
Zakład Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu 

– National Louis University w Nowym Sączu   

PRZYPISY 
1) W artykule zamiennie używa się określeń: „zawodność 
rynku” lub „niesprawność rynku” jako odpowiedników 
angielskiego terminu market failure . 
2) Presidency Conclusions . Barcelona European Council, 
15 and 16 March 2002, SN 100/02, en .; A Study of Bu-
siness Support Services and Market Failure, European 
Commission, Brussels 2002 .  
3) D .W . PEARCE (ed .), Macmillan Dictionary of Modern 
Economics, Macmillan, Basingstoke 1996 . 
4) Informacja jest traktowana jako zespół uporządkowa-
nych danych, które niosą znaczenie . Zob . R .W . GRIF-
FIN, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s . 724 . Wiedzę zaś two-
rzą zdobyte w drodze uczenia się i doświadczeń przekona-
nia, założenia, intuicje i przeczucia wraz z umiejętnością 
ich wykorzystania, która zapewnia zdolność do działa-
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Summary
Free or partially paid information and advisory services 
are currently major direction of public support for small 
and medium-sized enterprises (SMEs), besides direct 
financial transfers to this sector of companies . In the 
article, theoretical foundations of decision on the public 
provision of information and advisory were proposed ba-
sed on the concept of market failure . The proposed foun-
dations can be utilized as a starting point in the practice 
of decision making on public involvement in this area of 
supporting entrepreneurs . 
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Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne  
– perspektywa międzynarodowa

Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń

wprowadzenie

nwestycje zagraniczne mogą mieć dwojaki 
charakter – inwestycji bezpośrednich oraz 
inwestycji portfelowych . Związane są z mię-

dzynarodowym transferem kapitału . W teorii eko-
nomii nie istnieje jednoznaczne podejście do bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych . Zdaniem Krug-
mana i Obstfelda (2002) bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne to międzynarodowy transfer kapitału 
w celu utworzenia w innym kraju filii i sprawowania 
nad nią kontroli . Budnikowski (2006) za inwesty-
cje bezpośrednie uznaje podejmowanie od podstaw 
samodzielnej działalności gospodarczej za granicą 
lub też przejmowanie kierownictwa już istniejącego 
przedsiębiorstwa . Dunning (1999) uznaje, że bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne stanowią specyficz-
ną transakcję, która wiąże trzy płaszczyzny: kapitał 
finansowy, doświadczenie zarządzania i wiedzę tech-
niczną oraz przedsiębiorczość [Misala, 2005] . Z ko-
lei Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Orga-
nizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
definiują zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako 
inwestycje podejmowane w celu uzyskania trwałego 
wpływu na działalność przedsiębiorstwa w innym 
kraju [OECD Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment, 1996] .

Podstawowym celem każdego przedsiębior-
stwa jest rozwój, a ze względu na globalizację oraz 

postępującą liberalizację w międzynarodowych prze-
pływach czynników produkcji pojawiła się dodatko-
wa strategia ekspansji na zagraniczne rynki w for-
mie zagranicznych inwestycji bezpośrednich . Zda-
niem Szostaka (2005), spektakularnym skutkiem 
globalizacji jest niebywała ekspansja międzynarodo-
wej działalności przedsiębiorstw, wymiany handlo-
wej i przepływów kapitałowych, zwłaszcza w postaci 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich . Ponieważ 
w procesie gospodarowania istotne są motywy, jaki-
mi kieruje się inwestor, w tabeli 1 zaprezentowano 
zróżnicowanie bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych ze względu na motywację inwestora .

Analizując bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
należy mieć na uwadze różnorodne teorie ekonomicz-
ne, które wykształciły się w celu wyjaśnienia tego 
zjawiska . Misala (2005) podaje, że w ramach teorii or-
todoksyjnej skutki przepływu kapitału trzeba rozpa-
trywać w trzech ujęciach, tj . z punktu widzenia kraju 
wywożącego kapitał, z punktu widzenia kraju goszczą-
cego zagraniczny kapitał, a także z punktu widzenia 
całej gospodarki światowej . W ramach teorii obszarów 
walutowych wyjaśnienie zjawiska zagranicznych inwe-
stycji bezpośrednich można znaleźć w koncepcji stóp 
procentowych, zgodnie z zasadą, że kapitał zostaje 
umieszczony tam, gdzie stopa zwrotu z jego zainwesto-
wania będzie większa niż w kraju macierzystym . Z pra-
widłowości tej wynika także zjawisko migracji kapitału, 
charakterystyczne w procesie kreowania wartości dla 

Tab. 1. Rodzaje bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na motywy kierujące  
inwestorem

Rodzaj zagranicznych inwestycji bezpośrednich Motywy inwestora

Inwestycje poszukujące surowców naturalnych Redukcja kosztów produkcji

Inwestycje poszukujące rynków zbytu
Unikanie barier o charakterze celnym .
Produkcja i sprzedaż na rynku lokalnym

Inwestycje zorientowane na polepszenie efektywności
Rozszerzenie działalności na zagraniczne rynki 
w celu zwiększenia efektywności globalnej 
wszystkich oddziałów

Inwestycje poszukujące zasobów strategicznych
Pozyskanie zasobów: know-how, technologia, kanały 
dystrybucyjne

Źródło: [WERESA, 2002] .
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właścicieli – value based management [Herman i Sza-
blewski, 1999]) .

Godną uwagi wydaje się teoria kształtowania się 
pozycji inwestycyjnej na rynkach zagranicznych Dun-
ninga (1999), w której autor wyjaśnia decyzje lokali-
zacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich za po-
mocą zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego 
poszczególnych krajów, co bez wątpienia można za-
obserwować w obecnej praktyce gospodarczej . Uzna-
je także za przesłankę realizacji tego typu inwestycji 
chęć uzyskania większych zysków niż w kraju macie-
rzystym [Przybylska, 2005] . Interesującą teorią wy-
jaśniającą zjawisko zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich jest teoria względnych przesunięć kosztów 
siły roboczej i kapitału Kojimy, który uznał, że zagra-
niczne inwestycje bezpośrednie można podzielić na 
dwa typy . Pierwszy to rezultat mikroekonomicznych 
kalkulacji na szczeblu przedsiębiorstw, które stara-
ją się wykorzystywać pewne przewagi typu mono-
polistycznego lub oligopolistycznego . Drugi wynika 
z faktu, że zagraniczne inwestycje nastawione są na 
wykorzystywanie zachodzących w czasie zmian pozy-
cji poszczególnych krajów, spowodowanych kształto-
waniem się w nich kosztów zastosowania siły robo-
czej i kapitału [Moosa, 2002; Misala, 2005] . Również 
zjawisko przenoszenia przedsiębiorstw do krajów 
o najniższych kosztach robocizny obserwowane jest 
w świecie od dłuższego czasu .

W analizach indywidualnych korzyści dla przed-
siębiorstw należy mieć na uwadze teorie mikroeko-
nomiczne, z których do najważniejszych można zali-
czyć teorię przewagi własnościowej przedsiębiorstwa 
Hymera, teorię lokalizacji zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich Dunninga, Rugmana i Tescha, teo-
rię dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Tobina, 

Markowitza i Heidhuesa czy teorię zawłaszczalności  
Magee, w której zwraca się uwagę na problem przed-
siębiorstw innowacyjnych, aby skutecznie przeciw-
działać utracie innowacji na rzecz konkurencyjnych 
podmiotów [Misala, 2005] . Połączenie elementów 
większości teorii ekonomii w zakresie bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych zawarto w eklektycz-
nej teorii produkcji międzynarodowej Dunninga 
[Przybylska, 2005] .

Eklektyczną teorię produkcji międzynarodowej 
można wykorzystać do wyjaśnienia zjawiska wszyst-
kich rodzajów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
czyli inwestycji poszukujących rynków zbytu, zasobów 
i efektywności . Dodatkowo teoria ta uwzględnia trzy 
podstawowe fakty internacjonalizacji przedsiębior-
stwa: eksport, międzynarodowe kontrakty i zagranicz-
ne inwestycje bezpośrednie [Przybylska, 2005] .

W ramach teorii Dunninga (1988), aby uzyskać 
wyższą zyskowność w kraju inwestycji, przedsiębior-
stwo musi:
�z mieć specyficzne aktywa rzeczowe i nierzeczowe, 

którymi nie dysponują inne firmy działające na za-
granicznym rynku,
�z posiadane aktywa wykorzystywać bezpośrednio 

(a nie przez udostępnianie innym firmom),
�z znajdować korzystną lokalizację produkcji za gra-

nicą, wielonarodowość działania .
W sytuacji, gdy spełnione są powyższe warunki, 

przedsiębiorstwo uzyskuje następujące przewagi:
zz specyficzne przewagi własnościowe,
zz specyficzne warunki internalizacji,
zz specyficzne przewagi lokalizacyjne .
W efekcie podejmowane bezpośrednie inwesty-

cje zagraniczne przynoszą korzyści dla właścicieli 
kapitału .

Tab. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wybrane kraje

Wyszczególnienie

Łączny napływ zagranicznych  
inwestycji bezpośrednich 

 (w mld euro)

Kraje partnerskie 2007
(w mld euro)

1997 2002 2007 EU27 Japonia USA
EU 124,8 486,6 788,4 469,2 17,8 144,5
Belgia 17,3 28,5 18,1 0,4 1,0
Czechy 1,1 9,0 6,7 5,9 0,2 0,3
Dania 2,5 5,2 8,3 5,6 0 1,0
Niemcy 21,2 56,9 37,2 35,8 1,2 -4,6
Irlandia 30,8 18,9 -2,0 -1,6 14,4
Francja 22,6 52,1 109,5 86,1 0,9 14,2
Włochy 3,3 15,5 22,7 22,1 -0,8 0,7
Cypr 0,5 1,1 1,5 1,2 0 0
łotwa 0,5 0,3 1,6 1,3 0 0
Litwa 0,3 0,8 1,4 1,0 0 0
Węgry : 3,2 26,8 15,6 0 1,4
Malta 0,1 -0,5 0,7 0,5 0 0
Holandia 11,1 26,6 72,7 67,4 1,0 13,1
Austria 2,3 0,4 22,6 18,6 : :
Polska 4,3 4,4 12,8 10,9 0,3 0,6
Portugalia 2,1 1,9 4,1 2,8 0 0,3
Rumunia 1,1 1,2 7,3 6,5 0 0,1
Słowenia : 0,9 1,1 0,8 0 0
Słowacja : 4,0 2,2 1,8 0,1 0
Szwecja 9,3 : 13,7 3,7 0 -0,4
Wielka Brytania 29,3 25,5 135,7 48,7 8,8 23,0

Źródło: [EUROSTAT 2009, s . 37] .
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
– stan faktyczny

tabeli 2 zaprezentowano poziom bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych w wybranych 
krajach . Największy poziom bezpośrednich in-

westycji zagranicznych został zrealizowany w krajach 
UE, ponad 3-krotnie przewyższając inwestycje w USA 
oraz 26-krotnie w Japonii . Najwyższy poziom bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych w 2007 r . zrealizo-
wano w Wielkiej Brytanii oraz we Francji . Zdecydowa-
nie mniejszy, chociaż średniej wartości, poziom bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych cechował Polskę . 
Ciekawym zjawiskiem wydaje się wyraźna dynamika 
wzrostowa w większości krajów europejskich w 2007 r . 
Wyjątek stanowią takie kraje, jak: Czechy, Cypr, ło-
twa, Litwa, Malta, Słowenia i Słowacja, w których 
stwierdzono nieznaczny wzrost bądź zmniejszenie po-
ziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych . Można 
więc stosunkowo łatwo wnioskować, które z obszarów 
europejskich są bardziej atrakcyjne dla inwestorów za-
granicznych, a które zdecydowanie mniej .

Globalny kryzys dotkliwie wpłynął na tworzenie 
nowych miejsc pracy . W 2008 r . bezpośrednie inwe-
stycje zagraniczne przyczyniły się do wykreowania 
148 333 nowych miejsc pracy, tj . o 16% mniej niż 
w roku 2007 . Szczegółowy przegląd liczby projektów 
oraz liczby stworzonych miejsc pracy w 20 krajach 
Europy zaprezentowano na rysunku 1 .

Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono 
w Wielkiej Brytanii, Polsce, Francji i Rosji, naj-
mniej w Hiszpanii i Irlandii Północnej . Inwestorzy 
zagraniczni w obliczu niepewnej sytuacji gospodar-
czej na świecie stworzyli strategie lokalizacji oparte 
na mniejszym ryzyku oraz jednocześnie mniejszym 
zysku . Można więc uznać, że kraje o największej licz-
bie stworzonych miejsc pracy zostały ocenione jako 
obarczone mniejszym ryzykiem .

Analiza kryteriów wykorzystywanych przez mię-
dzynarodowych menedżerów w selekcji lokalizacji in-
westycji w 2008 r . pozwala dostrzec, że decyzje uwa-
runkowane są głównie następującymi czynnikami .

 � Wejście na rynek – głównym powodem zmiany 
bądź poszerzenia lokalizacji przez przedsiębiorstwa 
jest odpowiedź na zmiany w rynku, w którym dzia-
łają (tj . jego wielkość, miejsce, środowisko, zróżnico-
wanie, jak również jakość) . Decyzja co do lokalizacji 
zależy również od sąsiedztwa rynku, infrastruktury 
transportowej oraz telekomunikacyjnej .

 � Rynek pracy oraz produktywność – przed-
siębiorstwa potrzebują materialnych aktywów oraz 
pracowników . Stąd biorą pod uwagę umiejętności, 
podaż pracowników oraz koszty .

 � Podatki oraz uregulowania i czynniki praw-
ne – bezpośrednio albo pośrednio mogą kształtować 
elastyczność i zyskowność inwestycji . 

 � Środowisko oraz region – stan środowiska, 
jego zasięg są istotne pod kątem rozwoju przedsię-
biorstwa . Przedsiębiorstwa oceniają, rozważają do-
stępność kapitału i rynków finansowych .

 � Bogactwo, szczegółowe ekspertyzy uwzględnia-
jące zasoby i możliwości rozwoju potencjalnego re-
gionu inwestowania .

 � Inwestorzy zagraniczni w szczególności biorą 
pod uwagę stabilność, przewidywalność oraz 
kryteria jakościowe .

W obliczu spowolnienia gospodarczego oraz kry-
zysu w skali globalnej, inwestorzy poszukują branży, 
które są bardziej odporne na objawy recesji . Stwier-
dzono, że wybrane branże różnie reagują na symp-
tomy kryzysu .

 � Maszyny i wyposażenie – duża fala projektów do-
tyczących turbin wietrznych, komory spalania; jest 
to branża, która doskonale radzi sobie ze spowolnie-
niem gospodarczym i recesją .
�� Przemysł spożywczy – wzrasta zdolność do obsłu-

gi konsumenta na rynkach w Polsce i Rosji, w efek-
cie poszerza się pole działania i możliwości rozwoju .
�� Logistyka – lokalizacja, infrastruktura i dostęp-

ność ziemi pozwalają na powstawanie nowych ma-
gazynów we Francji i w Polsce .
�� Usługi biznesowe – nie odczuły kryzysu w po-

czątkach 2008 r . (firmy szkoleniowe i edukacyjne, 
dostawcy usług internetowych, produkty ekolo-
giczne itp .) .

W 2008 r . przemysł odnawialny przyczynił się do 
stworzenia nowych miejsc pracy w tej branży w Eu-
ropie i oczekuje się dalszych wzrostów . Wiele rynków 
lub branż może odczuwać zdecydowanie wolniejszy 
wzrost; część charakteryzuje pobudzenie . W 2009 r . 
ogólny popyt w sektorach złóż odnawialnych może 
kontynuować wzrost . Wiele branż staje również 
w obliczu konieczności restrukturyzacji celem zwięk-
szenia efektywności działania i zwiększenia aktywno-
ści inwestycyjnej .

Ponad połowa badanych, tj . 53% z 809 respon-
dentów, nie planuje ekspansji w Europie . Obecnie 
liderzy biznesu koncentrują się na przetrwaniu 
i maksymalizacji zwrotu z posiadanych aktywów . 
Ponadto procentowy udział respondentów wskazu-
jących definitywnie brak planów ekspansji na nowe 
rynki wzrósł z 18% w 2004 r . do 31% w 2009 r .

Według raportu European Attractiveness 2009 aż 
42% inwestorów będzie ponownie rozważać sposób 
ekspansji działalności międzynarodowych . Aktywność 
międzynarodowych inwestycji zagranicznych w 2009 r . 
prawdopodobnie zostanie zdominowana przez niefinan-
sowe fuzje i konsolidacje . Przewiduje się, że restrukturyza-
cje i duże fuzje mają mieć miejsce w sektorze finansowym, 

Rys. 1. Liczba stworzonych miejsc oraz projek-
tów w wybranych krajach
Źródło: [ERNST&YOUNG, Europejski monitor inwestycji 2009] .
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farmaceutycznym oraz IT . Można oczekiwać podobnej 
aktywności w nieodpornych (podatnych) na spowolnie-
nie gospodarcze branżach, szczególnie w sektorze mo-
toryzacyjnym, gdzie niektóre grupy przeprowadziły już 
rozpoznanie w zakresie potrzeb restrukturyzacyjnych, 
podobnie jak w przemyśle lotniczym .

Niektóre regiony Europy z uwagi na zbyt słabą 
aktywność bezpośrednich inwestycji międzynarodo-
wych czy też niską jakość infrastruktury mogą stra-
cić zainteresowanie zagranicznych inwestorów .

Presja redukcji kosztów czy też konsolidacji ak-
tywów dotyka także branże ciągle zyskowne z uwagi 
na rosnący popyt: technologie, innowacje, konkuren-
cja i zmiany gustów konsumentów obligują je do 
oferowania więcej za mniejszą cenę .

rozwiązanie krótkoterminowe  
– bezpieczeństwo europy

imo że globalna ekonomia nie jest już na-
pędzana przez Europę, USA oraz Japonię, 
zagraniczni inwestorzy pokazują zadziwia-

jącą wiarę w system ekonomiczny Europy . Wejście 
i funkcjonowanie na nowych rynkach może oferować 
ogromne szanse, ale także kreuje ryzyko, na które po-
dejmujący decyzje obecnie nie mogą sobie pozwolić . 
Niepewny klimat roku 2009 skutkował niezwykłym 
zwrotem ku rodzinnym rynkom . Zarówno zachodnia, 
centralna jak i wschodnia Europa uchodzą w takim 
samym stopniu za najbezpieczniejsze regiony inwe-
stycyjne . Atrakcyjność Europy Zachodniej według re-
spondentów wzrosła o 7 pkt . procentowych w porów-
naniu z rokiem 2008 . Najbardziej atrakcyjne regiony 
dla bezpośrednich zagranicznych inwestycji przedsta-
wia rysunek 2 .

W 2009 r ., z uwagi na spowolnienie gospodar-
cze, przedsiębiorstwa skupiają się w szczególności 
na zagwarantowaniu trwania na rynku (74% respon-
dentów) . Spośród badanych 40% wskazało na ochro-
nę wartości bieżących aktywów, 39% na poprawę 
wydajności . Z kolei 37% badanych przedsiębiorstw 
wskazało na potrzebę restrukturyzacji w celu od-
krycia nowych możliwości rozwojowych . Około 19% 
zwróciło uwagę na podążanie za nowymi szansami 
i możliwościami oferowanymi przez rynek . Wszyst-
kie lokalizacje i branże musiały zmierzyć się z bra-
kiem dostępu do finansowania zewnętrznego (lub 
znacznego ograniczenia możliwości takiego finan-
sowania działalności i rozwoju), zmniejszającą się 
wyceną (wartością) aktywów i konsolidacją branż .

wnioski końcowe

est mało prawdopodobne, aby pogorsze-
nie koniunktury zatrzymało przesuwanie 
się globalnego centrum ekonomicznego na 

wschód Europy . Obecnie Europa jest bowiem uwa-
żana przez inwestorów posiadających awersję do ry-
zyka za najbardziej atrakcyjną lokalizację biznesową 
i wykazuje lepszą zdolność niż Chiny do pokonywa-
nia kryzysu gospodarczego . Przedsiębiorstwa z roz-
wijających się gospodarek będą kontynuowały eks-
pansję na rynki wschodzące celem rozwoju biznesu, 
polepszenia struktury kosztów, w tym szczególnie 
kosztów pracy . Doświadczenia poprzednich recesji 
pokazały, że większość przedsiębiorstw postępu-
je w swoich decyzjach inwestycyjnych ze znaczną 
ostrożnością . Jednak te przedsiębiorstwa, które później 
stały się silniejsze, miały jasno zidentyfikowane kierun-
ki i możliwości rozwoju w warunkach spowolnienia 

Tab. 3. Liczba projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podziale na branże

Branża Liczba projektów w 2007 r./
procentowy udział

Liczba projektów w 2008 r./
procentowy udział

Usługi biznesowe 467/13% 544/15%
Produkcja oprogramowania komputerowego 474/13% 398/11%
Przemysł maszynowy 205/6% 243/7%
Przemysł elektroniczny 203/5% 193/5%
Usługi transportowe 177/5% 192/5%
Pośrednictwo finansowe 235/6% 183/5%
Przemysł chemiczny 119/3% 147/4%
Przemysł spożywczy 142/4% 145/4%
Przemysł farmaceutyczny 122/3% 116/3%
Przemysł elektryczny 117/3% 114/3%
Produkty mineralne 110/3% 108/3%
Produkcja plastiku i gumy 92/2% 94/3%
Przemysł metali kolorowych 102/3% 78/2%
Produkcja aparatury naukowej 63/2% 77/2%
Ubezpieczenia i fundusze emerytalne 71/2% 60/2%
Działalność wydawnicza 69/2% 59/2%
Produkcja sprzętu komputerowego 39/1% 53/1% 
Badania naukowe 49/1% 52/1%
Sektor nieruchomości 51/1% 52/1%
Inne 582/16% 599/16%
Razem 3712/100% 3718/100%

Źródło: [ERNST&YOUNG, Europejski monitor inwestycji 2009] .
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gospodarczego i powzięły strategiczne decyzje, które 
pozwoliły je odróżnić od konkurencji .

Za najbardziej atrakcyjne regiony dla bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych w najbliższych 3 la-
tach uznaje się: w 52% Europę Środkowo-Wschodnią, 
w 51% Chiny, w 48% Indie, w 41% Rosję, a w 40% 
Europę Zachodnią . Zwraca się szczególną uwagę na 
konieczność przeprowadzenia przez rządy państw 
Europy reform w celu stymulowania wzrostu . Do-
tyczy to przede wszystkim reform, które powinny 
być niezwłocznie przeprowadzone . Rekomenduje się 
reformy systemów finansowych oraz zmniejszenia 
podatków, jak i reformy w wymiarze strategicznym, 
długoterminowym – dotyczące inwestycji w infra-
strukturę .

Europa, chcąc zostać liderem w międzynarodo-
wej atrakcyjności i konkurencyjności, powinna doko-
nać następujących reform:
�z ustalić podatkowe bodźce dla innowacyjnych 

przedsiębiorstw,
�z poprawić poziom edukacji i szkolenia w nowe 

technologie,
�z promować wprowadzanie europejskich inno-

wacji,
�z inwestować w rozwój wspólnych programów ba-

dawczych na europejskim poziomie,
�z inwestować w rozwój przedsiębiorczości,
�z promować społeczną odpowiedzialność przedsię-

biorstw,
�z inwestować w rozwój międzynarodowej infra-

struktury transportowej .
Wystąpienie globalnego kryzysu, jego przebieg 

i konsekwencje przełożyły się na aktywność rządów 
wielu krajów w zakresie przeprowadzenia wielu re-
form, również tych, mających na celu usprawnienie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej . 
Europa Środkowo-Wschodnia w tym zakresie poczy-
niła największy postęp .

 
dr inż . Justyna Franc-Dąbrowska

Wydział Nauk Ekonomicznych  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

dr Małgorzata Porada-Rochoń
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego
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Summary
The article presents problem of the foreign investment 
project treated in theoretical and practical aspect . It pre-
sents actual condition of the Foreign investment project 
from international prospect in distribution on sectors . 
It pay special attention on chosen countries of Europe, 
which are attractive in respect of investment . It presents 
them prospects of development . 

Rys. 2. Najbardziej atrakcyjne regiony świata dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło: [ERNST&YOUNG, Europejski monitor inwestycji 2009] .
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strategie marketingowe stosowane 
w praktyce polskich przedsiębiorstw  

Maria Johann

wprowadzenie 

artykule przedstawiono strategie marketin-
gowe stosowane przez polskie przedsiębior-
stwa wyróżniające się silną pozycją konku-

rencyjną na rynkach UE . Podstawę do napisania 
artykułu stanowiły badania przeprowadzone przez 
zespół Katedry Zarządzania Strategicznego SGH 
w ramach projektu pt . „Warunki wzrostu konkuren-
cyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii 
Europejskiej” . Badania obejmowały próbę 200 przed-
siębiorstw1) . Punktem wyjścia analizy było zało-
żenie, że umiejętność osiągania przewagi konkuren-
cyjnej zależy w dużym stopniu od podejmowanych 
działań marketingowych, które 
składają się na strategię marketin-
gową realizowaną przez przedsię-
biorstwo . Przyjęto także założenie, 
że czynniki związane z decyzjami 
podejmowanymi przez konsumen-
tów odgrywają zasadniczą rolę 
w uzyskiwaniu przewagi na rynku, 
a przedsiębiorstwa, które zapewnią 
odbiorcom wyższą wartość odno-
szącą się do oferowanych korzyści, 
osiągają lepsze wyniki, kształtują 
korzystny wizerunek oraz budują 
mocną pozycję na rynku . Kluczowa 
do określenia roli i znaczenia przed-
sięwzięć marketingowych w tworze-
niu przewagi konkurencyjnej bada-
nych przedsiębiorstw była analiza 
rynkowych czynników konkuren-
cyjności, realizowanych strategii 
rozwoju i konkurencji, czynników 
i mechanizmów wewnętrznych decy-
dujących o konkurencyjności przed-
siębiorstw oraz prowadzonych dzia-
łań w zakresie rozwoju i tworzenia 
konkurencyjnych zasobów i umie-
jętności . 

Podstawowe znaczenie dla budo-
wy oraz realizacji skutecznej strate-
gii marketingowej mają czynniki 
decydujące o wyborze określonej 
oferty przez odbiorców . Dlatego od-
powiedni dobór oraz struktura tych 
czynników są istotnym zadaniem 
dla przedsiębiorców, a umiejętność 
stworzenia produktu o wyższej war-
tości dla nabywców umożliwia lep-
sze zaspokojenie ich potrzeb, co 
z kolei prowadzi do zwiększenia 

sprzedaży oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej 
na rynku . W przeprowadzonych badaniach do najczę-
ściej wymienianych przez respondentów czynników 
konkurencyjności należą cena i jakość . Wysoką ja-
kość produkcji wskazano w 91,5% przedsiębiorstw, 
a udział wskazań w stosunku do liczby udzielanych 
odpowiedzi wyniósł 28,1% . Z kolei 79% menedżerów 
uznało cenę za jeden z wiodących czynników konku-
rencyjności, a udział wskazań wyniósł 24,2% . Pozo-
stałe czynniki konkurencyjności, które wymieniano, 
to: terminowość dostaw (15% firm), cechy produktu 
(13%), dostosowanie do potrzeb klienta (11,5%), nowo-
czesne technologie (9,5%), innowacyjność (9,5%) . 
Przeprowadzona analiza wskazuje na wiodące znaczenie 

Tab. 1. Rynkowe czynniki konkurencyjności badanych przed-
siębiorstw wymieniane przez menedżerów 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań

Udział wskazań  
(w %) w stosunku  

do liczby  
wskazań firm

Wysoka jakość produkcji/usługi 183 28,1 91,5
Cena 158 24,2 79,0
Terminowość dostaw/szybkość 
dostaw 30 4,6 15,0

Cechy produktu 26 4,0 13,0
Dostosowanie do potrzeb klienta 23 3,5 11,5
Nowe/nowoczesne technologie 
wytwarzania/poziom technologiczny 19 2,9 9,5

Innowacyjność 19 2,5 8,0
Dostępność na rynku 16 2,1 7,0
Oferta produktowa/szeroka oferta 
produktów/usług 14 2,0 6,5

Image marki/marka 13 2,0 6,5
Serwis (obsługa)/kompleksowa 
obsługa klienta 13 2,0 6,5

Działania marketingowe/promocja/
marketing 13 2,0 6,5

Dobre relacje z klientem 12 1,8 6,0
Wprowadzanie nowości/nowe wzory 11 1,7 5,5
Ugruntowana pozycja na rynku/
pozycja na rynku 10 1,5 5,0

Pozostałe wymieniane czynniki (26 
pozycji) 92 14,2 46,0

Razem 652 100,0 326,0

Źródło: raport z badań pt . „Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przed-
siębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, Instytut Przedsiębiorstwa KNoP SGH, 
Warszawa 2009 . ,
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ceny i jakości jako czynników umożliwiających uzy-
skanie przewagi konkurencyjnej na rynku . Większość 
wymienianych pozycji można zaklasyfikować do pod-
stawowych elementów kompozycji marketingowej, na-
tomiast w niewielkim stopniu podkreślono znaczenie 

nowych trendów w marketingu jako 
możliwości poprawy pozycji konku-
rencyjnej . Dobre relacje z klien-
tem wyróżniono w 6% badanych 
przedsiębiorstw, a znaczenie obsłu-
gi klienta uznało za istotne 6,5% 
menedżerów .  

Ze względu na znaczenie działań 
marketingowych jako istotnej deter-
minanty sukcesu rynkowego przed-
siębiorstw, decyzje dotyczące tych 
działań podejmowane są na różnych 
szczeblach organizacji, wykraczając 
poza obszar decyzyjny działu funk-
cjonalnego . Zakres oraz charakter 
decyzji strategicznych podejmowanych 
w badanych przedsiębiorstwach 
umożliwiają ocenę znaczenia decyzji 
marketingowych w całokształcie 
procesu decyzyjnego firmy . Z prze-
prowadzonych badań wynika, że 
wśród przedsięwzięć o charakterze 
rozwojowym przeważają działania 
marketingowe, które stanowią 42,6% 
wskazywanych przedsięwzięć, a re-
alizowano je w 84,2% badanych 
firm . Do najczęściej wymienianych 
należą: tworzenie nowych produk-
tów (16,1% firm), analiza potrzeb 
klientów oraz analiza popytu i poda-
ży (16,1%), rozwój sieci sprzedaży 
i dystrybucji (9,5%), poprawa jako-
ści produktów (8,5%) . W tabeli figu-
rują zarówno działania, którym 
można przypisać charakter rozwojo-
wy, m .in .: tworzenie nowych pro-
duktów, rozwój sieci sprzedaży oraz 
dystrybucji, jak i te, które kształto-
wane są w krótkim czasie, czego 
przykładem mogą być: polityka ceno-
wa, reklama i promocja . Wśród 
przedsięwzięć rozwojowych respon-
denci wymieniali także cele marke-
tingowe, np . maksymalizację zado-
wolenia klientów, pozyskiwanie no-
wych klientów oraz analizy prowa-
dzone w przedsiębiorstwach, np . 
analizę potrzeb i preferencji klien-
tów, analizę popytu i podaży . Udzie-
lane odpowiedzi świadczą zarówno 
o wadze działań marketingowych 
w realizowanych strategiach rozwo-
jowych przedsiębiorstw, jak i dość 
powierzchownym i niejednoznacz-
nym rozumieniu przedsięwzięć roz-
wojowych .  

Umiejętność osiągania przewagi 
konkurencyjnej jest ściśle związana 
z czynnikami oraz mechanizmami 
tworzącymi podstawy konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, czyli źró-
dłami konkurencyjności . Spośród 

czynników decydujących o konkurencyjności przed-
siębiorstw, respondenci wymienili wiele czynników 
o charakterze marketingowym . Najczęściej wymienia-
no: dostosowanie do rynku i rozwijanie oferty (17,5% 
firm), wysoką jakość produktu (10%), wysoką jakość 

Tab. 2. Przedsięwzięcia marketingowe wymieniane w ramach 
przedsięwzięć rozwojowych badanych przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań

% 
wskazań

% 
firm

Nowe produkty 32 8,1 16,1
Analiza potrzeb i preferencji klientów/
analiza popytu i podaży 32 8,1 16,1

Sprzedaż (rozwój organizacji sprzedaży 
i dystrybucji) 19 4,8 9,5

Poprawa jakości produktów 17 4,3 8,5
Oferty produktów/szeroki asortyment 15 3,8 7,5
Marketing 14 3,5 7,0
Polityka cenowa/ceny 14 3,5 7,0
Tworzenie i rozwijanie bazy odbiorców/
pozyskiwanie nowych klientów 9 2,3 4,5

Reklama/promocja 7 1,8 3,5
Stworzenie sieci dystrybucji 4 1,0 2,0
Maksymalizacja zadowolenia klientów 3 0,8 1,5
Marki produktów 1 0,3 0,5
Cechy produktów 1 0,3 0,5
Ogółem 168 42,6 84,2

Źródło: ibidem . 

Tab. 3. Podstawowe czynniki i mechanizmy wewnętrzne bada-
nych przedsiębiorstw o charakterze marketingowym decydują-
ce o ich konkurencyjności 

Wyszczególnienie Liczba  
wskazań

% 
wskazań

% 
firm

Dostosowanie do rynku/odpowiednie 
oferty/rozwijanie oferty rynkowej 35 5,5 17,5

Wysoka jakość produktu/jakość produkcji, 
usług 20 3,1 10,0

Obsługa klienta/jakość obsługi/
indywidualne podejście do klientów 18 2,8 9,0

Marketing/promocja/PR 16 2,5 8,0
Analizy rynku /analizy potrzeb klientów 14 2,2 7,0
Rozwój kanałów dystrybucji 11 1,7 5,5
Image firmy/firma z tradycją/długo na 
rynku 10 1,6 5,0

Cechy produktu/unikatowość produktu/
unikatowe wzornictwo/polskie produkty/
funkcjonalność produktu 

9 1,4 4,5

Cena 7 1,1 3,5
Lojalność klientów/dobre relacje 
z klientami 6 0,9 3,0

Serwis/dodatkowe usługi 3 0,5 1,5
Własna sprzedaż/dystrybucja 2 0,3 1,0
Oferta produktowa/usługowa  2 0,3 1,0
Planowanie potrzeb rynku 1 0,2 0,5
Ogółem 154 24,1 77,0

Źródło: ibidem .
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obsługi klienta (9%), marketing, pro-
mocję, PR (8%) . Ogółem, czynniki 
oraz mechanizmy wewnętrzne o cha-
rakterze marketingowym stanowią 
24,1% wszystkich wskazań, a wy-
mienione zostały przez 77% firm, co 
świadczy o istotnym znaczeniu za-
rządzania marketingiem w badanych 
przedsiębiorstwach i tworzeniu pod-
staw konkurencyjności opartych na 
czynnikach marketingowych . Uwagę 
zwraca fakt, że respondenci wśród 
źródeł konkurencyjności wymieniali 
rynkowe czynniki konkurencyjności, 
które są efektem posiadania przez 
przedsiębiorstwa unikatowych zaso-
bów i umiejętności, ale nie stanowią 
mechanizmów tworzących podstawy 
konkurencyjności . Za najbardziej 
unikatowy czynnik konkurencyjności 
uznano zarządzanie marketingiem, 
a wśród najbardziej głębokich i ukry-
tych źródeł konkurencyjności wymie-
niono je na drugim miejscu, zaraz za 
zarządzaniem zasobami ludzkimi . 

Umocnienie pozycji na rynku 
wymaga tworzenia oraz rozwijania konkurencyj-
nych zasobów i umiejętności . W ramach prowadzo-
nych działań w tym zakresie respondenci wymieniali 
zróżnicowane przedsięwzięcia, wśród których dzia-
łania marketingowe znalazły się na drugiej pozycji 
za zarządzaniem zasobami ludzkimi . Do najczęściej 
wymienianych przedsięwzięć marketingowych nale-
żą: badania i analizy rynku (8,9% firm), poszerzanie 
oferty produktowej (7,8%), rozwój kontaktów z part-
nerami (7,8%), rozwój dystrybucji (6,2%), rozwój pro-
duktu (6,2%) . Czynniki marketingowe stanowią 26,1% 
wszystkich wskazań, a spośród badanych przedsię-
biorstw 52,5% prowadziło działania marketingowe 
w zakresie rozwoju konkurencyjnych zasobów i umie-
jętności w okresie ostatnich trzech lat . Wymieniane 
przez respondentów przedsięwzięcia w dużej mierze 
odnoszą się do klasycznych instrumentów kompo-
zycji marketingowej, a tylko w niektórych przedsię-
biorstwach podkreślano wagę rozwijania kontaktów 
z partnerami jako czynnika przyczyniającego się do 
wzrostu konkurencyjności . Wśród wskazywanych 
działań wysoką pozycję zajmują także badania i ana-
lizy rynku, które są niezbędne do podejmowania de-
cyzji strategicznych związanych z planowanym rozwo-
jem przedsiębiorstw . 

wnioski

zyskane wyniki badań wskazują na znacze-
nie przedsięwzięć marketingowych w bu-
dowaniu pozycji konkurencyjnej badanych 

przedsiębiorstw . Respondenci zarówno w przypadku 
określania przedsięwzięć rozwojowych, jak i wska-
zywania czynników i mechanizmów wewnętrznych 
decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstw 
istotną rolę przypisywali działaniom marketingo-
wym . Większość wymienianych działań nawiązuje 
do klasycznej koncepcji marketingu opierającej się 
na tworzeniu przewagi rynkowej, której podstawą 
jest kompozycja marketingowa składająca się z pro-
duktu, ceny, dystrybucji i promocji2) . Do najczęściej 

wymienianych czynników konkurencyjności należą 
cena i jakość . Uwagę zwraca istotna rola zasobów 
ludzkich w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej ba-
danych przedsiębiorstw, które w przeprowadzonych 
badaniach zaklasyfikowano do grupy obejmującej 
czynniki związane z zarządzaniem kadrami . Mimo 
że tych działań nie zaliczono do czynników marketin-
gowych, to podkreślić należy, że niektóre z nich, np .: 
znaczenie systemu motywacji, szkoleń, komunikacji 
wewnętrznej można zaklasyfikować jednocześnie do 
praktyk organizacyjnych związanych z marketingiem 
wewnętrznym3) . W mniejszym stopniu podkreślono 
znaczenie budowania relacji z klientami oraz inny-
mi uczestnikami rynku jako sposobu uzyskiwania 
przewagi konkurencyjnej, co oznacza, że w badanych 
przedsiębiorstwach zasady marketingu relacji stoso-
wane są w ograniczonym zakresie bądź nie przypi-
suje się im znaczącej roli w budowaniu sukcesu ryn-
kowego firmy4) . Zastanawia fakt, że kształtowanie 
wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie nie zo-
stało wyeksponowane przez respondentów jako jeden 
z czynników umożliwiających uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku . Świadczy to o koncentra-
cji badanych przedsiębiorstw na celach finansowych 
i rynkowych oraz niepodejmowaniu bądź ograniczo-
nym stosowaniu działań z zakresu odpowiedzialności 
społecznej, a także małej świadomości ich znaczenia 
w budowaniu pozycji rynkowej firmy .  

Przeprowadzone badania wskazują także na istot-
ne znaczenie przedsięwzięć marketingowych w re-
alizowanych strategiach rozwoju badanych przed-
siębiorstw, co oznacza, że decyzje dotyczące działań 
marketingowych podejmowane są na różnych szcze-
blach organizacji . Dlatego bardziej stosowne wydaje 
się traktowanie marketingu jako koncepcji zarządza-
nia przedsiębiorstwem zakładającej, że decyzje doty-
czące działań marketingowych przenikają całokształt 
obszarów decyzyjnych firmy, a strategia marketingo-
wa formułowana jest na wszystkich poziomach zarzą-
dzania, począwszy od zarządu przedsiębiorstwa, po-
przez zarządy strategicznych jednostek gospodarczych, 

Tab. 4. Główne działania o charakterze marketingowym  
w zakresie rozwoju konkurencyjnych zasobów i umiejętności 
przeprowadzone w badanych przedsiębiorstwach w okresie 
ostatnich 3 lat 

Wyszczególnienie Liczba 
wskazań

%
wskazań

% 
firm

Badania i analizy rynku 17 4,4 8,9
Rozszerzenie oferty produktowej/
rynkowej/poszerzenie asortymentu 15 3,9 7,8

Rozwój kontaktów z partnerami 15 3,9 7,8
Rozwój dystrybucji 12 3,1 6,2
Stały rozwój produktu, nowe produkty 12 3,1 6,2
Zbieranie i analiza informacji 
o konkurencji 10 2,6 5,2

Polityka cenowa 8 2,1 4,2
Promocja towarów/usług 4 1,0 2,1
Reorganizacja systemu sprzedaży 4 1,0 2,1
Unowocześnienie form sprzedaży 2 0,5 1,0
Rozwój dodatkowych usług 2 0,5 1,0
Ogółem 101 26,1 52,5

Źródło: ibidem .

,
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aż do decyzji podejmowanych na poziomie funkcjo-
nalnym . Można przyjąć, że decyzje operacyjne doty-
czące działań marketingowych podejmowane są na 
szczeblu funkcjonalnym, natomiast decyzje strate-
giczne wymagają zaangażowania kierownictwa firmy 
i są realizowane w dłuższej perspektywie . 

Mimo znaczenia przedsięwzięć marketingowych 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej większo-
ści badanych przedsiębiorstw, należy stwierdzić, że 
wymieniane przez respondentów działania odnoszą 
się przeważnie do klasycznych elementów kompozy-
cji marketingowej, a nie do współczesnych trendów 
obowiązujących w marketingu . Holistyczna koncepcja 
marketingu, zakładająca istnienie wzajemnych zależ-
ności pomiędzy procesami zachodzącymi w przed-
siębiorstwie, kładzie nacisk na szerszą perspektywę 
rozumienia działań marketingowych i konieczność 
uwzględnienia w realizowanej strategii zarówno zinte-
growanych komponentów marketingu mix, jak i zna-
czenia budowania relacji z uczestnikami rynku, sto-
sowania praktyk z zakresu marketingu wewnętrznego 
i realizowania zasad marketingu społecznie odpowie-
dzialnego5) . Takie kompleksowe podejście umożliwia 
dostosowanie oferty do potrzeb klientów, umacnianie 
więzi z nabywcami, pracownikami oraz partnerami 
handlowymi, a także kształtowanie pozytywnego wi-
zerunku firmy, co przyczynia się do poprawy pozycji 
konkurencyjnej na rynku . 

dr Maria Johann
Katedra Zarządzania Strategicznego 

Szkoły Głównej Handlowej

PRZYPISY  
1) Raport z badań pt . „Warunki wzrostu konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, 
Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębior-
stwie SGH, Warszawa 2009 .  
2) Marketing mix – termin wprowadzony przez E .J . 
McCarthy’ego w 1960 r ., oznaczający kompozycję marke-
tingową, tzw . 4P, składającą się z produktu (product), ceny 
(price), dystrybucji (place) i promocji (promotion) . Koncep-
cja ta została rozbudowana i dostosowana do specyfiki 
przedsiębiorstw usługowych przez M .J . Bitnera i B .H .  
Boomsa (1981) do postaci 7P, obejmując dodatkowo: per-
sonel (personnel), świadectwo materialne (physical eviden-
ce) i proces (process) . 
3) Koncepcja marketingu wewnętrznego nawiązuje do ko-
nieczności stworzenia odpowiedniego systemu rekrutacji, 
szkoleń, motywacji, kontroli i ocen, a także dobrej komu-
nikacji wewnątrz firmy i klimatu sprzyjającego większe-
mu zaangażowaniu pracowników . 
4) Istotny wkład w formułowanie i rozwijanie koncepcji 
marketingu relacji (relationship marketing) mieli m .in . 
L . Berry (1983) i T . Levitt (1983) . 
5) P . KOTLER, K .L . KELLER, A Framework for Marketing 
Management, Pearson Prentice Hall 2007 .  

Summary
According to the results of the research carried out by 
the Department of Strategic Management of Warsaw 
School of Economics, which was a part of the project 
„Conditions of Competitiveness Increase of Polish En-
terprises on the European Markets”, managers attribu-
te crucial significance to marketing factors in building 
and maintaining competitive advantage of the surveyed 
enterprises . They stress the role of marketing activities 
in the implemented growth strategies and in the activi-
ties aimed at development of core competencies . Most of 
the cited activities refer to marketing mix components 
however limited significance is put on the necessity of 
building relationships with key parties and social respon-
sibility marketing . 

wprowadzenie

kilku publikacjach podkreślałem1), że – moim 
zdaniem – osiągnęliśmy w praktyce gospo-
darczej etap, w którym marketingowe i lo-

gistyczne zadania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
i handlowym łączą się tak ściśle, że w wielu przypad-
kach stanowią już nierozerwalną całość .  

Logistyka – niezbędne uwieńczenie  
marketingu 

procesach gospodarczych nie istnieją 
(poza wyjątkami) całkowicie odrębne 
cele prowadzenia marketingu i logi-

styki. Logistykę zresztą nazywa się niekiedy zapo-
mnianym instrumentem marketingu2) . Jej znaczenie 
dla marketingu podkreślają nawet ci autorzy, któ-
rzy uważają ją za dziedzinę mniej interesującą, zbyt 
techniczną . Peter Cheverton stwierdził np . że: „Lo-
gistyka od lat jest jednym z najnudniejszych obsza-
rów marketingu, lecz niedociągnięcia na tym polu 
– jak lekceważenie pozornie błahych kwestii, nie-
uwaga czy brak dyscypliny – mogą w krótkim czasie 
wyrządzić wiele szkód”3) . Można się z tym zgodzić, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że logistyka – moim 
zdaniem – nie jest dosłownie obszarem marketin-
gu, ponieważ procesy logistyczne występują także 
poza sferą marketingu, a nawet poza sferą szeroko 
rozumianego obrotu towarowego i gospodarki . Ope-
racje logistyczne są natomiast materialnym uwień-
czeniem procesów marketingowych . Można zatem 
powiedzieć, że logistyka materializuje marketing . 

Logistyka zresztą (w sensie zespołu konkretnych 
działań, a nie nazwy) jest historycznie starsza niż 
marketing . Nawet Neandertalczycy musieli pozy-
skać, przemieścić i zmagazynować4) krzemienie, aby 
zrobić z nich noże, siekierki czy młotki, zapewne 
zamieniając w późniejszym okresie rozwoju część 
tych produktów na skóry czy upolowaną zwierzynę . 
Elementy marketingu były bardziej widoczne dopie-
ro na średniowiecznych bazarach i targach niewol-
ników, a karawany z dywanami, tkaninami, wyroba-
mi ze srebra ciągnące z krajów Bliskiego Wschodu 
do Europy były już przykładami integracji logistyki 
i marketingu . Hiszpańskie i portugalskie wyprawy 
po złote runo do Ameryki Południowej i Środkowej 
były wprawdzie odkrywcze, ale przecież kończyły się 
realizacją zadania logistycznego – przewiezieniem 
do Europy zdobytych w różny sposób dóbr o wysokiej 
wartości, prezentowanych następnie na dworach 
królewskich i magnackich lub po prostu sprzedawa-
nych z wykorzystaniem metod promocyjnych, które 
dzisiaj możemy uznać za instynktowny marketing . 

Marketingowe przygotowanie nawet wstępnej 
koncepcji nowego produktu, a następnie organizacji 
i technologii jego wytwarzania, wymaga zawsze od-
powiedzi na kilka podstawowych pytań związanych 
z logistyką – gdzie produkt będzie wytwarzany, 
z czego (z jakich surowców, materiałów, podze-
społów), kto je dostarczy, jakimi środkami, ile, 
z jaką częstotliwością? Równolegle lub nieco póź-
niej trzeba także odpowiedzieć na pytania logistycz-
ne związane ze sprzedażą i dystrybucją towaru – ja-
kimi drogami (kanałami) będzie sprzedawany, 
kto zajmie się dostawą do miejsc sprzedaży, 
jakie będą opakowania, jakie środki transportu, 

PO 04 2010.indb   36 4/15/10   4:48 PM



organizacji 4/2010 37marketing i logistyka

jakie warunki składowania (np. towarów wy-
magających przechowywania w niskich tempe-
raturach), jak zorganizowany przepływ infor-
macji? 

W obrocie środkami produkcji niekiedy od pytań 
związanych z logistyką zaczyna się proces negocja-
cji . W pierwszej kolejności trzeba bowiem odpowie-
dzieć na pytanie, czy z konkretnej lokalizacji poten-
cjalnego dostawcy do wyznaczonego przez odbiorcę 
miejsca potrafimy (jakim środkiem transportu, jaką 
drogą) dostarczyć stalowe elementy mostów czy 
wielką prasę lub obrabiarkę .  

Można zaryzykować zatem stwierdzenie, że 
szeroko rozumiany marketing nie może wystę-
pować bez jednoczesnego planowania, organi-
zowania i realizowania procesów logistycznych. 

pozamarketingowe procesy logistyczne 

ieco inaczej można oceniać sprzężenie 
zwrotne zaczynające się od logistyki . Roz-
ważam tu oczywiście nadal związki logisty-

ki i marketingu w procesach wytwórczych i handlu . 
Czysta logistyka występuje bowiem także w innych 
procesach przemieszczania dóbr, niemających na 
celu ich sprzedaży – a zatem pozbawionych potrze-
by działań marketingowych . Dotyczy to nie tylko 
działań logistycznych związanych z potrzebami mili-
tarnymi czy humanitarnymi (np . pomoc po klęskach 
żywiołowych), ale także np . przy wspomnianym już 
organizowaniu wystaw dzieł sztuki czy przy proza-
icznym przemieszczaniu starych mebli z mieszkań 
do domków rekreacyjnych . 

Jednak nawet przy zastosowaniach w produkcji 
i handlu mogą zaistnieć sytuacje, w których logisty-
ka nie łączy się jednocześnie z działaniami marke-
tingowymi . Zmiana organizacji i systemu montażu 
złożonych wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym wymaga z reguły zasadniczych zmian 
w organizacji wewnętrznych strumieni logistycz-
nych, ale nie musi mieć związku z marketingiem . 
Wprawdzie można twierdzić, że zmiana ta dokony-
wana jest często po to, aby zwiększyć wydajność – 
a więc tym samym sprzedaż, ale nie jest to związek 
bezpośredni i przekonujący . Równie często zmiany 
w organizacji produkcji wynikają z chęci obniżenia 
kosztów (zmniejszenia zatrudnienia), lepszego wy-
korzystania powierzchni produkcyjnych czy też po-
prawy warunków pracy niekiedy wymuszanej przez 
związki zawodowe . Są też w wielu przypadkach 

naturalnym następstwem postępu technicznego, in-
żynierskich ambicji i inicjatyw, albo niezależnych od 
przedsiębiorstwa zmian w zakresach i cenach usług 
logistycznych, zwłaszcza transportowych .  

Zasadnicze zmiany organizacji logistyki niema-
jące bezpośredniego, a nawet pośredniego związku 
z marketingiem, występują też w następstwie zmian 
w konfiguracji pierścieni kooperacyjnych . Zmiany ko-
operantów są często efektem np . zmian w układach 
i zależnościach kapitałowych, łączenia i podziału 
firm, tworzenia holdingów i koncernów . Zmiany te 
nie zawsze są korzystne dla danego przedsiębiorstwa, 
ale konieczne z punktu widzenia organizacji, w któ-
rej skład wchodzi lub z którą jest związane . Efektyw-
ność działania całej organizacji jest ważniejsza niż 
efektywność działania poszczególnych jej ogniw . 

W tych stwierdzeniach zwracam więc uwagę 
na jeszcze jeden aspekt relacji zachodzących mię-
dzy marketingiem i logistyką . De facto, w coraz 
bardziej globalistycznym systemie gospodarczym, 
powiązania logistyczne między podmiotami rynku 
– zwłaszcza na rynku środków produkcji – decy-
dują często o kształcie ich strategii marketingowej 
lub też niemal eliminują konieczność jej posiadania . 
Jeśli jesteś tylko „kółkiem” w ogromnej maszynie 
międzynarodowego koncernu, np . chińskim produ-
centem podzespołu do samochodów Volkswagena 
czy komputerów Asusa, to tym samym jesteś nie-
wielkim ogniwem łańcucha logistycznego i realizu-
jesz strategię marketingową koncernu . Już w 1995 r . 
we wstępie do jednej z książek5) pisałem: „Na rynku 
środków produkcji nie zawsze masz pełną swobodę 
wyboru powiązań marketingowych, a nawet decyzji 
produkcyjnych i rozwojowych . Jesteś bowiem tylko 
ogniwem długiego łańcucha logistycznego w mecha-
nizmie gospodarczym . Tak, jak w łańcuchu Galla 
zależysz od współdziałania ogniw wcześniejszych 
i późniejszych . Pęknięcie lub złe funkcjonowanie jed-
nego ogniwa może zwolnić ruch całego mechanizmu 
gospodarczego . Dlatego celem twojej strategii mar-
ketingowej jest niedopuszczenie do powstania takiej 
sytuacji oraz umacnianie opinii o sobie, jako o ogni-
wie niezawodnym” . 

Podsumujmy . Jeśli przytoczona argumentacja 
jest przekonująca, to trzeba przyjąć, że marketing 
w obrocie towarowym6) zawsze jest związany 
z logistyką, że każde działanie marketingowe 
podejmowane na rynku towarowym musi być 
wspierane działaniem logistycznym. Sprzęże-
nie zwrotne między tymi dwoma zakresami 

kilka uwag o integracji  
marketingu i logistyki

Tadeusz Wojciechowski

,
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działań przedsiębiorczych zaczynające się od 
marketingu jest więc pełne i nieuchronne. Re-
latywnie nieliczne procesy logistyczne mogą 
natomiast występować bez związku z marke-
tingiem, jako efekt zmian w organizacji pro-
dukcji, postępu technicznego i organizacji 
zarządzania. Sprzężenie zwrotne zaczynające 
się od logistyki może więc być ograniczone. 
Marketing i logistyka w realnych procesach 
gospodarczych wykazują ścisłe powiązania 
i powinny być traktowane jako zintegrowana 
podstawa zarządzania. 

procesy logistyczne – efekt konkretnej 
potrzeby

 
rozważaniach na temat logistyki w proce-
sach gospodarczych chcę się jeszcze zatrzy-
mać nad zestawem działań, które powodują 

powstanie potrzeby, a następnie realizacji zadania 
logistycznego . 

Zadanie logistyczne w końcowej fazie oznacza 
zawsze transfer określonego dobra (lub wielu dóbr) 
z punktu A do punktu B . Transfer ten może być tylko 
wycinkiem (ogniwem) łańcucha logistycznego i bez 
„zazębiania” z ogniwem wcześniejszym i późniejszym 
może być bezsensownym wysiłkiem . Równie często 
jednak jest zadaniem odrębnym, którego zrealizowa-
nie jest konieczne do bezpośredniego uzyskania okre-
ślonego efektu ekonomicznego . Przeniesienie zgrzew-
ki wody mineralnej z zaplecza niewielkiego sklepu 
do pomieszczenia, w którym dokonywana jest sprze-
daż, jest warunkiem zaspokojenia życzenia klientów . 
Wprawdzie wcześniej (niekiedy znacznie wcześniej) 
musiały być zrealizowane zadania mieszczące się 

w innych ogniwach łańcucha logistycznego – w tym 
przypadku dostawa wody od producenta do hurtowni 
i z hurtowni do sklepu, ale były one następstwem 
innych informacji i decyzji . Także od innych decyzji 
zależeć będzie dalszy logistyczny los zgrzewki wody . 
Nabywca może ją zawieźć lub zanieść do domu, po-
traktować jako prezent dla przedszkola czy żłobka, 
użyć jako wody do awaryjnego mycia, albo wypełnia-
nia akwarium w miejscu pracy . Decyzje logistyczne 
końcowego nabywcy – konsumenta nie mają już żad-
nego związku z marketingiem .

Można z łatwością znaleźć przykłady zadań logi-
stycznych, które nie mają nawet tak ograniczonego 
związku z innymi ogniwami łańcucha logistycznego, 
są zadaniami całkowicie niezależnymi . Realizacja za-
miaru pożyczenia od sąsiada kosiarki czy przysłowio-
wego sekatora wymaga dwukrotnego transferu tego 
dobra – trzeba je przynieść, a potem oddać . Zadanie 
to nie ma żadnego związku z innymi zadaniami logi-
stycznymi, chociaż wymaga wcześniejszego lub rów-
noległego transferu informacji – uzyskania zgody 
na pożyczenie sprzętu . Także w działalności przed-
siębiorstw produkcyjnych występuje wiele potrzeb 
logistycznych, niestanowiących ogniw łańcucha lo-
gistycznego i niemających podłoża marketingowego . 
Zmiana rozmieszczenia stanowisk obróbczych wy-
magająca przeniesienia maszyn jest odrębnym za-
daniem logistycznym i nie jest ogniwem „łańcucha” . 
Przewóz sprzętu, a następnie dzieci pracowników na 
organizowane przez przedsiębiorstwo kolonie letnie 
też jest wyodrębnionym zadaniem logistycznym, nie-
wiążącym się nawet z procesem produkcji .   

  Podobny charakter mają wszelkie zadania logi-
styczne związane z przeprowadzkami, weekendowymi 
wycieczkami, podróżami urlopowymi, doręczaniem 

Rys. 1. Działania marketingowe i logistyczne w przedsiębiorstwie i w jego relacjach z rynkiem 

Źródło: opracowanie własne . 
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prezentów, a także np . – choć to niestosowny przy-
kład – z pogrzebami . W codziennym życiu otacza nas 
ogromna liczba operacji logistycznych, których się 
nie zauważa i nie identyfikuje z „wielką logistyką”, 
które w większości nie są częścią żadnych systemów 
i często nie mają związków z marketingiem . 

Przyczyny powstania potrzeby logistycznej i po-
trzeby marketingowej nie są więc identyczne . Jeśli 
potrzeba realizacji zadania marketingowego (naj-
częściej – maksymalizacji sprzedaży i tym samym 
zysku) łączy się z reguły z potrzebą rozwiązania 
zadania logistycznego, to – jak wynika z przytoczo-
nych wyżej przykładów – potrzeba logistyczna może 
wynikać z zupełnie innych przesłanek .  

Potrzeby i zadania logistyczne w przedsiębior-
stwie dotyczą zarówno transferu dóbr w ramach jed-
nostki, jak i w jej kontaktach z innymi podmiotami 
rynku . Występują one w fazie przygotowania pro-
dukcji, w procesie produkcji, w dystrybucji produktu 
i w ewentualnych procesach reklamacyjnych . Każ-
da potrzeba logistyczna realizowana jest w wyniku 
określonego procesu informacyjno-decyzyjnego, któ-
ry może być (i najczęściej jest) częścią marketingu, 
ale jej ostateczna realizacja wymaga zawsze fizycz-
nego transferu dobra .  

Ta fizyczna odrębność 
i zarazem specyfika logi-
styki, a także wzajemne 
zależności logistyki we-
wnętrznej i zewnętrznej 
nie zawsze są zauważane 
w teoretycznych rozważa-
niach . Sądzę, że bardziej 
przekonująco wyjaśnia je 
rysunek 1 . 

Realna wartość pro-
duktu ulega wzbogaceniu 
dopiero z chwilą przepro-
wadzenia fizycznych ope-
racji technologicznych 
– m .in . logistycznych 
zaznaczonych na rysun-
ku 1 większym przyciem-
nieniem . Działania in-
formacyjno-promocyjne 
i decyzyjne podejmowa-
ne w ramach marketingu 
i związane z transferem 
dóbr stwarzają podstawę 
do tworzenia nowej war-
tości (wartości dodanej), 
ale bezpośrednio jej nie 
tworzą . Dopiero logisty-
ka materializuje te dzia-
łania7) .

W tle tych rozważań 
zaczyna być bardziej do-
strzegalna jeszcze jedna 
różnica między znaczną 
częścią działań marke-
tingowych a działania-
mi logistycznymi . Efekt 
materialny procesu logi-
stycznego jest z reguły 
poprzedzany licznymi 
działaniami analityczny-
mi, projektowymi i orga-

nizacyjnymi uwieńczonymi konkretną decyzją, ale 
bez niego – czyli bez fizycznej zmiany lokalizacji 
przedmiotu (przetransportowania, przeniesienia) – 
działanie logistyczne nie jest zakończone i zadanie 
logistycznie nie jest zrealizowane . 

Realizacja zadań marketingowych w części wyma-
ga także efektu materialnego – opracowania i wy-
drukowania ulotki lub ogłoszenia w prasie, przygoto-
wania plakatu, zrealizowania i emitowania filmu . 
Jednak główne cele marketingowe – utrwalanie po-
zycji rynkowej, pobudzanie popytu i zwiększanie 
sprzedaży – osiąga się także przez działania, które 
nie mają materialnego charakteru . Uprzejma obsłu-
ga klientów, zespół działań mieszczących się w mar-
ketingu bezpośrednim, lansowanie dobrej opinii 
o firmie czy produkcie w prywatnych kontaktach, 
marketing wewnętrzny integrujący załogę i mobilizu-
jący ją do realizacji strategii przedsiębiorstwa – to 
działania niematerialne, często nawet niewymagają-
ce dodatkowych nakładów finansowych . Są one natu-
ralnym elementem szkolenia i kierowania zasobami 
ludzkimi, stają się częścią kapitału ludzkiego organi-
zacji . W idealnym czy bliskim ideału układzie zinte-
growana z firmą załoga świadomie lub podświado-
mie bierze na siebie znaczną część ciężaru działań 

Rys. 2. Podstawowe płaszczyzny (sfery) zarządzania marketingowo-lo-
gistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym  

Źródło: opracowanie własne . 

,
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marketingowych i starań o umacnianie pozycji firmy 
w public relations . 

Nie dotyczy to jednak zadań logistycznych . Te 
zadania są zawsze realizowane planowo, zgodnie 
z decyzjami zapadającymi w procesach ustalania 
technologii produkcji, źródeł i zasad zaopatrzenia 
materiałowego i kooperacyjnego, organizacji pro-
dukcji, określania kanałów dystrybucji i realizacji 
sprzedaży, procesach reklamacyjnych . Ich efektem 
– jak już wspomniałem – jest zawsze materialny 
transfer określonego dobra, w procesach produkcyj-
nych często związany z jednoczesną zmianą jego fi-
zycznego kształtu czy chemicznego składu . 

zarządzanie marketingowo-logistyczne 

naczna część sporów dotyczących bardziej 
szczegółowego precyzowania zakresów za-
rządzania ma w języku polskim charakter 

semantyczny . Aby uniknąć nieporozumień, przyjmu-
ję więc, że zarządzanie, którego zakres jest precy-
zowany rzeczownikowo (zarządzanie zasobami ludz-
kim, produkcją, marketingiem, logistyką, jakością 
itd .) oznacza zarządzanie tą właśnie dziedziną i zaj-
mującymi się nią komórkami organizacyjnymi w ska-
li przedsiębiorstwa czy organizacji przedsiębiorstw . 
Określenie „zarządzanie” uzupełniane przymiotniko-
wo (zarządzanie kadrowe, produkcyjne, marketingo-
we, logistyczne, jakościowe) oznacza natomiast kon-
centrację uwagi i działań kierownictwa przed-
siębiorstwa i załogi właśnie na tej dziedzinie, 
traktowanie jej w procesie zarządzania jako 
wiodącej, stanowiącej stale lub okresowo pod-
stawę strategii firmy. 

Jeśli zatem zgodzimy się z poprzednio sformu-
łowaną tezą, że w przedsiębiorstwie niemal każde 
działanie marketingowe musi być wspomagane dzia-
łaniem logistycznym, to wydaje się bezdyskusyjne, że 
płaszczyzny (sfery działania) zarządzania mar-
ketingowego najczęściej przeplatają się z płasz-
czyznami zarządzania logistycznego, tworząc 
łącznie formułę zarządzania marketingowo-logi-
stycznego8) . Na rysunku 2 próbuję przybliżyć naj-
ważniejsze z tych płaszczyzn, w których wzajemnie 
się one uzupełniają .  

Sądzę, że graficzny model tych powiązań jest 
bardziej przekonujący od teoretycznych dywagacji . 
Może nawet na tyle przekonujący, aby stał się im-
pulsem do traktowania zarządzania marketingowo- 
-logistycznego jako jednego z istotnych elementów 
dydaktyki w szkolnictwie wyższym, zarówno w za-
kresie objętym podstawami marketingu, jak i pod-
stawami logistyki .  

prof . dr hab . Tadeusz Wojciechowski
Szkoła Wyższa im . Bogdana Jańskiego w Warszawie 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu  
w Sochaczewie  

PRZYPISY 
1) Między innymi w monografiach Marketingowo-logi-
styczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warsza-
wa 2007; Encyklopedyczne podstawy marketingu, Placet, 
Warszawa 2009 .   

2) P . BLAIK, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s . 216–217 . 
3) P . CHEVERTON, Kluczowe umiejętności marketingowe, 
Helion, Gliwice 2006, s . 391 . 
4) O magazynowaniu krzemieni przez Neandertalczyków 
zob . T . PIERSIAK, Są już pewni, że Neandertalczyk był 
człowiekiem, „Gazeta Wyborcza”, 8 września 2008 r . (od-
krycie magazynu w Jaskini Stajnia k . Mirowa) . 
5) T . WOJCIECHOWSKI, Marketing i logistyka na rynku 
środków produkcji, PWE Warszawa 1995 . 
6) To ograniczenie wynika z faktu, że są rozwijające się 
dynamicznie strefy wykorzystywania zasad i instrumen-
tacji marketingowych poza obrotem towarowym . Należą 
do nich np . działania mieszczące się w tzw . marketingu 
politycznym (lansowanie osób lub partii), marketingu reli-
gijnym (lansowanie określonych wyznań lub ich odłamów), 
marketingu ekologicznym (propagowanie działań proekolo-
gicznych lub sprzeciwu wobec naruszania środowiska na-
turalnego) itp . Te zakresy marketingu z reguły nie wyma-
gają równoległych działań logistycznych lub wymagają ich 
w niewielkim stopniu (np . rozklejanie plakatów) . 
7) Szerzej na ten temat zob . P . BLAIK, R . MATWIEJ-
CZUK, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwer-
sytet Opolski, Opole 2008 .  
8) Czytelnik może zadać pytanie, dlaczego po dotychcza-
sowych rozważaniach decyduję się jednak na określenie 
„zarządzanie marketingowo-logistyczne”, a nie „logistycz-
no-marketingowe” . Tylko dlatego, że w chronologii pro-
blemów, które w przedsiębiorstwie trzeba rozwiązywać 
w ramach zarządzania ustalenia marketingowe częściej 
poprzedzają ustalenia logistyczne . Z reguły najpierw 
trzeba wiedzieć, co i ile będzie się produkować (albo  
– w handlu – sprzedawać), a dopiero potem można 
podejmować, wynikające z tych ustaleń, decyzje logi-
styczne . Bywają sytuacje – o których wcześniej wspo-
mniałem – kiedy kolejność ta jest odwrotna, ale są one 
zdecydowanie rzadsze . 

 

Summary 
There are no totally separate aims of marketing and lo-
gistics in the economic processes . The marketing activi-
ties that lead to production and sale increase are always 
connected with logistics and they must be concluded with 
a physical transfer of goods being sold . Therefore, the 
material logistics processes are completion of most im-
material marketing activities .
Marketing aims could not be realized without logistics; 
whereas, logistics does occur in many situations which 
are not connected with marketing or economy . It is 
indispensable in military actions, in removing natural 
disaster’s consequence, in social service, in organizing 
artistic-museum exhibitions, as well as, in realizing eve-
ryday, private decisions connected with certain objects’ 
movement .
Still, if marketing activities in companies must be sup-
ported with logistic activities, it seems to be unarguable 
that marketing management interlaces with logistic 
management to such an extent that they together 
create marketing-logistic formula. Currently, this for-
mula seems to be more appropriate in deliberation both 
on economic practice, as well as, on didactics in the hi-
gher education .
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Rynek wydawnictw naukowo–dydaktycznych 
wzbogacił się ostatnio o kolejną interesującą i war-
tościową pracę autorstwa profesora Henryka Bie-
nioka, poświęconą doniosłej, z organizatorskiego 
punktu widzenia, problematyce racjonalnego wyko-
rzystywania czasu . 

Książkę uznaję za bardzo interesującą i god-
ną uwagi z wielu powodów . Jednym z nich jest 
jej oryginalny, rzadko podejmowany w literaturze, 
a bardzo ważny dla efektywnego funkcjonowania, 
zakres tematyczny . Ponadto nie do przecenienia 
jest też pełen pasji sposób, w jaki autor, rekomen-
dując różne podejścia i sposoby racjonalnego wyko-
rzystywania czasu, przeciwstawia się powszechnie 
obserwowanej w naszym kraju praktyce zbyt lek-
kiego, a nawet niepoważnego traktowania czasu . 
Może to przyciągnąć do niej bardzo wiele osób . 
Zaletą książki jest też kompleksowość ujęcia pro-
blematyki zarządzania czasem i jej logiczny układ 
(konstrukcja) .

W dwóch początkowych rozdziałach części 
I książki autor zgrabnie i przekonująco napisał 
o efektywności czasu, traktowanej jako źródło suk-
cesu i sprawności działania . Swoje rozważania na 
ten temat zilustrował licznymi danymi liczbowy-
mi, starając się przekonać czytelników, że ich prze-
konania o dobrym zarządzaniu czasem są złudne 
i nieprawdziwe . Prezentując jednocześnie koncepcję 
cyklu działania zorganizowanego, dostarczył czy-
telnikowi konkretnej metody poprawiającej efek-
tywność wszelkich ludzkich działań . Jest to bardzo 
cenne; bez znajomości i stosowania tej metody nie 
jest bowiem możliwe szybkie i sprawne osiąganie 
sukcesu w żadnej dziedzinie ludzkiego życia .

Rozdział trzeci rozpoczyna autor od bardzo 
atrakcyjnego i niemalże wzorcowego zilustrowania 
głównych przyczyn marnotrawstwa czasu spoty-
kanych nie tylko w pracy menedżerów . Ów zbiór 
przyczyn marnowania czasu uważam za wysoce wy-
czerpujący, chociaż lektura książki uświadamia, że 
powodów marnowania czasu jest wręcz nieograni-
czona liczba . W dalszej, najbardziej rozległej części 
tego rozdziału,znajdujemy wiele wskazówek i zale-
ceń praktycznych na temat tego, jak z różnymi poże-
raczami czasu walczyć . Pełno w tych rozważaniach 
ciekawych przykładów i ćwiczeń . 

W części II książki autor zaprezentował ważniej-
sze, profesjonalne metody i techniki badania czasu 
pracy, bardzo przydatne, a w wielu przypadkach 
nawet niezbędne w diagnozowaniu i doskonaleniu 
jego wykorzystania . 

Oceniając wartość merytoryczną książki, pragnę 
podkreślić, że zawiera ona wszystkie istotne, uzna-
ne w nauce zasady i metody badania czasu i jego 
racjonalnego wykorzystania . Do cennych wartości 
książki zaliczam również zawartą w niej pokaźną 
liczbę różnych ćwiczeń i opisów przypadków, które 
dostarczając wiele praktycznych wskazówek, mogą 
przyczynić się do poprawy efektywności zarządza-
nia czasem . Dzięki temu książka może być bardzo 
użytecznym instrumentem poprawy sprawności wszel-
kich ludzkich działań .

Autor unika w niej ujęć abstrakcyjnych i ogólni-
ków, co – w odróżnieniu od wielu podręczników aka-
demickich – czyni książkę nie tylko ciekawą i warto-
ściową poznawczo, ale też konkretną i praktycznie 
użyteczną . Liczne studia przypadków oraz przykłady 
z życia, a także wiele „kryształów myśli praktycznej” 
(patrz: Traktat o dobrej robocie T . Kotarbińskiego, 
Ossolineum 1973, s . 356) w postaci wielu powiedzo-
nek i przysłów, czynią książkę bardzo efektowną 
i wdzięczną dla czytelnika . 

Książka została napisana bardzo atrakcyjnie 
i ciekawie, przez co może być przydatna w życiu 
każdego człowieka, może ułatwić zreformowanie za-
chowań wielu ludzi, którym zależy na lepszym ży-
ciu i sprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie . 
Głównym jej adresatem są jednak studenci kierun-
ku zarządzanie . Na wielu uczelniach prowadzących 
ten kierunek studiów wykłada się odpowiadający te-
matowi książki przedmiot w ramach tzw . wykładów 
swobodnego (wolnego) wyboru . Z tego, co obserwu-
ję w różnych uczelniach, wynika, że przedmiot ten 
wybiera i uważa go za bardzo potrzebny i pożytecz-
ny wielu studentów, zresztą nie tylko tego, ale i in-
nych kierunków . 

Autor jest znany z tego, że jego książki oraz 
inne opracowania słyną z prostoty i oryginalno-
ści . Nawet o trudnych sprawach potrafi napisać 
nieskomplikowanie i zrozumiale, co nieczęsto się 
zdarza w literaturze naukowej i w podręcznikach . 
Należy to do najlepszych cech profesora Bienioka 
i należy to docenić .

Reasumując swoją opinię na temat książki pro-
fesora Henryka Bienioka Zarządzanie czasem . Po-
radnik dla mało efektywnych, uważam, że jej lektura 
może okazać się bardzo ciekawa poznawczo i poży-
teczna dla bardzo licznej grupy czytelników . 

  

prof . dr hab . Jan Lichtarski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Henryk Bieniok

zarządzanie czasem 
poradnik dla mało efektywnych 
 Difin, warszawa 2010 
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W dniach 26–27 marca 2010 roku w Ląd-
ku Zdroju odbyła się konferencja naukowa 
pt.: „Zarządzanie strategiczne. Strategie or-
ganizacji” zorganizowana przez Wałbrzyską 
Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębior-
czości. 

Była to już 12 . coroczna konferencja z zakresu 
zarządzania strategicznego, organizowana przez 
WWSZiP zawsze pod koniec marca, nieprzerwanie 
od 1999 roku . Referaty napisali i wygłosili w ko-
lejności: prof . dr hab . Jerzy Rokita (Ekologiczny 
nurt zarządzania strategicznego), prof . dr hab . An-
drzej Kaleta (Współczesna strategia – kierunek czy 
reguła rozwoju), prof . dr hab . Mariusz Bratnicki 
(W poszukiwaniu treści strategii przedsiębiorczo-
ści), prof . dr hab . Maria Romanowska (Ewolucja 
metod planowania strategicznego), prof . dr hab . 
Krzysztof Obłój wraz z mgr Aleksandrą Wąsowską 
(Uwarunkowania strategii umiędzynarodowienia 
polskich firm giełdowych), dr Z . Matyjas we współ-
autorstwie z prof . dr . hab . Janem Jeżakiem i dr . 
Leszkiem Bohdanowiczem (Strategie dywersyfikacji 
polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe 
– wnioski z przeprowadzonych badań), dr Paweł 
Cabała (Postawy menedżerów wobec przyszłości: wy-
niki badań empirycznych), dr Karolina Mazur (Ka-
tegoria wartości a teorie zarządzania strategiczne-
go), prof . dr hab . Wojciech Czakon (Strategia jako 
reguły zawłaszczania renty ekonomicznej), dr hab . 
Włodzimierz Rudny (Moment wejścia na rynek, 
22 jako tradycyjny „dylemat strategiczny”), prof . 
dr hab . Jacek Rybicki i jako współautorka Beata 
Pawłowska (Koncepcja strategii bazowych przedsię-
biorstwa w perspektywie zasobów ), prof . dr hab . 
Ewa Stańczyk-Hugiet (O uniwersalności produktów 
i rynków w kontekście opisywania strategii), prof . dr 
hab . Jerzy Niemczyk (Strategia totalna), dr Tade-
usz Gospodarek (Strategia jako struktura naukowa 
zarządzania), prof . dr hab . Rafał Krupski (Ujęcia 
systemowe w zarządzaniu strategicznym ), prof . dr 
hab . Kazimierz Perechuda (Strategia a orkiestracja 
sieci), prof . dr hab . Bogdan Nogalski wraz z dr 
Anną Wójcik-Karpacz i dr . Jarosławem Karpaczem 
(Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębior-
stwie transportowym – studium przypadku) . Ponad-
to referaty napisali, ale z przyczyn obiektywnych 
nie wystąpili: prof . dr hab . Agnieszka Sopińska 
(Rozważania dotyczące formułowania strategii w ję-
zyku zasobów), prof . dr hab . Leszek Kozioł (Rola 
instytucji nadzorczych i zarządczych w kształtowa-
niu strategii przedsiębiorstwa), prof . dr hab . Al-
dona Frączkiewicz-Wronka (Pomiar efektywności 
i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii or-
ganizacji publicznych) . Wszystkie referaty zostały 
wydane w książce pod redakcją Rafała Krupskiego 

Zarządzanie strategiczne . Strategie organizacji (Wy-
dawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010) . 

W dyskusjach ponadto udział wzięli: prof . dr 
hab . Zbigniew Dworzecki, prof . dr hab . Wojciech 
Dyduch, prof . dr hab . Ber Haus, prof . dr hab . Zdzi-
sław Jasiński, prof . dr hab . Kazimierz Krzakiewicz, 
prof . dr hab . Jan Lichtarski, prof . dr hab . Mieczy-
sław Moszkowicz, prof . dr hab . Jan Skalik, prof . 
dr hab . Cezary Suszyński, prof . dr hab . Andrzej 
Szplit oraz kilkunastu młodszych pracowników na-
uki z różnych ośrodków akademickich w Polsce . 
Dyskusjom przysłuchiwali się zaproszeni prezesi 
kilku firm z Dolnego Śląska oraz Barbara Olędzka, 
redaktor naczelna „Przeglądu Organizacji” . 

Podczas obrad najbardziej dyskutowanym za-
gadnieniem był język formułowania strategii . Kon-
trowersje dotyczyły przede wszystkim alternatywy 
ujęć strategii w kategoriach produktów i rynków 
bądź w kategoriach zasobów . Zwolennicy pierwsze-
go ujęcia argumentowali swoje stanowisko przede 
wszystkim tym, że rozwoju przedsiębiorstwa nie 
sposób inaczej wyrazić jak w kategoriach produk-
towo-rynkowych, a formą tego wyrazu powinien 
być jasno określony długofalowy cel . Zwolennicy 
drugiego ujęcia argumentowali, że nic nie stoi na 
przeszkodzie, by rozwój przedsiębiorstwa wyrażać 
w kategoriach endogenicznych (zasobów) i że jest 
to we współczesnych nieprzewidywalnych warun-
kach właściwa postawa umożliwiająca elastyczne 
działanie i wykorzystywanie okazji . 

Innym wzbudzającym emocje zagadnieniem 
była strategia organizacji jako struktura naukowa . 
Wśród interpretacji strategii w kategoriach onto-
logicznych, epistemologicznych, metodologicznych 
i aksjologicznych szczególne opory budziły te pierw-
sze . Za nadinterpretację uznano również zagadnie-
nia związane z prawdą . 

W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że 
cel spotkania został osiągnięty, tzn . przedstawie-
nie wyników badań empirycznych, literaturowych, 
wymiana poglądów na istotne problemy zarządza-
nia strategicznego i w wielu przypadkach nakre-
ślenie wartościowych, zdaniem dyskutujących pro-
fesorów, kierunków różnych badań nad strategia-
mi przedsiębiorstw . Bardziej szczegółowe informa-
cje o tej konferencji oraz o jedenastu poprzednich 
i zapowiedziach następnych ukażą się w ciągu mie-
siąca na stronie internetowej www .wwszip .pl 

       
    prof . dr hab . Rafał Krupski 

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania  
i Przedsiębiorczości

zarządzanie strategiczne  
strategie organizacji
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W piątkowy wieczór 12 marca 2010 roku, w salach 
Pałacu Poznańskiego w łodzi, odbyła się uroczysta gala 
wieńcząca doroczny, jedenasty już konkurs „Profesjo-
nalny Menedżer Województwa Łódzkiego” . Jego 
organizatorami tradycyjnie byli: Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa – Oddział w łodzi oraz Klub 
Profesjonalnych Menedżerów, a swego honorowego patro-
natu jak zawsze użyczył Marszałek Województwa łódz-
kiego, Włodzimierz Fisiak . 

Inicjatywa ta od ponad dekady służy do realizacji 
idei nagradzania, promowania i motywowania do dzia-
łania najbardziej skutecznych, kreatywnych i rzutkich 
przedsiębiorców, zarządzających firmami różnych branż 
i o zróżnicowanym potencjale, a także liderów instytucji 
i organizacji pozagospodarczych (społecznej użyteczno-
ści) . Są wśród nich osoby, które przeprowadzały firmy 
przez trudny okres transformacji polskiej gospodarki, 
przekształcając państwowe przedsiębiorstwa w dobrze 
prosperujące spółki, jak również ci, którzy zaczynali od 
własnego, indywidualnego pomysłu, a dziś mogą poszczy-
cić się szeroko rozpoznawalną  marką . Wszyscy dają god-
ny naśladowania przykład, jak organizować pracę i zarzą-
dzać złożonymi strukturami, jak umiejętnie łączyć satys-

fakcję i korzyść osobistą z pomyślnością otoczenia, jak 
efektywnie zabiegać o wysoką pozycję i konkurencyjność 
na rynku towarów czy usług . Wspólną cechą ich działal-
ności jest nie tylko osiąganie sukcesu zawodowego, ale 
także zaspokajanie potrzeb środowisk lokalnych w wielu 
innych sferach,  takich jak: kultura, sport, zdrowie, akcje 
charytatywne oraz budowanie pozytywnego wizerunku 
regionu łódzkiego w kraju, Europie i na świecie .  

O tych wszystkich aspektach oraz o istocie bycia współ-
czesnym menedżerem mówili w swoich wystąpieniach 
m .in . Jolanta Chełmińska – Wojewoda łódzki, prof . dr 
hab . Bogusław Kaczmarek – prezes łódzkiego Oddziału 
TNOiK oraz dziekan Kapituły Klubu Profesjonalnych Me-
nedżerów – Urszula Gocał . Warto dodać, że klub skupia 
grono menedżerów najwyższego szczebla zarządzania, re-
prezentantów środowiska samorządowego województwa 
łódzkiego oraz nauk zarządzania i ekonomii, a sam kon-
kurs i jego finałowa impreza na stałe weszły do kalendarza 
najbardziej znaczących wydarzeń .  

Nominacje Kapituły za rok 2009 otrzymało ogółem 
15 osób w czterech kategoriach . I tak:
�z w kategorii „Zarządzanie małymi przedsiębior-

stwami” – K . Białkowski, właściciel BK Business 

profesjonalni 2009  

Zarządzanie strategiczne jako dyscyplina nauko-
wa ewoluuje, roz szerza zakres badań w sensie ontolo-
gicznym o nowe obszary oraz sięga do nowych metod 
opisu, modelowania rzeczywistości i nowych metod 
rozwiązywania problemów . Ważną przyczyną tego 
jest narastająca tur bulencja otoczenia, a więc niesku-
teczność długoterminowych, a nawet średniotermi-
nowych prognoz i w konsekwencji niepewność decyzji 
stra tegicznych . Jednym z przejawów tych zmian są 
kolejne szkoły i nurty zarządzania strategicznego . 
Akcentują one najczęściej jedną z podsta wowych kate-
gorii zarządzania strategicznego, na przykład: plan, 
otocze nie konkurencyjne, zasoby, budując wokół niej 
filozofię współczesnego rozwiązywania problemów 
przyszłości organizacji . Niezależnie od dy lematu prio-
rytetu: rynki czy zasoby, sięga się również do wielkich 
teorii opisujących rzeczywistość: ogólną teorię syste-
mów, w często już zmody fikowanych ujęciach doty-
czących ekosystemów, teorię złożoności, teorię chaosu, 
fraktali, teorię gier oraz po teorie, które trudno zali-
czyć do tych wielkich, ale za to bardzo ważnych dla 
procesów decyzyjnych, zwłaszcza inwestycyjnych, jak 
na przykład teorię opcji . W nich to poszukuje się 
wzorców opisu problemów, a nawet wzorców ich 

rozwiązań . Swoisty mix zagadnień rozszerza podej-
ścia w ramach poszczególnych szkół za rządzania stra-
tegicznego, sprawiając, że na przykład dominujące 
współ cześnie podejście zasobowe rozszerza się, wchła-
niając coraz to nowe ontologicznie obszary (najpierw 
zasoby, zasoby i procesy prowadzące do kluczowych 
kompetencji, a potem wyróżnienie jednego z nich  
– wiedzy) oraz nowe epistemologiczne i metodologicz-
ne ujęcia (reguły, opcje, re dundancje itp .) .

Swoistym odbiciem tego, dowodem „w pigułce”, 
jest prezentowa ne opracowanie . Jest to głos w dys-
kusji czołowych (niestety nie wszyst kich) specjali-
stów z tego zakresu w Polsce, przede wszystkim na 
temat tego, jak obecnie pojmuje się strategię organi-
zacji i jakie są explicite jej rodzaje lub implicite spo-
soby jej przejawiania się? Opracowanie to jest już 12 . 
wydaniem Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Przedsię biorczości, obejmującym zagadnienia za-
rządzania strategicznego, które corocznie od 1999 
roku stara się prezentować nowe myśli i poglądy na-
ukowe w zakresie dyscypliny .

Rafał Krupski
Wałbrzych, marzec 2010

zarządzanie strategiczne
strategie organizacji 
Pod redakcją Rafała Krupskiego

wałbrzyska wyższa szkoła zarządzania i przedsiębiorczości, wałbrzych 2010 
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w łasku, A . Grabowska, wiceprezes AGG Architekci  
w łodzi, M . Suwalski, dyrektor Medkol w Koluszkach, 
G . Sychniak, prezes Bazexim  w łodzi; 
�z w kategorii „Zarządzanie średnimi przedsiębior-

stwami”  – M . Fita, prezes Rejonowego Banku Spół-
dzielczego w Lututowie, Z . Kausa, prezes PZG Megtal 
w łodzi, M . Kowalski, prezes GS „Samopomoc Chłop-
ska” w Szadku, W . Lewandowski, właściciel firmy „Le-
wandowski”;
�z w kategorii „Zarządzanie dużymi przedsiębior-

stwami” – L . Badura, dyrektor ds . jakości Ceramiki 
Paradyż w Opocznie i W . Wyszogrodzki, prezes HTL-
STREFA w  Ozorkowie; 
�z w kategorii „Sektor publiczny” – T . Bęben, dyrektor 

Wędrownego Festiwalu Filharmonii łódzkiej „Kolory Pol-
ski”, M . Majer, dyrektor Szpitala im . Biegańskiego w ło-
dzi, A . Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w łodzi, J . Kaczmarek, burmistrz Miasta Unie-
jów oraz T . Wojciechowski, wójt Gminy Sławno . 

Laureatami konkursu „Profesjonalny Menedżer 
Województwa Łódzkiego 2009” i właścicielami orygi-
nalnych statuetek autorstwa Zofii Władyki-łuczak zostało 
pięcioro wysokiej klasy przedstawicieli kadry zarządzającej 
regionu łódzkiego (w kategorii IV przyznano dwie statuet-
ki, co nie zdarza się często i świadczy o poziomie rywaliza-
cji) . Ich sylwetki i dokonania zawodowe warte są bliższego 
zaprezentowania (według przyjętej  uprzednio kolejności) . 

Anna Grabowska jest wiceprezesem zarządu AGG 
– Architekci Grupa Grabowski i współwłaścicielką – wraz 
z mężem – nowoczesnego, wielojęzycznego i wielobranżowego 
biura projektów, zapewniającego kompleksową obsługę klienta 
– inwestora . Oferuje doskonale skoordynowany proces projek-
towania, doradztwo i pilotowanie inwestycji – od chwili wyboru 
działki do oddania jej pod klucz . Wizytówkami Grupy i sym-
bolami architektonicznymi współczesnej łodzi, na trwale wpi-
sanymi już w wizerunek miasta stały się Paragraf – budynek 
Wydziału Prawa i Administracji Uł oraz biurowiec Red Tower . 
Ten ostatni projekt zdobył w ogólnopolskim konkursie prestiżo-
wy tytuł „Modernizacja roku 2009” . Anna Grabowska wierzy, 
że teraz nadchodzi dobry czas dla łodzi, która będzie nową 
Ziemią Obiecaną dla wielu ludzi . Wspiera tę przemianę na każ-
dym kroku swojej działalności jako menedżer firmy i architekt . 

Wiesław Lewandowski to właściciel i menedżer stwo-
rzonej przez siebie  firmy „W . Lewandowski” PHU, zajmują-
cej się przede wszystkim produkcją papierów higienicznych 
z surowców wtórnych . Pozyskując makulaturę, współpracu-
je z placówkami oświaty, przyczyniając się  do edukacji naj-
młodszych w zakresie dbałości o środowisko, segregowania 
odpadów, znajomości procesów recyklingu . Wyroby firmy 
są bezpieczne dla zdrowia, a ilość odpadów i zanieczyszczeń 
sytuuje się poniżej obowiązujących norm . Firma „W . Le-
wandowski” otrzymała wiele prestiżowych nagród, w tym 
Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” i nagrodę spe-
cjalną wojewody łódzkiego za prowadzenie biznesu odpowie-
dzialnego społecznie . Tytułem „Modernizacja roku 2004” 
uhonorowano rewitalizację zabytkowej, pofabrykanckiej willi 
w centrum łodzi, zaadaptowanej na siedzibę firmy . Wielką 
pasją pana Lewandowskiego jest sport . Od lat organizuje 
w łodzi i współfinansuje Mistrzostwa Tenisowe Amatorów, 
przyczyniając się do rozwoju tej pięknej dyscypliny .  

Wojciech Wyszogrodzki, prezes zarządu HTL-
-STREFA w Ozorkowie w obrębie łódzkiej specjalnej stre-
fy ekonomicznej, prowadzi nowoczesne fabryki na terenie 
Ozorkowa i łęczycy . Spółka jest światowej klasy producen-
tem i eksporterem wyrobów medycznych . Specjalizuje się 
w wytwarzaniu najwyższej jakości nakłuwaczy do użytku 
klinicznego oraz lancetów personalnych do użytku osobi-
stego . Dzięki nim wszelkie badania z pełnej krwi wykony-
wane są w sposób optymalny i bezpieczny . Dynamika roz-
woju firmy to ponaddwukrotny ilościowo wzrost sprzedaży 
produktów w latach 2006–2009 . Systematycznie pozyski-

wani są nowi kontrahenci, działający w branży medycznej 
na skalę globalną . HTL-STREFA współpracuje m .in . przy 
produkcji sondy do wykrywania raka szyjki macicy . Zna-
komicie promuje region łódzki na arenie międzynarodowej . 

Tomasz Bęben pełni funkcję dyrektora Wędrownego 
Festiwalu Filharmonii łódzkiej „Kolory Polski”, znakomi-
tej marki z dziesięcioletnią tradycją . Inicjator, serce i mózg 
tego pięknego, zakrojonego na szeroką skalę, artystycz-
nego i edukacyjnego, ale także promocyjnego przedsię-
wzięcia . Wędrujący po regionie wakacyjny festiwal gości 
w zabytkowych obiektach . Rozbrzmiewa w nich muzyka 
różnych gatunków, stylów i epok . To wyjątkowy w skali 
kraju projekt, uhonorowany  przez Polską Organizację Tu-
rystyczną Certyfikatem „Najlepszego Produktu Turystycz-
nego 2007 roku” . Skutecznie kreuje wizerunek Filharmo-
nii łódzkiej jako instytucji zorientowanej na region . 

Józef Kaczmarek jest burmistrzem Uniejowa od 
1998 roku, współtwórcą wielkiego sukcesu gospodarcze-
go, turystycznego i wizerunkowego miasta nad Wartą . 
Potrafi umiejętnie zdyskontować wyniki wieloletnich ba-
dań nad naturalnym bogactwem uniejowskiej ziemi . Za 
jego kadencji powstała Geotermia, jedna z pięciu w kraju 
i jedyna w województwie łódzkim, wykorzystująca gorą-
ce wody termalne w gospodarce, lecznictwie i rekreacji . 
Rozbudowywany nadal zespół całorocznych basenów na 
świeżym powietrzu od 2 lat przyciąga rzesze turystów . 
Realizacja tego projektu pod nazwą Kompleks Turystyki 
Uzdrowiskowej „Termy Uniejów” uzyskała w 2008 roku 
nagrodę honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich 
w kategorii „Nowo wykreowane przestrzenie publiczne” . 
Miasto należy do liderów w skali kraju, jeśli chodzi o wy-
korzystanie funduszy unijnych, zwłaszcza na inwestycje 
(w latach 2007–2013 dofinansowanie wyniesie 90 mln 
zł) . Patrząc w przyszłość, przywraca równocześnie świet-
ność licznym zabytkom . Uniejów oferuje coraz więcej 
atrakcji i dostarcza coraz więcej powodów, by go odwie-
dzić; stara się też o status miejscowości uzdrowiskowej . 

Powyższe decyzje Kapituły spotkały się z aplauzem 
uczestników gali, wśród których było wielu laureatów po-
przednich edycji .  

Tradycyjnie już tego samego wieczoru rozstrzygnięty 
został (po raz piąty) plebiscyt na Damę Sukcesu, przepro-
wadzony przy aktywnym udziale łódzkich mediów – TVP 
łódź, Radia WAWA i „Gazety Wyborczej” . Konkurencja 
była wyjątkowo silna . Do wyboru oceniający mieli cztery 
znakomite kandydatki: dr Aleksandrę Królak, autorkę od-
krywczego programu komputerowego dla niepełnospraw-
nych, Krystynę Mikitę, szefową edukacyjnego Ośrodka 
„Nadwarciański Gród”, Barbarę Mrozińską-Badurę, prezes 
Telewizji TOYA oraz sędzię Annę Marię Wesołowską . Osta-
tecznie Damą Sukcesu 2009 została Krystyna Mikita. 
Ośrodek ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim, 
którego jest dyrektorką lub – jak mówią inni – komen-
dantką, sytuuje się w pierwszej piątce tego typu baz w Pol-
sce . Dzięki energii i pomysłowości pani harcmistrz udało 
się na 15 ha Załęczańskiego Parku Narodowego stworzyć 
wspaniałe miejsce, przygotowane do całorocznej działalno-
ści dydaktyczno-wychowawczej i rekreacyjnej, w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym, bez barier – nie tylko ar-
chitektonicznych . Podstawą oferty, z której rocznie korzy-
sta ponad 9 tys . młodych uczestników, są rozbudowane 
programy edukacji ekologicznej . Z ducha i serca pedagog, 
z przekonania jest prawdziwą miłośniczką i propagatorką 
ekologii, z charakteru zaś – dynamiczną organizatorką, 
otwartą na wyzwania, których z roku na rok przybywa . 
Z pasją i kompetencją promuje urodę ziemi łódzkiej i za-
biega o jej pomyślną przyszłość . Uważa, że warto żyć nad 
Wartą . A świat trzeba zostawić lepszym niż się go zastało . 

To ostatnie przekonanie zdaje się przyświecać wszystkim 
nagrodzonym, zarówno w tej, jak i w poprzednich edycjach 
obu, zawsze atrakcyjnych i emocjonujących, konkursów . 
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H. YOUNG BAEK, DARLENE 
R. JOHNSON, JOUNG W. KIM, 
Managerial Ownership, Corpora-
te Governance and Voluntary 
Disclosure, „Journal of Business 
and Economic Studies” 2009, 
vol. 15, s. 44–61.

Dr H. Young Baek jest profesorem 
i kierownikiem Wydziału Ekonomii 
i Finansów w H. Wayne Huizenga 
School of Business and Entrepre-
neurship na Nova Southeastern 
University. Specjalizuje się w finan-
sach przedsiębiorstwa i finansach 
międzynarodowych.  
Dr Darlene R. Johnson jest starszym 
wykładowcą na Northwood Univer-
sity i Florida Atlantic University. 
Dr Joung W. Kim jest profesorem 
w H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship  
na Nova Southeastern University. 
Specjalizuje się w rachunkowości, 
analizach wartości firmy, polityce 
informacyjnej spółek i zarządzaniu 
systemami informacyjnymi. 

Rosnące zainteresowanie nad-
zorem korporacyjnym przyczyniło 
się do rozwoju badań nad poszcze-
gólnymi jego zagadnieniami . 
Oprócz analiz funkcjonowania 
rady, efektywności struktury wła-
sności czy wysokości i struktury 
wynagrodzenia menedżerskiego, 
jednym z najbardziej popularnych 
wątków w literaturze corporate go-
vernance jest w ostatnich latach  
kwestia przejrzystości i polityki 
informacyjnej spółek giełdowych . 

Przejrzystość spółki i prowa-
dzona przez nią polityka informa-
cyjna należą do kluczowych ele-
mentów wpływających zarówno 

na jej wycenę, koszt długu i płyn-
ność, jak i na osiągane wyniki . 
Większość przeprowadzonych do 
tej pory badań wskazuje na pozy-
tywne efekty większej przejrzy-
stości spółki w odniesieniu do jej 
postrzegania przez inwestorów, 
jej wartości czy przestrzegania 
dobrych praktyk corporate gover-
nance . Jednocześnie polityka in-
formacyjna będzie sama wyni-
kiem wielu czynników związanych 
przede wszystkim ze strukturą 
własności danej firmy, praktyka-
mi i doświadczeniem dominujące-
go lub większościowego akcjona-
riusza, obowiązującymi przepisa-
mi, systemem nadzoru korpora-
cyjnego i kulturą gospodarczą 
danego kraju . Szczególne znacze-
nie dla kształtu polityki informa-
cyjnej spółki przypisuje się roli 
akcjonariuszy większościowych 
i inwestorów instytucjonalnych 
oraz naturalnie obowiązującym 
standardom i przepisom, a także 
aktywności instytucji nadzorują-
cych rynek i efektywności syste-
mu prawnego .

Kwestie przejrzystości i poli-
tyki informacyjnej spółek można 
podzielić na dwie grupy zagad-
nień . Pierwsza grupa obejmuje 
problematykę związaną ze stan-
dardami przejrzystości wynikają-
cymi z przepisów prawa obowią-
zujących w danym kraju . Druga 
grupa zagadnień dotyczy dobro-
wolnego zakresu przejrzystości, 
czyli zakresu informacji ujawnia-
nych przez spółkę decyzją jej ka-
dry zarządzającej (discretionary 
disclosure) . Ten dobrowolny za-
kres dodatkowo ujawnianych in-
formacji stanowi wynik dobrej 

woli i gotowości menedżerów do 
dzielenia się danymi o spółce 
z rynkiem i jest sygnałem, że 
spółka nie tylko wypełnia oczeki-
wane standardy i przepisy, ale 
jest skłonna być jeszcze bardziej 
otwarta dla uczestników rynku . 
Gotowość i chęć kadry zarządza-
jącej do ujawniania dodatkowych 
informacji o spółce jest najczę-
ściej wynikiem interakcji struktu-
ry własności, polityki większo-
ściowego akcjonariusza i systemu 
nadzoru korporacyjnego . 

przejrzystość spółki  
w kontekście teorii  
pryncypała i agenta 

eoria pryncypała i agen-
ta jest jedną z najbar-
dziej popularnych kon-

cepcji wykorzystywanych w anali-
zach z zakresu corporate gover-
nance . Teoria ta zwraca uwagę na 
występowanie sprzecznych intere-
sów między osobą (pryncypałem), 
która zleca wykonanie danej pra-
cy innym (agentom) . Choć pryn-
cypał oczekuje jak najlepiej wyko-
nanej pracy, cele agenta często 
się różnią, gdyż będzie on zainte-
resowany działaniem we własnym 
interesie . Wiedza i kontrola agen-
ta nad przebiegiem wykonywanej 
pracy stawiają pryncypała w gor-
szym położeniu . Musi on się za-
bezpieczać, by praca została przez 
agenta wykonana należycie i stąd 
często ponosi dodatkowe koszty 
związane z motywowaniem agen-
tów i monitorowaniem ich dzia-
łań . Oznacza to zatem, że pro-
blem agencyjny przyczynia się do 
powstania określonych kosztów, 

„Journal of Business and Economic Studies”

Udział menedżera we własności 
a polityka informacyjna i system 
corporate governance spółki 
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które wszyscy uczestnicy chcieli-
by ograniczać, by zapewnić naj-
efektywniejsze działania przy jed-
noczesnej realizacji celów . Ta za-
leżność wpisuje się idealnie w re-
lacje między menedżerem a akcjo-
nariuszem . Związki agencji mię-
dzy tymi dwiema grupami będą 
cechowały się trzema rozwiąza-
niami, które mają zwiększyć efek-
tywność współpracy: • dobrowol-
nym działaniem podejmowanym 
przez agenta w celu ograniczenia 
problemu agencyjnego • działa-
niem pryncypała w celu minimali-
zacji kosztów agencji oraz • dzia-
łaniem zwiększającym efektyw-
ność, które jest wynikiem konku-
rencji na rynku . Schemat propo-
nowanych rozwiązań ograniczają-
cych problem agencji przedstawio-
no na rysunku 1 .

Działania ze strony pryncypa-
ła obejmują najczęściej konkretne 
decyzje akcjonariuszy większo-
ściowych oraz inwestorów insty-
tucjonalnych, a także delegowa-
nie odpowiednio przygotowanych 
przedstawicieli do rady, którzy są 
w stanie monitorować pracę me-
nedżerów i oceniać wyniki ich 
pracy . Wcześniejsze analizy wska-
zywały na pozytywną rolę człon-
ków rady, rekrutowanych spoza 
firmy, w tym członków niezależ-
nych, którzy gwarantują obiek-
tywną ocenę pracy menedżerów 
zarządzających . Informacje doty-
czące składu rady i obejmujące jej 
wielkość, proporcje członków spo-
za firmy i członków niezależnych, 
reprezentację siły poszczególnych 

akcjonariuszy w radzie także są 
pozytywnie odbierane przez ry-
nek . Ponadto pozytywny wpływ 
na spółkę w ograniczaniu kosz-
tów agencji wywierają również 
akcjonariusze większościowi, któ-
rzy ze względu na wielkość zaan-
gażowanych aktywów są zaintere-
sowani aktywnym nadzorem nad 
spółką . Tezy te zostały potwier-
dzone w badaniach wskazujących 
na pozytywne zależności obecno-
ści akcjonariusza większościowe-
go w strukturze własności spółki 
(co najmniej 5%) i wartości firmy 
(wyższe kursy akcji) . Jednakże 
nie znaleziono dowodów wskazu-
jących, że obecność akcjonariu-
szy większościowych będzie ogra-
niczać poziom kosztów agencji 
czy wydatków administracyjnych . 
Choć wielu badaczy oczekiwało 
znacznego ograniczenia kosztów 
agencji przez inwestorów instytu-
cjonalnych, którzy dzięki swojej 
wiedzy i doświadczeniu byliby 
w stanie zapewnić rzetelny nad-
zór nad spółką, prowadzone do 
tej pory badania nie dostarczyły 
jednoznacznego potwierdzenia tej 
współzależności . Analizy wskazu-
ją jednak, że inwestorzy instytu-
cjonalni chętniej angażują się 
w spółki o większym zakresie 
przejrzystości . Jednocześnie nie 
obserwuje się znaczących efektów 
pozytywnych obecności inwestora 
instytucjonalnego, gdy wykazuje 
on jedynie krótkoterminowe zain-
teresowanie spółką . Działania wy-
nikające z funkcjonowania sił 
konkurencji na rynku sprowadza-

ją się do efektywnego funkcjono-
wania rynku kontroli korporacji 
(wrogie przejęcia słabszych firm) 
oraz oddziaływania rynku pracy 
(rynku talentów menedżerskich) . 
Natomiast dobrowolne działania 
podejmowane przez menedżerów, 
które mają na celu ograniczenie 
problemu agencyjnego, obejmują 
najczęściej zwiększenie zakresu 
polityki informacyjnej i dostar-
czanie uczestnikom rynku zwięk-
szonego zakresu danych o spółce . 
Kluczowym problemem jest za-
tem dostęp inwestorów do infor-
macji o wkładzie i wynikach pra-
cy osób zarządzających . Menedże-
rowie obecni na co dzień w spółce 
są bowiem w o wiele lepszej sytu-
acji niż bazujący na raportach in-
westorzy . Mniejszy zakres przej-
rzystości spółki oznacza zatem 
wyższe koszty agencji . Zgodnie 
z prowadzonymi wcześniej bada-
niami obniżenie tych kosztów bę-
dzie możliwe w określonych wa-
runkach:
�z udział menedżera we własno-

ści sprzyja powiązaniu interesów 
menedżera i  akcjonariusza . Nale-
ży jednak pamiętać, że nadmier-
ny jego poziom zwiększa wpływ 
menedżera na decyzję o spółce 
i ogranicza ryzyko wrogiego prze-
jęcia, czym jednocześnie eliminu-
je jego dyscyplinującą rolę; 
�z wynagrodzenie menedżerskie 

oparte na akcjach lub opcjach na 
akcje motywuje menedżera do 
działania zgodnego z interesem 
akcjonariuszy i zwiększającego 
wartość firmy . 

Działania agenta
•  struktura własności 
•  dobrowolny zakres ujawnianych 
    informacji 
•  wynagrodzenia oparte na opcjach 
    na akcje 
•  struktura kapitału

Reakcja rynku:  
•  rynek kontroli 
    korporacji 
•  regulacje rynku 
    pracy 

Działania pryncypała 
–  monitoring ze strony:
•  członków spoza firmy
•  instytucji
•  akcjonariuszy 
    większościowych

Problem 
agencyjny

Rys. 1. Rozwiązania problemu agencji – relacje między poszczególnymi mechanizmami nadzorczymi 
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metodologia badania

adanie objęło 427 spółek 
włączonych w indeks 
Standard and Poors 

z 2000 r ., których dane pochodzi-
ły z badania Transparency and 
Disclosure Survey . Badanie za-
kładało dokładną analizę zakre-
su dobrowolnie udzielanych in-
formacji oraz jego zależność od 
wybranych zmiennych opisują-
cych strukturę nadzorczą spółki . 
Wcześniejsze analizy wskazywały 
na pozytywne zależności między 
obecnością w rankingu S&P oraz 
oceną jakości systemu corporate 
governance . 

Spółki wchodzące w skład in-
deksu S&P łącznie ujawniają 
dane, które stają się podstawą do 
budowy ich charakterystyki w od-
niesieniu do 98 różnych kategorii 
przejrzystości . W efekcie, w bada-
niu wyodrębniono trzy główne ob-
szary przejrzystości: 
�� Struktura własności i relacje 

inwestorskie obejmujące w ankie-
cie S&P 28 pytań i uwzględniają-
ce na przykład odpowiedzi na ta-
kie pytania, jak: 
�z czy spółka w raportach rocz-

nych ujawnia liczbę akcji w obro-
cie oraz liczbę akcji pozostających 
poza obrotem giełdowym;  
�z czy spółka w odstępach rocz-

nych ujawnia strukturę własności 
z uwzględnieniem akcjonariuszy 
mających co najmniej 3% akcji/
głosów; 
�z czy spółka podaje do publicz-

nej wiadomości listę swoich 10 
największych akcjonariuszy; 

�z czy spółka w raportach rocz-
nych informuje o przestrzeganiu 
dobrych praktyk corporate gover-
nance? 
�� Sprawozdawczość finansowa 

i polityka informacyjna obejmują-
ce w ankiecie S&P 35 pytań 
i uwzględniające między innymi 
poniższe kwestie:  
�z czy spółka ujawnia w rapor-

tach rocznych prognozy zysku na 
przyszłe okresy; 
�z czy spółka dostarcza w rapor-

tach rocznych informacje dotyczą-
ce poszczególnych segmentów 
swojej działalności, umożliwiające 
ocenę ich efektywności (a nie po-
daje wyłącznie dane zbiorcze); 
�z czy spółka informuje w rapor-

tach rocznych o strukturze wła-
sności swoich spółek zależnych? 
�� Rada, jej struktura i przebieg 

pracy obejmujące w ankiecie S&P 
35 pytań i uwzględniające na 
przykład kwestie: 
�z czy spółka ujawnia listę człon-

ków rady; 
�z czy spółka podaje do publicznej 

wiadomości status poszczególnych 
członków rady (członek zarządza-
jący, członek niezarządzający, czło-
nek niezależny, członek spoza fir-
my, członek powiązany z firmą)? 

Głównym celem prowadzo-
nych analiz była odpowiedź na 
pytanie, czy wysokość udziału 
menedżera we własności spółki 
będzie miała jakiś związek z pro-
wadzoną przez nią polityką infor-
macyjną, a w szczególności zakre-
sem ujawnianych przez spółkę 
danych . W analizach uwzględnio-
no także inne zmienne: wartość 

firmy, zadłużenie, udział mene-
dżera w strukturze własności, wy-
sokość wynagrodzenia menedżer-
skiego gwarantowanego w opcjach 
na akcje i akcjach oraz wielkość 
spółki jako zmienną kontrolną . 
Badania zostały oparte na anali-
zach korelacji i regresji przepro-
wadzonych z wykorzystaniem opra- 
cowanego modelu . 

wyniki badań 

Statystyki opisowe i analizy  
korelacji 

Statystyki opisowe pozwoliły bli-
żej poznać badane spółki . Spółki 
z próby badawczej wykazują znacz-
ne rozdrobnienie struktury wła-
sności, gdyż spółki wchodzące 
w skład indeksu S&P 500 muszą 
cechować się 50% akcji pozostają-
cych w wolnym obrocie . Średni 
udział menedżera we własności 
spółki wyniósł 1,9%, co oznacza 
bardzo niski jego poziom . Miara 
ta posłużyła do utworzenia czte-
rech przedziałów, według których 
podzielono badane spółki . Wyod-
rębniono przedziały o najwyż-
szym udziale menedżera we wła-
sności (powyżej 7%), udziale wy-
sokim (1,8–7%), udziale średnim 

organizacji 4/2010 z czasopism zagranicznych

,

Tab. 1. Statystyki opisowe badanych spółek 

Udział menedżera we własności 
/ zmienna Brak Niski

(0,001–0,5%)
Średni

(0,5–1,8%)
Wysoki
(1,8–7%)

Bardzo wysoki
(powyżej 7%)

Ogólna miara przejrzystości 71,13 70,62 68,78 68,97 68,94

Przejrzystość dotycząca struktury 
własności 52,29 52,73 50,50 50,22 51,79

Przejrzystość dotycząca 
sprawozdawczości finansowej 77,41 76,12 75,21 76,54 77,14

Przejrzystość dotycząca rady 79,61 79,08 76,61 76,02 74,29

Zadłużenie 23,4 20,9 21,4 15,5 10,6

Wartość rynkowa do wartości 
księgowej 2,18 2,25 2,94 4,22 3,29

Przychody ze sprzedaży (mln) 13 732 6966 5209 8672 6484

Aktywa (mln) 25 428 8675 7883 21 954 9749

Udział menedżera we własności 0 0,22 1,16 4,10 17,15

Liczba spółek w podgrupie 244 32 32 33 31
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(0,5–1,8%), udziale niskim (0,001 
–0,5%) oraz braku udziału mene-
dżera w strukturze własności 
spółki . Tabela 1 przedstawia sta-
tystyki opisowe badanych spółek 
z uwzględnieniem zakresu ich 
przejrzystości w odniesieniu do 
trzech wyodrębnionych obszarów . 

Jak zaznaczono w tabeli 1, 
odnotowano wyższy poziom 
przejrzystości wśród badanych 
spółek w zakresie przejrzystości 
dotyczącej struktury własności, 
rady i sprawozdawczości finanso-
wej w podgrupach, w których 
udział menedżera we własności 
jest niski bądź żaden . Analizy 
wykazały statystycznie istotną 
negatywną korelację między wy-
sokością udziału menedżera we 
własności a ogólnym poziomem 
przejrzystości spółki oraz między 
wysokością udziału menedżera 
we własności a zakresem infor-
macji ujawnianych o radzie . Jed-
nocześnie zauważono, że zmien-
ne opisujące poziom przejrzysto-
ści wykazują statystycznie istot-
ną silną korelację; wyjątkiem 
jest relacja między zakresem in-
formacji dotyczących struktury 
własności a zakresem danych 
ujawnianych w sprawozdawczo-
ści finansowej .  

Analizy regresji 

Przeprowadzone analizy korelacji 
nie dostarczyły jednoznacznych 
wyników . Z tego też względu 
przeprowadzono dodatkowe anali-
zy regresji, które wykazały nastę-
pujące zależności: 
�z większa proporcja członków 

rady spoza firmy współwystępo-
wała z wyższym ogólnym wskaź-
nikiem przejrzystości; 
�z wysokość udziałów inwesto-

rów instytucjonalnych we własno-
ści współwystępował z ogólnym 
wskaźnikiem przejrzystości; 
�z wysokość udziałów akcjonariu-

szy większościowych we własno-
ści współwystępowała z ogólnym 
wskaźnikiem przejrzystości; 
�z poziom zadłużenia w stosun-

ku do wartości firmy wykazywał 
negatywne zależności z ogólnym 
wskaźnikiem przejrzystości, choć 
poziom zadłużenia i wyższe stan-
dardy regulacyjne współwystępo-
wały z większym zakresem da-
nych ujawnianych w sprawozdaw-
czości finansowej; 
�z udział menedżera we własności 

wykazywał silne negatywne współ-
zależności z zakresem ujawnianych  

informacji dotyczących struktury 
oraz pracy i struktury rady . 

Dokładne analizy regresji kon-
centrowały się na identyfikacji 
zależności w dwóch różnych gru-
pach cechujących się niskim (po-
niżej 5%) lub wysokim (powyżej 
5%) udziałem menedżera w struk-
turze własności . Przyjęty podział 
na grupy wynikał z poprzednich 
badań wskazujących na istotne 
znaczenie poziomu 5-proc . udziału 
menedżera we własności w kon-
tekście wartości firmy . W przy-
padku niskiego udziału menedże-
ra we własności zaobserwowano 
silne, statystycznie istotne, nega-
tywne współzależności między 
udziałem menedżera w struktu-
rze własności a zakresem ujaw-
nianych informacji dotyczących 
wszystkich wyróżnionych obsza-
rów . Oznacza to większy zakres 
ujawnianych informacji w przy-
padku mniejszego zaangażowania 
menedżera w strukturze własno-
ści spółki . Jednocześnie obserwa-
cja ta sugeruje, że podejście me-
nedżerów do polityki informacyj-
nej spółki będzie się zmieniać 
w zależności od ich udziału w jej 
strukturze własności . Zjawisko to 
można interpretować, odnosząc 
się do teorii pryncypała i agenta 
i oczekiwanej przez rynek polity-
ki informacyjnej ze strony mene-
dżera . Inaczej mówiąc, wyższe 
udziały menedżera we własności 
zmniejszają problemy agencji, co 
oznacza także mniejszy zakres 
ujawnianych informacji . W gru-
pie o niskim udziale menedżera 
we własności zaobserwowano tak-
że większe poziomy przejrzystości 
w odniesieniu do pracy i struktu-
ry rady w przypadku większej 
proporcji członków spoza firmy 
w radzie . Dodatkowo udział akcjo-
nariuszy większościowych i inwe-
storów instytucjonalnych wykazu-
je pozytywną współzależność 
z poziomem przejrzystości w spół-
kach o niskim udziale menedżera 
we własności .  

Analizy prowadzone w drugiej 
grupie obejmującej spółki cechują-
ce się wyższym udziałem mene-
dżera we własności (powyżej 5%) 
nie wykazały statystycznie istot-
nych zależności z zakresem ujaw-
nianych informacji, choć wszyst-
kie obszary przejrzystości pozy-
tywnie współwystępowały z więk-
szą proporcją członków spoza fir-
my zasiadających w radzie . Więk-
szy udział inwestorów instytucjo-
nalnych pozytywnie współwystępo-

wał z większym ogólnym poziomem 
przejrzystości oraz z zakresem in-
formacji ujawnianych o strukturze 
własności . Dodatkowo wyższy po-
ziom aktywności rynku kontroli 
korporacji współwystępował z więk-
szą przejrzystością w zakresie 
struktury własności, co sugeruje, 
że menedżerowie bardziej zaanga-
żowani we własność spółek 
z branż cechujących się większą 
częstotliwością wrogich przejęć 
chętniej rozwijają relacje inwe-
storskie i ujawniają więcej infor-
macji dotyczących struktury wła-
sności . 

* * *
Udział menedżera we własno-

ści okazał się istotną zmienną 
różnicującą zakres ujawnianych 
przez spółkę informacji . Kluczo-
wym poziomem jest 5-proc . udział 
w strukturze własności – w spół-
kach, w których menedżer miał 
mniej głosów odnotowano więk-
szy zakres ujawnianych informa-
cji, a w przypadku wyższych 
udziałów przejrzystość spółki była 
niższa . Wyniki te, interpretowa-
ne z perspektywy teorii agencji, 
sugerują, że wyższy udział mene-
dżera we własności wiąże interes 
menedżera z interesem spółki 
i ogranicza problemy agencyjne, 
stąd zakres ujawnianych informa-
cji jest mniejszy . Jednocześnie 
obecność większej liczby człon-
ków spoza firmy w radzie sprzyja 
większej przejrzystości we wszyst-
kich badanych obszarach, czyli 
w zakresie informacji ujawnia-
nych o strukturze własności, 
strukturze i pracy rady oraz spra-
wozdawczości finansowej . Wyniki 
te potwierdzają także inne wcze-
śniejsze obserwacje wskazujące na 
zależności występujące między 
udziałem menedżera we własności 
a poszczególnymi mechanizmami 
nadzorczymi . 

Opr . dr Maria Aluchna
Katedra Teorii Zarządzania  
Szkoły Głównej Handlowej 
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