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Wstęp
Zarządzanie strategiczne to niewątpliwie jedna z kluczowych dyscyplin wśród
nauk o zarządzaniu. Decyduje o tym przede wszystkim jej wyjątkowa ranga praktyczna. O sukcesach, rozwoju czy nawet przetrwaniu współczesnych organizacji w
coraz większym stopniu decydują strategie. Bez trafnej koncepcji rozwoju i skutecznego wprowadzenia jej w życie na sukces nie może już liczyć ani duże, ani
małe przedsiębiorstwo, i to bez względu na sektor, w jakim działa. Tradycyjne,
nawet dobrze sprawdzone pomysły biznesowe przestają wystarczać w nowej rzeczywistości. Charakteryzuje się ona coraz silniejszą konkurencją, większymi wymaganiami wobec wszelkich podmiotów, presją na innowacyjność, odmienność od
rywali i coraz lepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Zmusza to do poszukiwania
nowych, lepszych pomysłów rozwojowych. Równocześnie operacyjne zarządzanie,
ograniczone do bieżącej reakcji na nowe wyzwania, nie zadowala w związku z
coraz większą dynamiką i skalą zmian dokonujących się w otoczeniu przedsiębiorstw. Do rangi pierwszoplanowej urasta zatem uprzedzanie trendów czy wręcz
ich kreowanie. Bez tego przedsiębiorstwo skazuje się na zawsze spóźnioną, a przez
to z założenia nieskuteczną reakcję.
Wszystko to powoduje, że zarządzanie strategiczne staje się podstawowym zadaniem menedżerów, przedsiębiorców i wszystkich osób zarządzającymi organizacjami. Zwłaszcza na szczeblach wyższych spycha ono na plan dalszy zadania
związane z zarządzaniem operacyjnym, i to wcale nie dlatego, że zmniejsza się w
jakikolwiek sposób jego ranga, lecz głównie dlatego, że jest ono znacznie łatwiejsze do delegowania na niższe szczeble zarządzania strategicznego. Powstaje w ten
sposób pole dla myślenia strategicznego, prognozowania warunków rozwoju, kreowania koncepcji rozwojowych, dokonywania wyborów strategicznych.
To, że zarządzanie strategiczne stało się w ostatnich latach kluczową, a nawet
prestiżową dziedziną nauk o zarządzaniu czy ekonomii menedżerskiej, nie oznacza, że równocześnie stało się nauką w pełni dojrzałą. Jego rodowód jest stosunkowo niedługi, a współczesne wyzwania gospodarcze kreują zasadnicze pytania o
pożądany kształt i przyszłość zarządzania strategicznego, które wcale nie wydają
się przesądzone. Nie jest jasne na przykład:
• Na ile zarządzanie strategiczne jest specyficznym typem zarządzania, na ile
jest odrębne od zarządzania operacyjnego, a w jakim stopniu się z nim wiąże?
• Jakiej perspektywy czasu dotyczy zarządzanie strategiczne, jak rozumieć długofalowość we współczesnym zarządzaniu i czy w ogóle jest ona dziś możliwa?
• W jakim stopniu koncepcje rozwoju mogą wynikać z analizy, przewidywania
trendów, a na ile powinny one stanowić reakcję na wyzwania bieżące?
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•

Czy zarządzanie strategiczne wymaga jakichkolwiek zapisów, formalizacji,
procedur planistycznych, czy też może się bez nich obyć?
• Kto powinien być zaangażowany w zarządzanie strategiczne, by pogodzić
spójne przywództwo z wykorzystaniem kreatywności i zaangażowania w rozwój większej grupy osób?
• Które typy strategii rozwoju we współczesnych warunkach są najbardziej obiecujące, a które ulegają dezaktualizacji?
Są to tylko przykłady pytań o fundamentalnym znaczeniu, na które nie ma jasnych odpowiedzi. Można w tej sytuacji zaryzykować tezę, iż przyszłość zarządzania strategicznego jest dziś wyjątkowo niejasna, a zatem mamy do czynienia z
kreowaniem strategii rozwoju zarządzania strategicznego.
Jako nauka stosowana zarządzanie strategiczne powinno się rozwijać w ścisłym kontakcie z praktyką gospodarczą. Kreowanie rozwiązań teoretycznych powinno być inspirowane uwarunkowaniami i potrzebami praktycznymi, a ich trafność weryfikowana w realnych warunkach gospodarczych. Jak się wydaje, relacje
między teorią i praktyką zarządzania strategicznego, zresztą nie tylko w Polsce, są
wysoce niezadowalające. Niezbędne staje się głębsze rozpoznanie problemów,
możliwości, doświadczeń i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zarządzania strategicznego, by na tej podstawie kreować teorie i modele nowatorskie, inspirujące i
praktyczne zarazem.
Cykliczna konferencja, organizowana po raz szósty przez zespół Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod hasłem
przewodnim „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, ma za zadanie tworzyć
pomosty pomiędzy teoretyczną i praktyczną stroną zarządzania strategicznego.
Organizatorzy mają nadzieję, że zgłoszone referaty, prezentacje i dyskusja przyczynią się do rozwoju zarządzania strategicznego, nawet jeśli niektóre kluczowe
problemy rozwojowe pozostaną otwarte.
Andrzej Kaleta
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce

Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Kruk,
Katarzyna Skrzeszewska
Akademia Morska w Gdyni

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
W ŚWIETLE WYMAGAŃ
ROZWOJU TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO

Poszczególne przedsiębiorstwa mają zróżnicowany wpływ na środowisko przyrodnicze, choć czynnik ekologiczny coraz intensywniej kształtuje poziom ich konkurencyjności. Dotyczy to wzrastającej ilości wytwarzanych towarów i świadczonych usług. Sytuacja, o której mowa, wynika z dojrzewającej świadomości społecznej, dotyczącej konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, które stopniowo zatraca zdolność do samoregulacji. W konsekwencji poszczególne kraje
przyjmują strategię ekorozwoju, według której obowiązek ochrony środowiska
przyrodniczego jest elementem prawidłowego gospodarowania i nie wolno zakładać, że może pozostawać w konflikcie z interesami gospodarki, a wszelką działalność naruszającą ten obowiązek uznaje się za nielegalną.
Jednak tego typu podejście do zagadnień związanych z ochroną środowiska
przyrodniczego nie znajduje potwierdzenia w badaniach międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, w ramach których opracowuje się i permanentnie doskonali liczne koncepcje jej mierzenia. Według jednej z ostatnio sformułowanych definicji przez pojęcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki rozumie się zdolność kraju do tworzenia wartości dodanej i takiego wzrostu bogactwa narodowego,
który jest następstwem odpowiedniego zarządzania zasobami i procesami oraz
właściwego dysponowania atrakcyjnością kraju i zarządzania tzw. agresywnością
działania, które uwzględniają wymiar globalny i lokalny oraz integrują wymienione elementy w jednolity, spójny model społeczno-ekonomiczny1.
1

The World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne 2005.
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Nie wdając się w rozległe rozważania na temat dylematów metodologicznych
związanych z pojęciem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki2, należy
zauważyć, iż w koncepcjach, w których w szerokim stopniu uwzględnia się czynniki makroekonomiczne, środowisko przyrodnicze zasadniczo nie występuje lub
jest traktowane marginalnie. Podobnie przedstawia się ta kwestia, gdy przedmiotem analizy uczynić rankingi konkurencyjności gospodarek, które są zróżnicowane
pod względem zarówno zakresu badań, jak i ich metodologii. W każdym z nich na
wskaźnik końcowy, według którego sporządza się listę rankingową krajów, składa
się wiele (mniej lub bardziej rozbudowanych wewnętrznie) grup wskaźników
szczegółowych. Wśród nich dominują wskaźniki o charakterze ekonomicznym. Po
prawie dwudziestu latach prowadzenia badań nad konkurencyjnością odniesioną do
różnych poziomów analizy ekonomicznej można skonstatować, iż współcześnie
teoria konkurencyjności przedsiębiorstwa jest posadowiona na odmiennych fundamentach metodologicznych niż teoria konkurencyjności gospodarki, a szerokie
konotacje – w tej ostatniej – z czynnikami makroekonomicznymi uwalniają ją od
podejścia mikroekonomicznego. Jednak zarówno w ujęciu makro-, jak i mikroprzedmiotem szczególnego zainteresowania ekonomistów pozostaje przedsiębiorstwo. Wydaje się, iż pewnego rodzaju (dotąd jednak zbadane jedynie pobieżnie)
powiązanie teorii konkurencyjności przedsiębiorstwa z teorią konkurencyjności
gospodarki jest możliwe, jeżeli spojrzy się na pojedynczy podmiot z uwzględnieniem jego otoczenia, zwłaszcza – dalszego.
Otoczenie przedsiębiorstwa to skomplikowany system wielu zmiennych zewnętrznych (tj. tendencje, zdarzenia, rynki), które tworzą kontekst jego działania3.
Wykorzystanie kryterium możliwości wpływania na poszczególne elementy otoczenia przez przedsiębiorstwo pozwala wyróżnić jego otoczenie bliższe i dalsze. O
znaczeniu otoczenia dla przedsiębiorstwa świadczy to, że jest ono przedmiotem
szczególnego zainteresowania zarówno w ekonomii, jak i w naukach o zarządzaniu4. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX w. w modelach otoczenia dalszego
rzadko uwzględniano rangę szeroko rozumianej ochrony środowiska, ekologii czy
zasobów naturalnych jako istotnego czynnika rozwoju przedsiębiorstwa. Jego rola
wzrosła po konferencji ONZ pt. „Środowisko i rozwój”, która została zorganizowana w Rio de Janeiro w 1992 roku. Uważa się nawet, iż właśnie to wydarzenie
2

Więcej na ten temat m.in. w: J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005; H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007; Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej
Unii Europejskiej, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
3 K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998, s. 103.
4 Por. K. Skrzeszewska, Model wielopłaszczyznowy otoczenia dalszego przedsiębiorstw, [w:]
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, red. H. Adamkiewicz-Drwiłło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13-18.
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zapoczątkowało tzw. erę ekologiczną. Uwzględniając ten fakt oraz równocześnie
nasilające się procesy globalizacji i regionalizacji, można przedstawić otoczenie
dalsze współczesnego przedsiębiorstwa w ujęciu przestrzennym jako zbiór czynników występujących na różnych płaszczyznach. Między poszczególnymi płaszczyznami zachodzą relacje, o których sile decyduje ranga danego zjawiska. Wydarzenia zachodzące w skali światowej znajdują odbicie na kolejnych płaszczyznach,
podobnie jak wydarzenie w danym kraju może wywołać efekt we wszystkich pozostałych wymiarach otoczenia. W odniesieniu do elementów wpływających na
działanie przedsiębiorstwa analiza czynników, wymienianych w literaturze jako
determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw, pozwala na konstatację, iż wszystkie czynniki otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, klasyfikowane ze względu na
źródło swego pochodzenia, tworzą następujące zbiory rozłączne: władza, ludzie/społeczeństwo, nauka oraz środowisko (rys. 1).
władza

ludzie

środowisko

nauka
otoczenie krajowe

władza

PRZED-

środowisko

nauka
ludzie

władza
środowisko

organizacje
regionalne

ludzie

SIĘBIOR-

nauka

organizacje
międzynarodowe
otoczenie
międzynarodowe

ludzie

władza

STWO
środowisko

nauka

Rys. 1. Model otoczenia dalszego przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie autorskie. Więcej na ten temat w: K. Skrzeszewska, Determinanty funkcjonowania
przedsiębiorstw armatorskich (rozprawa doktorska), WE UG, Sopot 2001, (niepubl.); K. Skrzeszewska, Model wielopłaszczyznowy otoczenia dalszego przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania
rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej,
red. H. Adamkiewicz-Drwiłło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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W tym kontekście należy zauważyć, iż w proponowanym ujęciu modelowym
zbiór elementów, na które składa się środowisko, został potraktowany równorzędnie z pozostałymi. Do elementów tego zbioru zaliczono zarówno środowisko przyrodnicze (uwarunkowania klimatyczne, dostępność i bogactwo zasobów naturalnych), jak też klęski żywiołowe i katastrofy ekologiczne, wywierające wpływ na
działalność przedsiębiorstw znajdujących się nie tylko na obszarze ich występowania. Negatywne skutki działalności przedsiębiorstw sprzyjają podejmowaniu decyzji, zapadających na różnych szczeblach władzy, których nadrzędnym celem jest
minimalizowanie strat środowiskowych wywoływanych przez te podmioty. Wobec
powyższego problem ochrony środowiska podejmowany jest na wszystkich płaszczyznach otoczenia:
1) międzynarodowej (np. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca zmian klimatycznych przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.,
której uzupełnieniem jest Protokół z Kioto oraz międzynarodowa konwencja o
zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki MARPOL ’73/78),
2) organizacji międzynarodowych (np. VI Program Działań na rzecz Środowiska UE, odnowiona Strategia UE dotycząca trwałego rozwoju),
3) organizacji regionalnych (np. program współpracy transgranicznej „Południowy Bałtyk 2007-2013”),
4) krajowej (np. Konstytucja RP, art. 74, Prawo ochrony środowiska, dokumenty aktualizujące polską politykę ekologiczną).
Działania legislacyjne podejmowane są dwutorowo; z jednej strony dotyczą
rozwiązań ogólnych obejmujących wszystkie przejawy działalności gospodarczej,
z drugiej zaś odnoszą się do rozwiązań sektorowych. Jednak, aby przynosiły one
oczekiwane rezultaty, działania prośrodowiskowe muszą być wpisane w strategię
przedsiębiorstwa.
Istnienie licznych regulacji (w postaci dokumentów o różnej randze i stopniu obligatoryjności ich stosowania) powoduje, iż środowisko – z punktu widzenia przedsiębiorstwa – jest czynnikiem wyjątkowo złożonym. Ponadto, znaczenie problemu ochrony środowiska jest w społeczeństwie na tyle duże, że przedsiębiorstwa podejmują działania, które pozytywnie wpływają na ich wizerunek. Regulacje, jakim jest poddawane
(i którym się poddaje) przedsiębiorstwo, można zatem rozpatrywać na trzech szczeblach obligatoryjności i trzech poziomach efektów oczekiwanych (rys. 2):
• I stopień – rozwiązania obowiązkowe, mające zapewnić odpowiedni poziom
bezpieczeństwa i ochrony środowiska (instrumenty prawno-administracyjne,
ekonomiczne, informacyjno-planistyczne itd.);
• II stopień – rozwiązania dobrowolne, mające korzystnie wpływać na wizerunek
przedsiębiorstwa (np. Karta Biznesu Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej, Environmental Management System British Standard
7750:1994, ISO 14001:2004, Responsible Care, Polski Ruch Czystej Produkcji,
Program „Odpowiedzialność i Troska”);
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•

III stopień – rozwiązania dobrowolne, służące efektywniejszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów (np.: General Motors – GM Environmental Principles, ABB – system HVDC Light, technologia Motorformer, Ericsson – Design
for Environment).
Stopień obligatoryjności

Oczekiwane efekty

dobrowolne

Rozwiązania
własne

dobrowolne

Kodeksy,
systemy jakości

obowiązkowe

Prawo międzynarodowe, krajowe,
konwencje międzynarodowe

wzrost efektywności
wykorzystania
posiadanych zasobów
poprawa wizerunku
przedsiębiorstwa

wzrost bezpieczeństwa
i poprawa ochrony
środowiska

Rys. 2. Piramida regulacji dotyczących otoczenia przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Spruyta: Ship Management, Lloyd’s of London Press
Ltd., London 1994, s. 135.

Pod pojęciem rozwoju trwałego i zrównoważonego (sustainable development)
– potocznie utożsamianego z ekorozwojem – rozumie się formę gospodarowania,
w której są równorzędnie traktowane: kapitał społeczny, przyrodniczy oraz ekonomiczny. Jest to więc sposób prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego, który powinien zapewniać dobrobyt społeczny, nie powodować degradacji środowiska oraz sprzyjać zachowaniu najcenniejszych jego elementów, aby umożliwić wykorzystywanie zasobów przyrodniczych
przyszłym pokoleniom (tzw. zasada sprawiedliwości międzypokoleniowej).
Najczęściej spotykane wskaźniki rozwoju trwałego i zrównoważonego są podzielone na trzy następujące grupy funkcjonalne5:
1) presja wywierana na środowisko – dotyczą one tych form działalności gospodarczej, które powodują zmniejszenie jakości i ilości zasobów naturalnych;
wskazują na główne przyczyny problemów i zagrożeń oraz prezentują antropogen5

B. Fiedor, Ogólny przegląd doświadczeń i koncepcji, [w:] Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys,
Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, s. 153-155.
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ne obciążenia zasobów środowiska przyrodniczego; są to zarówno wskaźniki presji
bezpośredniej, jak i presji pośredniej;
2) stan środowiska – wskazują na jakość środowiska przyrodniczego i jego zasobów: służą do pomiaru jakości środowiska (zwłaszcza tych elementów, od których bezpośrednio zależy zdrowie ludzkie i dobrobyt materialny); mają być pomocne do syntetycznego przeglądu stanu środowiska oraz wytyczania możliwych
tendencji rozwojowych;
3) działania zapobiegawcze – zwane również wskaźnikami reakcji (lub odpowiedzi) społecznej na problemy związane ze stanem środowiska; informują o stopniu zainteresowania społeczeństwa problematyką prośrodowiskową.
W roku 2001 Rada Europy przyjęła Strategię Rozwoju Zrównoważonego, co zapoczątkowało prace związane z opracowaniem systemu wskaźników rozwoju trwałego i zrównoważonego dla krajów UE. W Strategii Lizbońskiej (2000) podkreślono
występowanie bezpośredniej zależności między środowiskiem przyrodniczym i konkurencyjnością gospodarki, a wśród wskaźników pojawiły się takie, które dotyczyły
tempa rozwoju gospodarczego, zdrowia społeczeństw, problemów starzenia się,
zmian klimatu i zagadnień energii oraz gospodarowania zasobami naturalnymi6.
Globalne ocieplenie spowodowało nasilenie się wielu niekorzystnych zjawisk
(powodzie, susze, huraganowe wiatry itp.). Państwa świata podejmują więc działania, które mają zmniejszyć tempo zmian klimatycznych. Jedną z takich inicjatyw
jest zmniejszenie emisji gazów (w tym: dwutlenku węgla – CO2 i dwutlenku siarki
– SO2) sprzyjających globalnemu ociepleniu. Takie działania nie muszą jednak
przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, ponieważ ich efektem jest najczęściej wzrost kosztów związanych z dostosowaniem procesu produkcyjnego do wymagań środowiskowych.
Niektóre kraje (np. USA) nie chcą wprowadzać ograniczeń w emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2), argumentując swoją decyzję obawą przed spadkiem
tempa wzrostu gospodarczego. Państwa, które nie podejmują działań w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych, postępują zgodnie z interesem własnym, ale z
naruszeniem interesów pozostałych państw oraz zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej. Z jednej strony narzucanie ograniczeń emisji poszczególnych związków
i substancji (w tym CO2) może niekorzystnie wpływać na działalność przedsiębiorstw (np. wzrost kosztów), z drugiej zaś – docelowo powodować poprawę stanu
środowiska przyrodniczego, co pozwoli na redukcję wydatków (prywatnych i publicznych) ponoszonych np. na leczenie chorób czy uzdatnianie wody pitnej.
Negatywnym skutkiem procesów dostosowawczych do wymagań ochrony środowiska może być wzrost kosztów badań, kosztów związanych z wdrażaniem no6 J. Śleszyński, Wskaźniki trwałego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i
ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyd. WSE, Białystok 2007,
s. 16-17.
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wych rozwiązań, a tym samym (zanim produkt przejdzie w fazę standaryzacji) –
wzrost cen rynkowych. Trzeba również odróżniać sytuacje, w których przedsiębiorstwa dobrowolnie wprowadzają wyższe wymagania, od tych, które wynikają z
obowiązujących regulacji normatywnych. Jest to warunek umożliwiający odróżnienie producenta rzeczywiście przyjaznego środowisku od tego, którego de facto
nie charakteryzuje w tym zakresie myślenie strategiczne. Wyróżniający się producent przyciąga klientów o wysokiej świadomości ekologicznej, co może mieć
wpływ na wzrost jego konkurencyjności.
Korzyści będą miały również te przedsiębiorstwa, których działalność jest lub
będzie wiązała się z produkcją urządzeń i technologii prośrodowiskowych, które nie
powodują niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym lub (w wypadku produktów) nie zawierają substancji toksycznych. Na przykład ze względu na zaplanowany przez UE wzrost udziału odnawialnych źródeł energii szansę na rozwój mają
przedsiębiorstwa dostarczające kolektory słoneczne, ekologiczne systemy grzewcze, urządzenia do pozyskiwania energii wiatru, wody, rośliny energetyczne itp.
Ponadto UE planuje zwiększenie udziału biokomponentów w paliwie samochodowym (tzw. biopaliwa). Jest to szansa dla kolejnej grupy producentów. Ze względu
na coraz powszechniejsze postawy proekologiczne w wielu społeczeństwach, możliwość rozwoju i szansę wzrostu konkurencyjności mają producenci dóbr wolnych
od konserwantów lub zawierających konserwanty i inne związki chemiczne w
ograniczonym stopniu (np. producenci kosmetyków, żywności, odzieży i inni).
Należy jednak zauważyć, że tego typu działania są najskuteczniejsze w społecznościach bogatych, ponieważ w większości krajów świata cena nadal jest podstawowym kryterium podejmowania decyzji o nabyciu danego produktu.
Należy jednak pamiętać, że w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej
przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Większość z nich rozwija działalność badawczo-rozwojową, która świadczy
o określonej skłonności do innowacji. Innowacje stanowią jeden z istotniejszych
czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dlatego relatywnie wysoka skłonność do innowacji świadczy o jego dążeniu do sprostania warunkom konkurencji i
poprawie owej konkurencyjności. Szczególne znaczenie zaczyna nabierać konkurencyjność ekologiczna rozumiana jako właściwość określającą zdolność dostosowania się przedsiębiorstwa do warunków rynkowych związanych z proekologicznymi zachowaniami innych podmiotów (producentów i konsumentów) oraz zdolność do konkurowania i osiągania korzyści z podejmowanych działań na rzecz
środowiska przyrodniczego.
Aby tak jednak było, ważne jest, aby środowisko jako istotny czynnik rozwoju
trwałego i zrównoważonego znalazło swoje odzwierciedlenie w koncepcjach międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Ponadto ważne jest, aby rankingi
konkurencyjności opracowywane przez ośrodki badawcze świata tworzyły wskaźniki szczegółowe, uwzględniające znaczenie szeroko rozumianego środowiska.
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Ranga ich powinna wskazywać na równorzędne jego traktowanie, obok tak ważnych obszarów jak: władza, społeczeństwo czy nauka.
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BUSINESS COMPETITIVENESS
IN THE LIGHT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary
Competitiveness is often defined (in general way) as a business ability to stay on the market.
Nowadays the sustainable development concept gains more and more adherents. In changeable surroundings, the environment, as a development factor, becomes more important. Businesses, during
planning their activities, have to take into account problems of the environment protection. For many of
them, these problems are development barrier, but other businesses consciously decide on using “green”
(environment friendly) technologies, and they built their competitive advantage on this strategy.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
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ROZSZERZANIE I KURCZENIE
ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
JAKO PODSTAWOWE ETAPY EWOLUCJI JEGO STRATEGII

1. Wstęp
Klasyczne podejście do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem narzuca
proste rozumowanie. Zarządzanie strategiczne jest aktywnością naczelnego kierownictwa w celu kształtowania długookresowego kierunku jego działalności1,
przedsiębiorstwo zaś jest jednoznacznie identyfikowalną jednostką wyodrębnioną
prawnie, ekonomicznie i organizacyjnie2. Tymczasem obserwacja rzeczywistości
gospodarczej pozwala stwierdzić, że nie ma jednego, uniwersalnego wzorca strategii sukcesu przedsiębiorstwa. Wraz z upływem czasu obserwuje się tendencję do
częstszego wykorzystania jednych rodzajów strategii i pomijania innych. Można to
zjawisko wyjaśnić w kategoriach mody, ale też można starać się poszukać wpływu
czynnika zewnętrznego wobec procesów zarządzania.
Podejście instytucjonalne w teorii przedsiębiorstwa, czyli metodologiczne założenie, że wyjaśnianie zachowań przedsiębiorstwa powinno się odwoływać do
jego wewnętrznych atrybutów, a nie do zjawisk w jego otoczeniu, zazwyczaj podnosi znaczenie cen i kosztów transakcyjnych3. Przedsiębiorstwo internalizuje działania gospodarcze do momentu, gdy koszty produkcji nie przewyższają kosztów
zawierania transakcji rynkowych. Wszystko zależy więc od wewnętrznych umie1

J. Sutherland, D. Canwell, Key Concepts in Strategic Management, Palgrave-McMillan, New
York 2004, s. 258-259.
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo_(ekonomia) (9.06.2008).
3 R. Loveridge, Institutional approaches to business strategy, [w:] The Oxford Handbook of
Strategy, t. 1: A Strategy Overview and Competitive Strategy, red. D. Faulkner, A. Campbell, Oxford
University Press, Oxford 2003, s. 102.
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jętności dyscyplinowania kosztów działalności przedsiębiorstwa. Funkcja celu
przedsiębiorstwa ostatecznie powinna być opisana jako dążenie do minimalizacji
kosztów jego działalności. Zarządzanie strategiczne powinno kształtować możliwe
najniższe koszty całkowite działalności.
Powyżej zaprezentowane imponderabilia strategiczne prowadzą do sformułowania pytania o strategię sukcesu przedsiębiorstwa. Co na przykład wyznacza zakres
działalności przedsiębiorstwa, czy lepiej jest dążyć do konstruowania zdywersyfikowanych i autarkicznych jednostek gospodarczych poprzez forsowanie strategii dywersyfikacji, czy też wyspecjalizowanych organizacji poprzez strategie koncentracji?
W kolejnej części opracowania zostanie zaprezentowany krótki przegląd poglądów na efektywnościową determinację strategii przedsiębiorstwa. Następnie
będą wskazane przeobrażenia technologiczne współczesnego instrumentarium
menedżerskiego i ich wpływ na wybór strategii przedsiębiorstwa. Dalej na podstawie uzasadnień efektywnościowych i technologicznych podjęta zostanie próba
wyjaśnienia dotychczasowej ewolucji strategii przedsiębiorstw.
Tezą główną opracowania jest twierdzenie, że strategie przedsiębiorstw są zdeterminowane dwoma czynnikami. Pierwszy wynika z poszukiwania optymalnego
zakresu i skali działalności przedsiębiorstwa ze względu na kryterium relacji kosztów wykorzystania hierarchii organizacyjnej do kosztów wykorzystania rynku,
drugi zaś jest związany z postępem technicznym w dziedzinie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ekonomicznych potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie.

2. Efektywność strategii przedsiębiorstwa
Strategiczne decyzje o zakresie działalności przedsiębiorstwa pozwalają na zakreślanie granic organizacyjnych w trzech kierunkach:
1) poziomym – ściśle związanym ze skalą jednorodnej dziedzinowo działalności i liczbą względnie samodzielnych jednostek organizacyjnych pozostających pod
wspólnym kierownictwem;
2) pionowym – polegającym na włączaniu w zakres działalności uprzednich
lub następczych jednostek organizacyjnych wzdłuż wspólnego łańcucha kreacji
wartości dla wyróżnionych klientów finalnych;
3) lateralnym – oznaczającym włączanie w zakres działalności jednostek organizacyjnych należących do odmiennych sektorów gospodarczych i często skierowanych na różne rynki docelowe.
Cechą charakterystyczną każdej z tych możliwości jest wspólny nadzór menedżerski, który ma gwarantować kontrolę nad kosztami działalności, ryzyka i wiedzy.
Koszty działalności są determinantą wspomnianej wyżej ekonomiki transakcji.
Ograniczona racjonalność agentów ekonomicznych z różnych przedsiębiorstw, ich
oportunistyczne postawy oraz brak możliwości modyfikowania powtarzalnych
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transakcji powodują, że koszty nadzoru sprawowanego za pomocą relacji hierarchicznych są zwykle niższe niż koszty wykorzystania rynku4. Szczególnie opłacalne jest zwiększanie zakresu działalności przedsiębiorstwa poprzez strategię integracji poziomej, bowiem kontrakty ekonomiczne są tu zdecydowanie powtarzalne
oraz łatwe do zestandaryzowania i monitorowania. Najmniej korzystna jest strategia rozwoju lateralnego przez kreowanie konglomeratu jednostek gospodarczych z
powodu ich zróżnicowania i braku podobieństwa.
Koszty panowania nad ryzykiem są tym większe, z im wyższym stopniem moralnego hazardu zarządzający mają do czynienia w relacjach z partnerami ekonomicznymi. Jest to problem pozyskania informacji o rzeczywistych kosztach ich
działalności5. Racjonalne decyzje menedżerskie mogą zatem zapadać, jeśli dysponuje się własną bazą danych, czyli gdy niepewne operacje gospodarcze są kontrolowane w trybie zarządzania. Koszty niepewności skłaniają zapewne w wyższym
stopniu do forsowania strategii rozwoju pionowego i lateralnego niż poziomego,
bowiem w tym ostatnim wypadku zarządzający dysponują niezbędnym doświadczeniem i wiedzą.
Wreszcie wiedza może także stać się źródłem wzrostu kosztów kontraktów
rynkowych. Kooperacja niezależnych przedsiębiorstw wymaga uzgodnienia zindywidualizowanych zasobów wiedzy, co prowadzi do zwiększenia liczby negocjacji i wysiłku zmierzającego do uzgadniania czasem najdrobniejszych szczegółów.
Zróżnicowana wiedza i ambitne postawy partnerów gospodarczych grożą znaczącą
komplikacją realizacji wspólnych przedsięwzięć6. Do kreowania wysokich kosztów
kontraktów rynkowych mogą prowadzić zwłaszcza strategie rozwoju lateralnego i
pionowego.
Tabela 1. Efektywność strategii przedsiębiorstwa
Strategia rozwoju
Poziomego
Pionowego
Lateralnego

działalności
niskie
średnie
wysokie

Koszty
opanowania
ryzyka
wysokie
niskie
niskie

uzgadniania
wiedzy
niskie
wysokie
wysokie

Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia maksymalizacji efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa
(tab. 1) strategie rozwoju lateralnego i pionowego zwykle przegrywają z efektywnością
rynku. Strategia rozwoju poziomego jest najbardziej predysponowana do rozszerzania
4 F. Santos, K. Eisenhardt, Organizational boundaries and theories of organization, „Organization Science” 2005 vol. 16 nr 5, s. 492.
5 Tamże, s. 492-493.
6 Tamże, s. 493.
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granic organizacyjnych przedsiębiorstwa, ale też jest ograniczana potencjałem efektywnego popytu rynkowego. Oznacza to, że naturalna jest tendencja do ścisłego koordynowania działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych reprezentujących ten
sam sektor i ukierunkowanych na obsługę tych samych klientów docelowych. Tę prawidłowość zmienia jednak interwencja czynnika technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie ICT (information and communication technology).

3. Postęp ICT a swoboda formowania strategii przedsiębiorstwa
Konsultanci A.T. Kearney Incorporation, mianowicie J. Aurik, G. Jonk i
R. Willen, postrzegają proces formułowania strategii jako podobny do wprowadzania
zmian w ludzkim łańcuchu DNA i dlatego nazywają go procesem przebudowy genotypu korporacyjnego7. Podstawowym elementem korporacyjnego genotypu jest,
według nich, jednostkowa zdolność biznesowa, będąca elementem korporacyjnego
łańcucha wartości (złożonego z trzech segmentów: wiedzy, transakcji i fizycznych
aktywów)8. Strategia przedsiębiorstwa tworzy się pod wpływem tzw. prawa Coase’a,
które wymusza instytucjonalizację zbiorów zdolności biznesowych, gdy wykorzystanie rynku jest drogie, oraz przeciwnie, atomizację zdolności biznesowych, gdy
wykorzystanie rynku staje się tańsze od utrzymywania instytucjonalnej struktury.
Według J. Aurika, G. Jonka i R. Willena wraz z pojawieniem się i upowszechnieniem Internetu jako medium informacyjnego znacząco spadły koszty wymiany informacji i koordynacji działań, co współcześnie tworzy uwarunkowania do strategii
atomizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw (rys. 1).
Istnieją dwie podstawowe determinanty skłaniające kierownictwa przedsiębiorstw do forsowania zmienionych strategii, a mianowicie9:
1) intensywność wykorzystania informacji w danym biznesie,
2) spójność zdolności biznesowych.
Najmniejsza intensywność wykorzystania informacji charakteryzuje te przedsiębiorstwa, które zawdzięczają sukcesy zdolnościom biznesowym ulokowanym w
fizycznym segmencie łańcucha wartości, średnią intensywność wykazują przedsiębiorstwa zawdzięczające powodzenie zdolnościom biznesowym z transakcyjnego
segmentu łańcucha wartości, a największą intensywnością cechują się przedsiębiorstwa opierające się na segmencie łańcucha wartości zbudowanym dzięki akumulacji wiedzy. Druga z determinant zmiany strategii wynika z możliwości osiągnięcia przez zatomizowane zdolności biznesowe ekonomicznie uzasadnionej skali
działalności. Bywa, że ograniczenie to staje się przeszkodą w przeformułowaniu
7 J. Aurik, G. Jonk, R. Willen, Rebuilding the Corporate Genome, J. Wiley&Sons Publ., New
York 2002, s. 12.
8 Tamże, s. 24.
9 Tamże, s. 23.
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Koszt
informacji i
Koszt informacji
i koordynacji
koordynacji

konglomeraty
korporacje

Strategiczne jednostki biznesu

Fraktalne zespoły
zadaniowe

Poziom instytucjonalizacji biznesów

strategii przedsiębiorstwa. Ogólnie ujmując, można powiedzieć, że strategie nie
mogą być w przedsiębiorstwach kształtowane dowolnie, bo wynikają z istniejącego
genotypu korporacyjnego. Sam genotyp może być poddawany genetycznej reinżynierii, o ile tylko stosowne determinanty na to pozwalają10.

czas
Rys. 1. Atomizacja korporacji
Źródło: J. Aurik, G. Jonk, R. Willen, Rebuilding the Corporate Genome, J. Wiley&Sons Publ.,
New York 2002, s. 17.

Powyższe rozumowanie prowadzi do sformułowania zależności o tym, że granice organizacyjne przedsiębiorstwa rozmywają się bardzo silnie, jeśli czynnikiem
integrującym łańcuch wartości współdziałających jednostek gospodarczych jest
wiedza, w mniejszym stopniu, gdy czynnikiem integrującym są kontrakty cywilnoprawne, a najmniej, gdy czynnikiem integrującym jest komplementarność aktywów
materialnych. Ograniczeniem rozmywania granic organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zapewnienie opłacalnej ekonomicznie skali działalności.
W zasadzie więc najbardziej podatne na koordynowanie działalności są jednostki gospodarcze opierające działalność na wspólnych kompetencjach, a to oznacza, że są zintegrowane już nie tylko poziomo. Rozmywanie się granic organizacyjnych musi być częstszym zjawiskiem niż to obserwowano w przeszłości, pod
warunkiem, że w sukurs temu procesowi idzie wsparcie zarządzania przez ICT.
Dopiero ten czynnik obniża koszty koordynacji działalności gospodarczej i integruje niezależne jednostki gospodarcze.
10

Tamże, s. 24-26.
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4. Ewolucja strategii przedsiębiorstwa
Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa w żadnym okresie nie były zróżnicowane przypadkowo, przeciwnie, można twierdzić, iż w każdym czasie istniała
dominująca tendencja. Ich identyfikację w czasie zaprezentowano na rys. 2.
do Specjalistyczne kompetencje
1950
menedżerskie

Strategie poziome (skala
działania)

Problem bariery
popytu

1951-1960

Ogólne kompetencje
menedżerskie

Strategie pionowe (koncerny)

Problem
efektywności
koncernu

1961-1970

Harwardzka koncepcja
strategii

Strategie pionowe i poziome
(konglomeraty pokrewne)

Problem oceny i
wsparcia jednostek

1971-1980

Strategiczne planowanie
portfela

Strategie lateralne
(konglomeraty
zróżnicowane)

Problem alokacji
zasobów

1981-1990

Strategiczne planowanie
łańcucha wartości

Strategie pionowej
koncentracji (łańcuch
dostaw)

Problem kooperacji

1991-2000

Strategiczne planowanie
portfela kluczowych
kompetencji

Strategie pionowej i poziomej
koncentracji (sieć)

Problem lojalności i
zaufania

2001-2010

Strategiczna perspektywa
kooperencji

Strategie lateralne
współpracy i rywalizacji (sieć
neuronowa)

?

2010

?

Rys. 2. Ewolucja kształtowania strategii przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie zainspirowane pracą M. Gold, K. Luchs, Why diversity? Four decades of management thinking, [w:] The Oxford Handbook of Strategy, t. 2: Corporate Strategy,
red. D. Faulkner, A. Campbell, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 37.

Okres do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku to czas formowania koncernów,
najczęściej pionowo skooperowanych. Ewidentnie oddziałuje tu prawo relacji
kosztów transakcyjnych do kosztów wytwarzania. Strategia pionowego rozwoju
jest strategią sukcesu. Przedsiębiorstwa w formie koncernów stają się coraz większe i napotykają barierę efektywności zarządzania. Wzrost służb administracyjnych
stale zwiększa koszty stałe, co podnosi wartość progu rentowności, a udziały w
rynkach nie mogą rosnąć w nieskończoność. Pojawia się harwardzki pomysł anali-
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zy SWOT, prowadzący do równoważenia strategii rozwoju pionowego i poziomego.
Wspólne koszty stałe rozkładają się na większą liczbę rodzin produktów, co osłabia
oddziaływanie bariery popytu, ale tylko czasowo. Ukształtowane konglomeraty zaczynają odczuwać problemy racjonalnej oceny i monitorowania aktywności gospodarczej, pojawiają się pierwsze zastosowania technologii informatycznych, co sprzyja wycofywaniu się z mniej efektywnych zastosowań zasobów dysponowanych ku
zastosowaniom bardziej efektywnym. Techniki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji skłaniają do wychodzenia poza dotychczasowe sektory gospodarcze dzięki strategicznemu planowaniu portfelowemu jednostek biznesowych.
Okazuje się jednak, że techniki informacyjne umożliwiają racjonalniejsze sterowanie całym łańcuchem dostaw. Pojawia się idea zarządzania łańcuchem dostaw,
które znacząco obniża koszty wytwarzania produktów finalnych.
Komplikuje się jednak zadanie kooperacji dziesiątek partnerów gospodarczych,
którego nie da się rozwiązać bez powszechnego zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ze szczególną rolą Internetu). Poszczególni partnerzy
mogą działać jak małe i elastyczne podmioty gospodarcze, bazując na swoich kluczowych kompetencjach (wyróżniających umiejętnościach). Przedsiębiorstwa realizują strategie uwikłania w złożone sieci organizacji. Wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne demokratyzują dostęp do wiedzy i utrudniają jej
ukrywanie przed konkurentami. Pojawia się problem strategiczny, na ile wiedzę
współtworzyć i dzielić się nią, a na ile wchodzić w relacje konkurencji, co pozwala
wypracować ideę kooperencji.
Internet i technologie informacyjno-komunikacyjne stają się spoiwem między
współpracującymi przedsiębiorstwami, i to współpracującymi kompleksowo albo w
wybranych tylko dziedzinach, podczas gdy w innych dziedzinach ze sobą konkurującymi. Rozwój technologii wspomagających zarządzanie zaciera granice nie tylko
między przedsiębiorstwami skooperowanymi, ale nawet między konkurującymi.

5. Prawidłowość ewolucji strategii
Dokonany powyżej przegląd dowodzi, że można mówić o dwóch fazach ewolucji strategii. Pierwsza faza od pojawienia się przedsiębiorstw do przełomu lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku to okres stałej ekspansji
(rozszerzania). Menedżerowie przedsiębiorstw poszukiwali możliwości rozwoju
przez wzrost wielkości przedsiębiorstwa. Dopóki było to możliwe głównie przez
maksymalizowanie udziału w rynku, dopóty po prostu zwiększali rozmiary przedsiębiorstwa. Z czasem pojawiła się potrzeba dekoncentracji geograficznej zdolności produkcyjnych i ośrodków decyzyjnych, dlatego forsowano strategie rozwoju
poziomego. Strategie ewoluowały wokół komponentu fizycznego działalności gospodarczej. Kiedy rosnące koszty stałe nie mogły być już kompensowane przez
szybszy wzrost przychodów ze sprzedaży, maksymalizowanie wyniku finansowego
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zaczęło wymagać przechwytywania marż zysku wzdłuż łańcucha dostaw prowadzącego do opanowanego rynku finalnego (tu oprócz konkurencji rynkowej musiała się pojawić konkurencja między dostawcami i odbiorcami o zajęcie pozycji lidera łańcucha). Strategie zaczęły ewoluować wokół komponentu transakcyjnego
działalności gospodarczej. Wyczerpanie możliwości efektywnościowych skutków
tej strategii wymusiło poszukiwanie bardziej zyskownych okazji w coraz to nowych sektorach, co oznaczało preferencję dla strategii lateralnych. Początkowo
ewolucja strategii równoważyła wykorzystanie komponentów fizycznego i transakcyjnego, a potem zaczęła przesuwać się ku komponentowi wiedzy. Cały proces
ewolucji strategii przedsiębiorstwa odbywał się w warunkach, gdy koszty wykorzystania rynku były wyższe od kosztów wykorzystania zarządzania.
Równolegle dokonywał się postęp naukowo-techniczny, który zaowocował rewolucją informacyjno-technologiczną. Relacje kosztów wykorzystania rynku do
kosztów wykorzystania zarządzania odwróciły się. Ponieważ ewolucja strategii
osiągnęła etap bazowania na komponencie wiedzy, to wpływ rewolucji ICT musiał
być szczególnie mocno odczuwany.

Strategie

Kluczowy
komponent
strategii

Ograniczanie
kosztów

Rozszerzania przedsiębiorstwa
Kurczenia przedsiębiorstwa
poziomego
pionowego
poziomego pionowego
lateralnego pionowego
lateralnego
i pionowego
i poziomego

fizyczny

transakcyjny

fizyczny
i transakcyjny

wiedza

taniej jest zarządzać niż wykorzystywać rynek

wiedza

wiedza

wiedza

taniej jest wykorzystywać rynek
niż zarządzać

Rys. 3. Strategie rozszerzania i kurczenia przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

W ewolucji strategii przedsiębiorstwa od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaczyna być widoczne przejście do stałego kurczenia się zakresu (co nie oznacza skali)
działalności gospodarczej, przy czym początkowo wykorzystywano strategie pionowej
koncentracji (konsolidowano działalność wzdłuż łańcuchów dostaw). Osiągnięciem
było rozwiązanie problemu kooperacji różnych jednostek gospodarczych. Kluczowy
był komponent wiedzy, a koszty jej wykorzystania istotnie minimalizowało wykorzystanie ICT. Następnie doświadczenia zarządzania łańcuchami dostaw przeniesiono na
strategię pionowej i poziomej koncentracji, co zaowocowało budową sieci przedsię-
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biorstw. Oswojenie się z zagadnieniem zaufania i lojalności w sieci (Internecie) pozwoliło na forsowanie strategii lateralnej koncentracji (kooperencja).
Powyższe rozumowanie ilustruje rys. 3.

6. Zakończenie
Jednym z istotniejszych czynników wyjaśnienia ewolucji strategii przedsiębiorstwa może być postęp w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Takie podejście pozwala zredukować ewolucję strategii do dwóch okresów,
mianowicie okresu rozszerzania zakresu działalności gospodarczej i okresu kurczenia działalności gospodarczej.
Oczywiście wyjaśnianie złożonych procesów przez odwołanie się do jednego
tylko czynnika eksplanacyjnego jest zawsze uproszczeniem. Taki zabieg jest jednak dopuszczalny metodologicznie, aby uwypuklić wpływ wyróżnionego czynnika. Oddzielną sprawą jest dyskusja o istotności tego czynnika.
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EXPANDING AND SHRINKING
THE RANGE OF A COMPANY ACTIVITY
AS ITS STRATEGY EVOLUTION BASIC STAGES
Summary
The explanation of the company strategy evolution is the main goal of the article. Progress in the
discipline of information and communication technology is the explanation factor. This approach
enables to reduce the company strategy evolution to two stages: expanding and shrinking of business
activity range
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1. Wstęp
Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze w otoczeniu przedsiębiorstw wywołują potrzebę redefiniowania podejścia do zarządzania konkurencyjnością. Okazuje się, iż by móc skutecznie konkurować mimo licznych przeszkód tworzonych
przez konkurentów, a tym samym sprawnie realizować swoje cele, trzeba być konkurencyjnym. W efekcie przedsiębiorstwa permanentnie poszukują źródeł coraz to
nowszych strategicznych przewag, zapewniających byt i rozwój w warunkach turbulencji.
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka zarządzania konkurencyjnością w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej. Rozważania oparto na własnych
badaniach empirycznych1 oraz studiach literatury przedmiotu.
1 Badania stanowiące tworzywo tego artykułu realizowano w ramach projektu badawczego
(promotorskiego) nt. „Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw na
przykładzie Doliny Lotniczej” nr 1 H02D 088 30. Projekt ten był finansowany ze środków na naukę
w latach 2006-2008. Badania miały charakter jakościowy i przeprowadzane były od kwietnia 2006 r.
do lutego 2007 r. w ramach Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina
Lotnicza”. Dolina Lotnicza to zarówno obszar, na którym działają badani przedsiębiorcy, stowarzyszenie, jak i nazwa dynamicznie rozwijającego się klastra lotniczego (produkcyjnego, przemysłowego, technologicznego). Celem badań była identyfikacja sposobu kształtowania konkurencyjności, w
tym źródeł przewagi konkurencyjnej oraz podejścia do koncepcji partnerstwa przez poszczególnych
przedsiębiorców. Populację stanowiła grupa 53 przedsiębiorstw, będących członkami Doliny Lotniczej. Narzędziem pomiarowym była ankieta rozsyłana pocztą do respondentów lub dostarczana osobiście. Ankieta liczyła 127 pytań, z czego większość stanowiły pytania zamknięte. Mimo założeń, że
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2. Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno w teorii, jak i w praktyce
jest definiowane dość niejednoznacznie. Wiele przytaczanych definicji charakteryzuje się fragmentarycznością i jednostronnością. Potwierdzają to także wyniki badań prowadzonych w ramach Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Wśród przedsiębiorców nie ma pełnej zgodności,
co do treści tego zagadnienia. Większość z nich konkurencyjność przedsiębiorstwa
określa jako: umiejętność sprostania międzynarodowej konkurencji (17%), zdolność do innowacyjności i elastyczności (15%), zdolność do efektywnego konkurowania (13%), zdolność do podnoszenia efektywności i skuteczności (13%). Nie
ulega jednak wątpliwości, iż termin konkurencyjność dotyczy sprawności mechanizmu konkurowania i cechuje go dynamizm, relatywność, efektywność, skuteczność, przedsiębiorczość czy elastyczność.
Istotnym warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach turbulentnego otoczenia jest umiejętne zarządzanie konkurencyjnością. Możliwości i
rezultaty w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa zależą zarówno od potencjału strategicznego przedsiębiorstwa, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, jak i przyjętej strategii konkurowania. Według H.G. Adamkiewicz-Drwiłło
szczególne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa mają [Adamkiewicz-Drwiłło 2000, s. 63]:
– wzrost produktywności, który realizowany jest przez zwiększanie efektywności gospodarowania nakładami i zasobami;
– kreowanie tendencji rozwojowej, co odbywa się głównie poprzez wzrost
produkcji (głównie wyrobów innowacyjnych o wysokiej jakości), rozwój nowych technologii (transfer technologii) i systemów informacji gospodarczej;
– skuteczne rozwijanie rynków zbytu – głównie poprzez rozbudowę kontaktów
z konkurentami rynkowymi, jak i innymi podmiotami w drodze współpracy,
opartej na zasadach partnerstwa.
M.J. Stankiewicz uważa, że właściwe zarządzanie konkurencyjnością wymaga
ujmowania konkurencyjności jako systemu stanów, obiektów, zdarzeń, procesów i
działań, poprzez które przedsiębiorstwo dąży do osiągania swych celów na rynkowej arenie konkurencji. Ponadto konstatuje, iż zarządzanie konkurencyjnością to
ciągłe, celowe, przemyślane i zaplanowane oddziaływanie na poszczególne jej
badania będą przeprowadzone na całej populacji (53 firmy), nie uzyskano zwrotu 5 kwestionariuszy.
Dlatego też dokonano oceny zgodności rozkładów próby i populacji na podstawie testu zgodności
chi-kwadrat. Weryfikacja reprezentatywności badań w zakresie rozkładów próby i populacji, polegająca na porównaniu struktury uzyskanej próby ze strukturą populacji zarówno pod względem liczby
zatrudnionych pracowników, udziału kapitału zagranicznego w firmie, obszaru działania, jak i okresu
działania na rynku, pozwoliła na stwierdzenie, iż w każdym przypadku istniała statystyczna zgodność
obu rozkładów (istniejące odchylenia były statystycznie nieistotne).
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podsystemy, uwzględniające istnienie sprzężeń zwrotnych między nimi [Stankiewicz 2005, s. 86-89].

3. Instrumenty konkurowania
Istotnym podsystemem systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa są instrumenty konkurowania, czyli „środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo
celem pozyskania kontrahentów dla przedstawionej lub projektowanej oferty”
[Stankiewicz 2005, s. 89]. Instrumenty te mają na celu m.in. informować o ofercie
przedsiębiorstwa, zachęcać potencjalnych kontrahentów, doprowadzać do korzystnych transakcji i relacji z interesariuszami, budować lojalność nabywców oraz
pozyskiwać wciąż nowych klientów. Głównymi instrumentami konkurowania w
przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej są: jakość (83%), cena (35%), elastyczność
dostosowywania wyrobów do potrzeb nabywców (35%), szerokość asortymentu
(23%), kapitał ludzki (23%) oraz innowacje i innowacyjność (21%). Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej wykazały, że dominują w nich
instrumenty konkurowania wpływające na postrzeganie wartości użytkowej oferty,
określane mianem instrumentów konkurencji jakościowej. Znacznie rzadziej podmioty te stosują instrumenty wpływające na postrzeganie przez klienta wartości
emocjonalnej oferty. Przedsiębiorstwa Doliny Lotniczej, aby móc skuteczniej osiągać cele na konkurencyjnych rynkach krajowych, jak i międzynarodowych, nie
ograniczają się do stosowania jednego czy też kilku instrumentów konkurowania,
lecz stosują cały ich wachlarz. Wachlarz ten tworzą instrumenty, które są względem siebie koherentne i wspólnie zdolne do tworzenia efektu synergii. Ponadto
charakterystyczne jest permanentne kreowanie w tych przedsiębiorstwach wielu
nowych instrumentów celem pożądanego oddziaływania na konkurencyjny rynek.

4. Przewaga konkurencyjna
Szczególną zdolnością przedsiębiorstwa na rynku do odnoszenia sukcesów w
konkurowaniu jest przewaga konkurencyjna, będąca wynikiem działań przedsiębiorstwa i zdarzeń zachodzących w jego burzliwym otoczeniu. Współczesne przedsiębiorstwa poszukują sposobów budowania i utrzymania nie tyle nietrwałej przewagi konkurencyjnej, ile „względnie” trwałej, pozwalającej na relatywnie długi
utrzymujący się stan akceptacji rynkowej nie zmienionej oferty i nie zmienionych
instrumentów konkurowania. Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej w
większości badanych przedsiębiorstw (75%) są zasoby niematerialne (kapitał intelektualny). Dotyczy to zarówno mikro-, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.
Po przeprowadzeniu analizy statystycznej, za pomocą wskaźnika podobieństwa
struktur, stwierdzono istotne podobieństwo co do podstawowego źródła przewagi
konkurencyjnej zarówno w firmach z kapitałem zagranicznym, jak i w tych, w któ-
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rych nie ma takiego kapitału. Interesujący wydaje się również fakt, że aż 70% badanych firm, które uznały zasoby niematerialne za podstawowe źródło swej przewagi konkurencyjnej, realizuje strategię współpracy jako strategię konkurowania.
Badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat
pozwoliło na stwierdzenie:
– statystycznej zależności między podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej a udziałem kapitału zagranicznego w badanej firmie;
– statystycznej niezależności między podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej a oceną aktualnej konkurencyjności badanej firmy.
Koncentracja przedsiębiorstw Doliny Lotniczej na zasobach niematerialnych
stwarza im szansę na budowanie „względnie” trwałej przewagi konkurencyjnej,
głównie z uwagi na to, że zasoby te są: rzadkie, trudne do imitowania, trudne do
substytuowania, są komplementarne względem innych, co powoduje, iż rozwój
jednych sprzyja rozwojowi drugich. Wśród składników kapitału intelektualnego
istotnie wzmacniających konkurencyjność przedsiębiorstwa w większości podmiotów znajdują się: doświadczenie, wiedza, kompetencje, know-how, jakość, kwalifikacje, umiejętności, kreatywność i innowacyjność. Są to przeważnie elementy kapitału ludzkiego. Istotnym wyzwaniem dla zarządzania tym kapitałem w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej staje się wykorzystanie kompetencji pracowników w
relacjach z interesariuszami.

5. Strategia
Zdaniem A. Koźmińskiego świadomie przyjętym i konsekwentnie realizowanym przez dłuższy czas sposobem utrzymywania przez firmy trwałej przewagi
konkurencyjnej jest strategia [Koźmiński 1999, s. 97]. Pozwala ona m.in. na wykorzystywanie szans rynkowych poprzez odpowiednie dostosowanie się przedsiębiorstwa do turbulentnego otoczenia. Strategia przedsiębiorstw Doliny Lotniczej2
jest zorientowana głównie na:
– wzrost produkcji, obniżkę kosztów, aktywną politykę cenową oraz powiększanie udziału w rynku (67%);
– unowocześnianie istniejących wyrobów, tworzenie nowych organizacji i struktur, wdrażanie nowych technologii i materiałów (42%);
– aktywne podejście do rynku i występujących na nim potrzeb (40%);
– partnerstwo z interesariuszami (35%);
– umiarkowany, proporcjonalny i stabilny rozwój (31%).
Integralnym elementem każdej strategii jest m.in. misja i wizja. Zdaniem ok.
70% menedżerów zarówno wizja, jak i misja przedsiębiorstwa zostały określone
przez zarząd. Nie wszystkie jednak przedsiębiorstwa mają sprecyzowaną wizję i
2

W grupie przedsiębiorstw nie było takiego podmiotu, który nie posiadałby strategii działania.
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misję. Sytuacja ta dotyczy 21% firm, gdzie wizja jest przedmiotem ustaleń, oraz
25% firm, gdzie z kolei misja jest w fazie opracowywania. Misja w większości
przedsiębiorstw zawiera odniesienie do dbałości o dobro klienta (65%) lub system
wartości firmy i cele strategiczne (58%).
System wartości jako element misji przedsiębiorstwa stanowi jedno z najbardziej uniwersalnych i coraz popularniejszych narzędzi definiowania własnej tożsamości. Stanowi także swoisty pomost łączący wizję i misję firmy. W firmach
Doliny Lotniczej system ten tworzą najczęściej takie wartości, jak3: jakość (63%);
rzetelność (48%); innowacyjność (44%); konkurencyjność (35%); skuteczność
(33%); dochodowość (31%). Określenie zestawu wartości firmowych winno być
wynikiem dialogu między zarządem firmy, pracownikami, klientami i kontrahentami. Z badań empirycznych prowadzonych w Dolinie Lotniczej wynika jednak, że
w większości podmiotów (73%) system podstawowych wartości firmy został sformułowany jedynie przez zarząd i przekazany do wiadomości zatrudnionych. W co
piątym przedsiębiorstwie prowadzone są obecnie prace nad opracowaniem takiego
systemu. Tylko w czterech firmach w procesie formułowania systemu podstawowych wartości uwzględniono interesariuszy: w dwóch – po przeprowadzeniu badań
dotyczących wartości uznawanych wśród pracowników, a w dwóch kolejnych – po
konsultacjach z różnymi interesariuszami.
Misja co drugiej firmy określa także, po co istnieje firma, do czego dąży, czyje
potrzeby zaspokaja, co piątej z kolei – zawiera także odniesienie do społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Stanowisko menedżerów względem tego, jaka jest znajomość misji i wizji w
ich przedsiębiorstwie, nie było jednolite, gdyż:
– co drugi uznał, że zarówno wizja, jak i misja są znane wszystkim pracownikom;
– 23% uznało, iż wizja i misja są znane tylko kadrze kierowniczej;
– 13% oświadczyło, iż wizja i misja w ich przedsiębiorstwie są okresowo aktualizowane i rozwijane w ramach dialogu z interesariuszami.
Możliwości i rezultaty procesu wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa zależą zwłaszcza od przyjętej strategii konkurowania, czyli „koncepcji zdobywania mocnej pozycji konkurencyjnej, zdolnej zapewnić długofalowe sukcesy
przedsiębiorstwa, w relacji do wszystkich podmiotów szeroko rozumianego otoczenia konkurencyjnego” [Kaleta 1999, s. 220]. Tylko jedno przedsiębiorstwo jest
3 Uzyskane wyniki badań empirycznych są częściowo zbieżne z wynikami badań prowadzonych
w 2006 r. w 12 krajach świata (Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Holandia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Indie i USA), w 3236 przedsiębiorstwach, przez firmy tworzące
międzynarodową sieć ECCO Network. Celem badań było przedstawienie różnic między systemami
wartości określanymi przez firmy różnej wielkości, działające w różnych krajach i w różnych branżach.
Wśród trzech najpopularniejszych wartości, które pojawiły się w prawie 40% deklaracji firm z całego
świata, znalazły się: jakość, innowacyjność i satysfakcja klientów (zob. [Corporate Value... 2006]).
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tego nieświadome i nie posiada żadnej strategii konkurowania. Jest to mała firma,
prowadząca działalność w skali krajowej. Większość, bo aż 58% przedsiębiorców,
realizuje strategię współpracy, potwierdzając tym samym, iż nie zawsze konkurowanie musi być rozumiane jako walka z rywalami. Grupę przedsiębiorstw nastawionych na współpracę tworzą: mikroprzedsiębiorstwa (4%), małe przedsiębiorstwa (22%), średnie przedsiębiorstwa (19%) i duże przedsiębiorstwa (13%). Większość firm Doliny Lotniczej realizujących tę strategię stanowią firmy prowadzące
działalność w skali międzynarodowej (68%). Warto tu odnieść się do konstatacji
D. Faulknera i C. Bowmana, zgodnie z którą „strategia współpracy nie stanowi alternatywnego rozwiązania dla strategii konkurencji, a jest jedynie sposobem uzyskania
trwałej przewagi konkurencyjnej, która umożliwia tym skuteczniejszą realizację
strategii konkurencji w stosunku do rywali” [Faulkner, Bowman 1999, s. 139].
Co piąte przedsiębiorstwo realizuje strategię luk rynkowych. W grupie tej dominują małe i średnie przedsiębiorstwa (70%). Strategia ta jest alternatywą wobec
bycia naśladowcą na dużym rynku i polega na pełnieniu funkcji lidera na mniejszym rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj unikają konkurowania z
dużymi przedsiębiorstwami, zajmując się poszczególnymi niszami. Realizacja tej
strategii pozwala przedsiębiorcom lepiej poznać swoich klientów, dokładniej i
skuteczniej zaspokoić ich potrzeby w porównaniu do firm, które tylko okazjonalnie
sprzedają swoje produkty w tej niszy.
Z deklaracji niespełna co piątego menedżera wynika, że jego przedsiębiorstwo
podejmuje się prowadzenia strategii walki jako strategii konkurowania. Zważywszy, że jednocześnie firmy te są także stronami partnerskich relacji, chociażby w
Dolinie Lotniczej, można skonstatować, iż realizują one strategię koopetycji, polegającą na łączeniu współpracy z walką. Sytuacja ta dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność w skali międzynarodowej. W co drugim takim podmiocie
istnieje silna centralizacja władzy. Żadne z przedsiębiorstw nie stosuje strategii
imitacji działań konkurentów czy strategii wycofywania się z rynku.
Uwzględniając podejmowane działania, zarówno te bieżące, jak i zamierzone,
blisko co drugie przedsiębiorstwo określiło się mianem organizacji partnerskiej,
uznającej potrzebę nawiązywania partnerskich relacji z różnorodnymi podmiotami.
Zbieżne poglądy z tą grupą menedżerów ma 33% przedsiębiorców, którzy określili
się mianem przedsiębiorstwa kooperatywnego, poszukującego współdziałania, a
nie konkurencji. Spośród wielu możliwych opcji współpracy przedsiębiorstw Doliny Lotniczej z różnorodnymi interesariuszami, charakter partnerski miały głównie
relacje z klientami (81% firm), dostawcami (78% firm), pracownikami (50% firm),
instytutami badawczymi i placówkami akademickimi (31% firm). Wynika to m.in.
z przyjętej przez te podmioty strategii współpracy jako strategii konkurowania na
rynku. Co trzecie przedsiębiorstwo Doliny Lotniczej wskazało, iż jest „organizacją w ruchu”, czyli organizacją uznającą potrzebę ciągłych zmian, potrzebę prowadzenia szeroko rozumianej restrukturyzacji w różnych obszarach funkcjonowa-
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nia. Z deklaracji 29% menedżerów wynika, że ich firmy mają charakter organizacji
uczącej się, organizacji opartej na wiedzy. Średnio co piąta firma określa się mianem „zdrowej organizacji” czy organizacji innowacyjnej. Firmy te są nastawione
zarówno na zarządzanie adaptacyjne, dynamiczny rozwój swej kadry, jak i na permanentne wdrażanie innowacji. W praktyce wśród firm Doliny Lotniczej najmniej
powszechne jest określanie się mianem organizacji organicznej stanowiącej płynny
i elastyczny projekt, właściwy dla burzliwego otoczenia.
Badania pozwoliły także na zidentyfikowanie, które ze współczesnych koncepcji zarządzania znajdują zastosowanie w firmach Doliny Lotniczej. Okazało się, że
najbardziej popularną koncepcją jest outsourcing. Koncepcję tę, jako typowe
przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, stosuje co drugie przedsiębiorstwo. Angażowanie zasobów z zewnątrz zmierza przede wszystkim do redukcji kosztów funkcjonowania poprzez przekazywanie na zewnątrz, innym partnerom, realizacji niektórych funkcji, dotyczących różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa. Ta
koncepcja zarządzania sprzyja m.in. ulepszaniu produktów i zwiększaniu różnorodności asortymentowej, unowocześnianiu stosowanych technologii oraz doskonaleniu jakości obsługi klientów. Ponadto z badań wynika, iż co drugie przedsiębiorstwo postępuje zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu
(corporate social responsibility – CSR). Równie popularnymi koncepcjami zarządzania mającymi zastosowanie w firmach Doliny Lotniczej są m.in.: zarządzanie
projektami (48%), just-in-time (48%), marketing partnerski (40%), total quality
management – TQM (35%), lean management (27%), benchmarking (15%) i reengineering (13%). Firmy postępujące zgodnie z założeniami tych koncepcji mają
realne szanse na wzmocnienie swojej konkurencyjności.
Większość menedżerów (62%) oceniło stopień centralizacji/decentralizacji
władzy w firmie jako zrównoważony, tj. odpowiadający potrzebom. Dotyczy to
przedsiębiorstw małych (25%), średnich (19%), dużych (12%) i mikro (6%). Z kolei
29% menedżerów uważa, iż w ich przedsiębiorstwie istnieje silna centralizacja. Odnosi się to głównie do przedsiębiorstw małych (13%) i średnich (10%). Decentralizacja decyzji ma miejsce jedynie w dwóch firmach. Na uwagę zasługuje fakt, że są to
duże przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w skali międzynarodowej.

6. Podsumowanie
Różnorodne sposoby rozumienia konkurencyjności zarówno przez teoretyków,
jak i praktyków powodują, iż nie ma jednoznacznie określonych mierników tego
zagadnienia. Zdaniem M. Moroza „pomiar konkurencyjności odnosi się bowiem w
swojej istocie do określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa” [Moroz
2003, s. 51]. Uwzględniwszy powyższą konstatację, dokonano oceny konkurencyj-
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ności firm Doliny Lotniczej4 przy wykorzystaniu mierników pozycji konkurencyjnej według koncepcji A. Caridi, M. Goryni, M. Pietrzaka oraz M.J. Stankiewicza
[Moroz 2003, s. 53-54]. Z uzyskanych danych wynika, że trend wzrostowy dotyczył takich mierników, jak: sprzedaż na osobę (46% firm), średni poziom komputeryzacji w przekroju wykonywanych funkcji (40% firm), poziom planowania i kontroli (40% firm), wykorzystanie wzorców produkcji opartej na jakości (38% firm).
W opinii większości menedżerów poszczególne mierniki pozycji konkurencyjnej
charakteryzowały się tendencją stabilizacji. Z deklaracji 61% przedsiębiorstw wynika, że od momentu wejścia do stowarzyszenia nie zmieniła się liczba patentów.
Ponadto w 60% przypadkach nie zwiększył się, ani też nie zmalał, procent przychodów przeznaczanych na badania i rozwój. Aż w 58% firm poziom zastosowania symultanicznego projektowania również pozostawał bez zmian. Co drugi podmiot
wskazywał, że trend stabilizacji dotyczył także poziomu integracji wykonywanych
funkcji, udziału w rynku, poziomu lojalności nabywców i rentowności sprzedaży.
Wśród mierników, które od momentu wejścia przedsiębiorstw do Doliny Lotniczej uległy spadkowi, znalazły się m.in.: całkowity czas procesu produkcji (19%
firm), poziom kosztów (19% firm), istnienie lub prawdopodobieństwo pojawienia
się substytutów (17% firm), poziom zapasów (15% firm) i czas uruchomienia nowej linii produkcyjnej (13% firm). Spadkowy trend m.in. całkowitego czasu procesu produkcji, poziomu kosztów, poziomu zapasów, czasu uruchomienia nowej linii
produkcyjnej może wynikać z pojawiającej się dostępności wyspecjalizowanych
nakładów (tj. części, maszyn, usług na rzecz przedsiębiorstw) i pracowników w
ramach klastra.
Większość menedżerów (65%) oceniło obecną konkurencyjność swojej firmy
na rynku jako dobrą. Co czwarty menedżer uznał, że konkurencyjność jego przedsiębiorstwa jest dostateczna. Tylko 8% firm Doliny Lotniczej uważało, że ich
obecna konkurencyjność jest bardzo dobra. Były to firmy działające w skali międzynarodowej, w których stopień centralizacji/decentralizacji decyzji odpowiada
wewnętrznym potrzebom. Jedna połowa z nich realizuje strategię walki jako strategię konkurowania, druga zaś strategię współpracy.
Sprawne zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw jest dziś koniecznością, gdyż z uwagi na dynamiczny proces globalizacji – konkurencyjność nie ogranicza się już tylko do areny krajowej, lecz odnosi się w znacznej mierze do walki o
pożądane pozycje konkurencyjne zarówno na własnych, jak i geograficznie odległych rynkach. Coraz częściej globalizacja, przyczyniając się do wchodzenia na
4

W trakcie badań proszono menedżerów o przypisanie poszczególnym miernikom pozycji konkurencyjnej trzech możliwych trendów: tendencji wzrostowej, tendencji stabilizacyjnej, tendencji
spadkowej. W badaniach przyjęto założenie, iż trend jako tendencja rozwojowa będzie informować o
ogólnym kierunku rozwoju danego miernika pozycji konkurencyjnej. Za okres analizy przyjęto horyzont czasu od momentu wstąpienia firmy w strukturę stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” do chwili rozpoczęcia badań ankietowych (2006-2007).
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rynki lokalne firm o największym potencjale światowym, wymusza na pozostałych
uczestnikach podejmowanie działań ukierunkowanych na permanentne doskonalenie swej konkurencyjności.
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– IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH
Summary
The article is an attempt of introducing the impact of changes in enterprise’s environment on enterprise competitiveness building process. The author underlines the thinking and running business by
enterprises of Aviation Valley, bay analysing this issue from the point of view of surviving in stormy
environment. The article presents the idea of competitiveness management in enterprises of Aviation
Valley.
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MIĘDZYNARODOWEJ DYWERSYFIKACJI GEOGRAFICZNEJ
A STRUKTURY WŁASNOŚCI
POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH

1. Wstęp
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych wzorców rozwojowych przedsiębiorstw jest dywersyfikacja. Jest ona obserwowana zarówno w praktyce zarządzania firmami, jak i w badaniach naukowych. Przykłady wielkich zdywersyfikowanych koncernów międzynarodowych są często opisywane w polskiej literaturze
nauk o zarządzaniu. Natomiast znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się
problemy badawcze, które z równie dużą intensywnością były rozwijane w literaturze światowej (zwłaszcza angielskiej) od wielu lat. Nie ma w tym nic dziwnego,
gdyż strategia dywersyfikacji była szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem.
Większość z badań naukowych porusza różne problemy związane z dywersyfikacją produktów (W.C. Kim1; R.P. Rumelt2, P.R. Varadarjan i V. Ramanujam3),
lecz w dobie globalizacji nie mniej ważna jest strategia międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej. A przecież coraz więcej spółek rozszerza obszary swojej
działalności i stara się wykorzystywać pojawiające się szanse na międzynarodowych rynkach. Te same spółki, konkurując na różnych geograficznie rynkach, starają się jak najlepiej dostrzec specyficzne potrzeby ludzi wynikające z różnic kultu1

W.C. Kim, Developing a global diversification measure, „Management Science” 1989 nr 3,
s. 376-383.
2 R.P. Rumelt, Strategy, Structure, and Economic Performance, Harvard Business School, Boston 1974.
3 P.R. Varadarjan, V. Ramanujam, Diversification and performance: A reexamination using a
new two-dimensional conceptualization of diversity in firms, „Academy of Management Journal”
1987 nr 2, s. 380-393.
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rowych lub pomijają te różnice, standaryzując produkty. W ślad za tymi zjawiskami pojawiły się również badania naukowe opisujące różne aspekty międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej spółek (P. Ehling i S.B. Ramos4, H. van Kranenburg, J. Hagedoorn, J. Pennings5, L. Nachum6).
Strategia międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej jest związana z internacjonalizacją działalności. R.W. Griffin7 dzieli przedsiębiorstwa na: krajowe,
czyli te które nabywają wszystkie swoje zasoby i sprzedają wszystkie swoje produkty oraz usługi na krajowym rynku; przedsiębiorstwa międzynarodowe, tj.
przedsiębiorstwa zlokalizowane głównie w jednym kraju, lecz znaczną część swoich zasobów i/lub dochodów uzyskują z innych krajów; przedsiębiorstwa wielonarodowe, tzn. te, których rynek obejmuje cały świat; i przedsiębiorstwa globalne,
czyli działające ponad granicami państwowymi i nie powiązane z żadnym krajem
(jako krajem macierzystym). Większość polskich przedsiębiorstw, zgodnie z tą
klasyfikacją, należy do grupy przedsiębiorstw międzynarodowych, zatem warto
bliżej poznać motywy, kierunki i determinanty ich międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej. Dlatego podjęliśmy się zbadania związków pomiędzy międzynarodową dywersyfikacją geograficzną a strukturami własnościowymi spółek. Celem
tego artykułu było określenie wpływu struktur własnościowych na stopień zdywersyfikowania geograficznego polskich spółek publicznych.

2. Podstawy teoretyczne
W gospodarce rynkowej własność jest motorem rozwoju gospodarczego. Jej
usankcjonowanie prawne pozwala na właściwe zrozumienie praw i obowiązków
właścicieli przedsiębiorstw oraz ich relacji z pozostałymi grupami interesariuszy. Z
natury własności wynikają trzy prawa:
1) prawo właściciela do używania posiadanej rzeczy w sposób zgodny ze swoim życzeniem;
2) prawo do określania zachowań innych osób w zakresie używania danej rzeczy,
3) prawo do przekazywania komukolwiek swoich praw do danej rzeczy8.
Te trzy naturalne prawa właścicieli mają duże znaczenie dla własności korporacji. Z jednej strony pozwalają one ich właścicielom na korzystanie z efektów
4 P. Ehling, S.B. Ramos, Geographic versus industry diversification: Constraints matter, „Journal of Empirical Finance” 2006, s. 396-416.
5 H. van Kranenburg, J. Hagedoorn, J. Pennings, Measurement of international and product diversification in the publishing industry, „The Journal of Media Economics” 2004 nr 2, s. 87-104.
6 L. Nachum, Geographic and industrial diversification of developing country firms, „Journal of
Management Studies” 2004 nr 2, s. 273-294.
7 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005, s. 143-144.
8 J. Jeżak, Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd
Organizacji” 2004 nr 9, s. 5-8.
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działalności spółek, a z drugiej dają możliwość wpływania na kierunki ich działania. Jak zauważył H. Demsetz9, prawa własności dają tę moc, że mogą przyczyniać się do internalizacji zewnętrznych efektów własności np. poprzez rozwój nowych technologii, otwieranie nowych rynków i nowych sposobów działania. Trzeba jednak pamiętać, że w spółkach akcyjnych ta możliwość wpływania jest ograniczona ułomnością praw z akcji, bowiem inwestorzy są w rzeczywistości właścicielami posiadanych akcji, ale nie właścicielami przedsiębiorstwa prowadzonego
przez spółkę. W rzeczywistości ich wpływ na działalność spółki zależy od liczby
posiadanych praw do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Teoria
prawa jest tu jednoznaczna. Zgodnie z nią każdy z akcjonariuszy ma prawo wpływania na spółkę w sposób proporcjonalny do posiadanego udziału w kapitale zakładowym, przy czym wyjątek stanowią tu akcje uprzywilejowane co do głosu10.
Teoria własności pozwala nam w inny sposób spojrzeć na zarządzanie strategiczne. Nie tylko otoczenie i zasoby przedsiębiorstwa determinują strategie, także
struktury własnościowe, tj. rodzaj dominującego inwestora, stopień koncentracji
własności i udziały różnych typów inwestorów w strukturach własnościowych.
Dlatego w niniejszej pracy postawiliśmy następującą hipotezę: Istnieje korelacja
pomiędzy strukturami własnościowymi spółek a realizowanym przez nie stopniem międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej.
W celu weryfikacji tej hipotezy posłużymy się analizą korelacji prostej.

3. Metoda badawcza
Próba badawcza. Analizie poddano spółki, których akcje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na koniec lat 2005 i 2006. Próba badawcza, po usunięciu z niej tych przypadków, na temat których nie odnaleziono danych,
liczyła 207 spółek dla 2005 r., 224 spółki dla 2006 roku. Analizy statystyczne były
przeprowadzone za pomocą programu STATISTICA 7.1 PL, a dane pochodziły ze
skonsolidowanych, rocznych sprawozdań finansowych spółek lub rocznych sprawozdań jednostkowych, jeśli spółka nie sporządzała sprawozdania skonsolidowanego.
Zmienne. Aby zbadać relacje założone w hipotezie badawczej, prowadziliśmy
analizę zależności pomiędzy siedmioma zmiennymi:
• Indeks Herfindahla obrazujący stopień koncentracji własności (HI).
• Udział w strukturze własnościowej największego inwestora (LO).
• Udział w strukturze własnościowej zagranicznych inwestorów (FOS).
• Udział w strukturze własnościowej Skarbu Państwa (ONT).
9 H. Demsetz, Toward a theory of property rights, „American Economic Review“ 1967 nr 2,
s. 347-359.
10 W. Katner, Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych (I), „Przegląd Prawa Handlowego”
2002 nr 3, s. 1-8.
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Udział w strukturze własnościowej inwestorów finansowych (OFS).
Wielkość spółki (AO).
Dywersyfikacja geograficzna (GD).
Indeks Herfindahla dla struktur własnościowych liczony był według następującego wzoru:

•
•
•

n

HI = ln ∑ ( Si ) 2 ,
i =1

gdzie Si to wielkość bloku akcji posiadanych przez i-tego akcjonariusza.
W obliczeniach zmiennych opisujących struktury własnościowe brano pod uwagę procent głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a nie
udział w kapitale zakładowym i uwzględniano tylko bloki akcji powyżej 5% (przekroczenie tego progu powoduje konieczność publicznego ogłoszenia tego faktu).
Wielkość spółki w światowych badaniach jest najczęściej mierzona jako wartość księgowa aktywów (R. Johnson i L. Soenen11, P. Lee i H. O’Neill12) lub kapitalizacja giełdowa (G. Kiel i G. Nicholson13). W naszytym badaniu wielkość spółki
mierzyliśmy jako logarytm naturalny wartości księgowej aktywów.
Dywersyfikację geograficzną (GD) określa się najczęściej jako stosunek przychodów z eksportu do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
ogółem lub jako procent aktywów zaangażowanych na rynkach zagranicznych
(A. Duru i D.M. Reeb14, D.M. Reeb, C.Y. Kwok, Y. Baek15, D. Sullivan16). W naszym opracowaniu stopień dywersyfikacji geograficznej mierzyliśmy jako stosunek przychodów z eksportu do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów ogółem. Wybór powyższego miernika podyktowany był stosunkowo
niewielkim stopniem zaangażowania aktywów polskich spółek publicznych na
rynkach zagranicznych. Uważamy również, iż miernik ten oddaje we właściwy
sposób stopień zaangażowania polskich spółek w przychody z działalności eksportowej, co w polskich realiach gospodarczych jest jednym z podstawowych wyznaczników realizowanej przez nie strategii internacjonalizacji.
11 R. Johnson, L. Soenen, Indicators of successful companies, „European Management Journal”
2003 nr 3, s. 364-369.
12 P. Lee, H. O’Neill, Ownership structures and R&D investments of U.S. and Japanese firms:
Agency and stewardship perspectives, „Academy of Management Journal” 2003 nr 2, s. 212-225.
13 G. Kiel, G. Nicholson, Board composition and corporate performance: How the Australian
experience informs contrasting theories of corporate governance, „Corporate Governance: An International Review” 2003 nr 3, s. 189-205.
14 A. Duru, D.M. Reeb, Geographic and industrial corporate diversification: The level and structure of executive compensation, „Journal of Accounting, Auditing and Finance” 2002 nr 1, s. 1-24.
15 D.M. Reeb, C.Y. Kwok, Y, Baek, Systematic risk of the multinational corporation, „Journal of
International Business Studies” 1998 nr 2, s. 263-279.
16 D. Sullivan, Measuring the degree of internationalization of a firm, „Journal of International
Business Studies” 1994 nr 2, s. 325-342.
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Statystyki opisowe. Porównując dane z lat 2005 i 2006, możemy zauważyć, że
w 2006 r. nastąpił wzrost koncentracji własności mierzony udziałem największego
inwestora. Średnia arytmetyczna dla tego roku wynosiła wtedy 43,14 i była wyższa
o 1,15 punktu niż w roku 2005. Wyższa o 2,14 punktu byłą również mediana. Wynikało to ze wzrostu liczby spółek notowanych na giełdzie, co znalazło również
odzwierciedlenie we wzroście liczebności próby o 17 obserwacji. Dominujący inwestorzy spółek debiutujących na GPW w Warszawie w 2006 r. byli w posiadaniu
większych pakietów akcji niż najwięksi właściciele spółek dłużej notowanych.
Warto dodać, że ta tendencja nie znalazła odzwierciedlanie w drugim wskaźniku
opisującym stopień koncentracji struktur własności, którego wartości były porównywalne w latach 2005-2006.
Spośród wskaźników opisujących struktury własności należy zwrócić uwagę na
wzrost wartości parametrów opisujących udział w strukturach własności inwestorów
finansowych w 2006 r. w porównaniu do 2005 roku. Średnia w 2005 r. wyniosła 9,45 (mediana 5,09), a w 2006 r. 10,74 (mediana 5,38). Wynikało to z jednej strony z akumulacji kapitału przez inwestorów finansowych, a z drugiej strony ze wzrostu ich zaangażowania w akcje, spowodowanego trendami wzrostowymi na rynkach kapitałowych.
Stopień dywersyfikacji geograficznej polskich spółek nie był wysoki. Wartości
średnie dla poszczególnych okresów były zbliżone i wynosiły 18% (2005) i 19%
(2006) przychodów realizowanych ze sprzedaży eksportowej. Niemniej jednak,
pomimo stosunkowo niskiego poziomu średniego zaangażowania w realizację strategii internacjonalizacji przez spółki, zaangażowanie dla poszczególnych podmiotów znacząco się różniło. Stosunkowo duża jest liczebność spółek, które całość
przychodów kreują na rynku krajowym – jest to 58 spółek dla 2005 r., 63 spółki
dla 2006 roku. Z drugiej strony w zestawieniu znajdują się spółki, które zdecydowaną większość przychodów generują poza rynkiem krajowym – dla poszczególnych lat poziomy te wynoszą: 89,7% w 2005 r. (Inter Groclin SA) i 98,3% dla
2006 r. (HTL-Strefa SA) – szerzej tab. 1.
Tabela 1. Statystki opisowe dla zmiennych opisujących strukturę własności
Zmienna
HI
LO
FOS
ONT
OFS
ln AO
GD

Średnia
2005
7,40
41,98
13,89
2,98
9,45
18,90
0,18

2006
7,35
43,14
13,36
2,72
10,74
19,04
0,19

Źródło: opracowanie własne.

Mediana
2005
7,68
40,57
0,00
0,00
5,09
18,85
0,06

2006
7,65
42,71
0,00
0,00
5,38
19,09
0,07

Minimum
2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,43
0,00

2006
1,97
3,58
0,00
0,00
0,00
15,66
0,00

Maksimum
2005
9,20
99,66
99,66
84,75
68,07
25,24
0,90

2006
9,19
99,07
98,85
84,75
68,80
24,89
0,98

Odchylenie
standardowe
2005
2006
1,16
1,20
22,48 22,17
26,97 25,73
11,73 11,06
13,80 13,88
1,92
1,64
0,22
0,23
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4. Testowanie hipotezy badawczej
W hipotezie założyliśmy, że istnieją związki pomiędzy strukturami własnościowymi spółek a realizowanym przez nie poziomem międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej. W tym celu posłużymy się analizą korelacji prostej przeprowadzonej osobno dla danych z lat 2005 i 2006. Wyniki przeprowadzonych analiz
zamieściliśmy w tab. 2 i 3.
Tabela 2. Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi struktury własnościowe
a stopniem dywersyfikacji geograficznej dla danych z 2005 roku
Zmienna
HI
LO
FOS
ONT
OFS
AO
GD
* p < 0,10

HI
1,00
0,86***
0,29***
0,14**
–0,18**
0,27***
0,03

LO

FOS

ONT

OFS

AO

GD

1,00
0,40***
0,16**
–0,29***
0,31***
0,04

1,00
–0,05
–0,06
0,35***
–0,00

1,00
–0,08
0,36***
0,12*

1,00
0,01
0,08

1,00
0,09

1,00

** p < 0,05

*** p < 0,01

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 3. Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi struktury własnościowe
a stopniem dywersyfikacji geograficznej dla danych z 2006 roku
Zmienna
HI
LO
FOS
ONT
OFS
AO
GD
* p < 0,10

HI
1,00
0,83***
0,37***
0,13*
–0,07
0,29***
0,02

LO

FOS

1,00
0,47***
0,17**
–0,26***
0,23***
0,01

1,00
–0,08
–0,18***
0,19***
-0,10

** p < 0,05

ONT

1,00
–0,11*
0,27***
0,01

OFS

1,00
0,05
0,05

AO

0,20***

GD

1,00

*** p < 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki uzyskane dla poszczególnych okresów nie wskazują na istnienie jakiejkolwiek silnej zależności pomiędzy strukturami własności a realizowanymi
przez spółki strategiami międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej. Jedynie
dla danych z 2005 r. uzyskaliśmy słabe (na poziomie istotności p < 0,1) potwierdzenie dodatniej współzależności pomiędzy zmienną charakteryzującą udział w
strukturze akcjonariatu spółki Skarbu Państwa (ONT) a poziomem dywersyfikacji
geograficznej spółek. Tym niemniej obserwacja ta nie została potwierdzona dla danych z 2006 r., co powoduje naszą daleko idącą ostrożność w wyciąganiu wniosków.
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Dla danych z 2006 r. zaobserwowano natomiast silną pozytywną zależność (na
poziomie p < 0,01) pomiędzy zmienną kontrolną wielkość spółki a stopniem międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej. Wskazywało to, że większe spółki
lepiej radziły sobie na międzynarodowych rynkach i większa część ich przychodów
pochodziła z eksportu.

5. Podsumowanie
Celem badań opisanych w niniejszym artykule było określenie wpływu
struktur własnościowych na stopień międzynarodowej dywersyfikacji geograficznej polskich spółek publicznych dla zmiennych z lat 2005-2006. W badaniach nie ustalono istnienia istotnych statystycznie związków pomiędzy poszczególnymi zmiennymi charakteryzującymi struktury własnościowe spółek a
stopniem wykorzystania strategii internacjonalizacji (rozumianej w niniejszym
opracowaniu jako poziom dywersyfikacji geograficznej) przez polskie spółki
publiczne. Jedyną potwierdzoną współzależnością jest zaobserwowana słaba
(p < 0,1) korelacja pomiędzy udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie spółki
a stopniem jej dywersyfikacji geograficznej dla 2005 roku. Dodatkowo potwierdzono zależność między wielkością spółki a stopniem międzynarodowej
dywersyfikacji geograficznej dla danych z 2006 roku. Pomimo to uważamy, iż
testowana przez nas w opracowaniu hipoteza badawcza zakładająca, że istnieje związek pomiędzy strukturami własnościowymi a strategiami dywersyfikacji geograficznej polskich spółek publicznych (dla danych z lat 2005-2006) nie została potwierdzona. Jednak uważamy również, że w dłuższym
horyzoncie czasu taka współzależność może być zaobserwowana. Dotyczy to
zwłaszcza potencjalnego wpływu zagranicznych inwestorów na stopień dywersyfikacji geograficznej spółek. Ponadto można się spodziewać, że w przyszłości
więcej polskich spółek dokona ekspansji geograficznej, a tym samym możliwe
będzie przeprowadzanie dalszych badań ilościowych na ten temat.
Na tej podstawie uważamy, że w celu wyciągnięcia pełniejszych wniosków należy kontynuować to badanie w kolejnych latach. Może być ono również przedmiotem dalszych analiz, tym razem z wykorzystaniem innych metod statystycznych, takich jak np. analiza regresji czy też analizy wielowymiarowe (w postaci
np. analizy korespondencji czy też analizy skupień). Zakładamy również rozszerzenie badań w kierunku podzielenia całej populacji na poszczególne podgrupy
spółek, gdzie kryterium grupowania byłby sektor (bądź makrosektor) działalności z
uwagi na dominującą działalność branżową spółek. Takie są nasze przyszłe zamierzenia w ramach dalszych prac prowadzonych w zakresie wymienionego uprzednio
projektu badawczego.
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INTERNATIONAL GEOGRAFICAL DIVERSIFICATION STRATEGIES
AND OWNERSHIP STRUCTURE OF POLISH PUBLIC COMPANIES
Summary
In the article the authors describe the results of their research in the area of the relationship between ownership structure and the level of international geographical diversification of Polish public
companies. The results of the research indicate that there is no correlation between these two groups
of variables.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
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EKOSYSTEM BIZNESU JAKO PLATFORMA RELACJI
KOOPERENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp
Ostatnie trzydzieści lat obfituje w rozwój typów i form relacji między przedsiębiorstwami, do których należy kooperencja. Za kooperencję uznaje się układ strumieni
jednoczesnych i współzależnych relacji konkurencji i kooperacji między konkurentami, zachowującymi swoją odrębność organizacyjną1. Relacje kooperencyjne tworzone
są do realizacji konkretnych celów strategicznych w określonym i wydłużonym horyzoncie czasu. Dotychczas relacje kooperencyjne były rozpatrywane na poziomie korporacyjnym – jako integralny element strategii rozwoju zaangażowanych stron lub w
perspektywie sektorowej (zmiany strukturalne oraz wpływ kooperencji na natężenie i
kierunki rywalizacji kooperentów). Analizy zjawisk kooperencyjnych wykazują tendencje rozprzestrzeniania w wymiarze sektorowym, tworząc relacje w ramach tzw.
ekosystemu biznesu. J.F. Moore, charakteryzując procesy ewolucyjne kooperencji,
wskazuje na silną analogię do procesów i zjawisk zachodzących przyrodzie2.
Ze względu na nierozerwalność przedsiębiorstw z architekturą ich biznesu uznaje
się, że firmy należy analizować nie tylko jako uczestników poszczególnych sektorów, ale również w kontekście międzysektorowych ekosystemów biznesowych3.

2. Istota ekosystemu biznesu
Ekosystem należy do pojęć z zakresu ekologii i jest traktowany jako część
przyrody tworzący funkcjonalną całość złożoną z biocenozy (organizmy ożywione)
1 J. Cygler, Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”
2007 nr 2, s. 61-76.
2 J.F. Moore, Predators and prey: a new ecology of competition, „Harvard Business Review”
1993 (May-June), s. 75-86.
3 G. Hamel, C.K. Prahalad, Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
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i biotopu (elementy nieożywione), które występują na danym terenie4. W układzie
tym zachodzi zarówno krążenie materii, jak i przepływ energii. W ekosystemie
można także wyróżnić producentów (organizmy tworzące materię organiczną),
konsumentów (uzależnionych od pobierania gotowej materii organicznej), reducentów (organizmy żywiące się martwą materią organiczną) oraz czynniki abiotyczne
(określające warunki środowiska nieorganicznego). Mimo tworzenia swoistej jedności ekosystem jest układem otwartym i funkcjonuje dzięki przepływowi energii i
krążeniu materii.
Układ wzajemnych powiązań między elementami ekosystemu w kategoriach
przyrodniczych znajduje swoistą zgodność z relacjami występującymi w praktyce
gospodarczej i jest określany jako ekosystem biznesu. O. Torrès-Bay definiuje
ekosystem biznesu jako układ wielu organizacji, pochodzących z różnych sektorów,
tworzących strategiczną wspólnotę interesów i wartości5. Oznacza to, że w ekosystemie biznesu kluczowe umiejętności mogą być rozdzielone między jego członkami
(głównie standardy technologiczne, know-how, normy), które ułatwiają rozwój zarówno kolektywnej strategii całego układu, jak i poszczególnych jego podmiotów6.
J.F. Moore, precyzując definicję ekosystemu biznesu, wskazuje na znaczną różnorodność typów jego członków (rys. 1). W skład ekosystemu biznesu wchodzą zarówno dostawcy (pośredni i bezpośredni), producenci (w tym liderzy ekosystemu)
produktów (usług) wiodących i komplementarnych, konkurenci (bezpośredni i potencjalni liderów ekosystemu oraz innych członków układu), interesariusze (inwestorzy, właściciele, zrzeszenia gospodarcze, związki zawodowe) oraz agencje rządowe i quasi-rządowe organizacje regulacyjne (np. Urząd Regulacji Energetyki)7.
Ze względu na różnorodność podmiotów tworzących ekosystem biznesu jego
granice są znacznie szersze niż pojedynczego sektora oraz trudniejsze do jednoznacznej identyfikacji. Należy jednak zauważyć, że podobnie jak w ekosystemach
w wymiarze ekologicznym, układy biznesowe mają ustalone ramy lokalizacyjne,
które są określane przez liderów ekosystemu.
Precyzując definicję O. Torrès-Baya i J.F. Moore’a, za ekosystem biznesu
uznaje się układ tworzący funkcjonalną całość wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw pochodzących z różnych sektorów, interesariuszy gospodarczych i społecznych oraz organizacji rządowych, których łączy wspólnota interesów i warto4

Ch.J. Krebs, Ekologia, PWN, Warszawa 1997, s. 21.
O. Torrès-Bay, Economie d’entreprise. Organisation et stratégie à l’aube de la nouvelle
économie, „Economica” 2000.
6 G. Gueguen, E. Pellegrrin-Buocher, Coopetition and IT business ecosystems: the success of
SAP, referat na konferencję pt.: „Workshop on Coopetition Strategy: Towards a New Kind of Interfirm Dynamics?” Catania, 16-17 września 2004, s. 2.
7 J. F. Moore, The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, HarperBusiness, New York 1997, s. 26-27; M. Iansiti, R. Levien, Strategy as ecology, „Harvard
Business Review” 2004 (March), s. 68-78.
5
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ści. Zarówno O. Torrès-Bay, jak i J.F. Moore opierają się w swych poglądach na
logice postrzegania zjawisk i procesów zachodzących w praktyce gospodarczej
przez pryzmat ekologii, jednak systemy pojęciowe ekosystemu i ekosystemu biznesu nie są tożsame. Dlatego też ekosystem biznesu należy traktować jako pojęcie
samodzielne, choć ze wspólnym polem semantycznym z terminem ekosystemu.

agencje rządowe
quasi rządowe organizacje regulacyjne

interesariusze: m.in. inwestorzy, właściciele
zrzeszenia gospodarcze, związki zawodowe

Biznes kluczowy

dostawcy
pośredni

bezpośredni Kluczowi
dostawcy producenci

kanały
dystrybucji

bezpośredni
klienci

klienci
ostateczni

dostawcy dóbr komplementarnych

Biznes rozszerzony
konkurenci o wspólnych cechach ich produktów i usług,
procesach biznesowych i związkach organizacyjnych

Rys. 1. Ekosystem biznesu
Źródło: J.F. Moore, The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, HarperBusiness, New York 1997, s. 27.

Ekosystemy biznesu mogą obejmować zarówno przedsiębiorstwa małe, jak i o
znacznych rozmiarach. Głównym celem, jaki przyświeca członkom takiego układu,
jest przede wszystkim oferowanie produktów (usług) stanowiących istotną wartość
dla konsumentów oraz poprawa jakości organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Czynnikiem integrującym układ jest przepływ aktywów materialnych (np. produkty), oraz niematerialnych (know-how, finanse, informacje).
Ekosystem biznesu obejmuje relacje zarówno wewnątrz pojedynczych sektorów, jak i pomiędzy nimi. Najczęściej ekosystem obejmuje sektory pokrewne,

50
umożliwiające przedsiębiorstwom wykorzystanie posiadanych technologii, wiedzy
i umiejętności. Jednak kryterium pokrewności sektorów nie jest wyłącznym warunkiem tworzenia ekosystemów biznesowych, w których występują relacje kooperencyjne. Firmy biorą również pod uwagę możliwości pozyskania korzyści wynikających z ekonomii skali, zasięgu, czasu, synergii oraz elastyczności, działając w
sektorach, które nie są ze sobą pokrewne. Takich przypadków relacji kooperencyjnych jest mimo wszystko mniej niż w ekosystemach angażujących sektory o charakterze pokrewnym.
Ekosystemy biznesowe tworzone wokół relacji kooperencyjnych występują zarówno w sektorach angażujących nowoczesne technologie, jak i o charakterze tradycyjnym. Na przykład ekosystemy biznesu można spotkać w sektorze spożywczym, samochodowym, komputerowym czy informatycznym8. Jednakże charakter
funkcjonowania w ramach ekosystemów, jak i relacji kooperencyjnych sprawia, że
zjawisko to jest znacznie częściej identyfikowane w sektorach opartych na wiedzy.
W ekosystemie biznesu przedsiębiorstwa współtworzą i rozwijają swój potencjał
głównie wokół nowej innowacji. Wspólnie pracują, jednocześnie konkurując i kooperując, w celu promocji nowych produktów, zaspokojenia potrzeb konsumentów i (w
rezultacie) wprowadzenia nowych generacji innowacji9. Na przykład Apple Computer
jest liderem ekosystemu, który obejmuje głównie sektory komputerów osobistych,
elektroniki użytkowej i ICT (information and communication technology).
W ramach ekosystemu biznesu standardy (techniczne, technologiczne), normy i
know-how są uznawane i stosowane przez wiele firm10. Dyfuzja implementacji poszczególnych standardów wprowadzonych w ramach ekosystemu powoduje, że są one
przejmowane przez inne firmy. Na zasadzie efektu kuli śnieżnej standardy forsowane
przez silniejsze ekosystemy biznesowe powodują uznanie tych standardów przez rynek
za obowiązujące. Pozwala to na wspólne wypracowanie kluczowych umiejętności,
które stają się podstawą budowania przewagi konkurencyjnej ekosystemu jako całości
oraz poszczególnych jego członków. Wykorzystując te umiejętności, wyznacza się
strategiczne kierunki całej wspólnoty przedsiębiorstw, opartej na zasadach koewolucji relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych, tworząc kooperencję11.
Ekosystem biznesowy charakteryzuje się wewnętrzną strukturą, w której występują zarówno relacje pionowe, jak i poziome. Wśród członków ekosystemu
znajdują się przedsiębiorstwa, które odgrywają kluczową rolę (keystones) i odpo8 G. Gueguen, O. Torrès, Fondements et dynamiques concurrentielles ecosystems d’affaires:
l’exemple de Linux contre Microsoft, „Revue Française de Gestion” 2004 vol. 30 nr 148, s. 227-248;
T.N. Nguyen, The ecology of software: a framework for the investigation of business IT integration,
„The Journal of American Academy of Business” (Cambridge) 2002 vol. 2 nr 1, s. 7-11.
9 J.F. Moore, Predators and prey..., s. 76; J.F. Moore, The rise of a new corporate form, „Washington Quarterly” 1998 vol. 21 nr 1, s. 167-181.
10 G. Gueguen, O. Torrès, wyd. cyt., s. 227-248.
11 J.F. Moore, The Death of Competition..., s. 11-12.
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wiadają za kierunki oraz rozwój strategiczny całego ekosystemu. One również stają
się motorem innowacji i odpowiadają za ich rozprzestrzenianie w ramach ekosystemu. Jednocześnie decyzje o tworzeniu i kształtowaniu relacji kooperencyjnych
(zarówno wewnątrz ekosystemu, jak i z konkurentami spoza układu) mają bezpośredni wpływ na innych członków ekosystemu. W konsekwencji członkowie ekosystemu wykazują zwiększoną skłonność do kooperencji. Dostawcy lidera ekosystemu decydują się na relacje kooperencyjne z dostawcami jego konkurenta, z którym współpracuje. Jednocześnie następuje efekt transferu wiedzy i doświadczenia
lidera pozyskanych w ramach współpracy konkurencyjnej do innych członków
ekosystemu biznesu. Jeśli kooperencja lidera z jego konkurentami przyniesie sukces, następuje zwiększona skłonność do kooperencji innych członków tego ekosystemu biznesu.
Firmy mogą jednocześnie należeć do kilku ekosystemów, w zależności od liczby i zasięgu związków kooperacyjnych (w tym z konkurentami), które wyznaczają
granice poszczególnych ekosystemów biznesu. Ze względu na relacje konkurencyjne występujące zarówno wewnątrz poszczególnych ekosystemów, jak i między
nimi, oraz równoczesność występowania rywalizacji i współdziałania między tymi
samymi konkurentami (choć w różnych układach ekosystemowych) występuje
silna korespondencja relacji kooperencyjnych.
Dobrym przykładem relacji kooperencyjnych w ramach budowania ekosystemu biznesu jest SAP (Systems Applications and Products in Data Processing),
który dostarcza oprogramowanie zarządcze klasy ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa). SAP jest największym dostawcą
oprogramowania wewnętrznych procesów zarządczych i trzecim producentem
oprogramowania ogólnego na świecie12. Edytorzy ERP funkcjonują głównie w
sektorach komputerowym i informatycznym (oprogramowanie). SAP wprowadził
na skalę międzynarodową standardy w zarządzaniu (np. zarządzanie finansami,
łańcuchem dostaw, relacjami z klientami). W ramach tworzenia ekosystemu biznesu SAP zawiązał liczne związki kooperacyjne o charakterze pionowym (z dostawcami i odbiorcami), poziomym oraz międzysektorowym. W ramach relacji kooperencyjnych SAP podjął długotrwałą kooperację ze swoimi konkurentami takimi jak
Oracle (w zakresie oprogramowania), czy większością firm z „wielkiej szóstki” (w
obszarze doradztwa gospodarczego). Ponadto SAP łączą silne więzy z korporacjami Microsoft, Hewlett-Packard oraz Informix.
Innowacje produktowe w postaci nowych generacji oprogramowania ERP
sprzyjają zacieśnieniu związków kooperencyjnych z rywalami. Powszechność stosowania wprowadzonych przez SAP standardów technologicznych stwarza również sytuację przymusu współdziałania dla konkurentów nie należących do tego
ekosystemu. Dość znaczącym przykładem stała się firma Arthur Andersen Consul12

www.sap.com (z 27 grudnia 2007 roku).
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ting, która posiadała własne oprogramowanie zarządcze dla swoich klientów. Jednak dominacja produktów SAP oraz preferencje klientów skłoniły firmę doradczą
do kooperencji z konkurentem13.

3. Relacje kooperencyjne w cyklu życia ekosystemu biznesu
Każdy ekosystem biznesu podlega cyklicznej ewolucji złożonej z czterech etapów: narodzin, ekspansji, przywództwa oraz samoodnowienia lub śmierci
(rys. 2)14. W zależności od etapu cyklu życia ekosystemu relacje kooperencyjne
ulegają przekształceniom, zmienia się ich charakter, trwałość oraz natężenie.
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Rys. 2. Ewolucja relacji kooperencyjnych
w zależności od fazy w cyklu życia ekosystemu biznesowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie J.F. Moore, Predators and prey: A new ecology of competition, „Harvard Business Review” 1993 (May-June), s. 75-86.

W etapie I (narodzin) głównym zadaniem ekosystemu jest zdefiniowanie potrzeb konsumentów. Wyzwaniem kooperacyjnym jest współdziałanie lidera ekosystemu z jego konsumentami, dostawcami oraz konkurentami w celu określenia
wartości i istotności wybranych innowacji ofertowych. Wyzwaniem konkurencyj13
14

G. Gueguen, E. Pellegrrin-Buocher, wyd. cyt., s. 15.
J.F. Moore, Predators and prey..., s. 77.
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nym jest ochrona nowych pomysłów przed naśladownictwem. Liderzy ekosystemów będą dążyli do zacieśnienia kontaktów z dostawcami, odbiorcami oraz wybranymi rywalami wewnętrznymi w celu wzmocnienia systemu obronnego przed
atakiem innych ekosystemów.
Etap II (ekspansji) charakteryzuje się dynamiczną ekspansją na nowe obszary,
zarówno geograficzne, jak i sektorowe. Warunkiem powodzenia ekspansji jest
posiadanie produktów (usług) uznawanych przez licznych odbiorców za istotne
oraz potencjał produkcyjny zdolny do szybkiego zwiększania skali działania. Wyzwaniem kooperacyjnym ekosystemu biznesowego jest stworzenie warunków organizacyjnych ekspansji nie tylko lidera, ale również wszystkich jego partnerów
kluczowych (w tym kooperentów) w celu maksymalizacji pokrycia rynkowego
ofertą układu. Wyzwaniem konkurencyjnym jest pokonanie tych ekosystemów,
które oferują podobne rozwiązania. W tym etapie ekosystemy biznesowe walczą o
uznanie swoich rozwiązań za standardy m.in. poprzez zajęcie dominującej pozycji
w kluczowych segmentach rynku. W wyniku walki konkurencyjnej na placu boju
pozostają jedynie największe i najsilniejsze ekosystemy biznesowe.
W etapie III (przywództwa) liderzy ekosystemów już zapewnili sobie satysfakcjonujący wzrost i zyskowność. Ponadto struktura i sposób podziału wartości dodanej należą do stabilnych i dla nich korzystnych. Skłania to dostawców i innych
partnerów (w tym wewnętrznych kooperentów) do zacieśnienia współpracy z liderem oraz budowania wspólnej przyszłości. Przybiera na sile walka o standardy w
całym ekosystemie (nie tylko lidera, ale również jego partnerów). Liderzy ekosystemu są skłonni do współpracy również z konkurentami należącymi do układów
konkurencyjnych. Współdziałanie rywalizujących daje możliwość wypracowania
wspólnych standardów i szybszego uznania ich przez rynek. Siłą przetargową staje
się posiadanie unikatowych zasobów, sposób ich zabezpieczenia (ochrona patentowa) oraz ciągła innowacyjność. Lider dyktuje warunki podziału wartości dodanej
w całym ekosystemie biznesowym, z czego najwięcej zyskują liderzy. Inni muszą
ten układ zaakceptować. Lider ekosystemu wyznacza kierunki rozwoju dla siebie
oraz całego układu.
Etap IV (samoodnowy) wymaga radykalnych zmian dotychczasowych działań.
Wynika to z pojawienia się nowych ekosystemów lub znaczących innowacji. Dotychczasowe ekosystemy będą dążyły do spowolnienia rozwoju nowych ekosystemów, zwiększenia własnej innowacyjności lub też przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji. Dlatego też dotychczasowe ekosystemy będą poszukiwały współpracy z innowatorami w celu pozyskania nowych rozwiązań produktowych lub
organizacyjnych. Jednocześnie będą przedsiębrały działania podwyższające bariery
wejścia, ograniczając możliwości tworzenia nowych ekosystemów i tworzenia
silnych więzów lojalnościowych (finansowych i pozafinansowych) z konsumentami. Nasilą się relacje kooperencyjne między ekosystemami biznesu. Brak współpracy konkurujących ekosystemów biznesu może przyśpieszyć ich obumieranie.

54
Dla wielu ekosystemów relacje kooperencyjne z innymi układami biznesowymi
mogą stać się jedną z głównych szans na przetrwanie i strategiczną sanację. W razie niepowodzenia działań sanacyjnych ekosystem biznesowy skazany jest na powolne unicestwienie.
Przedstawiona powyżej etapowa ewolucja ekosystemów biznesowych wykazuje podobieństwa do cyklu życia sektora15. Zbieżności wynikają zarówno z etapowości, liczby faz rozwoju, jak ogólnej ich charakterystyki. Istotna jest również
cykliczność zmian relacji kooperencyjnych (celów, charakteru) w zależności od
fazy, w jakiej znajdują się ekosystemy.
Równie ważna staje się sekwencyjność dominacji kooperencji wewnątrz- i
między ekosystemami biznesu w zależności od etapów cyklu życia tych układów.
W początkowych etapach rozwoju ekosystemu biznesowego przeważają relacje
kooperencyjne wewnątrz ekosystemu. W miarę dojrzałości układu znacznie częściej obserwuje się kooperencję między ekosystemami biznesowymi. Relacje
znacznie bardziej komplikują się w sytuacji konkurowania ekosystemów będących
w różnych fazach swego życia oraz hiperkonkurencyjnego charakteru rywalizacji,
w której rozwój ekosystemów może mieć charakter skokowy.

4. Skłonność przedsiębiorstw do kooperencji
a kondycja ekosystemu biznesowego
Skłonność do tworzenia relacji kooperencyjnych, zarówno wewnątrz, jak i
między ekosystemami biznesowymi, jest uzależniona od kondycji tych ekosystemów. Najczęściej jakość ekosystemu określa się trzema podstawowymi kryteriami:
efektywności, siły oraz tworzenia nowych nisz16.
Efektywność ekosystemu wyraża się zdolnością układu do trwałej transformacji technologii i innych źródeł innowacji w kierunku redukcji kosztów oraz kreowania nowych produktów. Do pomiaru efektywności ekosystemu można stosować kilku wskaźników, wśród których do najpowszechniejszych należy zwrot z
ponoszonego kapitału w danym ekosystemie. W sytuacji, kiedy ekosystemy wykazują wyższe wartości zwrotu z ponoszonych nakładów, zarówno konkurenci zaangażowani w układzie, jak i niezrzeszeni wykazują większą skłonność do długotrwałego współdziałania, tworząc relacje kooperencyjne. Skłonność ta będzie ewoluowała w zależności od osiąganych wartości zwrotu z inwestowanego kapitału.
Różnice wartości tego wskaźnika między poszczególnymi ekosystemami mogą być
15

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
1998, s. 95-103.
16 M. Iansiti, R. Levien, Strategy..., s. 68-78; R. Lewin, R. Regine, On the edge in the world of
business, [w:] Complexity: Life at the Edge of Chaos, red. R. Regine, The University of Chicago
Press, Chicago 1999, s. 197-211.
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znaczące, dochodzące do kilkudziesięciu punktów procentowych. Należy jednak
pamiętać, że wartości zwrotów zmieniają się w zależności od działań strategicznych ekosystemu biznesowego oraz etapów w jego cyklu rozwoju. Badania trzech
szeroko rozumianych sektorów: biotechnologii, oprogramowania i usług internetowych prowadzonych w latach 1994-2002 wykazały kurczenie się różnic produktywności w tych sektorach wraz z rozwojem i starzeniem się w nich ekosystemów biznesowych17. Zmianie ulegają również siła i kierunki tworzenia relacji kooperencyjnych.
W określaniu efektywności ekosystemu bierze się pod uwagę również dostęp członków do innowacji. Rozpatruje się głównie szybkość i koszty transferu innowacji,
łatwość przyswojenia i implementacji oraz korzyści płynące dla członków ekosystemu biznesu, który wykorzystują te innowacje w działaniach strategicznych.
Siła ekosystemu biznesu wyraża się możliwościami przezwyciężenia zagrożeń
otoczenia, a zwłaszcza nieprzewidzianych zmian technologicznych. Jednym z
mierników określających siłę ekosystemu jest liczba jego członków. Badania
M. Iansiti i R. Leviena wykazały, że z trzech analizowanych sektorów największą
siłą wykazywały się ekosystemy z sektora oprogramowania, które jednocześnie
charakteryzowały się najwyższymi wartościami zwrotów z zainwestowanego kapitału. W sektorze biotechnologii liczba uczestników kształtowała się na podobnym
poziomie, co oznaczało, że liczba upadających i powstających firm działających w
tym sektorze była podobna. Natomiast sektor usług internetowych wykazywał na
przestrzeni dekady początkowo tendencje wzrostowe, by ustabilizować się w latach
1998-2001, a od 2002 r. liczba firm zaczęła maleć18.
O sile ekosystemu świadczy również trwałość struktury ekosystemu oraz szybkość jego starzenia się. Ekosystemy, których związki między jego członkami są
trwałe, a ich struktura powiązań klarowna, uznawane są za silne.
Ekosystemy wykazujące się zwiększoną siłą, w porównaniu z innymi układami, charakteryzują się większą skłonnością do tworzenia i rozwoju relacji kooperencyjnych. Konkurenci preferują współdziałanie w układach, które chronią strony
przed atakami zewnętrznymi i stwarzają warunki przewidywalności innowacji.
Kryterium tworzenia nowych nisz wskazuje na zdolności tworzenia nowych
funkcji lub możliwości rynkowych w wyniku implementacji innowacji technologicznych wykreowanych przez ekosystem biznesu19. Nie oznacza to, że wraz z
pojawieniem się nowych możliwości należy rezygnować z dotychczasowych. Ekosystem kształtuje swoje nowe możliwości rynkowe w celu racjonalnego wykorzystania własnych standardów i innowacji technologicznych. Kształtując portfel moż17

M. Iansiti, R. Levien, Strategy…, s. 68-78.
M. Iansiti, R. Levien, The Keystone Advantage. What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004,
s. 49-50.
19 M. Iansiti, R. Levien, Strategy..., s. 68-78.
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liwości rynkowych, ekosystemy dążą do uniknięcia zagrożeń wynikających z nadmiernej liczby kierunków rozwoju, nieefektywnego wykorzystania swoich zasobów oraz zbyt wąskiej identyfikacji nisz i w rezultacie zaprzepaszczenia okazji.
Wybór poszczególnych nisz i oszacowanie ich znaczenia dla rozwoju ekosystemu
stają się więc istotne dla kondycji i strategicznego rozwoju ekosystemu. Relacje
kooperencyjne nasilają się, gdy ekosystem biznesu jest w stanie generować nowe i
dające perspektywy rozwoju możliwości (nisze) rynkowe. Jest to szczególnie widoczne, gdy efekt rozprzestrzeniania obejmuje nowe sektory lub rynki geograficzne o dużym potencjale strategicznym i jednocześnie wysokim ryzyku działania.
Liderzy ekosystemu biznesu dążą do utrzymania i/lub poprawy kondycji układu. Inicjują innowacje technologiczne, angażują nowe podmioty do ekosystemu i
poszczególnych projektów, pobudzają efekt transferu wiedzy wewnątrz ekosystemu. Dążą do nowych zastosowań dotychczasowych technologii i umiejętności oraz
implementują nowe rozwiązania. Zapewniają dostęp do nowej wiedzy i informacji
dla członków ekosystemu20. W konsekwencji poprawy kondycji ekosystemu zarówno wewnątrz układu, jak i między rywalizującymi ekosystemami wzrasta
skłonność do współpracy, tworząc kooperencję.

5. Zakończenie
Relacje kooperencyjne można rozpatrywać wielowymiarowo, nie ograniczając
się jedynie do poziomów korporacyjnego i sektorowego. Koncepcja ekosystemu
biznesu pozwala na analizę kooperencji w kontekście znacznie szerszym i bardziej
kompleksowym. Umożliwia badanie relacji kooperencyjnych w układzie międzysektorowym zarówno w ramach pojedynczych ekosystemów, jak i między nimi,
uwzględniając etapy ich rozwoju. Jednocześnie, wskazując na kondycję poszczególnych ekosystemów, można określić skłonność konkurentów do współpracy.
Ekosystem staje się więc doskonałą platformą tworzenia i analizy relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw.
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BUSINESS ECOSYSTEM
AS A PLATFORM FOR CO-OPETITIVE RELATIONS OF ENTERPRISES
Summary
Co-opetition (simultaneous competition and co-operation between competitors) can occur not
only at the corporate and sector levels, but also at a business ecosystem. Business ecosystem is a
combination of several organizations from different industries forming a strategic community of
interests and values. Co-opetition can be concluded both at intra and inter business ecosystem levels.
Co-opetitive relations are different depending on the ecosystem life stage. Moreover, there is a strong
correlation between an inclination of enterprises to create co-opetitive relations with their competitors
and overall condition of the business ecosystem measured by the productivity, robustness, and niche
creation.
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ISTOTA I PRZEJAWY KOMPETENCJI RELACYJNEJ

1. Wstęp
Wielkim przeobrażeniom gospodarki światowej towarzyszą zwykle wielkie dylematy zarządzania strategicznego. Presja akcjonariuszy na generowanie możliwie
wysokich wartości przedsiębiorstwa skłania wielu menedżerów do przyspieszenia
wzrostu drogą zakupów lub aliansów strategicznych. Z punktu widzenia wdrożenia
strategii kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie trylematu: kupić – rozwinąć samodzielnie – współpracować. Do rozstrzygnięcia na rzecz jednego z tych rozwiązań nie wystarcza jednak analiza potencjalnych synergii. Dowodzą tego głośne
porażki wielkich fuzji (Daimler-Chrysler) czy wielkich projektów współdziałania.
W tym drugim przypadku badania światowe określają poziom wskaźnika porażki
na ponad 50%. Oznacza to, że nawet tzw. obiektywne istnienie przesłanek wyboru
jednej z trzech możliwości nie wystarcza do osiągnięcia spodziewanych korzyści.
Ponadto jednokrotne osiągnięcie zakładanych korzyści nie może być uznane za
wynik jakiejś umiejętności czy nawet kompetencji. Potrzebna jest powtarzalność w
postaci wzorca skutecznych sposobów postępowania przedsiębiorstwa.
Problem wzorców postępowania nie jest nowy, towarzyszy zarządzaniu strategicznemu od wielu lat. Każda kolejna zmiana nieciągła obnażała nietrwałość dotychczasowych sposobów działania. Najnowszą taką zmianą, zachodzącą po tzw.
megatrendach, jest kryzys na rynku pożyczek hipotecznych. Obecnie zdolność
integrowania, pozyskiwania, rekonfigurowania i uwalniania zasobów w długim
okresie nazywa się w literaturze kompetencją dynamiczną [Teece, Pisano, Shuen
1997]. Celem artykułu jest wniesienie przyczynku do dyskusji o kompetencji dynamicznej ze względu na wybrany jej typ, tj. kompetencję relacyjną. Definiuję ją
jako skłonność i umiejętność współdziałania [Dyer, Singh 1998; Lorenzoni, Lipparini 1999].
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Rozważania o kompetencji relacyjnej podzielono na dwie części. Pierwsza podejmuje problem zakresu znaczeniowego kompetencji relacyjnej ze względu na
dotychczasowy dorobek w zakresie kompetencji przedsiębiorstwa z jednej strony, a
kompetencji dynamicznych z drugiej. Następnie pojawia się znaczenie wynikowe,
identyfikujące podstawowe przejawy kompetencji relacyjnej.

2. Istota kompetencji przedsiębiorstwa
– zarys zakresu znaczeniowego
W dyskusji o kompetencjach przedsiębiorstwa stawia się wymagania nie tylko
w zakresie operacjonalizacji używanych pojęć, ale także ich intersubiektywnej
sprawdzalności. Dosyć powszechna w naukach o zarządzaniu skłonność do woluntaryzmu semantycznego i słowotwórstwa nie sprzyja spełnieniu tego warunku.
Wynika stąd potrzeba opowiedzenia się za określonym sposobem definiowania
pojęcia kompetencji. Umiejętność i zdolność są znaczeniowo bliskie. Umiejętność
odnosi się zwykle do pojedynczych osób, ludzi posiadających umiejętność dokonania czegoś [Bratnicki 2000]. Zdolność zaś odnosi się do potencjału, bez względu
na jego charakterystykę prakseologiczną, a więc poziom sprawności. Przykładem
zdolności jest opracowanie przez japońską firmę Toshiba technologii HD DVD.
Jednakże ocena tej zdolności jest negatywna ze względu na cechy skuteczności i
efektywności działania technologii oraz produktów ją wykorzystujących. Opracowana technologia oraz wiązane z nią produkty zostały zarzucone i wycofane z rynku. W ocenie rezultatów działania zdolność może być niesłusznie utożsamiana z
potencjałem. Pierwotne jest określanie potencjału działania, dlatego zdolność powinna być obserwowana ex ante. Można oczekiwać stopniowalności zdolności,
zarówno przedziałowej (niska-średnia-wysoka), jak i wyrażonej miarami liczbowymi. Trudności badawcze związane z takim sposobem rozumienia zdolności kierują uwagę w stronę kryteriów pragmatycznych, które określają pojęcie kompetencji. Dlatego konstrukcja pojęcia kompetencja przedsiębiorstwa [Bratnicki 2000]
zawiera w sobie trzy elementy: umiejętność, proces, zasób.
Pierwszy z nich odnosi się do indywidualnej i zbiorowej kwalifikacji w wykonywaniu określonych działań. Zachodzi tu potrzeba stopniowania, co owocuje
wyodrębnieniem kluczowej i strategicznej kategorii kompetencji [Hamel 1991].
W niej upatruje się źródła wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwo. W
niej także doszukuje się źródła przewagi konkurencyjnej, rozumianej jako ponadprzeciętna rentowność przedsiębiorstwa w długich okresach.
Drugie pojęcie, tj. proces, odnosi się do systematycznego sposobu wykonywania określonych działań, pewnej rutyny organizacyjnej. Powtarzalność, usankcjonowana procedurami oraz instrukcjami działania, zmierza do zapewnienia organizacji stabilności. W języku statystycznej kontroli procesów stabilność oznacza
ograniczone, tolerowane odchylenia poziomu wykonania od założonego wzorca, a
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także możliwość prowadzenia audytów procesu, tj. procedur kontrolnych skierowanych na stwierdzenie zgodności wykonywanych operacji z ich wzorcowym
określeniem w procedurach organizacyjnych. Procedury ilustrują wiedzę organizacji w zakresie tego, czym jest skuteczny układ i skład działań. Wyrażają też formalną akceptację dla konkretnego układu działań. Nie oznacza to wyłącznie formalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Mogą one być wykonywane w określony
sposób ze względu na normy społeczne, sankcjonujące wiedzę milczącą. W tym
drugim przypadku identyfikacja przez obserwatora zewnętrznego jest trudniejsza.
Trzecia składowa kompetencji przedsiębiorstwa to zasoby. Alokacja określonego typu zasobów, w określonej ilości i jakości, w określonym trybie decyzyjnym, stanowi widoczny przejaw znaczenia danego działania. Decyzje alokacyjne
są przecież prostą konsekwencją wyborów strategicznych, których wcześniej
przedsiębiorstwo dokonuje. Opracowanie nowego produktu oznacza nie tylko
przydzielenie do procesu projektowania odpowiednich osób, środków finansowych, rzeczowych oraz uprawnień. Wymaga również przydzielenia zdolności wytwórczej w przyszłości. Alokacja zasobów jest niejako zwieńczeniem decyzji.
Stwarza też podstawę do rachunku opłacalności (czy szerzej – efektywności). Określa bowiem mianownik wskaźnika efektywności, tj. nakłady. Wreszcie alokuje się do
konkretnej jednostki organizacyjnej w celu zintegrowania zasobów nowych z dotychczas wykorzystywanymi. Identyfikowanie kompetencji w przedsiębiorstwie
polega na rozpoznaniu układu umiejętność – połączony z tą umiejętnością proces
oraz przypisane do tego procesu zasoby, zgodnie ze schematem na rys. 1.
Umiejętności

Kompetencja
przedsiębiorstwa

Procesy

Zasoby

Rys. 1. Elementy znaczeniowe kompetencji przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja o kompetencjach dynamicznych obejmuje zupełnie odrębny poziom
refleksji. Wynika to z potrzeby uwzględnienia rosnącej złożoności badanych zjawisk, wiąż się także z czynnikiem czasu. Obserwuje się przeorientowanie badań w
zarządzaniu strategicznym w stronę ujęcia dynamicznego. Cechuje je skupianie się
na przedziałach czasu, nie zaś na wybranych momentach, a także dążenie do ujaw-
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nienia trwałych (w badanym przedziale czasu) wzorców przebiegu danego zjawiska. W tym kontekście literatura dostarcza dwa typy definicji kompetencji dynamicznej: procesowy i wynikowy.

3. Procesowe ujęcie kompetencji dynamicznej
Procesowy sposób definiowania skupia się na elementarnych działania składowych tej kompetencji, a w skutecznej powtarzalności tych przejawów można się
dopatrywać jej istnienia lub nie. Układ procesowy przedstawiono na rys. 2.

Uwalnianie
Integracja

Rekonfiguracja
Pozyskiwanie

Rys. 2. Procesowe ujęcie kompetencji dynamicznej
Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębnione cztery procesy są skierowane na zasoby przedsiębiorstwa potrzebne do tworzenia i dostarczania odbiorcy wartości, której on oczekuje. Uwalnianie i pozyskiwanie zasobów to procesy skierowane w sposób wyraźny na otoczenie. Modyfikują one zbiór własny zasobów przedsiębiorstwa albo poprzez jego
zwiększenie, albo też poprzez zmniejszenie. Obydwa zabiegi są podporządkowane
uzyskaniu dokładnie takiej bazy zasobów, która jest potrzebna do sprawnego realizowania procesów tworzenia wartości. Integracja zasobów to działanie o charakterze organizatorskim, polegające na takim ich uporządkowaniu, alokacji do odpowiednich jednostek organizacyjnych, opracowaniu właściwych sposobów wykorzystania, które prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Ten zabieg
skierowany jest wyraźnie do wnętrza organizacji i odzwierciedla potrzebę takiej
alokacji zasobów oraz takiego ich dopasowania do statycznych i dynamicznych
elementów, aby osiągać dodatni efekt synergii. Rekonfiguracja to działanie, które
odzwierciedla dynamiczny charakter kompetencji. Polega ono na adaptacji, reaktywnej lub wyprzedzającej, do zmieniających się warunków otoczenia oraz uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych. Rekonfiguracja może prowadzić do modyfikacji przyjętych sposobów integrowania zasobów z organizacją albo też do ich
wymiany z otoczeniem. Kluczowe znaczenie ma to, że to rekonfiguracja jest ‘mo-
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torem zmian’. Rutynowość, systematyczność procesu rekonfiguracji będzie powodować, że dana kompetencja przedsiębiorstwa uzyska dynamiczny charakter bądź nie.

4. Wynikowe definiowanie kompetencji dynamicznej
– kompetencja relacyjna
Odrębnym podejściem do definiowania kompetencji dynamicznej będzie określenie jednego lub kilku podstawowych jej przejawów. Prowadzi to do określonej typologii kompetencji dynamicznych. Wymienia się wśród nich także kompetencję relacyjną.
Wówczas przejawami kompetencji relacyjnej będą np. podręczniki, wcześniejsze doświadczenia, alokacja zasobów ludzkich i rzeczowych oraz kapitał społeczny.
Tabela 1. Elementy kompetencji relacyjnej
Składniki ex ante
Skłonność do współdziałania
Uczenie się od partnerów
Wcześniejsze doświadczenie współdziałania
Rutyna międzyorganizacyjnej wymiany wiedzy
Umiejętność współdziałania
Funkcja współdziałania, w tym: podręczniki,
procedury, personel, zasoby
Konfigurowanie zasobów tworzących wartość
Kapitał społeczny

Składniki ex post
Kospecjalizacja zasobów
Dedykowane konkretnej więzi inwestycje
Otwarte uczenie się oraz transfer wiedzy
Wysiłki na rzecz budowania więzi
Wzajemne dopasowywanie się
Osadzenie organizacyjne i społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Dyer, Singh 1998; Lorenzoni, Lipparini 1999; Eisenhardt, Martin 2000; Teece, Pisano, Shuen 1997; Kale, Dyer, Singh 2002; Blyler, Coff 2003].

Wszystkie te przejawy są wyraźnie osadzone w czasie, tj. zachodzą zarówno
przed pojawieniem się więzi, w trakcie jej istnienia, jak i po jej zakończeniu. Sekwencyjność nie musi oznaczać relacji przyczynowej, bowiem będzie ona zależna
od wystąpienia (lub nie) sprzężeń zwrotnych w procesie, krótko ujmując, zjawiska
uczenia się. Poglądy badaczy na kompetencję relacyjną dają się jednak podzielić
według kryterium czasu w taki sposób, aby uwidocznić składniki ex ante (ogólnie
rzecz definiując) skłonności oraz gotowości do współdziałania, zanim ono nastąpi,
oraz składniki ex post, umiejętności oraz gotowości do współdziałania w zmieniających się warunkach (tab. 1). Pośród składników ex ante można wyróżnić trzy
istotne cechy: skłonność, uczenie się, umiejętność.
Współdziałanie w zarządzaniu strategicznym postrzega się jako środek osiągania
celów organizacji. Trylemat menedżera odzwierciedla dostępne opcje działania: samodzielną, rynkową lub relacyjną. Opcja relacyjna wiąże się jednak z poważnymi obciążeniami ryzykiem: zachowań partnera, zdolności partnera do wniesienia oczekiwanej
wartości we więź, umiejętności utrzymania korzystnej relacji, uzyskania właściwego
udziału w tworzonej wspólnie wartości. Można zatem uznać, iż obok niepewności
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występującej w wariantach samodzielnego osiągania celów lub rynkowego nabywania
potrzebnych kompetencji, droga relacyjna przynosi dodatkowe źródła ryzyka. Aby
decydent wybrał tę bardziej ryzykowną ścieżkę, powinny zachodzić szczególne okoliczności przemawiające za wariantem relacyjnym, a szczególnie skłonności decydenta. Oznaczają one preferencję współdziałania nad innymi wariantami, przy innych
warunkach niezmiennych (ceteris paribus). Jest to zmienna behawioralna, kulturowa,
która wpływa na wybory organizacji. Prowadzi to do pierwszej hipotezy, kierunkującej
dalsze badania w zakresie kompetencji relacyjnej, a dotyczącej występowania tej kompetencji ze względu na cechy psychospołeczne decydentów.
Uczenie się uzupełnia kategorię skłonności w tym sensie, że utwierdza organizację w przekonaniu o możliwości relacyjnego osiągania celów strategicznych.
Wcześniejsze doświadczenia mają walor walidacji skłonności decydentów. Ponadto pozwalają organizacji doskonalić przygotowanie własne do współdziałania z
podmiotami trzecimi dzięki sprzężeniom zwrotnym. Najdoskonalszą postacią gotowości do współdziałania są międzyorganizacyjne rutynowe procedury wymiany
wiedzy. Chodzi tu o systematyczną, powtarzalną, zbiorową umiejętność pozyskiwania, internalizacji i upowszechniania wiedzy w warunkach współdziałania. Rutynowość to istotna cecha kompetencji, ponieważ stwarza możliwość realizowania
działań w różnych warunkach, w wielu miejscach organizacji [Rokita 2005]. Prowadzi to do drugiej hipotezy w badaniach nad kompetencją relacyjną, a mianowicie związku pomiędzy kompetencją relacyjną a uczeniem się organizacji.
Umiejętność współdziałania stanowi trzeci element pojawiający się w ujęciu
ex ante kompetencji relacyjnej. Wskazuje na potrzebę jednostronnego przygotowania do współdziałania poprzez nabycie odpowiednich umiejętności zbiorowych
oraz właściwą alokację zasobów. Oprócz alokacyjnego wymiaru, polegającego na
przydzieleniu odpowiedniej wartości środków do przyszłego współdziałania, wyróżnić też trzeba wymiar konfiguracyjny. Chodzi tu o taki dobór, uporządkowanie
konkretnych zasobów, aby tworzyły one oczekiwaną wartość dodaną wspólnie z
partnerami zewnętrznymi organizacji. Takie sytuacyjne rozumienie umiejętności
jest zrelatywizowane do konkretnego interesariusza, w konkretnych okolicznościach [Rokita 2005]. Prowadzi to do trzeciej hipotezy dotyczącej kompetencji
relacyjnej, wskazującej na związek pomiędzy jednostronną alokacją i konfiguracją
zasobów w organizacji a kompetencją relacyjną.
Charakterystyka ex post kompetencji relacyjnej skupia uwagę na tym, jak organizacje realizują współdziałanie w zmieniających się warunkach. Zachodzi tu sekwencja
uzgodnienie–realizacja [Ring, Van de Ven 1994]. Uzgodnienie polega na wielostronnym porozumieniu co do sposobu realizacji wspólnych działań, a także wielkości oraz
rodzaju alokowanych do tego współdziałania środków. Uzgodnienie ma miejsce z
konkretnymi partnerami, dlatego nie może zachodzić przed pojawieniem się więzi (ex
ante). Zmieniające się okoliczności powodują zwykle potrzebę kolejnych uzgodnień,
renegocjacji, adaptacji wzajemnej oraz do otoczenia. Gotowość do dokonywania takich uzgodnień jest ważną składową kompetencji relacyjnej, bowiem brak adaptacyj-
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ności przyspiesza rozpad więzi. Następnie jednak uzgodnienia należy wprowadzić w
życie, czyli co najmniej realizować zaciągnięte zobowiązania. Zwykle polega to na
dokonaniu odpowiedniej alokacji zasobów do wspólnie realizowanych działań. Prowadzi to do czwartej hipotezy dotyczącej istoty kompetencji relacyjnej, która wiąże wynegocjowaną alokację zasobów z kompetencją relacyjną.
W warunkach zmienności pierwotna alokacja zasobów, ich integracja z organizacją zwykle okazuje się niewystarczająca [Doz 1996]. Powiększające się różnice
pomiędzy pierwotnymi założeniami a stanem bieżącym wymagają procesu uczenia
się, uwarunkowanego wymianą informacji. Stanowi on warunek realizacji procesu
rekonfiguracji zasobów. Prowadzi to do piątej hipotezy w zakresie istoty kompetencji relacyjnej, dotyczącej związku pomiędzy kompetencją relacyjną a otwartą
wymianą informacji i uczeniem się.
Ostatnią ważną cechą kompetencji relacyjnej wydają się wysiłki na rzecz budowania więzi. Proces ten oznacza jednostronne zaangażowanie się na rzecz
współpracy z partnerem, skłonność do ponoszenia dodatkowych i nieoznaczonych
w formalnej umowie nakładów wskazujące na znaczenie współpracy dla przedsiębiorstwa. Prowadzi to do szóstej hipotezy dotyczącej kompetencji relacyjnej, dotyczącej związku pomiędzy jednostronnym zaangażowaniem a rozwojem współpracy.
Dotychczasowy dorobek badawczy cechuje fragmentaryczność i zróżnicowanie
epistemologiczne. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest wieloznaczność, hipotetyczny charakter twierdzeń, a także brak złożonych modeli pokazujących składniki
kompetencji relacyjnej.

5. Zakończenie
Obie grupy definicji wskazują na istnienie kilku przejawów kompetencji relacyjnej. Przejawy te są hipotetyczne w tym sensie, że wymagają dalszych badań
zmierzających do weryfikacji założonych zależności. Poza weryfikacją każdej z
sześciu pojedynczych hipotez, zachodzi potrzeba modelowania całego zbioru zależności elementów pomiędzy sobą, analogicznie do procesowego ujęcia kompetencji dynamicznej. Wydaje się, że ten zbiór zależności powinien przyjąć postać
określonego porządku współpracy (networks governance), o czym literatura światowa explicite nie wspomina.
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RELATIONAL CAPABILITY: NATURE AND SYMPTOMS
Summary
The author tackles the issue of relational capability nature from two standpoints: extant literature
on core competencies and dynamic capabilities. It suggests that the relational capability is composed
of capabilities, resources and processes dedicated to co-operation with partners. There is a need for
further research to verify six proposed relationships and ties between them to work out an operational
construct of the relational capability.
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1. Wstęp
Każda organizacja, w tym także przedsiębiorstwo rolnicze, funkcjonuje w
określonym otoczeniu. Obejmuje ono wszystko to, co znajduje się poza organizacją, a może na nią oddziaływać. Można wyróżnić tzw. otoczenie bliższe i otoczenie
dalsze1, które, w zależności od podejścia, może mieć różne wymiary.
Oddziaływanie organizacji i otoczenia ma charakter dwukierunkowy. Oznacza
to, że z jednej strony otoczenie wpływa na zachowania organizacji, z drugiej zaś
organizacje mogą wywoływać zmiany w otoczeniu. Siła oddziaływania otoczenia
na organizacje jest zazwyczaj znacznie większa niż organizacji na otoczenie. Dotyczy to zwłaszcza małych organizacji, które pojedynczo nie są w stanie wpływać na
kształt otoczenia i tym samym głównym sposobem zapewniania zgodnych relacji
między organizacją a otoczeniem jest, co szczególnie podkreśla H. Runowski, dostosowanie się organizacji do wymagań otoczenia2.

2. Analiza interesariuszy producenta rolnego
Przystępując do analizy otoczenia bliższego przedsiębiorstwa rolnego działającego w sektorze bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych, należy uwzględ1

W literaturze przedmiotu określenie „otoczenie” posiada liczne synonimy, które w pracy będą
używane. Do otoczenia dalszego stosowane są również określenia „makrootoczenie”, „otoczenie
ogólne”, natomiast otoczenie bliższe określane jest również mianem „mikrootoczenia”, „otoczenia
konkurencyjnego”, „otoczenia sektorowego”, „otoczenia zadaniowego”, „otoczenia celowego”.
2 H. Runowski, Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce, „Postępy Nauk Rolniczych” 2004 nr 3, s. 145-165.
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nić grupy interesów (grupy nacisku), czyli tzw. stakeholders. Dokonując analizy,
posłużono się opisaną w literaturze przedmiotu metodą interesariuszy. Metoda ta
określana jest również jako analiza partnerów, strategicznych kibiców organizacji,
udziałowców, aktorów organizacji3.
Zastosowana metoda analizy interesariuszy ma charakter jakościowy. Kolejność działań sprowadzała się do następujących etapów postępowania badawczego:
przeprowadzenie inwentaryzacji interesariuszy oraz ocenianie typu i siły presji
wywieranej przez nich na przedsiębiorstwo rolne działające w sektorze bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych. W tym celu opracowano mapę interesariuszy
(rys. 1), na której długość strzałek odchodzących od zidentyfikowanych interesariuszy sygnalizuje stopień ich oddalenia od bieżącego działania na przedsiębiorstwo rolne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą produktów rolniczych, natomiast
grubość strzałek oznacza siłę oddziaływania na badane przedsiębiorstwo.
Wpływ bezpośredni oznaczono linią ciągłą, wpływ pośredni – linią przerywaną. Wpływy pośrednie są istotne dlatego, że mogą osłabiać lub wzmacniać relacje
bezpośrednie. W ten sposób można „odkryć” kibiców strategicznych, którzy –
nawet jeśli nie mają bezpośredniego wpływu na naszą firmę – na tyle silnie wpływają na innych kibiców, iż trzeba się z nimi szczególnie liczyć4.
Analiza pozwala zbudować przybliżoną hierarchię ważności interesariuszy
i w konsekwencji dać ważną wskazówkę kierownikowi (bezpośredniemu sprzedawcy produktów rolniczych), z czyimi interesami i preferencjami organizacja
(przedsiębiorstwo rolne) musi się liczyć najbardziej5.
Proces wyłaniania grup interesariuszy przebiegał we współpracy z ekspertami6.
Wykorzystując metodę burzy mózgów, grupa siedmiu ekspertów zaproponowała rozbudowaną listę interesariuszy. Po zakończeniu etapu przekazywania propozycji przystąpiono do kolejnego, związanego z ustaleniem hierarchii ważności interesariuszy.
3 Zob. np. M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 80-88;
T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 105-109;
B. Olszewska, Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wyd.
AE, Wrocław 2001, s. 27; K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 111-118; Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 1998, s. 135-136.
4 I. Penc-Pietrzak, Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck,
Warszawa 2003, s. 51; I. Penc-Pietrzak, Analiza otoczenia firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2002 nr 11 (listopad), s. 35; K. Obłój, wyd. cyt., s. 112-113.
5 K. Obłój, wyd. cyt., s. 112.
6 Analizę interesariuszy przeprowadzono, posługując się metodą ekspercką. W metodzie eksperckiej szczególnie istotne dla osiągnięcia sukcesu w prowadzonych badaniach są: dobór ekspertów
oraz ocena ich kompetencji. Dobór ekspertów oparto na następujących kryteriach: wykształcenie
ekonomiczno-rolnicze oraz prowadzone przynajmniej kilkuletnie badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych problemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami sektora rolno-żywnościowego. Ostatecznie w badaniach wzięło udział 7 ekspertów, którzy – spełniając powyższe kryteria –
przystąpili do pracy.
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Rys. 1. Analiza interesariuszy przedsiębiorstwa rolnego działającego w sektorze bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1. Cele i oczekiwania strategicznych grup interesów

Strategiczna
grupa interesów
Klienci

Konkurenci
wewnątrzsektorowi
Członkowie rodzin

Parlament (ustawy)

Instytucje wsparcia

Mierniki oceny sukcesu
przedsiębiorstwa rolnego
prowadzącego
sprzedaż bezpośrednią
produktów rolniczych
przez grupę interesów
Satysfakcja z jakości oferty,
lojalność wobec firmy, konkurencyjność oferty firmy, perspektywy rozwojowe, stabilność
dostaw

Cele i oczekiwania grupy interesów

Wysoka jakość produktów, atrakcyjna cena,
bogactwo asortymentu, produkt znanego
pochodzenia, elastyczność dostaw (reakcja na
zmiany popytu), bezpieczeństwo zakupów
(terminowość, zgodność z zamówieniem itp.),
zwiększenie skłonności dostawców do współpracy z odbiorcami
Wzrost liczby zawartych i
Współpraca, skłonność do zawierania alianskutecznych aliansów stratesów z rywalami, uzupełnienie luki w asortygicznych, ciągły wzrost i rozwój mencie, fair play na rynku
sektora, udział w rynku
Zatrudnienie dla całej rodziny, Stabilna i zadowalająca wielkość dochodów,
satysfakcjonujący poziom
wzrost sprzedaży i rentowności firm(y), gwadochodów, brak wahań wynirancja zatrudnienia członków rodziny, nabycie
ków finansowych, wzrost war- nowych umiejętności, utrzymanie lub zwięktości rynkowej przedsiębiorstw szenie możliwości wpływu na decyzje straterolnych, wzrost sprzedaży, moż- giczne podejmowane w firmie
liwości awansu ekonomicznego
i społecznego
Wzrost zatrudnienia na obszaZatrudnienie mieszkańców wsi (także siła
rach wiejskich, samozatrudnie- najemna), przestrzeganie przepisów prawnie mieszkańców wsi, pomyśl- nych, złagodzenie problemów środowiska
nie przeprowadzone kontrole
wiejskiego poprzez dywersyfikację produkcji
u bezpośrednich sprzedawców rolnej i rozwijanie pozarolniczej działalności,
przez instytucje ku temu powo- rejestracja produktów regionalnych i tradycyjłane, potwierdzające przestrze- nych, tworzenie grup producenckich i marganie obowiązujących ich prze- ketingowych
pisów prawnych
Wzrost wartości rynkowej
Zwiększanie możliwości produkcyjnych poprzedsiębiorstw rolnych, brak
przez zaciąganie kredytów na preferencyjnych
wahań wyników finansowych, warunkach, korzystanie ze szkoleń podnosząwiarygodność finansowa gocych wiedzę i umiejętności, korzystanie z dospodarstw rolnych, wzrost zaradztwa rolniczego, zakup lub wydzierżawiepotrzebowania na doradztwo
nie ziemi na cele produkcyjne, trwały rozwój
i wsparcie finansowe
instytucji wspierających wieś i rolnictwo

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie wskazówki ekspertów posłużyły do opracowania mapy interesariuszy, a
następnie do wskazania celów i oczekiwań najważniejszych grup interesów
(tab. 1), które, zdaniem ekspertów, w największym stopniu wywierają wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa z sektora bezpośredniej sprzedaży produktów
rolniczych. Należy je zatem krótko zaprezentować.
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Klienci. Konsumenci indywidualni, którym wiele miejsca w swojej pracy poświęca K. Mazurek-Łopacińska, reprezentujący potrzeby i interesy gospodarstw
domowych, tworzą z dostawcami, pośrednikami i konkurentami mikrootoczenie
rynkowe przedsiębiorstwa i to oni w dużym stopniu decydują o szansach rozwoju
danego przedsiębiorstwa. Dlatego też wzrastająca konkurencja sprawia, że dla firm
dążących do osiągnięcia przewagi koniecznością się staje zrozumienie konsumentów, a zwłaszcza sposobów, w jaki podejmują oni decyzje. W systemie ekonomicznym opartym na konkurencji przetrwanie i rozwój firmy wymagają dokładnej
wiedzy o konsumentach: dlaczego kupują, w jaki sposób kupują, gdzie kupują i co
kupują7. Klienci stanowią grupę interesariuszy, z którymi bezpośredni sprzedawca
produktów rolniczych powinien się liczyć najbardziej. Przetrwanie, a także dalszy
rozwój gospodarstwa rolnego prowadzącego sprzedaż bezpośrednią są uzależnione
w głównej mierze od zainteresowania klientów.
Świadomy, odpowiedzialny klient (z pewnością takimi klientami są ci, którzy
poszukują wysokiej jakości produktów rolniczych bezpośrednio u producenta rolnego) poszukuje produktów, które spełniają jego coraz bardziej wygórowane oczekiwania. Zadaniem bezpośredniego sprzedawcy jest oferowanie produktów najwyższej jakości, przygotowanych zgodnie z obowiązującymi wytwórcę reżimami
produkcyjnymi. Ogromnym wyzwaniem dla producenta rolnego jest spełnianie
wszystkich oczekiwań klienta i wyrobienie w nim przekonania o trafności dokonanego wyboru, a w perspektywie czasu pozostanie jego stałym dostawcą produktów
żywnościowych. Producent rolny, oferujący swoje produkty bezpośrednio klientowi, musi się liczyć z możliwością utraty klienta w razie popełnienia nawet najdrobniejszego błędu w procesie produkcji lub przechowywania produktów. Pełna
transparencja w działaniu bezpośredniego sprzedawcy wymusza nieustanne zabieganie o zadowolenie klienta, przed którym nie da się ukryć żadnych zafałszowań.
Ze względu na duże znaczenie tej grupy interesariuszy przedsiębiorca rolny
powinien w miarę swoich możliwości i umiejętności dokonywać analizy poziomu
ich satysfakcji, jak też badać ich potrzeby. Istnieje również możliwość zlecenia takich
badań osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W razie braku środków finansowych na opłacenie takich badań pozostaje jeszcze możliwość śledzenia doniesień w telewizji, radiu, prasie fachowej oraz literaturze przedmiotu.
Szczegółowe wyniki analizy klientów autorka pracy prezentuje w rozprawie
doktorskiej8.
Konkurenci. Z badań własnych przeprowadzonych wśród wytypowanych
wzorcowych sprzedawców bezpośrednich wynika, że w sektorze tym bardzo rzad7

K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,
cyt. za: B. Mikuta, Polski konsument żywności, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 115.
8 S. Dziedzic, Kierunki rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych na przykładzie
województwa podkarpackiego (niepublikowana praca doktorska), Wrocław 2007, s. 1-303.
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ko dochodzi do bezpośredniego starcia z konkurencją wewnątrzsektorową. Najbliższy konkurent najczęściej postrzegany jest jako podmiot, który dzięki bliskości
terytorialnej przyczynia się do oferowania w jednym, dogodnym dla klienta miejscu, asortymentu na tyle szerokiego, że przyciąga on wielu zainteresowanych dokonaniem kompleksowych zakupów w jednym miejscu. Aby działalność produkcyjna była rentowna, producenci rolni niejednokrotnie są zmuszeni do specjalizowania się w produkcji, co przy wąskim asortymencie ogranicza szanse na zbyt tych
produktów bezpośrednio konsumentowi. Tacy producenci muszą poszukiwać form
sprzedaży bezpośredniej, które z założenia są realizowane w bliskim sąsiedztwie
klientów, należy jednak zaznaczyć, że także bliskie sąsiedztwo konkurenta może
być czynnikiem ułatwiającym sprzedaż własnych produktów. Sprzedaż bezpośrednia prowadzona na targowisku rolnym jest tego przykładem. Producenci rolni,
którzy samodzielnie wytwarzają swoje wyspecjalizowane wyroby, nie mogą być
zainteresowani oferowaniem ich po cenie niższej niż koszty produkcji, ponieważ
ich działalność stałaby się nierentowna. W przeciwieństwie do konkurencji pozasektorowej, która w procesie sprzedaży bardzo szerokiego asortymentu produktów
żywnościowych stanowi ogniwo pośrednie między producentem a konsumentem,
bezpośredni sprzedawcy nie mogą sobie pozwolić na stosowanie strategii bardzo
niskich cen, która mogłaby w krótszym lub dłuższym czasie przyczynić się do
wyeliminowania najbliższej pozasektorowej konkurencji.
Wśród badanych przez autorkę producentów rolnych, zajmujących się bezpośrednią sprzedażą produktów rolniczych, istnieje jeszcze niska świadomość możliwości zawierania aliansów strategicznych (szczegółowo wyniki badań zaprezentowano w rozprawie doktorskiej), które wyeliminowałyby bezpośrednią konkurencję
między najbliżej zlokalizowanymi firmami w sektorze oraz przyczyniłyby się do
zwiększenia szans na zbyt produktów poprzez zwiększenie zasięgu działania, a tym
samym docierania do większej grupy klientów (produkty byłyby oddawane w komis partnerowi, który do ich sprzedaży wykorzystałby np. własną sieć dystrybucji).
Jak zauważa J. Rokita, wartościowy z ekonomicznego punktu widzenia jest tylko
ten alians, w którym jeden partner (lub grupa partnerów) osiąga większe korzyści
niż ponosi koszty związane z przynależnością do niego. Autor ten zwrócił również
uwagę na fakt, że aby taki alians był źródłem tworzenia przewagi konkurencyjnej,
musi być niemożliwy lub co najmniej trudny do imitacji, czyli unikatowy,
a jednocześnie firma musi być w pełni przygotowana organizacyjnie do jego wykorzystania9. W perspektywie czasu należy spodziewać się takiego rodzaju działań
również w sektorze bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych.
Członkowie rodzin. W interesie członków rodzin gospodarstw domowych, w
których użytkownik gospodarstwa rolnego zajmuje się sprzedażą bezpośrednią,
9

J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE,
Warszawa 2005, s. 298.
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leży wysoka rentowność tej działalności. Wzrastająca systematycznie wielkość
sprzedaży produktów rolniczych po korzystnej dla producenta cenie pozwala na
uzyskiwanie stabilnych i zadowalających wszystkich domowników dochodów.
Tego rodzaju działalność, jaką jest sprzedaż bezpośrednia, wymaga niejednokrotnie zaangażowania całej rodziny. Surowce rolne zebrane z pola czy surowce rzeźne
pozyskane z uboju, aby mogły być sprzedane po cenie satysfakcjonującej producenta rolnego, niejednokrotnie muszą zostać najpierw przetworzone, odpowiednio
opakowane i dopiero wówczas trafią do klienta, przynosząc dodatkowe dochody.
W gospodarstwach rolnych, w których sprzedaż bezpośrednia przynosi znaczny dochód, bardzo często czynności związane z procesem produkcji i sprzedaży są
podzielone na wszystkich członków gospodarstwa.
Parlament (przepisy prawne). Parlament polski podejmuje starania, aby społeczeństwo znalazło zatrudnienie w kraju, w tym szczególnego znaczenia nabiera
pomoc społeczności wiejskiej, najbardziej narażonej na pozostawanie bez pracy.
Złagodzenia problemów środowiska wiejskiego upatruje się we wsparciu ze strony
państwa działań sprzyjających dywersyfikacji produkcji rolnej i w rozwijaniu działalności pozarolniczej.
Z przeprowadzonych badań własnych (wywiady pogłębione)10 wynika, że rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią niejednokrotnie działają na granicy łamania przepisów prawnych bądź też są zmuszeni do ich omijania. Zarejestrowanie
działalności gospodarczej wiąże się, jak stwierdzili badani przedsiębiorcy rolni, ze
zbyt wysokimi opłatami z tego tytułu, dlatego większość z nich tych przepisów nie
respektuje, działając tym samym w tzw. szarej strefie. Należy jednak zakładać, że
w najbliższych latach pojawi się pakiet bardziej skutecznych przepisów, sprzyjających bezpośrednim sprzedawcom, z drugiej zaś strony wielu z nich przejdzie do
bardziej nowoczesnych, wyrafinowanych form działania, które wymagają pełnego
respektowania prawa.
Instytucje wsparcia. Cennymi partnerami producentów rolnych bywają także
liczne organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), które realizują programy wspierające wiejską przedsiębiorczość, poprzez organizowanie bezpłatnych
szkoleń, staży zawodowych, organizowanie imprez promocyjnych oraz ułatwianie
kontaktów z potencjalnymi partnerami w regionie, w kraju, a nawet z zagranicą11.
Przed tymi organizacjami otwiera się również możliwość wsparcia bezpośrednich
sprzedawców poprzez świadczenie usług w zakresie pomocy w przygotowywaniu
wniosków do funduszy pomocowych.
Wiejskie rynki pracy mają charakter niszowy o dużej zmienności przestrzennej,
wynikającej z dominujących funkcji gospodarczych terenu, tradycji i obyczajów
10

Zob. S. Dziedzic, wyd. cyt., s. 1-303.
K. Margol, S. Gumiński, Przedsiębiorczość na wsi – źródła wsparcia, Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa, marzec 2005, s. 1.
11
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oraz poziomu dochodów potencjalnych klientów. Rozwój tych rynków wymaga
większego niż w miastach wsparcia organizacyjnego, edukacyjnego, doradztwa
prawno-ekonomicznego ze strony państwa (także tworzenia norm prawnych ułatwiających uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na wsi), samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych12.
Istnieją organizacje, które specjalizują się w pomocy przy tworzeniu i rozwijaniu firm i inicjatyw na terenach wiejskich, promowaniu przedsiębiorczych osób,
promowaniu wyrobów regionalnych, organizowaniu konkursów na wspieranie
różnorodnych lokalnych inicjatyw13, a więc działań często związanych również z
bezpośrednią sprzedażą produktów rolniczych.
Ciągle jednak nie ma instytucji, która w sposób kompleksowy służyłaby doradztwem w zakresie uruchomienia działalności, jaką jest bezpośrednia sprzedaż
produktów rolniczych, poprowadziła przez trudne dla wielu rolników zawiłości
prawne, finansowe czy marketingowe. Konieczność kierowania się do kilku instytucji zniechęca niektórych zainteresowanych taką działalnością.

3. Podsumowanie
W pracy dokonano analizy potrzeb i zachowań podmiotów, które znacząco
wpływają na kształtowanie się różnych procesów i tendencji w otoczeniu, w tym
także procesów głównych. Dlatego też w analizie strategicznej uwzględniono charakter i siłę wpływu różnych grup interesu (stakeholders), od których może zależeć
zarówno sukces, jak i niepowodzenie przedsiębiorstwa rolnego prowadzącego bezpośrednią sprzedaż produktów rolniczych.
Wszelkie źródła sukcesu przedsiębiorstwa, zdaniem J. Penca, tkwią w jego otoczeniu. Bez względu na to, czy zgodzimy się z tym stwierdzeniem, prawdą jest, że
zgodnie ze słowami tego autora, z otoczenia czerpie ono surowce, dochody, kapitały, zysk. Wynika z tego, że to otoczenie powinno wyznaczać główny kierunek
myślenia strategicznego. Dobra strategia przede wszystkim powinna koncentrować
się nie na problemach przedsiębiorstwa, ale na jego otoczeniu14.
Należy podkreślić, że przeprowadzona analiza interesariuszy może posłużyć do
generowania i oceny kierunków rozwoju badanego przedsiębiorstwa działającego
w sektorze bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych.

12

E. Niedzielski, Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i miejsce pracy ludności rolniczej
i nierolniczej (elementy 25-letniej wizji), [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkin, Wyd.
Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 100.
13 Tamże, s. 4.
14 J. Penc, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa 1995, s. 217; A. Kaleta, Strategia konkurencji w przemyśle,
Wyd. AE, Wrocław 2000, s. 34-35.

74
Literatura
Dziedzic S., Kierunki rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych na przykładzie województwa podkarpackiego (niepublikowana praca doktorska), Wrocław 2007.
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE, Wrocław 2000.
Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
Margol K., Gumiński S., Przedsiębiorczość na wsi – źródła wsparcia, Wyd. Fundusz Współpracy,
Warszawa, marzec 2005.
Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002 (cyt. za:
B. Mikuta, Polski konsument żywności, [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003).
Niedzielski E., Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i miejsce pracy ludności rolniczej i nierolniczej (elementy 25-letniej wizji), [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, red. J. Wilkin, Wyd.
Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Olszewska B., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wyd.
AE, Wrocław 2001.
Penc J., Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie
strategiczne, Placet, Warszawa 1995.
Penc-Pietrzak I., Analiza otoczenia firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2002 nr 11
(listopad).
Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck,
Warszawa 2003.
Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
Runowski H., Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce, „Postępy Nauk Rolniczych”
2004 nr 3.
Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 1998.

IMPACT SCOPE OF STAKEHOLDERS ON THE DEVELOPMENT
OF AN AGRICULTURE ENTERPRISE IN DIRECT SALES SECTOR
OF AGRICULTURE PRODUCTS
Summary
The paper presents a detailed analysis of an agriculture enterprise operating within the sector of
direct sales. The author uses stakeholders analysis.
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DZIAŁALNOŚĆ PROINNOWACYJNA
JAKO CZYNNIK SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA
– UJĘCIE TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

1. Wstęp
Każde przedsiębiorstwo, które zostało powołane do istnienia, zmierza do osiągnięcia sukcesu na obsługiwanym rynku. Na tej drodze podejmuje szereg złożonych
działań, mających zapewnić mu osiągnięcie celów strategicznych. Niniejszy artykuł
w części teoretycznej prezentuje działania, jakie powinny być podejmowane przez
przedsiębiorstwo w ramach logicznego ciągu: od aktywności proinnowacyjnej, poprzez kreowanie i wdrażanie innowacji umożliwiających zdobywanie przewagi konkurencyjnej, aż do osiągania w procesie konkurowania wyników gwarantujących
osiągnięcie założonych celów strategicznych, a w konsekwencji sukces rynkowy.
W części empirycznej przedstawiono wyniki badań obrazujące różne przejawy aktywności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego w ramach działalności proinnowacyjnej, a także osiągane w jej konsekwencji efekty w postaci innowacji mających na celu wykreowanie przewagi konkurencyjnej, warunkującej sukces rynkowy.
Zarówno prezentowane przejawy aktywności proinnowacyjnej, jak i jej efekty
zostały zidentyfikowane na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych zespołowo w 2007 r. wśród przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego
w trakcie realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego UE projektu „Regional
Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region”.
W ramach podjętych badań uzyskano informacje od 182 przedsiębiorstw, w zdecydowanej przewadze zlokalizowanych na terenie miast – 80,22% ogółu; również
absolutna większość z nich należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw –
95,05%. Ponadto 70,88% indagowanych firm istnieje od ponad 10 lat, 75% działa
wyłącznie na rynku krajowym, 67,92% osiąga przychody netto ze sprzedaży poniżej
2 mln euro, a aż 94,97% w żaden sposób nie jest powiązana z kapitałem zagranicznym.
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2. Działalność proinnowacyjna a sukces przedsiębiorstwa
Potocznie mówiąc, sukces osiąga ten, kto realizuje swoje zamierzenia. Dla
przedsiębiorstwa osiągnięcie sukcesu jest wynikiem skutecznej realizacji założonych celów strategicznych [Haffer 2002, s. 12]. Przez cel strategiczny można rozumieć „...perspektywiczne zamierzenia kierownictwa firmy optymalizujące wykorzystanie jej potencjału i sytuujące ją na korzystnej pozycji w przyszłości” [Penc
1994, s. 203]. Te zamierzenia mają przede wszystkim charakter finansowy lub
marketingowy. Przedsiębiorstwo – co do zasady – chce więc maksymalizować
zyski, a w konsekwencji zwiększać swoją wartość, jak też maksymalizować satysfakcję klienta, by zwiększyć swój udział w rynku. Innymi słowy, przedsiębiorstwo
funkcjonując na konkurencyjnym rynku za swój główny cel przyjmuje osiąganie
zysku na zadowalającym go poziomie poprzez skuteczne zaspokajanie potrzeb
swoich klientów.
Punktem wyjścia wszelkich zachowań i działań świadomie podejmowanych
przez przedsiębiorstwo powinny być zatem potrzeby i oczekiwania potencjalnych
klientów, jak też stopień ich zaspokajania przez konkurentów. To właśnie te informacje winny stanowić podstawową przesłankę determinującą decyzje, które regulują działalność w dwóch podstawowych obszarach aktywności przedsiębiorstwa
na drodze do osiągnięcia przez nie sukcesu, którą zaprezentowano na rys. 1.
Pierwszy obszar sprowadza się do budowania i przebudowywania potencjału
konkurencyjności, rozumianego jako całokształt zasobów o charakterze zarówno
materialnym, jak i niematerialnym. Musi on być tak kształtowany, aby stworzyć
jak najlepsze wewnątrzorganizacyjne warunki do podejmowania przez przedsiębiorstwo efektywnych i skutecznych działań w ramach drugiego obszaru, mającego
na celu kreowanie oraz stosowanie instrumentów konkurowania. Te warunki będą
sprzyjające, jeśli tworzące je zasoby zostaną właściwie dobrane pod względem
rodzaju, ilości oraz jakości i będą dawały tym większe możliwości, im bardziej
wyróżnią się na tle potencjału konkurentów.
Potencjał konkurencyjności stanowi bezpośrednie źródło zdobywania przez
przedsiębiorstwo wewnętrznej przewagi konkurencyjnej, stanowiącej zbiór atutów,
które, będąc w jego dyspozycji, umożliwiają efektywne generowanie skutecznych
instrumentów konkurowania. Atuty te są tym bardziej wartościowe, im istotniej
odbiegają od rozwiązań znanych przez konkurentów. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tu prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność innowacyjna, umożliwiająca kreowanie odmiennych i lepszych zasobów oraz ich konfiguracji.
Z kolei przewaga konkurencyjna osiągana w sferze zasobów tworzy możliwości zastosowania na rynku takich konfiguracji instrumentów konkurowania, czyli
przygotowania takiej oferty rynkowej, która dostarczy potencjalnemu klientowi
wysoko cenionych przez niego korzyści i zdobędzie dzięki temu w jego oczach
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wyższą akceptowalność niż oferty konkurentów. Ta przychylność nabywców, wyrażająca się w preferowaniu oferty danego przedsiębiorstwa, świadczy o zdobyciu
przez nie rynkowej przewagi konkurencyjnej. Osiągnięta przewaga jest tym większa, im bardziej nowoczesną postać przybiera oferta rynkowa, co jest uwarunkowane działalnością innowacyjną w sferze kreowania i integrowania instrumentów
konkurowania.
SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA
jako przejaw osiągnięcia założonych celów
strategicznych uwarunkowany
poziomem osiąganych wyników

Przewaga konkurencyjna
na rynku docelowym
Innowacje
rynkowe i produktowe

Działalność innowacyjna

Przewaga konkurencyjna
w sferze zasobów
Innowacje technologiczne
i organizacyjne

Budowanie potencjału konkurencyjności

DZIAŁALNOŚĆ PROINNOWACYJNA

DZIAŁALNOŚĆ PROINNOWACYJNA

Kształtowanie instrumentów konkurowania
kreujących ofertę rynkową

Działalność innowacyjna

Rys. 1. Rola działalności proinnowacyjnej w osiąganiu sukcesu rynkowego
Źródło: opracowanie własne.
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Przedsiębiorstwo, zmierzając do sukcesu, powinno w ramach swojej rynkowej
aktywności tworzyć wyższą od konkurentów wartość dla klienta. Bowiem to właśnie generowana dla klienta wartość, wyrażona poziomem jego zadowolenia, a mająca swe źródło w atrakcyjności dostarczanej na rynek oferty, bezpośrednio stanowi o stopniu osiągnięcia celów przedsiębiorstwa (zob. [Strużycki 1999, s. 225]).
Jeżeli zatem jego oferta rynkowa skuteczniej zaspokaja potrzeby klientów niż oferty konkurentów, to gwarantuje wyniki na poziomie umożliwiającym osiągnięcie
założonych celów strategicznych, a więc i sukcesu.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż przewaga konkurencyjna zdobyta na rynku docelowym tylko wtedy zapewni w długim okresie korzystny wynik konkurowania, a tym
samym osiągnięcie celów i sukces, kiedy będzie ona (poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów) wynikać z osiągniętej przewagi konkurencyjnej w sferze zasobów. Ale też i odwrotnie, przedsiębiorstwo będzie w stanie osiągać swoje cele strategiczne dzięki posiadanej zasobowej przewadze konkurencyjnej, jeśli będzie potrafiło
wygenerować na jej podstawie instrumenty konkurowania na tyle skuteczne, aby
umożliwiły one zdobycie rynkowej przewagi konkurencyjnej. Innymi słowy, przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną warunkującą długofalowy sukces tylko wtedy, gdy składają się na nią jednocześnie przewaga zasobowa i rynkowa.
Za kluczowe narzędzie służące kreowaniu i utrzymywaniu trwałej przewagi
konkurencyjnej należy uznać innowacje, traktując je nawet jako warunek konieczny osiągania przez przedsiębiorstwo ponadprzeciętnych wyników w procesie konkurowania. Przez innowacje można rozumieć twórcze zmiany o charakterze oryginalnym dokonywane dla uzyskania użytecznego efektu (np. zdobycia przewagi
konkurencyjnej), które, zachodząc w danej organizacji, mogą być nowe tylko dla
niej bądź dla całego otoczenia (szerzej na temat definiowania innowacji zob. [Janasz 2003, s. 49-58]). Mogą one mieć miejsce niemalże we wszystkich obszarach
aktywności przedsiębiorstwa, przez co należy rozumieć innowacje wewnątrz organizacji (np. technologiczne i organizacyjne), oraz na zewnątrz, tj. produktowe i
rynkowe (por. [Schumpeter 1960, s. 104]).
Aby dostarczana klientowi oferta była atrakcyjniejsza od prezentowanej przez
rynkowych rywali, musi wyróżniać się pożądanymi przez konsumenta cechami i
parametrami, świadczącymi często o jej wyjątkowości, a zatem innowacyjności.
Rodzi się zatem potrzeba, a nawet konieczność prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności innowacyjnej, której zadaniem byłoby kreowanie nowoczesnej
konfiguracji instrumentów konkurowania, nie stosowanych w takiej postaci przez
konkurentów, oraz generowanie umożliwiających to, unikatowych, a jednocześnie
strategicznie cennych zasobów.
Skuteczność działalności innowacyjnej jest uwarunkowana proinnowacyjną aktywnością przedsiębiorstwa, która ma na celu wyposażenie go w niezbędną wiedzę i
umiejętności. Te szczególnego rodzaju zasoby można wygenerować wewnątrz organiza-
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cji, jak również pozyskać ze źródeł zewnętrznych, czyli mogą być one wynikiem prowadzonych przez dany podmiot prac badawczo-rozwojowych lub też mogą zostać przetransferowane od innych podmiotów, chociażby w formie zakupu technologii, wniesienia nowego rozwiązania przez inwestora strategicznego czy też zakupu wyników badań od placówek ze sfery b+r. Aby działalność innowacyjna przynosiła zamierzone
efekty, należy budować czy też rozbudowywać i doskonalić zdolności innowacyjne
oraz wyzwalać w organizacji skłonność do jej podejmowania, czyli realizować działalność proinnowacyjną mającą na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa.

3. Przejawy i efekty działalności proinnowacyjnej
przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego
Podstawowym przejawem aktywności proinnowacyjnej przedsiębiorstw jest
działalność badawczo-rozwojowa, mająca na celu wykreowanie konkretnej, wcześniej im nieznanej wiedzy, umożliwiającej kreowanie i wdrażanie określonych innowacji. Chcąc ocenić aktywność przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego
w zakresie działalności b+r, zapytano przedstawicieli ich kadry kierowniczej, czy
ją prowadzą. Ogólny obraz uzyskanych na podstawie tego pytania odpowiedzi
zaprezentowano na rys. 2.
12,2%

87,8%

Prowadzące działalność B+R

Nie prowadzące działalności B+R

Rys. 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według kryterium prowadzenia działalności b+r
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Uzyskany wynik wydaje się wręcz niepokojący. Okazuje się bowiem, że tylko
nieznaczna część badanych przedsiębiorstw wyodrębnia w swej strukturze i prowadzi działalność w sferze b+r. Aż 87,8% przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego nie prowadzi własnych badań nad poszukiwaniem nowych i lepszych
rozwiązań produktowych, technologicznych, organizacyjnych czy rynkowych.
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Świadczy to o bardzo niskiej samodzielności w prowadzeniu przez nie działalności
proinnowacyjnej.
Kolejnym przejawem aktywności proinnowacyjnej jest współpraca z innymi
przedsiębiorstwami oraz z instytucjami wspierania biznesu, która pozwala na kumulowanie i koordynowanie odmiennej wiedzy, doświadczeń i działań wielu specjalistów, a w konsekwencji tworzenie innowacji nieosiągalnych w pojedynkę.
Wyniki badań dotyczące współpracy przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego z podmiotami otoczenia sektorowego wskazują, że ponad połowa z nich
systematycznie bądź sporadycznie realizuje ją ze swoimi dostawcami (53,3%) oraz
odbiorcami (56,43%) w celu wykreowania różnych innowacji wspólnymi siłami.
Znacznie mniej aktywnie wygląda ich kooperatywna współpraca z konkurentami.
Do tego rodzaju relacji o charakterze systematycznym przyznaje się zaledwie 3,4%
respondentów. Nieco więcej, bo 17,6%, zadeklarowało, iż realizuje sporadyczną
proinnowacyjną współpracę ze swoimi rywalami rynkowymi.
Badania potwierdzają również niezbyt intensywną współpracę przedsiębiorstw
regionu z instytucjami powołanymi do wspierania ich rozwoju, w ramach której
korzystają z różnego rodzaju form wspierania swojej aktywności innowacyjnej,
które zostały przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Wykorzystywane formy wsparcia aktywności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw
Wykorzystywane formy wsparcia
Udział w szkoleniach
Udział w konferencjach
Doradztwo technologiczne
Wsparcie finansowe (np. programy UE)
Usługi konsultingowe
Nawiązanie kontaktów za pośrednictwem instytucji wspierania
biznesu (np. EuroInfo, Centrum Transferu Technologii)
Udział w misji gospodarczej

Odsetek wskazań
dokonanych przez przedsiębiorstwa
79,6
61,3
40,9
24,9
19,9
7,7
7,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Z danych zawartych w tab. 1 wynika, że analizowane przedsiębiorstwa w ramach swojej aktywności innowacyjnej dotychczas najczęściej wspomagały się
udziałem w szkoleniach i konferencjach, zdobywając w ten sposób potrzebną wiedzę i umiejętności. Znacznie rzadziej korzystały z pomocy instytucji zewnętrznych,
polegającej na bezpośrednim ich zaangażowaniu w realizację konkretnych działań
innowacyjnych. Najmniej przedsiębiorstw było dotychczas zainteresowanych
wsparciem polegającym na współuczestniczeniu w misjach gospodarczych oraz nawiązaniu kontaktów za pośrednictwem chociażby Centrum Transferu Technologii.
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Prowadzona, choć nie na dużą skalę, działalność proinnowacyjna przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego stworzyła im warunki do podejmowania w
określonym zakresie działań innowacyjnych. Najczęściej realizowane przez nie
innowacje przedstawiono na rys. 3.
zakup nowych maszyn i urządzeń

58,8%

wdrożenie nowych produktów

45,6%

wdrożenie nowych technologii wytwarzania

39,0%

uruchomienie systemu działań na rzecz zwiększenia
satysfakcji pracowników

36,3%

wdrożenie nowych systemów zarządzania

29,1%

stworzenie systemu samooceny i pomiaru wyników
działaności
0,0%

24,7%
10,0
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60,0
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Rys. 3. Realizowane przez badane przedsiębiorstwa działania innowacyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Zaprezentowane wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa w regionie podejmują
przede wszystkim innowacje technologiczne, dające podstawę do budowania zasobowej przewagi konkurencyjnej, stwarzającej z kolei warunki do tworzenia atrakcyjnej dla klienta oferty rynkowej. Potwierdzeniem niech będzie fakt, że kolejnym
rodzajem innowacji, ze względu na odsetek realizujących je przedsiębiorstw, są
właśnie innowacje produktowe. Ponadto znaczna część badanych podmiotów
wprowadza nowości organizacyjne polegające na wdrożeniu nowych systemów
zarządzania, systemu działań na rzecz zwiększenia satysfakcji pracowników oraz
systemu samooceny i pomiaru wyników działalności, które mają za zadanie doskonalić warunki do kreowania skutecznych instrumentów konkurowania (zob.
[Haffer 2007, s. 44-48]).
Warto w tym miejscu wskazać jeszcze na osiągane w następstwie zidentyfikowanych działań innowacyjnych efekty, które dostarczają informacji o rodzajach
budowanej przez przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego przewagi konkurencyjnej i osiąganych dzięki nim wynikach.
Okazuje się, że najbardziej odczuwanym przez nie rezultatem wprowadzanych
innowacji jest poprawa jakości wytwarzanych produktów, co ma swoje odzwierciedlenie w ich rosnącej konkurencyjności na rynku, a w konsekwencji przekłada
się na rejestrowany wzrost liczby klientów. Oznacza to, że poprzez rynkową prze-
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wagę konkurencyjną, mającą na celu wyróżnienie własnej oferty, badane przedsiębiorstwa uzyskują oczekiwane wyniki marketingowe. Ponadto wśród najbardziej
dostrzeganych efektów prowadzonej działalności innowacyjnej można wymienić
również takie, które świadczą o budowaniu zasobowej przewagi konkurencyjnej,
jak chociażby poprawę warunków pracy, zwiększenie satysfakcji pracowników
czy usprawnienie procesów pracy.

4. Podsumowanie
Zgodnie z zaprezentowanym w artykule procesem zmierzających do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu, musi ono podejmować działania na rzecz
wzrostu własnej innowacyjności, gdyż decyduje ona o skali i znaczeniu wprowadzanych innowacji, a te z kolei odgrywają fundamentalną rolę w kształtowaniu
przewagi konkurencyjnej zarówno w sferze zasobów, jak i stosowanych instrumentów oddziaływania na rynek, które ostatecznie kreują ofertę dla klienta. Atrakcyjność oferty rynkowej warunkuje z kolei poziom uzyskiwanych w procesie konkurowania wyników, a te ostatecznie decydują o stopniu realizacji założonych celów
strategicznych i o sukcesie przedsiębiorstwa.
Zidentyfikowane i przedstawione w niniejszym opracowaniu formy proinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego świadczą
raczej o niskiej ich aktywności w tym zakresie. Jak się jednak okazuje, stwarzają
warunki do podejmowania działań innowacyjnych, które przynoszą odczuwalne
przez nie efekty w postaci zasobowej i rynkowej przewagi konkurencyjnej, a w
konsekwencji satysfakcjonujących wyników.
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PRO-INNOVATIVE ACTIVITY AS THE FACTOR INFLUENCING
ENTERPRISE SUCCESS
– THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACH
Summary
The paper is of theoretical and empirical character. The theoretical part is an attempt to point out
the role of company’s pro-innovative activity for its market success.
The empirical part of the paper presents the research findings concerning different signs of pro-innovative activities undertaken by enterprises of Kujawsko-pomorskie region. Moreover, this part
of the paper identifies some innovative undertakings of analysed companies and also their results
which may be important sources of the competitive advantage.
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ZARZĄDZANIE PRZEZ SZANSE
NA PRZYKŁADZIE FIRMY „WAGONY ŚWIDNICA SA”
1. Wstęp
Polska gospodarka od 1989 r. przeszła znaczne zmiany. Wiele branż i sektorów
przeszło gruntowną reorganizację, restrukturyzację, niektóre zostały zlikwidowane
a w ich miejsce powstały nowe, wykorzystujące nowe technologie. Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują, że współczesna firma staje wobec nowych wyzwań
oraz w obliczu niepewności. Z każdej strony pojawiają się naciski do wprowadzania nowych rozwiązań we wszystkich sferach działalności: produkcji, technologii,
marketingu, zarządzaniu itp. Aby dostosować się do zmian zewnętrznych, firma
musi wprowadzać różne zmiany i innowacje modyfikujące czy przekształcające jej
charakter i naturę, burzyć istniejący ład i porządek, a wprowadzać nowy, pozwalający jej lepiej wypełniać swoje funkcje względem otoczenia.
Wprowadzając różnorakie zmiany o większym czy mniejszym spektrum, firmy
podejmują walkę o przetrwanie (utrzymanie się na rynku) czy też, w późniejszym
okresie, o poprawienie swojej pozycji strategicznej oraz zdobywanie nowych rynków. Zmiany mogą być wewnętrzne i zewnętrzne, jednak większość z nich następuje pod naciskiem innych, zewnętrznych jednostek lub jako inspiracja zewnętrzna. Wewnętrzne powstają natomiast pod przywództwem kierownictwa i zarządu
firmy – ich źródłem są pomysły kadry pracowniczej.
Sukcesy przedsiębiorstw zależą dzisiaj coraz bardziej od ich podatności na innowacje, stają się one bowiem czynnikiem decydującym nie tylko o rozwoju i ekspansji
jednostki, ale przede wszystkim o jej przetrwaniu. Innowacje są jednak wynikiem odpowiedniego zarządzania na każdym poziomie. Dzisiaj tylko odpowiednio zarządzana
firma w połączeniu z innowacjami daje przewagę nad konkurencją na rynku.
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, czy w historii firmy „Wagony
Świdnica SA” pojawiły się szanse, które mogłaby wykorzystać, czy je wykorzystała i potrafi wykorzystać w przyszłości. Podstawę wnioskowania stanowią dokumenty wewnętrzne firmy oraz obserwacja uczestnicząca.
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2. Charakterystyka sektora kolejowego ze szczególnym
uwzględnieniem produkcji wagonów towarowych
Sektor kolejowy jest jednym z najtrudniejszych działów gospodarki. Sytuacja
taka wynika stąd, iż na przełomie ostatnich 30 lat nastąpił dynamiczny rozwój w
innych dziedzinach transportu: drogowym oraz lotniczym. W Polsce dodatkowo na
taki stan rzeczy wpływa stan infrastruktury oraz znikome inwestycje w sektorze
kolejowym. W tym miejscu warto wspomnieć, że średnia wieku wagonów w największych przedsiębiorstwach kolejowych w Unii Europejskiej sięga 20 lat, co
stanowi granicę założeń konstrukcyjnych dla życia wagonu, a w Polsce 25 lat.
Przed rokiem 1989 produkty polskich firm zajmujących się produkcją środków
transportu kolejowego były skierowane głównie do odbiorców w Europie Środkowej i Wschodniej, jednak wraz z nadejściem zmian w systemie polityczno-gospodarczym drastycznie zmieniła się sytuacja przedsiębiorstw i musiały one szukać
nowych rynków zbytu. Większość producentów taboru kolejowego nie poradziło
sobie z nowymi realiami, tylko nieliczne organizacje dzięki drastycznym zmianom
i gruntownej restrukturyzacji zdołały utrzymać się na rynku.
Do roku 1989 na polskim rynku producentów taboru kolejowego istniały przedsiębiorstwa państwowe, takie jak:
– Konstal Chorzów,
– Zastal Zielona Góra,
– Fabryka Wagonów „Świdnica” w Świdnicy.
Po roku 1989 wraz z głębokimi przemianami gospodarczymi i liberalizacją rynku nastąpiły znaczne zmiany w tym sektorze. Obecnie tworzą go następujące firmy:
– Alstom Konstal SA,
– Fabryka Wagonów Gniewczyna SA,
– Greenbrier Europe/Wagony Świdnica SA,
– PESA Bydgoszcz SA Holding,
– Tabor Szynowy Opole SA,
– ZNTK Poznań SA,
– ZNTK Radom Sp. z o.o.,
– ZNTK w Łapach SA.
Większość z wymienionych firm należy obecnie do sektora prywatnego, również zagranicznego. Właściwie tylko Wagony Świdnica, Tabor Szynowy Opole i
ZNTK w Łapach SA funkcjonują na tym rynku, reszta firm jest w stanie likwidacji
lub boryka się z poważnymi problemami finansowymi.
Na rynku Europy Zachodniej, nie inaczej niż na polskim, firmy nie wytrzymały
presji zmian. W Niemczech z ponad dwudziestu firm z lat 1980-2000 nie przetrwała żadna, podobnie w Anglii i Hiszpanii. We Francji obecnie działa jeszcze tylko
jedna firma, ale jest w fazie schyłku (dofinansowują ją władze lokalne).
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3. Charakterystyka przedsiębiorstwa
Fabryka Wagonów „Świdnica” została powołana do działalności gospodarczej
na mocy rozporządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego w 1951 r., za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i ówczesnego
Ministerstwa Finansów. Nowo powstałe przedsiębiorstwo zostało powołane na
miejscu dotychczas istniejących Zakładów Naprawczych Wagonów w Świdnicy.
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, po przemianach ustrojowo-gospodarczych, przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa; był to 1992 rok. Następnie od 1995 r. firma stała się spółką
parterową Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Uruchomiono produkcję kontenerów morskich, nowoczesnego systemu EU kontenerów lądowych typu SWAP
oraz produkcję konstrukcji stalowych głównie do wyposażenia portów i statków.
Chcąc wykorzystać warunki i możliwości istniejące w gospodarce oraz prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, w 1997 r. dokonano podwyższenia kapitału
akcyjnego, który w głównej części został objęty przez inwestora zagranicznego –
koncern Greenbrier Companies Incorporated. W tym samym roku dokonano także
zmiany nazwy spółki na „Wagony Świdnica SA”.
Zgodnie ze statutem organizacji podstawowym przedmiotem działalności stała
się produkcja środków transportu kolejowego, a zgodnie z misją stanowią one produkty najwyższej jakości.
Koncern Greenbrier Companies Incorporated jest organizacją skupiającą kilkanaście przedsiębiorstw z Ameryki Północnej i Środkowej oraz Europy. W skład
Greenbrier Companies Incorporated wchodzą m.in. takie firmy, jak1:
• na terytorium Ameryki Północnej i Środkowej:
– Gunderson, Inc,
– Gunderson Concarril,
– Gunderson Rail Services,
– Gunderson Marine,
– Autostack
oraz
– Greenbrier Leasing,
– Greenbrier Management Services;
• na terytorium Europy:
– Wagony Świdnica SA,
– Greenbrier Germany GmbH.
Firma „Wagony Świdnica SA” stanowi bardzo ważny element w strategii całej
korporacji. Jako przedstawiciel Greenbrier Europe jest jednym z głównych dostaw1

Dane wewnętrzne firmy.
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ców nowych wagonów towarowych w Europie. Obecnie opisywana spółka jest
także największym polskim producentem i eksporterem nowych wagonów. Roczna
produkcja wynosi ok. 1500 sztuk, z czego praktycznie 100% wyprodukowanego
taboru jest przeznaczone na eksport.
Jednymi z największych odbiorców produkowanych środków transportu są koleje niemieckie DB, szwajcarskie SBB, austriackie OBB, angielskie EWS, Freighliner, GB Rail i NetworkRail, koleje szwedzkie GreenCargo oraz wielu prywatnych
przewoźników, m.in. VTG, Nacco i AtirRail. Ponadto przedsiębiorstwo eksportowało lub nadal eksportuje swoje produkty do ponad 30 państw, takich jak: Austria,
Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kanada, Finlandia, Grecja, Irak, Jordania, Liban, Maroko, Norwegia, RPA, Słowacja, Turkmenistan, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Wietnam, Węgry, Ukraina, Syria, Rumunia, Rosja, Litwa, kraje byłej
Jugosławii, Islandia, Holandia, Albania oraz Francja. Zgodnie z założeniem polityki koncernu nie eksportuje się produktów do krajów objętych embargiem.
„Wagony Świdnica SA” jest jedną z dwóch europejskich firm, a jedyną produkcyjną, wchodzącą w skład Greenbrier Companies Incorporated. Spółka ta jest dużym
przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym. Tym samym proces zarządzania taką organizacją nie należy do zadań prostych. Efektywne zarządzanie wymaga dobrze skonstruowanego planu oraz prawidłowo funkcjonującej struktury organizacyjnej.

4. Zarządzanie przez szanse i elastyczność
na przykładzie firmy „Wagony Świdnica SA”
„Żywotne firmy powinny tworzyć plany wybiegające na 5 lat w przyszłość.
Ale muszą też być gotowe co roku je zmieniać. To jedyny sposób, aby przeżyć”2.
Jednak „przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w
życie doskonałej idei, po prostu nikną” [Deming]. Dziś to przedsiębiorstwa potrzebują klienta bardziej niż klient firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno zdać sobie
sprawę, iż klient kupuje rozwiązanie nurtujących go problemów, a nie produkt.
Wychodząc z tego założenia, można postawić tezę: nie tylko dobra strategia i rozwiązania techniczne, sensu largo, przyczyniają się do rozwoju firmy. Duży wpływ
na dobrą kondycję i rozwój przedsiębiorstwa mają także szanse, jakie przedsiębiorstwo wykorzystuje lub też nie.
„Konsekwencje naszych działań są tak złożone, tak różnorodne, czasem
wręcz sprzeczne, że przewidywanie przyszłości jest naprawdę bardzo trudnym
zajęciem”. Podejmować „dobre” decyzje można tylko wtedy, gdy posiada się i
potrafi tworzyć i przetwarzać wiedzę o przedsiębiorstwie i jego bliższym oraz
dalszym otoczeniu [Zarządzanie wiedzą... 2003, s. 15]. Osoby zarządzające w
przedsiębiorstwach zazwyczaj skupiają się na walce z konkurencją – w jaki
2

Bran Ferren, wiceprezes i dyrektor ds. badań i rozwoju firmy Walt Disney Co.
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sposób zwalczyć rywala? Wynika z tego, że strategie firm na danym rynku są
do siebie zbliżone – najogólniej mają za zadanie obniżenie kosztów i podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług. Firmy, które chcą być w czołówce, muszą wybić się z ogółu poprzez wyszukanie luki, przestrzeni w rynku –
oferując takiego typu produkty i usługi, jakich nikt inny nie może lub nie jest w
stanie zaoferować. Takie działanie jest możliwe jednak tylko w momencie
odejścia od normalnego, tradycyjnego pojęcia konkurowania i skupienia całej
swej uwagi na szukaniu nowych rozwiązań. Poszukiwanie takich możliwości
poza branżą ułatwia natrafienie na ową wolną przestrzeń. Efektem takich działań jest uzyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności oraz zaprzestanie oglądania
się na konkurencję i marnowania czasu na „walkę z wiatrakami”. Owych luk
można poszukiwać również w branży, np. poprzez zaoferowanie produktów
wysoko wyspecjalizowanych [Zarządzanie innowacją... 2003, s. 7]. Nowe
technologie w połączeniu z jakością (mogą lub też) bardzo mocno wpływają na
rozwój. Specjalizacja firm jest dziś coraz bardziej powszechna. Przykładami
firm mogą być przedsiębiorstwa z Doliny Krzemowej, takie jak INTEL Co. etc.
Jednym z założeń polityki firmy „Wagony Świdnica SA” jest specjalizacja oraz
szukanie okazji. Firma poprzez wysoką jakość oferowanych produktów i bardzo wyspecjalizowane produkty wchodzi na rynki, na których do tej pory nie
miała szans.
Szukanie okazji jest ściśle powiązane ze strategią firmy. Prezentują to m.in.
koncepcje J.C. Collinsa, J.I. Porassa, K. Eisenhardt i D.N. Sulla poparte badaniami
empirycznymi z których wynika, że okazje są istotnymi impulsami rozwojowymi
przedsiębiorstw. Podobne wnioski przedstawił K. Krzakiewicz w wynikach swoich
badań [Krzakiewicz, Cyfert, Kraśnik 2006]. U przeszło połowy przedsiębiorstw
spośród zbadanych dominuje podejście przedsiębiorcze, nakierowane na wykorzystywanie okazji, bez ujęcia procesu planowania strategicznego w formie ramy.
R. Krupski, włączając zagadnienia identyfikacji, wykorzystywania okazji w treść i
strukturę strategii, sformułował to następująco: „strategia to zdefiniowane pomysły
dotyczące przede wszystkim innowacji wartości, zdefiniowane okazje, które trzeba
wykorzystać oraz zdefiniowane redundancje zasobów i kompetencji, ze względu na
szanse i zagrożenia” [Zarządzanie strategiczne... 2007, s. 478]. Wynika z tego, że
organizacja powinna nie tylko korzystać z informacji ex post, lecz własnymi pomysłami kreować rynek. System informacji wewnętrznej powinien dostarczać niezbędnych danych do prawidłowego zarządzania strategicznego [Janasz i in. 2007,
s. 35]. Informacje potrzebne do zarządzania strategicznego mają odmienny charakter niż informacje wykorzystywane w zarządzaniu operacyjnym. Mają one prezentować dane dotyczące przyszłych stanów, tendencji i rozwoju, czynników zewnętrznych mających wpływ na strategię oraz analizę własnych możliwości, szans
i zagrożeń. Wynika z tego, że zarządzanie szansą jest ściśle powiązane z okazją,
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zarządzaniem wiedzą oraz innowacyjnością przedsiębiorstwa w ujęciu strategicznym. Przedsiębiorstwa zarządzające wiedzą w sposób optymalny oraz starające się
wprowadzać innowacje mogą korzystać z szans, jakie stają przed nimi, i skutecznie
je wykorzystywać.
Chcąc zrozumieć i wyjaśnić procesy podejmowane przez przedsiębiorstwo
„Wagony Świdnica SA”, należy wspomnieć o elementach analizy otoczenia i wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa.
Kierownictwo, podejmując realizację zakrojonej na szeroką skalę restrukturyzacji, miało na celu nie dopuścić do sytuacji upadłości przedsiębiorstwa. Podzieliłoby ono w ten sposób los wielu organizacji państwowych oraz prywatnych, zarówno w okręgu, jak i w całym kraju na przestrzeni lat.
Można postawić pytanie: Czy w przeszłości firmy były szanse, które przedsiębiorstwo „Wagony Świdnica SA” wykorzystało?
W tabeli 1 zostały zaprezentowane zdarzenia, jakie miały miejsce w działalności organizacji, i ich skutki dla firmy.
Tabela 1. Rodzaje szans i ich wpływ na rozwój organizacji
Rodzaje szans
Pozyskanie inwestora

„Wyjątkowo” tani zakup materiałów
do produkcji
Niespodziewane kontrakty
Przejęcie konkurenta lub bankructwo
(likwidacja)

Skutki rozwojowe
Nowe podejście systemowe, zmiana mentalności
pracowników, pozyskanie funduszy, zwiększenie renomy
firmy, dostęp do know-how
Istotne polepszenie warunków produkcyjnych
Istotny wzrost sprzedaży w ramach branży, nowe rynki
Istotny wzrost sprzedaży w ramach branży, nowe rynki

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Krupski, Elastyczność polskich przedsiębiorstw, 2005 nr 11.

W tym momencie zasadne jest pytanie: „Czy pozyskanie inwestora zagranicznego było szansą na rozwój firmy”? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Gdyby w owym okresie „Wagony Świdnica SA” nie skorzystała z szansy, jaka się pojawiła przed przedsiębiorstwem, dziś po prostu by jej nie było. I nie jest to czysta
spekulacja. Początek lat dziewięćdziesiątych był końcem kontraktów z Rosją i jej
byłymi satelitami. W Europie Zachodniej trzeba było szukać nowych rynków zbytu. Przedsiębiorstwo miało problemy z płynnością finansową i nadal powiększało
straty. Brak pieniędzy oraz stary park maszynowy w połączeniu z małymi perspektywami nie wróżył tej firmie najlepiej. Co więc firma miała takiego, że zdołała
utrzymać się i rozwinąć? To właśnie dzięki kadrze, menedżerom, a także pracownikom szeregowym przedsiębiorstwo zdołało odzyskać swoją pozycję, zdobyło
kontrakty, dzięki którym stopniowo wychodziło z kryzysu. Było to swojego rodzaju szczęście, ponieważ wielu przedsiębiorstwom to się nie udało, a im jednak tak.
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Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto poszukiwać partnera, który pomógłby
wyciągnąć firmę z poważnych kłopotów. Po ponadrocznych poszukiwaniach udało
się wyłonić amerykański koncern Greenbieer, który zaoferował najlepsze warunki
zatrudnienia i inwestycji. Amerykanie wnieśli do firmy kapitał, know-how, znak
towarowy, wprowadzili outsourcing zewnętrzny (czego nie było dotychczas), doszło do odnowy parku maszynowego przy wykorzystaniu m.in. leasingu. Inwestor
wprowadził nowoczesny system finansowo-produkcyjno-zarządczy oraz koszyk
nowych kontraktów, który w połączeniu z funduszami pozwolił na normalną produkcję. Ważnym elementem restrukturyzacji stała się zmiana struktury produkcji.
Do połowy lat dziewięćdziesiątych firma produkowała głównie kontenery; wraz z
wejściem inwestora rozpoczęła produkcję cystern i wagonów, zaprzestając produkcji kontenerów. Przedsiębiorstwo pozbyło się zbędnych działów, takich jak transport, ochrona, sprzątanie – na rzecz firm obcych. Zmieniono strukturę zatrudnienia.
Przedsiębiorstwo pozbyło się elementów generujących niepotrzebne koszty – jak
utrzymanie ośrodków wypoczynkowych, własnej szkoły czy też przychodni zdrowia. Zwolniono cześć załogi i rozpoczęto outsourcing pracowników produkcyjnych. Zainicjowano proces, który trwa do dziś: inwestycje w park maszynowy. Za
pomocą leasingu wprowadzono nowoczesne prasy, wypalarki plazmowe, stanowiska zrobotyzowane czy też nowoczesne kabiny bezpyłowe dla efektywniejszego
procesu malowania.
Przejęcie przedsiębiorstwa przez inwestora amerykańskiego to także nowoczesny system MFG/PRO3 do wspomagania procesów w organizacji firmy QAD, użytkowany do dziś (przedsiębiorstwo jest właśnie w trakcie wdrażania najnowszej
wersji). Dzięki temu organizacja połączyła procesy księgowe z zarządczymi i produkcyjnymi, co znacznie skróciło czas potrzebny na wprowadzenie, przetworzenie
i analizę danych.
W strukturze organizacyjnej nastąpiły znaczne zmiany. Przedsiębiorstwo z typowego w owym czasie zarządzania pionowego przeszło na system zarządzania
poziomego. Wprowadzono system delegowania uprawnień na pracowników niższego szczebla, co pozwoliło kadrze zarządczej zająć się czynnościami właściwymi, zaczęto patrzeć na przedsiębiorstwo z całkowicie innego punktu widzenia –
jako organizacji o zasięgu globalnym. Wejście inwestora poczyniło znaczne zmiany w sferze:
– warunków pracy (zmiany odczuwalne przez przeciętnego pracownika),
3

W pełni zintegrowane rozwiązanie dla przedsiębiorstw – system MFG/PRO eB2 firmy QAD
jest kompleksowym rozwiązaniem, obsługującym łańcuch dostaw i składającym się z modułów zarządzających produkcją, sprzedażą i dystrybucją oraz finansami, operującym w środowisku systemu
otwartego. Stanowi kompleksowe rozwiązanie zarówno dla małych zakładów, jak i międzynarodowych koncernów, ustanawiając nowe standardy funkcjonalności, efektywności i łatwości obsługi
[www.poksinski.com].
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poprawa warunków interpersonalnych,
poprawa warunków socjalnych.
Udało się stworzyć zgodny duet firmy polskiej z amerykańskim koncernem,
który do dziś dobrze prosperuje (niektórzy pracownicy po dziś dzień śmieją się, że
„solo wspaniali – w duecie doskonali”).
Rynek produkcji taboru kolejowego jest specyficznym sektorem gospodarki.
Jest to rynek bardzo uporządkowany. Klienci zdają sobie sprawę z sytuacji, a producenci wiedzą, czego rynek będzie potrzebował. Zarządzanie przez szanse jest
dość trudnym elementem do pokazania w tego typu organizacji i nie da się jej porównać do firm np. z rynku żywnościowego czy też elektroniki, gdzie tego typu
zarządzanie jest prostsze do egzemplifikacji.
„Wyjątkowo” tani zakup materiałów do produkcji w firmach produkcyjnych
nie jest rozumiany w sposób bezpośredni. Firma negocjuje ceny np. z hutami, czasem w zależności od wielkości zakupów da się wynegocjować lepsze warunki niż
to ma miejsce w normalnym trybie produkcji. Przedsiębiorstwo aktywnie poszukuje kooperantów i dostawców zarówno w kraju, jak i za granicą, również w Chinach. Jest to jednak bardzo trudne ze względu na określone wymagania jakościowe. Niewielu dostawców jest w stanie produkować na zadowalającym poziomie.
Prace w tym kierunku nie zostały wstrzymane i nadal trwają.
Przedsiębiorstwo w 2007 r. zakupiło licencję na produkcję własnych zestawów
kołowych, czego następstwem było uruchomienie produkcji. Zakup licencji był
niewątpliwie wielką szansą dla firmy „Wagony Świdnica SA”. Mimo dużych kosztów związanych z uruchomieniem linii, przedsiębiorstwo stało się niezależne od
dostawców. Jest w stanie samo kontrolować wielkość dostaw zestawów kołowych
oraz jakość produktów. Firma przed zakupem miała z tym problemy, dostawy się
opóźniały, powodując przestój na hali produkcyjnej oraz nieuniknione reklamacje.
W rezultacie wprowadzenie własnej produkcji przyczyniło się do obniżenia kosztów wykonania całego wagonu oraz skrócenie czasu produkcji o kilka dni.
Rynek produkcji wagonów jest dość przewidywalny, jednak w historii firmy
„Wagony Świdnica SA” były kontrakty, które pojawiły się niespodziewanie. W latach dziewięćdziesiątych w okresie olimpiady w Lillehammer przedsiębiorstwo
specjalnie na potrzeby kontraktu opracowało mieszkalną wersję konteneru dla obsługi olimpiady. Ciekawe było to, że kontener był przesyłany w paczkach jak meble
IKEA, a następnie składany na miejscu. Była to swoistego rodzaju dywersyfikacja
produktu. Przedsiębiorstwo weszło na rynki, na których do tej pory nie występowało. Kolejnym przykładem niespodziewanego kontraktu może być opracowanie w
latach dziewięćdziesiątych specjalnego modelu konteneru do wyposażenia platform wiertniczych. Był to ciekawy projekt, zważywszy na fakt, że firma produkowała do tej pory tylko kontenery morskie, transportowe typu ISO. Można się pochwalić również uczestnictwem w projekcie opracowania i produkcji przenośnych
baz kontenerowych dowodzenia dla wojska, co nie było normalnym zleceniem dla
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tego przedsiębiorstwa. Były to szanse, które przedsiębiorstwo wykorzystało, poprawiając swoją pozycję i zwiększając prestiż firmy, zdobywając nowe doświadczenia oraz know-how.
Do roku 2007 w Europie działało trzech producentów ścian aluminiowych. Firma skorzystała z okazji i w korzystnym momencie uruchomiła produkcję tego produktu. Dziś jest jedynym producentem ścian aluminiowych do transportu kolejowego
w Europie, pozostali konkurenci wycofali się z rynku lub ogłosili upadłość. Oferując
produkt bardzo dobrej jakości, zapewnili sobie praktycznie wyłączność na produkcję
tego typu wagonów oraz znaczny udział w rynku, co wpłynęło na profity w firmie.
Chcąc nie zaprzepaścić szansy, jaką firma otrzymała, dokonano szczegółowego
badania rynku, otoczenia przedsiębiorstwa oraz, co ważne, skupiono się nad silnymi
i słabymi stronami organizacji oraz nad istotnymi szansami w procesie dalszej egzystencji na rynku. Z uwagi jednak na temat pracy, autorzy skupią się na szansach,
jakie firma może uzyskać, a silne i słabe strony zostaną tylko zasygnalizowane.
Z zebranych danych wynika, że do czynników przemawiających za dobrą pozycją firmy na rynku można zaliczyć dziś zarówno poziom techniczny, jakim dysponuje firma (w szerokim i wąskim znaczeniu), jak i kadrę pracowniczą. Połączenie z amerykańskim koncernem Greenbrier Companies Incorporated wpłynęło
korzystnie na firmę. Są to niewątpliwie atuty, których nie da się kupić czy też uzyskać w krótkim czasie.
Przedsiębiorstwo zrozumiało także, że konieczne są zmiany w mentalności pracowników. Jeszcze do niedawna w firmie pracowało wielu ludzi z doświadczeniem
ponaddwudziestoletnim, wychowanych w starym systemie polityczno-gospodarczym. Niestety realia poprzedniego systemu i dzisiejszych czasów nie są spójne.
Wielu pracowników miało nawyki, zachowania, które po restrukturyzacji były nie
do przyjęcia w nowej rzeczywistości.
Zrozumiano również, że należy położyć większy nacisk na motywowanie kadry do większego wysiłku, efektywności pracy oraz budowanie silnej marki przedsiębiorstwa. Postawiono na takie techniki zarządzania, jak delegowanie uprawnień
i odpowiedzialności na pracowników niższego szczebla. Dziś pracownicy mają
możliwość sami podejmować decyzje ważne dla organizacji, czego jeszcze kilkanaście lat temu nie było.
Ostatnie 18 lat ciężkiej pracy dało już pierwsze efekty i powody do zadowolenia. Obecnie „Wagony Świdnica SA” stały się jednym z głównych producentów
środków transportu kolejowego towarów w Europie i wciąż pracują nad dalszym
rozwojem. Jako szansę na polepszenie własnych wyników przedsiębiorstwo postrzega także rozwój rynków Bliskiego Wschodu w przyszłości oraz stabilizację na
polskim rynku finansowym. Kraje Bliskiego Wschodu to potencjalni przyszli
klienci ze względu na rozwój gospodarczy tamtych regionów.
Mocną stroną, a jednocześnie szansą na przyszłość dla firmy „Wagony Świdnica SA” niewątpliwie jest własne zaplecze konstrukcyjne i technologiczne. Praktycznie wszystko jest opracowywane i produkowane na miejscu. Części oraz goto-
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we produkty podlegają skrupulatnej certyfikacji i badaniom przez firmy zewnętrzne, np. badania przeprowadzane w kraju oraz za granicą (Niemcy) przez TUV czy
też inne wyspecjalizowane jednostki badawcze. Chcąc utrzymać swoją pozycję
technologiczną na rynku, firma nawiązała współpracę z wieloma uczelniami technicznymi na terenie kraju, jak również za granicą. Taka współpraca zaowocowała
wieloma projektami.
Szanse na przyszłość, z jakich przedsiębiorstwo może skorzystać, zostały uszeregowane, co przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Analiza szans firmy „Wagony Świdnica SA”
Szanse
Rozwój rynków Bliskiego Wschodu w przyszłości
Stabilizacja na polskim rynku finansowym
Przystąpienie Polski do unii monetarnej
Rozwój transportu kolejowego w Polsce jako taniej alternatywy w stosunku do transportu kołowego
Decyzje rządowe, regulacje prawne, zarówno w UE, zniesienie embarga do niektórych krajów,
jak też rozwój i modernizacja dotychczasowej infrastruktury kolejowej w Polsce
Rozwój nowych technologii
Przeniesienie produkcji samochodowej na wschód Europy, transport drogą kolejową na zachód
Źródło: opracowanie własne.

Pierwszą z wymienionych szans jest rozwój krajów Bliskiego Wschodu. Jak
wiadomo, głównym problemem tego regionu jest niestabilna sytuacja polityczna i
gospodarcza, należy jednak w nim upatrywać dobrego partnera gospodarczego.
Nawiązanie współpracy Europy z Bliskim Wschodem miałoby charakter obustronny. Przedsiębiorstwo widzi tu również miejsce dla siebie. Jak wiadomo, w obliczu
rosnącej liczby ludności, wzrastającego zużycia wody, a przede wszystkim zapotrzebowania na sztuczne nawadnianie pól. Praktycznie wszystkie kraje Bliskiego
Wschodu cierpią na jej niedobór i mają problemy z jej transportem. Europa z kolei
ma coraz większe problemy z cenami i importem ropy. Współpraca mogłaby polegać na produkcji środków transportu wożących wodę z UE do krajów Bliskiego
Wschodu, a z powrotem ropę do Europy. Korzyścią dla firmy byłoby zwiększenie
zapotrzebowania na cysterny do przewozu ropy do portów przeładunkowych albo
dowożenie nawozów i innych płynów wykorzystywanych w procesach gospodarczych. Jest to tylko jeden z nielicznych przykładów ukazujący możliwość współpracy, partnerstwa oraz rozwoju dla firmy WS. Może trochę śmieszny i nieracjonalny z
normalnego punktu widzenia, ale aby osiągnąć sukces, trzeba być wizjonerem.
Kolejną szansą może być stabilizacja na polskim rynku finansowym. Jest ona
konieczna do celów strategicznych, umożliwia efektywne planowanie w długich
okresach, poprawia ogólną koniunkturę, zmniejsza inflację, ułatwia dostęp do kre-
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dytów, a zatem więcej przedsiębiorstw jest skłonnych inwestować m.in. w tabor
kolejowy. Jest to niewątpliwie szansa dla firm i każda z firm życzyłaby sobie tego.
Przystąpienie Polski do unii monetarnej da Polsce możliwość większej konkurencji z krajami UE. Wprowadzenie euro wyeliminuje różnice kursowe przy zmianie
waluty obcej na złotówki. Jest to problem dla każdego przedsiębiorstwa eksportującego swoje produkty do państw o innej walucie. Nie omija to również przedsiębiorstwa
„Wagony Świdnica SA”. Wynika to z faktu, iż praktycznie 100% produkcji eksportuje się za granicę, głównie do krajów strefy euro i Wielkiej Brytanii. Waluta euro
wpłynie stabilizująco na ceny wagonów produkowanych przez przedsiębiorstwo.
Polska jako byłe państwo socjalistyczne należy do grupy krajów, gdzie niektóre
sektory gospodarki po dziś dzień zdominowane są przez państwowe przedsiębiorstwa lub też z udziałem Skarbu Państwa. Sektor transportu kolejowego w Polsce
należy właśnie do takich działów. Na polskim rynku przewoźników został zniesiony
monopol na transport kolejowy, jednak zagraniczni przewoźnicy tego faktu do końca
nie wykorzystują. W Polsce działa ok. 20 przewoźników, głównie jednak o zasięgu
regionalnym, nadal PKP Cargo ma największy udział w rynku. Szansą na zwiększenie sprzedaży wagonów dla omawianej firmy jest rozwój transportu kolejowego w
Polsce jako taniej alternatywy w stosunku do transportu kołowego. Niektóre państwa
europejskie (np. Austria i Szwajcaria) promują tranzyt przez swoje terytorium na
specjalistycznych platformach kolejowych. Podobne rozwiązania, zastosowane szerzej w Europie, w znaczny sposób poprawiłyby stan środowiska naturalnego, a także
przyczyniły się do zwiększenia zapotrzebowania na tego typu platformy transportowe produkowane przez „Wagony Świdnica SA”. Odpowiednie regulacje prawne
przyczyniłyby się w znaczny sposób do poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych oraz stanu ich nawierzchni. Ciężki transport kołowy jest jedną z głównych
przyczyn dewastacji i tak nie najlepszej jakości polskich dróg. Z badań wynika, że
transport kołowy potrzebuje blisko cztery razy więcej energii niż transport kolejowy,
który wydziela mniej szkodliwych substancji do atmosfery i jest tańszy.
Kraje starej Unii Europejskiej przeznaczają dziś duże sumy pieniędzy na rozwój transportu i infrastruktury kolejowej, Polska niestety nie, co jest związane z
brakiem funduszy. Szansą – nie tylko dla przedsiębiorstwa „Wagony Świdnica SA”,
ale również Polski – na rozwój kolejnictwa mogą stać się unijne środki z funduszy
strukturalnych. W Europie Zachodniej podjęto pewne kroki zmieniające tonaż w
transporcie kolejowym (podniesienie obciążenia na oś do 25 ton). Zastosowanie
tego typu regulacji znacznie zwiększy rentowność przewozów kolejowych. Dzięki
minimalnie większej energochłonności można przetransportować dużo większą
ilość ładunku. To pod naciskiem rynku producenci wagonów zmienili konstrukcję,
dostosowując swoje produkty do wymagań globalnych.
„Wagony Świdnica SA” to obecnie jedna z nielicznych firm z zapleczem inżynieryjnym. Rynek postrzega ją jako firmę o dużej elastyczności, ponieważ jest w
stanie wyprodukować najbardziej wyspecjalizowane produkty w tym sektorze.
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Przedsiębiorstwo opracowuje własne projekty, bada je oraz patentuje. Pisząc o
szansach, nie można pominąć rozwoju nowych technologii. Opracowywanie nowych materiałów, procesów przetwarzania daje możliwości znacznej obniżki kosztów wytwarzania i/lub podnoszenia i tak już wysokiej jakości produktów. Przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy w tego typu procesach. Wewnętrzne jednostki w
firmie zajmują się badaniem i opracowywaniem nowych technologii.
Przeniesienie produkcji samochodowej na wschód Europy mogłoby się przyczynić do zwiększenia zapotrzebowania na wagony towarowe i jest niewątpliwie
okazją dla transportu kolejowego. Wytwarzanie na Wschodzie charakteryzuje się
niskimi kosztami, jednak produkty tam wytwarzane muszą zostać przetransportowane na zachód Europy. Tego typu zdarzenia mogą przynieść znaczny wzrost zamówień na platformy transportowe dla firmy „Wagony Świdnica SA” i nie tylko.

5. Zakończenie
Do głównych czynników sukcesu firmy można zaliczyć filozofię kadry zarządzającej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. To dzięki nim firma pozyskała inwestora zagranicznego, rozwijając się i nie dopuszczając do bezrobocia
wielu tysięcy osób w tamtym regionie. Przed przedsiębiorstwem „Wagony Świdnica SA” stoi jeszcze wiele wyzwań, głównie związanych, z utrzymaniem wysokiej
jakości produktu, ekspansją oraz budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej.
Przedstawione w artykule rozważania na temat zarządzania przez szanse mają
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z powyższych obserwacji i badań wynika, że
firma „Wagony Świdnica SA” wykorzystała kilka szans, jakie się przed nią otworzyły. Pokazują to liczne przykłady, jak np. związanie się z Greenbrier Companies
Incorporated, niespodziewane kontrakty, związane z nowymi produktami (kontenery dla wojska, platformy wiertnicze), przejęcie znacznej części rynku w produkcji
podzespołów do wagonów itd.
Firma ciągle umacnia pozycję swojej marki na rynkach zagranicznych, duży
nacisk kładzie na rozwój nowych technologii. Organizacja szybko odbiera nawet
słabe sygnały o złej sytuacji na rynku bądź o niespodziewanych zmianach. Jednym
z elementów pozwalających w elastyczny sposób wykorzystać sytuację na rynku
jest outsourcing w procesie produkcji, umożliwiający błyskawiczne zmiany w
strukturze zatrudnienia i rodzaju produkcji. Wykorzystanie sytuacji ułatwia niewątpliwie wprowadzanie innowacji oraz zarządzanie wiedzą. Przedsiębiorstwo
postawiło na kadrę jako czynnik przewagi konkurencyjnej, w odpowiedni sposób
zarządzającej majątkiem dla optymalnych korzyści.
Analiza zrealizowanych szans ukazała stan obecny firmy, efekty rozwojowe
oraz możliwości rozwoju na przyszłość. Postępowanie władz spółki przyczynia się
do tego, że firma „Wagony Świdnica SA” jest jedną z wiodących firm produkują-
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cych wagony w Europie i ma duże szanse, aby stać się poważnym graczem na innych rynkach w przyszłości. Analizując szanse do tej pory wykorzystane przez
przedsiębiorstwo, należy pamiętać, że nie ma złotej recepty na sukces, a szanse,
jakich firma upatruje na przyszłość, mogą posłużyć jako inspiracje w poszukiwaniu
drogi do sukcesu.
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MANAGEMENT THROUGH OPPORTUNITY
ON EXAMPLE “WAGONY ŚWIDNICA SA”
Summary
The analysis introduces a concept of management through opportunity. The article discusses the
description of Polish railway sector over the years, the situation of “Wagony Świdnica SA”, and the
implementation of concept of management through opportunity on the example.
The most important aim of the present thesis is to show a connection between the conception of
management trough opportunity and innovation and knowledge in an organization and their mutual
permeation and complemention to achieve advantage over the competition.
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ISTOTA I CHARAKTER
GMINNYCH PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH
– DIAGNOZA STANU OBECNEGO
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

1. Wstęp
Stopniowa decentralizacja funkcji państwa sprawiła, że samorząd gminny stał się
reprezentantem władzy lokalnej, biorąc na siebie odpowiedzialność za wspólnotowy
konsensus dotyczący kierunków rozwoju każdej społeczności lokalnej. Wraz z nowymi możliwościami działania i większą swobodą decyzyjną pojawiły się nowe
wyzwania wynikające z rynkowego ładu gospodarczego, opartego na konkurencyjności i przedsiębiorczości. Zarysowujące się w tych warunkach szanse i możliwości
rozwojowe powinny zostać optymalnie wykorzystane, co przyniesie wymierne korzyści całej wspólnocie lokalnej. Efekty i skuteczność podejmowanych działań zależą w głównej mierze od zaangażowania, wiedzy i kompetencji władz samorządowych, jak też od jakości szeroko pojętego zarządzania lokalnym układem terytorialnym. Czynniki te spowodowały diametralną zmianę sytuacji lokalnych wspólnot i
zmusiły je do poszukiwania rozwiązań pojawiających się na tym tle problemów1.
Niezbędnym elementem służącym poszukiwaniu rozwiązań empirycznie zaobserwowanych słabości i kluczowych problemów rozwojowych gminnych jednostek
samorządowych jest diagnoza stanu obecnego, uwzględniająca krajowe uwarunko1 Ich różne aspekty (teorie wzrostu, konkurencyjność układów lokalnych, szanse i zagrożenia
rozwoju) przedstawia zagraniczna literatura: [Stimson, Stough, Roberts 2002; Bendavid-Val, Malecki
1991; Strategic Planning... 1998].
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wania społeczno-gospodarcze. Celem artykułu jest także identyfikacja przyczyn
newralgicznych problemów, z jakimi borykają się jednostki samorządowe.
Przedstawione w niniejszym artykule informacje, dane i wnioski stanowią wynik holistycznych badań empirycznych2 dotyczących doświadczeń gmin dolnośląskich płynących z wykorzystania podejścia strategicznego w rozwiązywaniu lokalnych problemów rozwojowych (obejmowały one problematykę rozwoju lokalnego,
celów strategicznych, kryteriów i zasad ich wyboru, jak również barier wdrażania
strategii rozwoju lokalnego). Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2005 r. do czerwca 2006 roku. Aby zapewnić kompleksowe ujęcie problematyki, zastosowano wielowymiarową analizę badanych zjawisk i procesów. Empiryczny proces badawczy opierał się na połączeniu kilku perspektyw obejmujących:
1) zebranie materiałów źródłowych w postaci strategii rozwoju gmin województwa dolnośląskiego: badaniom poddane zostało 55 dokumentów – strategii
rozwoju, w których zawarto ok. 250 celów strategicznych; przy doborze analizowanych strategii celowo zachowane zostały odpowiednie proporcje poszczególnych rodzajów gmin, tak aby ich struktura była zbliżona do struktury rodzajowej
gmin całego województwa dolnośląskiego;
2) ankietę badawczą skierowaną do wszystkich gmin województwa dolnośląskiego, w sumie badaniem objęto więc 169 jednostek terytorialnych; badania ankietowe przeprowadzono w okresie od lutego do grudnia 2005 r., w tym czasie
dzięki aktywnej postawie badawczej uzyskano zwrot 89 ankiet, co stanowi ok.
54% badanych jednostek samorządu terytorialnego; uzyskaną zwrotność ankiet
należy uznać za wysoką i wystarczającą do opracowywania analiz i raportów
[Babbie 2004, s. 288]; po analizie zgromadzonych danych, do dalszych pogłębionych badań, metodą doboru celowego, wytypowano kilka jednostek gminnych;
3) badania terenowe w formie wywiadu pogłębionego w kilkunastu gminach
(wybranych metodą doboru celowego, według wiedzy i uznania prowadzącego badanie), przeprowadzone w celu rozpoznania rzeczywistych procesów zachodzących
w gminach województwa dolnośląskiego. Dodatkowo w celu weryfikacji wniosków
odbyły się również spotkania z innymi organizacjami i instytucjami, których działalność związana jest z finansowo-strategicznymi aspektami rozwoju lokalnego.

2. Rola zarządzania strategicznego
w rozwiązywaniu problemów rozwojowych gmin
Ogólnie należy stwierdzić, że podstawowym dążeniem gminnych władz samorządowych powinna być troska o zapewnienie możliwie najlepszego środowiska
2 Prace badawcze dofinansowane z projektu „DR BEST”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, działanie 2.6, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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życia dla mieszkańców, które powstaje dzięki połączeniu różnych walorów użytkowych lokalnego układu społeczno-gospodarczego. Oznacza to, że samorząd
gminny, jako faktyczny gospodarz danego terytorium, jest odpowiedzialny za warunki życia mieszkańców, rozwój gospodarczy, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, ochronę zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,
czyli za organizację, strukturę, funkcjonowanie i rozwój lokalnego środowiska
mieszkańców gminy [Parysek 1997, s. 15-17]. Problem kreowania i stymulowania
rozwoju gospodarczego powinien stanowić przedmiot szczególnej troski władz
gminnych. To właśnie od skali, tempa i poziomu rozwoju lokalnej gospodarki zależą tak podstawowe kwestie, jak poziom bezrobocia, wielkość dochodów ludności
i dochody budżetu gminy. Kreowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego należy uważać za skuteczne, gdy zapewniają uzyskanie zakładanych
efektów tzn. osiągnięcie przyjętych celów rozwojowych [Biniecki 2003, s. 119].
Podjęcie skutecznych działań w zakresie kształtowania i pobudzania rozwoju gospodarczego gminy wymaga posiadania przez władze samorządowe odpowiedniej
wiedzy i dobrej znajomości [Ziółkowski, Goleń 2003, s. 55]:
a) sytuacji gospodarki lokalnej oraz uwarunkowań i możliwości jej rozwoju,
b) wymagań i preferencji lokalizacyjnych firm,
c) tendencji rozwojowych (dotychczasowych i przyszłych) gospodarki narodowej.
Posiadana wiedza i zgromadzone informacje powinny przyczynić się do podjęcia trafnych decyzji zmierzających do wykorzystania szans rozwojowych i własnego potencjału jednostki terytorialnej, a w konsekwencji do rozwoju lokalnej
wspólnoty. Spowoduje to wzrost zarówno poziomu życia społeczności lokalnej, jak
i dochodów gminy, które można przeznaczyć na dalsze stymulowanie jej rozwoju.
Na tym tle widać więc, jak istotną rolę w obecnych warunkach funkcjonowania
gmin może odegrać zarządzanie strategiczne, które powinno w sposób decydujący
przyczynić się do [Ziółkowski, Goleń 2003, s. 59]:
– trafnego rozpoznania i wskazania najważniejszych problemów, mających strategiczne znacznie dla skali i tempa rozwoju gospodarki lokalnej,
– kompleksowego rozwiązywania problemów, traktowania gminy jako części
otoczenia, które stanowi dla niej zbiór zarówno szans, jak i zagrożeń rozwojowych, a także weryfikuje osiąganie sukcesów w działaniu,
– orientacji na przyszłość, czyli umożliwienia rozwiązywania obecnych problemów w kontekście przyszłości, a także, co niezmiernie istotne, do uznania, że
postęp jest znacznie ważniejszy niż przetrwanie,
– orientacji na wyniki, czyli osiągania celów poprzez systematyczną, skuteczną i
efektywną realizację zaplanowanych wcześniej zadań, wymaga to zwłaszcza
wypracowania zasad wyboru celów i jasnych reguł postępowania oraz kryteriów selekcji podejmowanych działań.
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3. Kluczowe problemy rozwojowe gmin – diagnoza empiryczna
W obecnych warunkach społeczno-gospodarczych praktyczna realizacja przedstawionych postulatów zależy od rozwiązania złożonych dylematów dotyczących
długofalowego rozwoju lokalnych wspólnot. Zmiana obecnego, daleko niezadowalającego stanu rzeczy, wymaga przezwyciężenia wielu problemów i trudności rozwojowych, z którymi borykają się gminy; należy wymienić zwłaszcza:
– słabość ekonomiczną gmin,
– różnorodność interesów i potrzeb, które wymagają zaspokojenia,
– brak ciągłości realizowanej ścieżki rozwoju,
– niewystarczające zaangażowanie zarządzających i mieszkańców w poszukiwanie rozwiązań problemów rozwojowych.
Warto podkreślić, że są one ze sobą nierozerwalnie związane, tworząc jednolitą, funkcjonalną całość, dlatego też zostaną zaprezentowane w analogicznej formie.
Wypreparowanie i fragmentaryczne omówienie przestawionych elementów siłą
rzeczy sprzyja utraceniu z pola widzenia ich dynamicznej współzależności oraz
utrudnia dostrzeżenie wzajemnych powiązań, co jest wysoce niepożądane.
Nie ulega wątpliwości, że słabość ekonomiczna gmin bezwzględnie wymaga
szczególnej dbałości o efektywność wydatkowanych środków i rozważnego podejmowania decyzji dotyczących przyszłości jednostki terytorialnej. W tej sytuacji
również formułowanie strategii rozwoju musi odbywać się ze świadomością ramowych warunków działania, m.in. poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy, sytuacji finansowej budżetu państwa i samorządów, obowiązujących przepisów prawnych i finansowych, możliwości finansowych gminy, poziomu aktywności i skuteczności władz samorządowych, pracowników urzędu gminy czy też
szans pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla przewidywanych inwestycji. W tym kontekście trudna do zaakceptowania jest niefrasobliwość i beztroska
wykazywana przez większość gmin województwa dolnośląskiego nie tylko na
etapie tworzenia, ale i realizacji strategii. Skromne zasoby nie są bowiem dla gmin
przeszkodą do formułowania ofensywnych i nadmiernie licznych celów3, choć
przeprowadzone badania dotychczasowych efektów funkcjonowania gmin jednoznacznie wskazują, że zbyt dowolne kształtowanie liczby oraz zakresu celów w
praktyce może przesądzić o porażce strategii już na etapie jej tworzenia. Warto
pamiętać, że zarówno praktyka, jak i teoria stale wracają do jednej konkluzji – im
mniej kluczowych celów, tym lepiej, tym większa szansa na sukces [Obłój 2007,
s. 423] (za: [Drucker 1976]). Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że istnieje i istnieć będzie wiele nierozwiązanych problemów społeczno-gospodarczych, których
nie można ująć w ramach dokumentów strategicznych, gdyż nie mają one kluczo3

A za takie należy bez wątpienia uznać przypadki przyjmowania kilkunastu, a nawet 22 celów
I rzędu, większość badanych gmin przyjmowała od 5 do 8 celów strategicznych (I rzędu).
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wego znaczenia dla przyszłości jednostki4. Oczywiście potrzeb zawsze jest dużo,
słabość zaś ekonomiczna gmin poważnie ogranicza możliwości ich zaspokojenia,
dlatego też najważniejsze staje się doprowadzenie do wyboru autentycznie najważniejszych i najpilniejszych z punktu widzenia generowania impulsów rozwojowych
celów oraz hierarchii wartości lokalnej wspólnoty. W tych warunkach niezmiernie
zastanawiający wydaje się prawie zupełny brak hierarchizacji wiązki celów przyjętej przez władze gmin. Wskazuje to, że przyczyna tkwi znacznie głębiej, tzn. pieniędzy jest zawsze za mało, a problemem jest to, że zbyt wiele celów uważa się za
równie ważne. Powoduje to daleko idące konsekwencje, bowiem przekształcenie
strategii i celów strategicznych w „koncert życzeń” nie może dobrze służyć rozwojowi jednostki, gdyż postęp i rozwój nie dokonuje się dzięki samemu wyartykułowaniu wszelkich możliwych potrzeb i problemów.
Warto również pamiętać, że realizacja ustaleń strategii zawsze wiąże się ze
znacznymi kosztami, które muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w corocznych
budżetach gminy. Strategia i jej finansowanie są ze sobą nierozerwalnie związane,
a przeprowadzone badania empiryczne jednoznacznie wskazują, że ten oczywisty
związek niezmiernie rzadko bywa zachowany. Znikome przełożenie długofalowych zamierzeń na coroczne budżety stanowi bardzo istotną bolączkę polskich
samorządów. Przyjęte cele z reguły pozostają w dosyć luźnym związku z podejmowanymi działaniami i realizowanymi inwestycjami.
Wyrazem niepoważnego traktowania samej strategii jest również brak troski o
zapewnienie mierzalności celów, programów i zadań, jak i niemal zupełny brak
monitoringu efektów wdrażania strategii5. W zestawieniu z tymi faktami dziwi, że
gminy znacznie większą wagę w zakresie czynników utrudniających wdrożenie
strategii przypisują barierom zewnętrznym niż barierom wewnętrznym, które można złagodzić bądź wyeliminować, wykorzystując w tym celu dostępne instrumenty.
Przeprowadzone badania wskazują również, że postawę gmin charakteryzuje niedocenianie własnych możliwości wpływania na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego, a wśród samorządów gminnych powszechne jest przekonanie o braku możliwości realizacji zamierzeń strategicznych. Wydaje się jednak, iż nie tu tkwi problem, jak bowiem wytłumaczyć, że słabość ekonomiczna gmin nie powoduje
szczególnej dbałości i troski o efektywność wydatkowania dostępnych środków,
której wyrazem jest m.in. wyraźna hierarchizacja i realizacja kluczowych zadań.
Analizując argumentację lokalnych władz, czasem można nawet odnieść wrażenie,
że skromność dostępnych środków stanowi główną, jeśli nie jedyną, przeszkodę na
4

Tymczasem sensem zarządzania strategicznego jest wyselekcjonowanie przedsięwzięć priorytetowych dla przyszłości, zob. [Kaleta 2006b, s. 73].
5 Przeprowadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że w jedynie pojedynczych przypadkach gminy podejmowały próby działań w tym zakresie, co w skali badań stanowi niewielki ułamek
analizowanych gmin.
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drodze realizacji ambitnych planów władz samorządowych. W związku z tym należy stwierdzić, że w świetle badań empirycznych istnieje jeszcze szereg innych
przyczyn odpowiedzialnych za bardzo niski poziom realizacji strategicznych zamierzeń w lokalnych układach społeczno-gospodarczych. W tym zakresie szczególnie dotkliwy jest brak ciągłości realizowanej ścieżki rozwoju. Strategie rozwoju
lokalnego są traktowane w gminach często jako dokumenty o charakterze politycznym, przygotowywane i realizowane przez przedstawicieli określonej opcji politycznej wyłonionej drogą demokratycznych wyborów. Jednak ponieważ uchwalana
strategia zazwyczaj wykracza poza ramy kadencji władz, więc staje się ona wrażliwa na zmiany polityczne (por. [Długosz 2001, s. 174]). W sporej części gmin
prowadzi to do swoistej gry politycznej, której wynikiem są zasadnicze zmiany kierunków rozwoju, sposobów finansowania przedsięwzięć oraz priorytetów rozwojowych czy też harmonogramu wdrażania. Oczywiście zmiany stanowiące reakcje
na przeobrażenia uwarunkowań, w jakich przyszło działać jednostce, należy ocenić
pozytywnie. Natomiast zmianom w głównych priorytetach, podyktowanym przyczynami politycznymi, ambicjonalnymi lub brakiem chęci do kontynuacji rozwiązań poprzedników, należy skutecznie zapobiegać. Ciągłe wprowadzanie wciąż
nowych pomysłów dotyczących priorytetów strategii, alokacji środków służących
jej realizacji, a także nieustanna zmiana kryteriów wyboru są niewątpliwie niebezpieczne nie tylko dla skuteczności wdrażania strategii, ale dla rozwoju całego układu terytorialnego w ogóle [Filipiak i in. 2005, s. 143]. Tymczasem wymownym
przykładem ilustrującym postawę władz gminy jest choćby trudna do zaakceptowania, ogromna niechęć gmin do aktualizacji strategii rozwoju, podczas gdy normą
staje się opracowywanie zupełnie nowego dokumentu wraz ze zmianą lokalnych
władz. Wynika to stąd, że w odniesieniu do znacznej części strategii zaniechano
prób jej wdrożenia, choć podjęcie tego trudu mogłyby stać się źródłem cennych
wskazówek służących poprawie i aktualizacji koncepcji rozwoju. Przedstawione
rozważania jednoznacznie wskazują, jak niekorzystne dla perspektyw rozwoju
lokalnego układu społeczno-gospodarczego skutki mogą wywołać decyzje obliczone na uzyskanie korzyści w krótkim czasie. Nadmierne zawężenie horyzontu
czasu stanowi jeden z najczęstszych oraz najpoważniejszych błędów zarządzania
strategicznego [Kaleta 2005, s. 40]. Zagadnienie to w działalności jednostek samorządu terytorialnego zyskuje jeszcze wyższą rangę ze względu na wielość problemów do rozwiązania stojących przed administracją samorządową oraz różnorodność interesów i lokalnych potrzeb, które mają zostać zaspokojone. Dodatkową
trudność w stosowaniu odległego horyzontu czasu podejmowanych działań stanowi
cykliczność zarządzania związana z kadencyjnością władz. Zabieganie o poparcie
społeczne nie sprzyja myśleniu w kategoriach czasu dłuższego niż sprawowana
kadencja. Również nacisk spraw bieżących i niezaprzeczalna konieczność ich załatwienia oraz krótki (w sensie strategicznych wymiarów czasu) okres urzędowania
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władz [Czornik 2005, s. 50] stanowi kolejny czynnik, który w świetle przeprowadzonych badań nie sprzyja strategicznemu myśleniu w jednostkach terytorialnych.
Wtedy zaniedbuje się myślenie o przyszłości, a górę nad troską o długofalowy
rozwój bierze działalność interwencyjna i bieżące rozwiązywanie jedynie najbardziej nabrzmiałych i palących problemów, czego efektem najczęściej jest „dryf
strategiczny” jednostki gminnej, wyrażający się brakiem postępu w podejmowaniu
kluczowych dla jej przyszłości działań.
Wybór celów, określonej drogi rozwoju, jak każde rozstrzygnięcie strategiczne,
nieuchronnie powoduje rezygnację z innych możliwości. Jest to wyjątkowo trudne,
gdy próbuje się odpowiadać na oczekiwania wszystkich grup społecznych jednocześnie, niezależnie od ich siły oddziaływania. Przeprowadzone badania wskazują,
że chęć uniknięcia konfliktów i antagonizowania grup społecznych powodują albo
wyartykułowanie wszelkich możliwych potrzeb, problemów i oczekiwań lokalnej
społeczności, albo też prowadzą do przyjęcia zachowawczej postawy wobec rzeczywistości. Obie możliwości nie są korzystne z punktu widzenia jednostki terytorialnej, gdyż zamiast rozwoju powodują jedynie stagnację.
Badania empiryczne jednoznacznie wskazują, że bierność wykazywana przez
przeważającą część gmin województwa dolnośląskiego nie jest dziełem przypadku
ani nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Okazuje się, że sprzyja jej również
„systemowa” specyfika administracji samorządowej. Warto zdać sobie sprawę, że
jednostki samorządu terytorialnego znacząco różnią się w tym względzie od pozostałych uczestników procesu rynkowego. Jednym z istotnych czynników wpływających na zachowania ludzi powiązanych z samorządem terytorialnym jest kadencyjność władz i troska o poparcie społeczne. Powszechnie uważa się, że wpływa to
niekorzystnie na chęć myślenia w perspektywie dłuższego czasu, nie sprzyja też
pewnej strategicznej refleksji związanej z kierunkami rozwoju i całokształtem
działalności gminy w ogóle. Jest ona traktowana jako luksus, gdyż działania prowadzone są zwykle w ramach pewnego rodzaju rutyny, utrwalanej m.in. przez
niewystarczające środki finansowe. Trudności te potęgowane są przez charakterystyczne cechy samorządu, takie jak zasada działania non-profit, konieczność zaspokajania potrzeb społecznych, dominacja zależności hierarchicznych w strukturze organizacyjnej oraz tendencje do budowania własnych celów organizacji. Powodują one, że samorządy noszą rys biurokratyczny, powodujący, że podejmowanie nowych, twórczych działań najczęściej po prostu się nie opłaca. Silnie spłaszczona struktura płac oraz znikoma swoboda kształtowania naturalnych bodźców
finansowych i skromny zakres narzędzi służących różnicowaniu płac w zależności
od efektów osiąganych6 w praktyce nie wpływają motywująco na zaangażowanie

6

Dodatkowych, interesujących informacji na ten temat dostarczyło Internetowe Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez portal wynagrodzenia.pl wraz z wp.pl, pracuj.pl, bankier.pl, cvonli-
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pracowników sektora samorządowego, w którym premiowany jest raczej brak rażących uchybień w pracy niż twórcza aktywność. Takie podejście często przyczynia się do niewystarczającego zaangażowania zarządzających w poszukiwanie
rozwiązań istniejących problemów. Przeprowadzone badania wskazują, że wyraża
się ono przede wszystkim w formalnym traktowaniu procesu zarządzania strategicznego i formułowaniu strategii głównie pod wpływem wymagań dotyczących
uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Przy takim podejściu rola strategii
zostaje sprowadzona do formalnego, traktowanego instrumentalnie opracowania i
nie jest efektywnie wykorzystywana. Sprzyja temu brak aktywności i zainteresowania mieszkańców wspólnoty działaniami władzy, spowodowany m.in. poczuciem nikłego wpływu na przebieg procesów rozwojowych.

4. Podsumowanie
Wskazane czynniki (szerzej [Kaleta 2006a, s. 49-54]) sprawiają, że w gminach
wysoce prawdopodobne jest zaniechanie działań strategicznych i stopniowo postępująca marginalizacja znaczenia strategii. Istnieje wiele czynników sprzyjających takiemu procesowi, brakuje natomiast wyraźnych bodźców zdolnych zapobiec bierności, pobudzających i premiujących aktywność. Wymienione wcześniej czynniki
sprzyjające zaniechaniu aktywności, osłabiające motywacje i utrudniające konsekwentną realizację strategicznych zamierzeń powodują, że w gminach prawdopodobieństwo poświęcenia się rozwiązywaniu jedynie bieżących problemów jest szczególnie wysokie. Zidentyfikowane problemy wskazują na wiele trudności związanych
z długofalowym rozwojem gmin i wymagają poszukiwania sposobów ich przezwyciężenia. Istotne możliwości w tym zakresie daje zarządzanie strategiczne i wykorzystanie strategii traktowanej jako narzędzie służące osiągnięciu celów oraz stanowiącej długofalową płaszczyznę współpracy i rozwiązywania konfliktów.
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THE ESSENCE AND CHARACTER
OF LOCAL DEVELOPMENT PROBLEMS
– CURRENT STATE DIAGNOSIS BASED ON EMPIRICAL RESEARCH
Summary
Some conclusions gathered during holistic empirical research of Lower Silesian communities are
presented in this article. Communal self-government has substantially increased its role since 1989.
Although new chances and opportunities have been given, many new threats and problems had to be
faced up. Local development is the most important aim of communal self-government. This paper
describes the main problems, regarding the process of local development, that the local communities
are dealing with. It also indicates its main causes of observed difficulties. The current state analysis is
based on an empirical approach.
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– STUDIUM PRZYPADKU GMINY LUBAŃ

1. Wstęp
Coraz popularniejszym narzędziem kształtowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w samorządzie gminnym staje się strategia rozwoju. Podejście strategiczne stanowi próbę odejścia od bieżącego zarządzania gminą na rzecz zarządzania
długookresowego, obejmującego w sposób całościowy wszystkie najważniejsze
procesy ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, zachodzące w przestrzeni lokalnej [Kot 2004, s. 87]. Sformułowanie strategii jest jedynie początkiem skomplikowanej drogi zmierzającej do osiągnięcia pożądanych efektów rozwojowych na
terytorium gminy. Dużo trudniejszym zadaniem niż samo opracowanie strategii jest
jej wdrożenie, a zwłaszcza przełożenie wytyczonych zamierzeń na wymiar bieżących
działań [Wdrażanie strategii... 2003, s. 63]. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja głównych problemów oraz przedstawienie stosowanych w tym zakresie rozwiązań. Prowadzone rozważania bazują na prezentacji doświadczeń gminy Lubań,
związanych z wykorzystaniem strategii rozwoju w bieżącym funkcjonowaniu. Zawarte w artykule wnioski są rezultatem pogłębionej analizy dokumentacji źródłowej
oraz badań terenowych przeprowadzonych na przełomie lat 2006/2007.

2. Ogólna charakterystyka strategii rozwoju gminy Lubań
Gmina miejska Lubań położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego na przedpolu Gór Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy. Mia-
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sto Lubań stanowi w tym rejonie istotny węzeł komunikacyjny, wokół którego
krzyżują się drogi prowadzące do przejść granicznych z Niemcami (Zgorzelec)
oraz Czechami (Miłoszów). Wspólnotę samorządową tworzy obecnie 24 tys. osób
zamieszkujących terytorium o powierzchni 16,13 km2. Gmina Lubań nie należy do
najzamożniejszych jednostek samorządowych województwa dolnośląskiego. Fakt
ten pozostaje w ścisłym związku z przeciętną kondycją ekonomiczną lokalnych
podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców.
Obecna strategia rozwoju została opracowana w 1999 roku. Dokument przygotowano w ramach pomocy konsultingowej programu Umbrella Project1 pod hasłem
„Opracowywanie strategii ekorozwoju w gminach zgodnie z zaleceniami Agendy 21”.
Postanowiono o tym, mimo posiadania strategii – dokumentu „Lubań 2000 Plus”, z
kilku powodów: uznano mianowicie, że należy rozszerzyć zakres działań długofalowych o aspekty ekologiczne i społeczne, wydłużając przy tym horyzont czasu i
weryfikując ustalone cele i zadania w dostosowaniu do zmienionych uwarunkowań. Do współpracy nad strategią wybrano Umbrella Project – program pomocy
konsultingowej w zakresie opracowania strategii ekorozwoju gminy zgodnie z
zaleceniami Agendy 21 w toku uspołecznionego procesu. Rekomendowaną przez
Umbrella Project metodą, zastosowaną w Lubaniu, jest wypracowanie strategii w
sposób aktywny, partnerski, angażujący reprezentantów różnych środowisk zawodowych i społecznych (a więc określonych wartości, potrzeb i interesów), wspomaganych udziałem konsultantów – ekspertów w planowaniu strategicznym. W ten
sposób nastąpiło połączenie umiejętności merytorycznych wyspecjalizowanego
zespołu – osób całkowicie z zewnątrz, bezstronnych, bez bagażu emocjonalnego –
oraz wiedzy i praktycznych doświadczeń tzw. liderów lokalnych – osób z wewnętrznych struktur, którzy żyją i pracują w mieście, a więc lepiej znają uwarunkowania i proponują trafniejsze rozwiązania. Angażując się w pracę na rzecz społeczeństwa, zapewniają większe prawdopodobieństwo zaakceptowania przyjętych
celów i zadań i włączania się w ich realizację. Odnoszą przy tym korzyści osobiste
– nawiązują bliższe kontakty między sobą i mają możliwość poznania zagadnień z
różnych dziedzin gospodarki lokalnej.
Budowa strategii odbywała się w formie serii warsztatów prowadzonych przez
moderatora z zastosowaniem techniki wizualnej. Warsztaty strategiczne odbywały
się cyklicznie i były organizowane w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Godny
odnotowania jest szeroki stopień uspołecznienia prac nad strategią, czego dowodem były przeprowadzone wśród mieszkańców badania ankietowe mające na celu
1

Projekt Umbrella to utworzony w 1990 r. krajowy program pomocy konsultingowej dla instytucji i organizacji państwowych, samorządowych i prywatnych, prowadzonych i finansowanych
wspólnie przez Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), program
PHARE Unii Europejskiej oraz Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Od roku 2005 jako Umbrella Consulting sp. z o.o. kontynuowana jest wcześniejsza działalność obejmująca świadczenie kompleksowych
usług w zakresie doskonalenia zarządzania, realizowana przez zespół doświadczonych konsultantów.
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poznanie ich opinii oraz preferencji na temat jakości życia w mieście. Warto podkreślić, że opracowaniu strategii władze gminy nadały wysoką rangę, co wyrażało
się m.in. w zapewnieniu niezbędnej pomocy organizacyjno-technicznej, dokonywaniu bieżącej oceny poszczególnych etapów przedsięwzięcia, jak i szerokiej popularyzacji prowadzonych działań wśród miejscowej społeczności za pośrednictwem lokalnych mediów.
Efektem wielomiesięcznych prac nad strategią2 było wypracowanie programu
działań zmierzających do urzeczywistnienia sformułowanych celów rozwoju w
perspektywie kolejnych 12 lat. W strategii wyróżniono trzy poziomy celów: jeden
cel nadrzędny (podstawowa idea rozwoju), jeden cel główny oraz osiem celów
szczegółowych (tab. 1).
Tabela 1. Strategiczne cele gminy Lubań na lata 2000-2012
Cel
nadrzędny
Cel główny
Cele
szczegółowe

Lubań miastem o czystym środowisku, zadbanym i uporządkowanym przestrzennie,
ważnym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym, o wysokim standardzie życia
zdrowych i aktywnych i bardziej zamożnych mieszkańców
Zrównoważony rozwój miasta poprzez osiągnięcie ładu ekologicznego,
gospodarczego, społecznego i przestrzennego
(1) Środowisko naturalne odnowione i skutecznie chronione
(2) Wyższy udział inwestycji produkcyjno-usługowych w gospodarce miasta
(3) Sprawna i kompleksowa obsługa tranzytu drogowego i turystyki biznesowej
(4) Usługi społeczne w podstawowym zakresie zbieżne z oczekiwaniami większości
mieszkańców
(5) Powszechne przestrzeganie zasad porządku publicznego
(6) Wysoka świadomość, zaufanie do władz i poczucie wspólnoty mieszkańców
(7) Skorygowana struktura funkcjonalna miasta oraz wyższe standardy
zamieszkiwania, pracy i odpoczynku
(8) Miasto czyste, estetyczne, a mienie komunalne zadbane

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubania”.

Z przedstawionej struktury celów sformułowanych w strategii wyłania się dość
czytelna hierarchia. Cel nadrzędny określa podstawową ideę programowanego
rozwoju, wyrażającą w hasłowej formie istotę najważniejszych cech pożądanej
wizji przyszłości gminy. Jego rozwinięciem jest cel główny wskazujący kierunki
służące realizacji celu nadrzędnego. Natomiast trzecim poziomem są cele szczegółowe, stanowiące już konkretne „punkty docelowe” strategii. Podjęte w tym zakresie decyzje wynikały z oceny stanu funkcjonowania gminy Lubań, jej mocnych i
słabych stron, szans i zagrożeń oraz z analizy problemów, z jakimi miasto się boryka. Wymienione elementy są w związku z tym kolejnymi, następującymi po
sobie, etapami budowy strategii, układającymi się w logiczną całość. Stworzyły
2

roku.

Proces tworzenia strategii trwał w sumie przez sześć miesięcy – od maja do października 1999
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one następnie podstawę do wykazania najważniejszych środków osiągnięcia poszczególnych celów szczegółowych – zadań strategicznych. Zostały one szczegółowo ujęte w formie rozpisanego harmonogramu wyznaczającego swoistą matrycę
działań operacyjnych. Pozwala to na zestawienie zaplanowanych rodzajów działań w
różnych układach informacyjnych według kategorii celu, czasu i odpowiedzialności
(zał. 1). Przy opracowywaniu matrycy działań operacyjnych zrezygnowano jednak z
umieszczenia szczegółowych informacji o kosztach i źródłach finansowania poszczególnych działań. Był to świadomy wybór autorów strategii, pragnących w ten
sposób uniknąć dużej przypadkowości wynikającej z występowania zbyt wielu niewiadomych w zakresie ostatecznego zakresu rzeczowego poszczególnych zadań oraz
przyszłej sytuacji finansowej samorządów i dostępu do środków z programu UE.
Uznano, że właściwsze będzie coroczne budżetowanie planu operacyjnego przez
realizatorów działań, nadających im w swojej działalności charakter priorytetowy.

3. Wykorzystanie strategii rozwoju
w bieżącym zarządzaniu gminą Lubań
Wdrażanie strategii to złożony, skomplikowany proces organizacyjny, wymagający odpowiednich ram formalnych, umożliwiających przełożenie długofalowej
koncepcji na bieżące, praktyczne funkcjonowanie. Kluczowym składnikiem tego
procesu jest konieczność dokonywania cyklicznej oceny stopnia realizacji przyjmowanych ustaleń. Aktywność gminy w tym zakresie jest swoistym „papierkiem
lakmusowym” odzwierciedlającym faktyczne znaczenie strategicznych ustaleń w
bieżącym zarządzaniu gminą. W gminie Lubań zagadnienie to zostało potraktowane w szczególny sposób. W ramach poszczególnych celów szczegółowych skonstruowano zestaw wskaźników umożliwiający stalą kontrolę stopnia ich realizacji i
weryfikacji przyjętych założeń. Uznano przy tym, że lepiej zastosować szeroki ich
wachlarz, gdyż ułatwia to trafniejszą ocenę analizowanego zagadnienia, a także
umożliwia kontynuację monitoringu w sytuacji rezygnacji czy utracenia dostępu do
niektórych danych w przyszłości. Ponadto przy każdym celu szczegółowym w
formie założeń zostały określone warunki istotne dla osiągnięcia celu, na które
jednak podmioty realizujące strategie nie mają bezpośredniego wpływu.
Deklarowane w strategii miasta Lubań założenia systemu monitorowania nie
pozostały jedynie papierowym zapisem, lecz są faktycznie realizowane w praktyce.
Władze gminy regularnie przygotowują w formie dokumentu coroczny raport o
postępach w realizacji strategii (zał. 2), który jest publikowany w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy, dzięki czemu jest powszechnie
dostępny. Oprócz tego władze gminy publikują corocznie obszerne sprawozdanie o
stanie miasta, stanowiące pewnego rodzaju uzupełnienie opracowywanego raportu,
stające się dodatkowym narzędziem bieżącej kontroli stanu realizacji strategii rozwoju. Pewnym mankamentem jest jedynie to, iż przy tak dużym nakładzie prac nie

110
podjęto, jak do tej pory, w gminie szerszej dyskusji nad efektywnością wykorzystania wydatków budżetowych. W wielu fragmentach podanych opracowań otwarte pozostaje zwłaszcza pytanie, w jakim stopniu osiągane efekty są bezpośrednim
wynikiem realizowanych przez gminę zadań, co w konsekwencji utrudnia dokonanie precyzyjnej oceny skuteczności gminy w realizacji strategicznych zamierzeń.
Niemniej jednak regularność i obszerność sporządzanych opracowań wymaga
szczególnego podkreślenia, gdyż stanowi bardzo istotny dowód znaczenia strategii
w bieżącym funkcjonowaniu gminy.
Analizując rzeczywiste przełożenie strategicznych ustaleń na wymiar działań
operacyjnych, należy również zwrócić uwagę na rolę odgrywaną w tym zakresie
przez wieloletni plan inwestycyjny (WPI). Szczególnie ważne jest to, że zasady
jego opracowywania zostały ściśle określone i sformalizowane w ramach uchwały
Rady Miasta Lubania w sprawie zasad opracowywania, uchwalania i realizacji
WPI (zał. 3). Tak określona procedura postępowania stanowi znaczące wsparcie
procesu długofalowego planowania, co sprzyja zgodności realizowanych projektów
z kierunkami strategicznego rozwoju danego terytorium. Prowadzona w tym wymiarze regularna aktualizacja WPI obejmuje wprowadzanie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz korektę danych dotyczących zadań inwestycyjnych już
ujętych w planie. W ten sposób WPI staje się precyzyjnie rozpisanym taktycznym
planem gwarantującym spójność celów strategicznych z zadaniami realizowanymi
w ramach rocznego budżetu gminy.
Opisane procedury związane z wykorzystaniem WPI nie są jedynym cennym
przykładem innowacyjnego podejścia władz gminy do kwestii podnoszenia jakości
planowania operacyjnego (budżetowego). Z tym związane było m.in. aktywne
uczestnictwo gminy w projekcie Program Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego – Local Government Partnership Programme (LGPP), zmierzające do wypracowania procedur budżetu zadaniowego. Zasady te udało się jak do tej pory
wdrożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Wydziale
Techniczno-Inwestycyjnym. Pełne przejście na system budżetowania zadaniowego,
zdaniem skarbnika gminy, utrudnia stale obowiązujący formalnoprawny warunek
opracowywania i prezentacji budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej. Pomimo
to gmina stara się konsekwentnie odchodzić od założeń metody historycznej w
planowaniu wydatków poprzez dokonywanie stałej analizy dynamiki kosztów, aby
w dziedzinach o ich dużej dynamice wzrostowej podejmować decyzje o inwestycjach zmniejszających koszty w tych obszarach. Dzięki takiemu podejściu udało
się osiągnąć kilka wymiernych sukcesów. Między innymi wskutek inwestycji finansowanej z kredytu udzielonego przez BOŚ zmniejszono koszty oświetlenia ulic
z 600 tys. zł rocznie do 300 tys. (zdobywając za to nagrodę w konkursie na najlepszy efekt inwestycji w województwie dolnośląskim w 2004 roku).
Pomimo przedstawionych pozytywnych rozwiązań w zakresie powiązania strategii rozwoju z planowaniem operacyjnym sprawne wdrożenie przyjętych strate-
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gicznych ustaleń napotyka kilka istotnych przeszkód. Gromadząc w tym zakresie
spostrzeżenia akcentowane przez przedstawicieli władz gminy, do najistotniejszych
ograniczeń należy zaliczyć:
1. Brak odpowiedniego potencjału finansowego.
2. Bariery infrastrukturalne związane z gospodarką komunalną (nierozwiązane
podstawowe potrzeby bytowe).
3. Brak terenów pod inwestycje. Możliwe ewentualnie do wykorzystania w tym
celu grunty w całej zachodniej części miasta przebiegają pod liniami elektrycznymi, co znacznie obniża ich atrakcyjność. Pod tym względem gmina przegrywa
konkurencję z sąsiednimi, zwłaszcza z gminą Nowogrodziec.
4. Niepodejmowanie, wydawałoby się oczywistej, potrzeby współpracy z gminą wiejską Lubań, z którą w ostatnich latach nie zrealizowano żadnego większego
projektu. Jest to o tyle niezrozumiałe, że wymienione współistniejące obok siebie
jednostki posiadają cenne atuty, na których brak uskarża się potencjalny partner.
Gmina wiejska dysponuje bowiem wolnymi terenami inwestycyjnymi, których
próżno szukać w mieście Lubań – w zamian miasto mogłoby oferować kompleksową wizję rozwoju oraz wypracowane techniki zdobywania środków finansowych
(umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych, doświadczenie w
korzystaniu ze zwrotnych źródeł finansowania).
Szczególnie pierwsza z wymienionych barier stanowi znaczącą przeszkodę w
szerszej realizacji zawartych w strategii ustaleń. Ograniczenia w tym zakresie nie
tylko utrudniają bezpośrednie finansowanie przyjętych zamierzeń, ale mają swój
oddźwięk również w wymiarze organizacyjnym (utrudniając powołanie instytucji i
zatrudnienie ludzi zarządzających realizacją strategii). Bariery finansowe zmuszają
gminę do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań prorozwojowych,
wśród których warto zwrócić uwagę m.in. na:
• Dotacje unijne. Gmina może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w tym
zakresie, uczestniczyła bowiem już w programach przedakcesyjnych, m.in. Phare
Crossboarder. W ostatnich latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR na lata 2004-2006 złożono dwa wnioski (na remont ratusza oraz budowę odcinka drogi łączącej Lubań z autostradą A4).
W najbliższym okresie przygotowywane są dwie kolejne aplikacje (budowa basenu, szacowana wartość 5 mln zł oraz budowa kanalizacji na osiedlu Zakwisie
– ok. 15 mln zł).
• Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
• Emisję obligacji podjętą w 2000 roku. Termin ich wykupu wynosi 10 lat, a
samą obsługą emisji zajmuje się Bank Ochrony Środowiska. Inicjatywa jest
godna podkreślenia, gdyż w dalszym ciągu ta forma finansowania nie jest zbyt
często wykorzystywana przez gminy. Tymczasem opinie formułowane przez
władze Lubania na temat tego przedsięwzięcia są bardzo pozytywne. Podkreś-
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lano zwłaszcza dużą elastyczność spłat, co znacznie ułatwia zarządzanie długiem. Koszty ponoszone są jedynie raz w roku, co jest nie do zrealizowania w
przypadku kredytów komercyjnych oferowanych przez banki.
Należy podkreślić, iż gmina prowadzi bardzo ostrożną politykę inwestycyjną.
Podejmowane działania mają charakter sekwencyjny po to, aby uniknąć niebezpieczeństwa rozpoczynania nowej inwestycji bez zakończenia poprzedniej. Pośrednio
z tego względu gmina wydłuża horyzont spłaty zadłużenia, rezygnując z ofert pożyczek i kredytów na okres krótszy niż pięć lat, w zamiarze uniknięcia ryzyka spiętrzenia spłat zobowiązań w razie nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej.
Wśród działań inwestycyjnych na pierwszy plan w ostatnich latach wysuwały się
zadania związane z budową infrastruktury technicznej: kanalizacja, centrum utylizacji, oczyszczalnia ścieków, budowa stacji uzdatniania wody. Są to przedsięwzięcia niezwykle kapitałochłonne, jednak niezbędne do podjęcia z uwagi na charakter
zaspokajanych przez nie podstawowych potrzeb bytowych lokalnej społeczności.
Warto również zwrócić uwagę na kilka organizacyjnych aspektów sprzyjających wykorzystaniu długofalowej strategii w planowaniu rzeczowo-finansowym.
Bardzo istotnym czynnikiem jest ciągłość władzy. Dotyczy to nie tylko burmistrza
(sprawującego swoją funkcję już trzecią kadencję), ale również innych ważnych
stanowisk w gminie, m.in. dysponującego wieloletnim doświadczeniem skarbnika,
który w gminie pracuje nieprzerwanie od 1990 roku. Kontynuacja personalna bez
wątpienia sprzyja budowaniu w gminie zespołu osób darzących się wzajemnym
zaufaniem, skoncentrowanych wokół realizacji długofalowych planów.

4. Zakończenie
Podsumowując, proces wykorzystania strategii rozwoju w bieżącym zarządzaniu gminą Lubań wyróżnia się pod wieloma względami. Przede wszystkim, w
przeciwieństwie do wielu innych jednostek tego szczebla, strategia nie jest tutaj
jedynie „papierową ozdobą”, lecz realnie wykorzystywanym dokumentem w bieżącym planowaniu działań przez władze gminy. Świadczą o tym regularnie prowadzone dyskusje nad stopniem jej wdrożenia, czego materialnym wyrazem są sporządzane cyklicznie sprawozdania z realizacji strategii. Ponadto należy docenić
aktywność gminy w dziedzinie doskonalenia metod planowania budżetowego
(sformalizowana procedura opracowywania i aktualizacji WPI, prace nad konstruowaniem budżetu zadaniowego). Co najważniejsze, konsekwencja gminy we wdrażaniu strategii rozwoju zaczyna przynosić wymierne efekty. Na przykład w 2002 r.
dochody miasta per capita wynosiły jedynie 1073 zł i pod tym względem gmina
Lubań znajdowała się na szarym końcu gmin województwa dolnośląskiego. Tymczasem w kolejnych latach wskaźnik dochodów uległ znacznemu wzrostowi i w
2006 r. wynosił już 1965 zł na jednego mieszkańca. Przełożyło się to również na
znaczny wzrost możliwości inwestycyjnych gminy, których wartość w 2006 r.
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wynosiła prawie 12 mln zł, co w porównaniu do sytuacji z 2002 r. (1,5 mln zł)
stanowi wyraźną poprawę. Przedstawione spostrzeżenia dają podstawę do sformułowania wniosku, iż ograniczone możliwości finansowe nie stanowią przeszkody
niemożliwej do pokonania w kontekście realizacji planów strategicznych. Podane
przykłady wykazują, iż wola, zaangażowanie władz gminy połączone z wiedzą i
umiejętnościami w zakresie wykorzystywania dostępnych zasobów mogą skutecznie neutralizować negatywne oddziaływanie barier (nie tylko o charakterze finansowym) przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań umożliwiających osiągnięcie
zakładanych korzyści wynikających z wykorzystania strategii w praktycznym
funkcjonowaniu gminy.
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THE IMPORTANCE OF LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY
FOR MANAGEMENT PROCESS IN A COMMUNE
ON THE EXAMPLE OF LUBAŃ
Summary
The increasing role of a communal self-government triggers the need of introducing strategic approach in the management process. This is reflected in a recently observed increased interest of communes in working out local development strategies. It is obvious that it is only half of the success to
develop a good strategy. Equally important is the implementation process and the main question is
how to transform long term objectives defined in a strategy into activities undertaken by local authorities in a yearly prepared budget. Therefore the article describes current barriers and main facilitators
in the proper functioning of strategy implementation process on the example of Lubań, the commune
from Lower Silesia region.
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Załącznik 1. Plan operacyjny strategii gminy Lubań (wybrany fragment) – Cel szczegółowy 3
Cel

3.8. Wspomaganie rozwoju turystyki pieszej, rowerowej i konnej

*

*

2012

2011

2010

Odpowiedzialność
2009

2008

2007

2006

*

2005

*

2004

2003

Sprawna i kompleksowa obsługa tranzytu drogowego i turystyki biznesowej
3.1. Wspomaganie inwestorów i przygotowanie terenów pod
budowę obiektów i urządzeń służących kompleksowej obsłu- * *
dze tranzytu drogowego
3.2. Wypracowanie atrakcyjnej oferty turystyki biznesowej (sieć
i odpowiedni standard hoteli, moteli, restauracji z zapewnie*
niem organizacji konferencji, tłumaczeń i propozycjami spędzenia wolnego czasu itp.)
3.3. Wspomaganie przystosowania istniejącej bazy do potrzeb
turystyki biznesowej (m.in. rozważenie zagospodarowania na
*
ten cel hotelu w parku na Kamiennej Górze)
3.4. Budowa nowej bazy hotelowo-gastronomicznej z atrakcyjnym
zapleczem
3.5. Wspieranie inicjatyw w zakresie przygotowania kadry dla
*
obsługi turystyki biznes, w powiązaniu z odpowiednim uprofilowaniem szkół średnich (technik obsługi turystyki)
3.6. Integrowanie środowiska usługodawców w zakresie obsługi
tranzytu drogowego i turystyki biznesowej oraz koordynacja
* *
ich działań
3.7. Prowadzenie aktywnej, ukierunkowanej na obsługę tranzytu
drogowego i turystykę biznesową, promocji gospodarczej
* *

2002

2001

2000

Działanie

Harmonogram – lata

Burmistrz Miasta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Burmistrz Miasta,
Agencja Rozwoju Miasta

Burmistrz Miasta

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Burmistrz Miasta,
prywatni inwestorzy
Burmistrz Miasta we
współpracy ze
Starostwem Powiatowym
Burmistrz Miasta,
* Agencja Rozwoju Miasta,
forum gospodarcze
Burmistrz Miasta,
* Agencja Rozwoju Miasta,
forum gospodarcze
* Burmistrz Miasta

115
Załącznik 2. Sprawozdanie z realizacji strategii gminy Lubań – wybrany fragment
3. Cel szczegółowy: Sprawna i kompleksowa obsługa tranzytu drogowego i turystyki biznesowej
Działanie
Realizacja działania w latach 2004-2006
3.1.Wspomaganie inwestorów i przygotowa- Doprowadzono do budowy nowej stacji paliw, mającej
nie terenów pod budowę obiektów i urzą- zastąpić starą znajdującą się w centrum miasta, która
dzeń służących kompleksowej obsłudze w planach zagospodarowania Lubania przeznaczona jest
tranzytu drogowego
do likwidacji
3.2.Wypracowanie atrakcyjnej oferty turysty- Opracowano ofertę zawierającą informacje o obiektach
ki biznesowej (sieć i odpowiedni stannoclegowych, stacjach paliw, okołobiznesowych (bandard hoteli, moteli, restauracji z zapew- kach, urzędach, sposobie spędzenia wolnego czasu) adrenieniem organizacji konferencji, tłuma- sowaną do różnych grup turystów m.in. biznesowych.
czeń i propozycjami spędzenia wolnego Agencja Rozwoju Miasta przygotowała ofertę dotyczącą
czasu itp.)
udostępniania sal konferencyjnych w obiekcie przy
ul. Armii Krajowej 30 i Galerii Łużyckiej również na stronach internetowych
3.3.Wspomaganie przystosowania istniejącej Hotel został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Burbazy dla potrzeb turystyki biznesowej
mistrz poparł inwestora w jego staraniach o uzyskanie
(m.in. rozważenie zagospodarowania
środków unijnych
na ten cel hotelu w parku na Kamiennej
Górze)
3.4. Budowa nowej bazy hotelowo-gastrono- Nie otworzono i nie wybudowano nowych obiektów
micznej z atrakcyjnym zapleczem.
hotelowych i gastronomicznych na terenie miasta
3.5. Wspieranie inicjatyw w zakresie przygo- Nadal prowadzone są kierunki kształcenia w szkołach
towania kadry dla obsługi turystyki biz- ponadgimnazjalnych:
nesowej, w powiązaniu z odpowiednim − technikum hotelarskie – Vademecum
uprofilowaniem szkół średnich (technik − policealne studium obsługi turystycznej
obsługi turystyki)
„Vademecum”
− technikum gastronomiczne – ZSP im. KZL
3.6. Integrowanie środowiska usługodawców Stała współpraca z gestorami lokalnych punktów gastrow zakresie obsługi tranzytu drogowego
nomicznych i noclegowych w zakresie aktualizacji dai turystyki biznesowej oraz koordynacja nych w Punkcie Informacji Turystycznej. Umieszczanie
ich działań
ich danych w informatorach promocyjnych miasta
3.7. Prowadzenie aktywnej, ukierunkowanej Umieszczono prezentacje ofert inwestycyjnych na strona obsługę tranzytu drogowego i turysty- nach internetowych, w tym informacje dotyczące lubańkę biznesową, promocji gospodarczej
skiej części strefy ekonomicznej, wydano broszury, foldery, współpraca z międzynarodowymi organizacjami,
stowarzyszeniami, fundacjami, funkcjonowanie Punktu
Informacji Turystycznej
3.8. Wspomaganie rozwoju turystyki pieszej, Wytyczono i oznakowano szlaki rowerowe oraz wydano
rowerowej i konnej
mapę szlaków rowerowych na terenie Związku gmin
Kwisa.
Co roku CPE organizuje wspierany finansowo przez
Związek rajd rowerowy Związku Gmin Kwisa. Wspomagamy finansowo i organizacyjnie Rajd „3 Dni 3 Kraje
3 Wędrówki”
Źródło: Sprawozdanie z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubań w latach 2004-2006.
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Załącznik 3. Harmonogram prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym (WPI)
Numer
działania
1

2

Termin
15.01

15.03

3

15.04

4
5

01.05
15.05

6

15.06

7

30.06

8

30.08

9
10

15.09
30.09

11

15.10

12

Do 31.12

Etap pracy
Zawiadomienie o przystąpieniu do prac
nad WPI
Zgłaszanie wniosków przez komisje
Rady Miejskiej, radnych, rady osiedli,
stowarzyszenia, instytucje oraz grupy
mieszkańców
Przygotowanie wniosków
inwestycyjnych (gromadzenie informacji,
opracowanie wniosków i priorytetów
wewnątrzwydziałowych)
Formalna weryfikacja wniosków
Konsultacje i ocena wniosków
Zestawienie wszystkich wniosków
według priorytetów miasta
Przygotowanie wstępnej wersji WPI
Opiniowanie wstępnej wersji
(przed projektem budżetu)
Korekta projektu WPI
Zatwierdzenie projektu WPI
Przedstawienie projektu WPI
do zatwierdzenia radzie Miejskiej
Uchwalenie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego

Wykonawca
Koordynator
Wnioski składane są do Biura
Rady Miasta lub Urzędu Miasta

Wydziały Urzędu Miasta,
jednostki organizacyjne Miasta

Komisja koordynacyjna
Komisja koordynacyjna
Komisja koordynacyjna
Komisja koordynacyjna
Organ wykonawczy – Burmistrz
Komisja koordynacyjna
Organ wykonawczy – Burmistrz
Organ wykonawczy – Burmistrz
Rada Miejska

Źródło: Uchwała Nr XX/176/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z 26 kwietnia 2000 roku w sprawie
zasad opracowywania, uchwalania i realizacji WPI Miasta Lubania.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
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STRATEGIA
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Niebezpieczeństwa zagrażające ludzkości w ciągu ostatnich 30 lat nie zmalały,
ale raczej wzrosły. Deklaracja Klubu Rzymskiego pesymistycznie ocenia sytuację:
„Wkraczamy w epokę zupełnie innej społeczności ludzkiej, którą charakteryzuje
globalizm, ale jednocześnie pluralizm kulturowy, współzależność między narodami, przepaść między krajami biednymi i bogatymi, liczne zagrożenia dla naturalnego środowiska wyznaczą naszą współczesność. [...] Z całą pewnością nie jesteśmy przygotowani do wkroczenia w tę nową społeczność z naszymi tradycyjnymi
mentalnościami, zachowaniami oraz archaicznymi strukturami instytucjonalnymi”
[Towards a More... 1993]. Podobnie ocenia sytuację raport Rady Biznesu ds. Rozsądnego Rozwoju: „tradycyjna logika biznesu, która ignoruje aspekty ludzkie i
ekologiczne, nie jest zdolna zareagować na obecne zmiany i potrzeby ludności”
[Granice konkurencji... 1996, s. 19].
Wraz z globalizacją procesów gospodarczych wyłoniła się nowa era konkurencji. Presja efektywności powoduje, że mniej jest równości, więcej biedy, a sukces
ma nieproporcjonalną cenę. Gwałtowne przemiany społeczno-gospodarcze powodują w społeczeństwie wzrost zwątpienia i poczucie beznadziejności. Coraz powszechniejsza jest świadomość, że ludzie, w pogoni za bogactwem materialnym,
rabunkowo eksploatując przyrodę, zmierzają do zniszczenia Ziemi i ludzkiej cywilizacji. Poziom zaufania ludzi do przedsiębiorstw maleje. Przedsiębiorstwa nie są
już postrzegane tylko jako „maszyny do robienia pieniędzy i bogacenia się”. Zwolnienia pracowników, nowe i coraz wyższe wymagania stawiane pracownikom,
skracanie terminów, rywalizacja, rozpiętość dochodów kierowników i pracowników, stres psychiczny powodują mniejsze zadowolenie zatrudnionych z pracy.
„Świat gospodarczy musi uporać się z trzema kwestiami: co bierze, co wytwarza
i co wyrzuca. Wszystkie te sprawy ściśle się wiążą. Po pierwsze, gospodarka bierze
ze środowiska zbyt dużo, a czyni to, wyrządzając wokół szkody. Po drugie, wytwa-
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rza swe produkty, zużywając nadmierne ilości energii i emitując toksyny i zanieczyszczenia. Po trzecie wreszcie, zarówno metody produkcji, jak i gotowe wyroby są
źródłem dodatkowych odpadów, przynoszących szkody obecnym i przyszłym pokoleniom wszystkich gatunków, z człowiekiem włącznie” [Hawken 1996, s. 31].
Wzrost krytycyzmu wobec działalności przedsiębiorstw powoduje, że rządy,
środki masowego przekazu, związkowcy, uczeni, obywatele, konsumenci, społeczności lokalne i pracownicy coraz częściej żądają od przedsiębiorstw odpowiedzialności społecznej. Od rządów oczekuje się nasilenia kontroli nad działalnością gospodarczą. W wyniku tych postulatów rośnie świadomość menedżerów, że jeśli
przedsiębiorstwa nie będą się rozwijały zgodnie z interesem społecznym, to społeczeństwo nasili krytykę i w konsekwencji nałoży restrykcyjne regulacje prawne.
Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że przedsiębiorstwo najlepiej zabezpiecza
swój rozwój, dbając o interes społeczny oraz kształtując swoje stosunki z różnymi
grupami otoczenia, opierając je na dialogu i zaufaniu.
Zwolennicy społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility
– CSR ) uzasadniają tę działalność czterema argumentami [Porter, Kramer 2007b]:
– obowiązkiem moralnym,
– zrównoważonym rozwojem,
– przyzwoleniem na prowadzenie działalności,
– reputacją firmy.
Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, przedsiębiorstwa podejmują
różne działania. Firmy najczęściej podejmują działania charytatywne. Działalność
ta jest nie tylko częścią społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, ale też
widocznym przejawem jej społecznego zaangażowania. Działania te nie są łączone
z celami przedsiębiorstwa i uwzględniane w strategii firm. Te szlachetne działania
mają ograniczony zasięg, ponieważ nie łączą interesów przedsiębiorstw z potrzebami społecznymi [Sanders 2003].
Presja społeczna oraz regulacje rządowe zwiększają obowiązek sprawozdawczości w zakresie odpowiedzialności społecznej. Spośród 250 największych korporacji międzynarodowych 64% opublikowało w 2005 r. raporty na temat CSR. Raportowanie społecznego zaangażowania firm staje się coraz powszechniejsze.
W roku 2007 w Polsce 12 firm opracowało pełne raporty o zrównoważonym rozwoju i wzięło udział w konkursie na najlepsze sprawozdanie [Dębek 2007]. Społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i raportami społecznymi najczęściej
zajmują się działy public relations i wykorzystują je do wspierania promocji. Najlepsze raporty społeczne pokazują, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to strategia wpisana w całokształt działalności firmy.
Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa przynosi największe efekty tam,
gdzie łączy się interesy przedsiębiorstwa i potrzeby społeczne. Analiza przyszłych
potrzeb społecznych, uwzględnienie ich w celach strategicznych, wybór zadań
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społecznych nadają temu procesowi wymiar strategiczny. Na konieczność
uwzględnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w zarządzaniu strategicznym zwracają uwagę H. Mintzberg, H. Kreikebaum [1996, s. 203-235] i
M. Rybak [2004, s. 88-112].
Zarówno zarządzanie strategiczne, jak i koncepcja CSR zajmują się kształtowaniem relacji z interesariuszami firmy. W analizie strategicznej otoczenia uwaga menedżerów koncentruje się głównie na otoczeniu rynkowo-kapitałowym, gdzie głównymi interesariuszami są udziałowcy, klienci, konkurenci i banki. Przedsiębiorstwa
działają również w otoczeniu polityczno-społecznym, gdzie interesariuszami są władze, społeczności lokalne, pracownicy i ich rodziny, sądy, partie polityczne, kościoły, organizacje ekologiczne, media, związki zawodowe, szkoły i uniwersytety.
Przedsiębiorstwo musi określić, kto i czego od niego oczekuje. Jest to zadanie
bardzo trudne, ponieważ znajduje się ono pod presją wielokierunkowych nacisków,
rozmaitych oczekiwań i żądań, które często są ze sobą sprzeczne. W ramach zarządzania strategicznego konieczne jest określenie sposobów zaspokojenia tych wymagań, określenie alternatywnych rozwiązań lub prowadzenie negocjacji. Stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem nie można sprowadzić do jednostronnego dostosowywania się do oczekiwań otoczenia. Jest to proces ciągłej wymiany informacji, dzięki któremu przedsiębiorstwo otwiera się na wpływ szerszego systemu
władzy, adaptując go do własnych wewnętrznych potrzeb. Ze względu na stosowane metody zarządzania, doświadczenie, normy kulturowe i tradycje, wykształcenie
kadry kierowniczej przedsiębiorstwa przykładają różną wagę do zjawisk na styku
przedsiębiorstwa z otoczeniem. Wrażliwość na dobro publiczne nie jest wyłącznie
odpowiedzią na zewnętrzną presję społeczną, często wiąże się z osobistym systemem wartości założycieli, właścicieli i menedżerów. Niedocenianie problematyki
społecznej w strategii firmy może być dla przedsiębiorstwa zgubne. Nowe cele
strategiczne przedsiębiorstwa będą musiały być definiowane z punktu widzenia
nowej roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie i uwzględniać aspekty ekonomiczne,
rynkowe, pracownicze, społeczne i środowiskowe.
Ze względu na konkurencję, zróżnicowane warunki działania przedsiębiorstw w
różnych częściach świata, społeczne ich zaangażowanie jest ograniczone. Jak podkreślają M.E. Porter i M.R. Kramer [2007b, s. 174, 177], strategia społecznej odpowiedzialności musi przynosić korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i społeczeństwu. „Działania z zakresu CSR mają najbardziej strategiczny charakter wtedy, gdy firma łączy
zaangażowanie społeczne z propozycją wartości, czyniąc tym samym oddziaływanie
społeczne integralną częścią ogólnej strategii. [...] Organizacje pozarządowe, rządy i
firmy muszą przestać myśleć w kategoriach „odpowiedzialności społecznej biznesu” i
zacząć myśleć w kategoriach „integracji firmy ze społeczeństwem”. [...] Każda
firma powinna wytypować te problemy społeczne, w których rozwiązywaniu jest w
stanie pomóc, zapewniając sobie jednocześnie przewagę konkurencyjną”.
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Strategiczne podejście do problemów społecznych powoduje, że przedsiębiorstwa
koncentrują swoją działalność tam, gdzie mają własne interesy oraz gdzie mogą wykorzystać najlepiej swoje kompetencje w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Kontrowersyjne jest jednak częste podkreślanie przez wymienionych autorów,
że społeczna odpowiedzialność biznesu może być źródłem szans, innowacji, przewagi konkurencyjnej, wyższych efektów ekonomicznych. Piszą oni, że przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać działalność charytatywną do poprawiania kontekstu
konkurencyjnego [Porter, Kramer 2007a, s. 35-72]. Takie stawianie problemu rodzi
wątpliwości, co jest celem, a co środkiem. Można odnieść wrażenie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest środkiem do poprawy konkurencyjności, a w konsekwencji wzrostu zysku dla udziałowców. Idąc dalej, trzeba rozważyć pytanie, po co i dla
kogo działają firmy? W literaturze problemu dominuje pogląd, że przedsiębiorstwa są
zarządzane w interesie wszystkich interesariuszy. Natomiast w praktyce działania
przedsiębiorstwa dominują interesy udziałowców i naczelnego kierownictwa.
Taki sposób myślenia spowodował, że wiele publikacji w Polsce ma tytuły
„CSR w firmie – zysk dzięki odpowiedzialności”. Może jest to użyteczne dla promocji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale nie bardzo idzie w parze ze strategią społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorstwa powinny formułować długookresowe cele społeczne, a strategia społecznej odpowiedzialności powinna być jedną ze strategii funkcjonalnych w strategii ogólnej firmy.
Strategiczne cele rozwojowe firmy powinny być wypadkową oczekiwań
wszystkich grup interesariuszy. Wybór celów społecznych powinien być zgodny z
wizją i misją firmy i ukierunkowany na te obszary, w których przyniesie ludziom
największe efekty. Chodzi tu o takie cele i działania, które pozytywnie wpłyną na
jakość życia innych ludzi [Jakubów, Kiełczewski, Noga 2004]. Mogą to być nowe
wyroby i usługi, sposoby działania, nowe miejsca pracy, warunki pracy pracowników i możliwości ich rozwoju itd. Menedżerowie powinni mieć poczucie misji
społecznej, dzięki której osiągają zyski. Jest to odwrócenie sposobu myślenia w
stosunku do powszechnej praktyki w tym zakresie.
Istnieją dwa sposoby myślenia w podejściu do formułowania celów przedsiębiorstwa. Pierwsza koncepcja proponuje: „Zajmuj się osiąganiem własnych korzyści, a
wtedy automatycznie będziesz lepiej służył klientom i całemu społeczeństwu”. Drugi
sposób myślenia to: „Służ swoim klientom i społeczeństwu najlepiej, jak umiesz, a
wtedy automatycznie osiągniesz osobiste cele” [Hampden-Turner, Trompenaars
1998, s. 23]. Sposoby myślenia menedżerów są zdeterminowane wartościami kulturowymi, w których wyrośli i funkcjonują. Menedżerowie w różnych krajach różnie
widzą rolę i cele przedsiębiorstwa. Odmienne gospodarki rynkowe różnią się od
siebie znaczeniem, jakie nadają każdej z grup interesu oraz odpowiedzią na pytanie
„Po co jest przedsiębiorstwo?” i „W czyim interesie jest zarządzane?”.
W praktyce gospodarczej dominuje pierwszy sposób myślenia o celach przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia wyzwań dzisiejszych i przyszłych oraz z punktu
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widzenia filozofii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa bardziej odpowiedni jest drugi sposób myślenia. Istnieje przepaść między ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w teorii a praktyką realizacji tego postulatu. Pozytywnym zjawiskiem jest tylko wzrost gotowości menedżerów do działań prospołecznych, wzrost liczby przedsiębiorstw angażujących się w tę działalność oraz to, że w
przyszłości przedsiębiorstwa będą musiały być bardziej społecznie odpowiedzialne.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY
Summary
People expect more social and ecological responsibility from businesses. In response companies
undertake philantropic activities and prepare social audits. However, the most effective way is to
combine the company’s business interest with social needs, and this way giving it a strategic
dimension.
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DECYZJE STRATEGICZNE
JAKO PODSTAWA TRANSGRESJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Wstęp
Transgresja oznacza przekraczanie, jednak nie jest działaniem „ku czemuś”, ale
raczej „od czegoś”, co stanowi rdzeń (centrum) tego działania. Zdaniem J. Kozieleckiego transgresja dotyczy świadomego przekraczania przez człowieka dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych [Kozielecki 2002,
s. 43]. Wspomniany autor na przełomie lat 1984 i 1985 opracował koncepcję człowieka transgresyjnego – homo transgressivus [Kozielecki 1987, s. 5]. Uważa on, że
działania transgresyjne stanowią najbardziej charakterystyczną cechę homo sapiens
[Kozielecki 1984b, s. 19]. Koncepcja człowieka transgresyjnego opiera się na trzech
komplementarnych dziedzinach wiedzy, którymi są [Kozielecki 1987, s. 6-7]:
1) teoria decyzji – a zwłaszcza badania dotyczące działań ryzykownych, wartości i prawdopodobieństwa subiektywnego,
2) współczesna psychologia poznawcza – a szczególnie badania pamięci
i rozwiązywanie problemów,
3) teoria motywacji.
Problemy podjęte w niniejszym artykule mieszczą się głównie w zakresie
pierwszego obszaru wiedzy, a więc teorii podejmowania decyzji. Dotyczą decyzji
strategicznych, a więc prospektywnych, o szerokim zakresie oraz wysokim stopniu
złożoności i niepewności. Są to decyzje najwyższej wagi (rangi), ponieważ warunkują działalność całego przedsiębiorstwa. Istnieje ścisły związek między podejmowaniem przez menedżerów takich decyzji a transgresją w przedsiębiorstwie.

2. Istota transgresji
Transgresję można podzielić na indywidualną (jednostkową) i zbiorową (ponadjednostkową). Transgresja zbiorowa obejmuje działania masowe, kolektywne i
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globalne, podejmowane przez grupy (także społeczeństwa). Transgresja indywidualna występuje w sytuacji, gdy człowiek intencjonalnie wychodzi poza to, czym
jest i co posiada [Kozielecki 1987, s. 11], a istotą jego działania jest „przekraczanie
tego, co dane, w kierunku tego, co zadane [...], przejście od tego, co jest, do tego,
co może i powinno być” [Leszczyński 1989, s. 170] oraz „przełamywanie dotychczasowych granic osiągnięć i tworzenie lub asymilacja nowych wartości” [Kozielecki 1987, s. 47]. Człowiek uświadamia sobie granicę, a następnie podejmuje wysiłek, by ją pokonać (przekroczyć, przełamać lub obejść). Pojęcie granicy (bariery,
przeszkody, ograniczenia, zapory, ściany) nie jest jednoznaczne, ponieważ jej
przekraczanie ma charakter subiektywny zarówno dla jednostki, jak i określonej
zbiorowości. Przekraczanie granic może być rozmaicie postrzegane w różnych
okolicznościach i czasie – ponieważ cele, potrzeby i wartości ludzi są zmienne.
Przeciwieństwem transgresji są działania obronne, zachowawcze – zmierzające
do ochrony i ugruntowania istniejących wartości. Istotą transgresji jest natomiast
aktywna postawa życiowa i zawodowa, która wyraża się w formie skutecznego
przekraczania granic [Borkowski i in. 2001, s. 143-144]. Im większa jest skuteczność podmiotu w działaniach transgresyjnych (im częściej odnosi on sukces), tym
mocniejsze jest jego przekonanie o własnej wartości [Kozielecki 1992, s. 85] oraz,
prawdopodobnie, odczuwa coraz większą satysfakcję [Kozielecki 1984b, s. 22].
Dlatego sukces jest silnym bodźcem motywującym do dalszego podejmowania
działań transgresyjnych.
Sukces oznacza pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia (powodzenie,
triumf). To osiągnięcie stawianych sobie celów, szczególnie tych, które przekraczają dotychczasowe dokonania. O doświadczeniu sukcesu można mówić wówczas, gdy podmiot subiektywnie ocenił cel swoich działań jako bardzo atrakcyjny i
pożądany, a jego osiągnięcie uważał za trudne, wymagające znacznego wydatkowania energii, czasu i pełnego zaangażowania posiadanych kompetencji, a nawet
ich przekroczenia. Sukces człowieka uznaje się za tym większy, w im większym
stopniu przekroczył on swoje dotychczasowe osiągnięcia i domniemywane możliwości. Osiągnięcie niezbyt upragnionego celu lub czegoś łatwo dostępnego nie jest
uznawane za sukces [Maciuszek 1996, s. 19]. Analogicznie należy rozważać skutki
podejmowania decyzji przez menedżerów. Sukcesem decydenta jest, kiedy stwierdza on po zakończeniu realizacji decyzji, że cel został osiągnięty i trudny problem
decyzyjny został rozwiązany – decyzja okazała się trafna. Im większy stopień trudności problemu, tym większym sukcesem jest jego rozwiązanie. Warto podkreślić,
że im wyższy szczebel zarządzania – tym bardziej złożone problemy decyzyjne
rozwiązuje menedżer, tym większa towarzyszy mu niepewność oraz tym więcej
czasu, uwagi i energii musi on poświęcić.
Transgresja jest rodzajem sukcesu, który polega na pokonywaniu trudności i
osiąganiu pożądanego wyniku siłą, sposobem i wytrwałością, z uwzględnieniem
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rozumu oraz potrzeb ciała i ducha. W dążeniu menedżera do sukcesu osobistego i
sukcesu przedsiębiorstwa ważne jest nie tylko osobiste zaangażowanie, ponoszenie
wysiłku i wytrwałość, ale też odczuwanie wewnętrznej harmonii w działaniu.
Istotne jest także, by menedżer był w stanie pracować efektywnie w długim okresie
i nie doznał przy tym uszczerbku na zdrowiu oraz utrzymywał harmonijne relacje z
członkami przedsiębiorstwa i podmiotami z otoczenia. Jeśli koszt uzyskania sukcesu przewyższa korzyści, sukces taki można przypisać transgresji destruktywnej, w
odróżnieniu od transgresji konstruktywnej, będącej sednem rozważań.

3. Związek transgresji i podejmowania decyzji strategicznych
K. Popper wyznaczył cztery niezależne obszary działań, w jakich może zachodzić transgresja; są to [Kozielecki 1987, s. 50-51]:
1) działania skierowane na świat fizyczny (ku rzeczom) – dokonywanie ekspansji terytorialnej, zwiększanie produkcji dóbr materialnych,
2) działania skierowane ku ludziom (ku innym) – wzrost dominacji nad grupą,
zdobycie władzy, dążenie do zwiększenia wolności indywidualnej w systemie instytucjonalnym, altruizm,
3) działania symboliczne (ku symbolom), tzw. transgresje intelektualne – tworzenie nowych, niekonwencjonalnych konstrukcji myślowych i rozszerzanie własnej wiedzy o świecie zewnętrznym (akty twórcze i ekspansywne),
4) działania autokreacyjne (ku sobie) – tworzenie siebie według własnego projektu: rozwijanie własnych struktur charakterologicznych i umysłowych, zwiększanie siły woli, wzbogacanie własnych doświadczeń (samorozwój).
W procesie podejmowania decyzji strategicznych transgresja powinna występować we wszystkich wymienionych obszarach, a przede wszystkim w trzecim z
nich – transgresji intelektualnej. Ten rodzaj transgresji jest definiowany jako wykraczanie podmiotu poza zachowawcze programy oraz struktury prawdopodobnych zdarzeń i okoliczności; oznacza sięganie po to, co wydaje się możliwe, lecz
mało prawdopodobne do osiągnięcia [Nosal 1986, s. 21]. Posiadanie przez menedżera rozwiniętych w dużym stopniu umiejętności decyzyjnych (bycie decyzyjnym, czyli biegłym w podejmowaniu trafnych decyzji) jest warunkiem koniecznym
gotowości do transgresji. Nie może być podmiotem transgresji ten, kto nie podejmuje decyzji transgresyjnych.
Decyzje transgresyjne to takie, w wyniku których człowiek dąży do poznania
świata, zmiany indywidualnej lub społecznej, przekroczenia granic osiągnięć oraz
samorealizacji. Charakteryzują się one dużą różnorodnością, są nowe, unikatowe i
niekonwencjonalne, ich skutki są odległe w czasie oraz w dużym stopniu nieprzewidywalne [Kozielecki 1992, s. 82]. J. Kozielecki postawił tezę, że decyzje transgresyjne są najczęściej metadecyzjami. Mianem metadecyzji M. Toda określił de-
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cyzje warunkujące wiele decyzji niższego rzędu [Kozielecki 1987, s. 275] (gr. metá- to pierwszy człon wyrazu złożonego, oznaczający m.in. łączenie i wskazujący
na następstwo). Decyzje strategiczne są więc zawsze metadecyzjami, a także są
decyzjami transgresyjnymi, częściej niż inne decyzje. Istnieje zbieżność między
decyzjami transgresyjnymi i strategicznymi. Podobnie jak decyzje strategiczne,
decyzje transgresyjne mają ścisły związek z ryzykiem i niepewnością: „Immanentną cechą działań transgresyjnych jest ryzyko” [Kozielecki 1984b, s. 22]. Zarówno
działania transgresyjne, jak też decyzje strategiczne, wymagają takich samych cech
osobowości podmiotu [Kozielecki 1984b, s. 23]: zdolności twórczych, wytrwałości
i odwagi w działaniu, kontroli emocjonalnej i samoświadomości, a ponadto odpowiedniego zasobu wiedzy. Warto też zauważyć, że im wyższy szczebel zarządzania, tym większą władzę (swobodę) decyzyjną posiada menedżer, a warunkiem
koniecznym transgresji jest właśnie wolność działania [Kozielecki 1984a, s. 26].
Jak twierdzi J. Kozielecki, w decyzjach transgresyjnych dużą rolę odgrywają wartości symboliczne (poznawcze, estetyczne i duchowe) [Kozielecki 1992, s. 85],
które silnie stymulują intuicję. Wynika z tego kolejna cecha decyzji transgresyjnych (i wszelkiej transgresji intelektualnej): wyrażają się one „dążeniem do syntezy racjonalnego i irracjonalnego składnika poznania” [Nosal 1986, s. 18]. Wiele
podobnych opinii dotyczy decyzji strategicznych; np. S.P. Robbins sugeruje, by
menedżerowie łączyli racjonalną analizę z intuicją, gdyż oba sposoby decydowania
nie są wzajemnie sprzeczne, a równoczesne posługiwanie się nimi powoduje
wzrost skuteczności decyzji [Robbins 2001, s. 100]. Decyzjami transgresyjnymi są
zatem te decyzje strategiczne, które nie są zachowawcze i których celem jest postęp przedsiębiorstwa.
Menedżerów podejmujących decyzje transgresyjne cechuje nierealistyczny
optymizm prowadzący do heurystyki Kolumba, czyli systemu reguł zbierania, selekcjonowania i interpretacji informacji, umożliwiającego wzmocnienie prawdopodobieństwa sukcesu i zmniejszenie ryzyka. Dokonując wyboru działań transgresyjnych, decydent większą wagę przypisuje wartości sukcesu niż wartości ryzyka.
Koncentruje się na pozytywnych aspektach działania, a nie na negatywnych –
przecenia szansę osiągnięcia sukcesu i nie docenia możliwości niepowodzenia –
szansa graniczy z subiektywną pewnością [Kozielecki 1992, s. 83-84]. Podwyższanie wartości prawdopodobieństwa osiągnięcia celu (sukcesu) jako mechanizm charakterystyczny dla decyzji transgresyjnych (i transgresji w ogóle) może prowadzić
do zjawiska „psychicznego żagla”, określanego też jako „efekt żagla” [Nosal 1986,
s. 17, 22-23]. Dla menedżera doświadczającego „psychicznego żagla” tracą na
znaczeniu przeszkody utrudniające osiągnięcie celu (stanowiące źródło negatywnych emocji). W związku z tym jest on gotowy do zaatakowania przeszkód i wykazuje przy tym dużą determinację (jest bardziej bezwzględny i dąży do celu za
wszelką cenę) oraz zachowuje dodatni bilans emocjonalny – mimo że musi działać
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w niekorzystnej sytuacji [Nosal 1986, s. 23]. Zdaniem W. Morawskiego – prezesa
firmy Atlantic i wiceprezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
determinacja jest postawą zdecydowanie wyróżniającą polskich menedżerów,
szczególnie tych, którzy zaczynali „od zera” [Jasiński 2003, s. B 8]. Tak silna determinacja w dążeniu do celu nie wskazuje na odchylenia intelektualne [Nosal
1986, s. 23], lecz raczej na ciągle niezaspokojoną potrzebę działania transgresyjnego. Odczuwanie przez decydenta tej potrzeby jest skutkiem występowania określonych wewnętrznych (osobowościowych) i zewnętrznych (środowiskowych) uwarunkowań decyzyjnych. Efekty decyzji transgresyjnych bywają katastrofalne dla
decydenta lub genialne – prześcigające pracę wielu pokoleń.
Nietrafne decyzje i będące ich następstwami porażki są nieodłącznymi elementami procesu podejmowania decyzji transgresyjnych. Nie przesądzają one o braku
racjonalności menedżera. Uzasadnieniem tego sądu są słowa Ch. Knighta – dyrektora firmy Emerson Electric: „Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Jestem zdumiony liczbą organizacji, w których nie pozwala się ludziom na pomyłki. Nie można
stworzyć nic nowego, jeśli nie potrafi się akceptować pomyłek” [McGinnis 1992,
s. 59-60]. K. Popper ujął to następująco: „Unikanie błędów jest kiepskim ideałem:
jeżeli nie ośmielimy się atakować trudnych problemów, przy których pomyłka jest
nie do uniknięcia, nie ma mowy o rozwoju wiedzy. Od naszych najśmielszych
teorii, także tych błędnych, możemy się najwięcej nauczyć. Nikt nie jest wolny od
błędów: rzecz w tym, żeby się na nich uczyć” [Gęgotek 1999, s. 103]. Mimo komplementarności pierwiastków racjonalnych i irracjonalnych w procesie podejmowania decyzji transgresyjnych, decyzje te mogą być racjonalne. Warunki prawdziwości tej tezy wskazuje teoria racjonalnych oczekiwań, której autorem jest
R.E. Lucas Jr. [1972, s. 103-124] Teoria racjonalnych oczekiwań wprowadza do
ekonomii założenie, zgodnie z którym jednostki (np. przedsiębiorstwa, menedżerowie) podejmują decyzje oparte na przeszłych doświadczeniach i przewidywanych rezultatach. Gdy ich przewidywania okażą się nieadekwatne w stosunku do
rezultatów – jednostki uczą się na własnych błędach, a ich zdolności intelektualne
umożliwiają coraz lepsze rozumienie zasad ekonomii.

4. Podsumowanie
Transgresja w przedsiębiorstwie oznacza likwidowanie (łamanie, znoszenie) w
nim reguł, zwyczajów, zasad postępowania czy stereotypów, które stanowią barierę
rozwoju i postępu. Pojęcie to obejmuje rozwijanie kapitału intelektualnego, zarządzanie wiedzą i wszelkie (uzasadnione etycznie i ekonomicznie) przejawy przedsiębiorczości i innowacyjności. Celem transgresji w przedsiębiorstwie jest też
zwiększanie adaptacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wymaga to podejmowania decyzji strategicznych i zarazem transgresyjnych, mających na celu
pokonywanie dotychczasowych ograniczeń przedsiębiorstwa i stymulowanie jego
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rozwoju, jak też ograniczeń rynkowych (np. przekraczanie barier wejścia do nowego sektora oraz barier wewnątrzsektorowych i przechodzenie do grupy strategicznej zapewniającej większe korzyści, dokonanie ekspansji terytorialnej – opanowanie nowego rynku, uzyskanie pozycji lidera w danym sektorze).
Rosnąca konkurencja rynkowa oraz dynamika otoczenia powodują, że podejmowanie decyzji strategicznych (transgresyjnych) jest niezbędne do przetrwania i
rozwoju przedsiębiorstwa. Podejmując takie decyzje, menedżer dokonuje transgresji indywidualnej, ale także pobudza transgresję zbiorową. W efekcie zmienia siebie oraz przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
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STRATEGIC DECISIONS
AS A BASIS OF TRANSGRESSION IN COMPANY
Summary
The conception of transgression and also the relationships between individual transgression and
making strategic decisions in an enterprise are presented in this paper. Conditions in which strategic
decisions are transgression decisions are defined. Additionally the role of transgression decisions for
company management is sexplained.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 20

2008
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce

Andrzej Kaleta
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SPOSOBY SKUTECZNEJ REALIZACJI STRATEGII

1. Wstęp
Zarządzanie strategiczne to bez wątpienia dyscyplina wiedzy stosowanej, a nie
typowo teoretycznej. Oznacza to, że jedynym i ostatecznym potwierdzeniem jej
sensowności są efekty praktyczne. Można zatem w interesujący sposób rozwijać
metody i koncepcje zarządzania strategicznego, lecz o ich autentycznej wartości
zadecyduje zawsze możliwość ich wykorzystania w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami i innymi organizacjami. Z kolei w samych przedsiębiorstwach rozwijanie procesu zarządzania strategicznego, formułowanie strategii ma sens o tyle tylko, o ile zaowocują one autentycznie zrealizowanymi działaniami.
W tym kontekście zastanawiająca wydaje się sytuacja, gdy zarówno w teorii,
jak i w praktyce zarządzania strategicznego tak niewiele uwagi poświęca się realizacji strategii. Zarządzanie strategiczne to w praktyce dyscyplina, która nieomal
bez reszty skupia się na kreowaniu koncepcji rozwojowych, a znikomą część uwagi
poświęca metodom ich wdrażania. Tak jakby zakładano, że najtrudniejszym zadaniem jest samo stworzenie atrakcyjnej koncepcji rozwoju, a już jej praktyczna realizacja to zadanie na tyle banalne, że nie warto się nim zajmować1.
Praktycy zarządzania strategicznego zajmują często podobne stanowisko. Z dużym wysiłkiem prowadzi się prace nad sformułowaniem strategii rozwoju, angażując w to nieraz szerokie grono osób, włącznie z doradcami zewnętrznymi, a wszystko to kończy się z chwilą wypracowania odpowiednich dokumentów strategicznych. Zarządzający organizacjami wydają się zapominać, że realizacja jakiejkolwiek koncepcji jest zawsze trudniejsza od jej wykreowania, a zatem, by przebiegała skutecznie, trzeba jej nadać odpowiednią rangę.
1 Wyjątkami w tym względzie wydają się prace: R.S.Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta
wyników”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 czy L. Bossidy, R. Charan, Realizacja.
Zasady wprowadzania planów w życie, MT Biznes, Warszawa 2003.
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Powyższa sytuacja do złudzenia przypomina anegdotkę o myszkach, które mają problem z napadającym na nie jastrzębiem. Chcąc się ratować, udają się po radę
do mądrego czarnoksiężnika. Ten po długim namyśle przedstawia im pomysł: „Zostańcie jeżykami, wówczas kolce będą was skutecznie chroniły przed dziobem
wroga”. Zachwycone myszki wyruszają w drogę powrotną, ale po drodze orientują
się, iż nie dopytały się o to, jak mają się w jeżyki przekształcić. W związku z tym
wracają do czarnoksiężnika z pytaniem o ten szczegół. On im na to odpowiada:
„Z tym problemem to nie do mnie. Ja jestem od strategii, a nie od taktyki, a to
przecież jest problem czysto taktyczny”.
Jeśli teoretycy i praktycy zarządzania strategicznego z podobnym dystansem
odnoszą się do problemu realizacji koncepcji strategicznych, trudno się dziwić, że
według wszelkich badań na ten temat, zdecydowana większość projektów strategicznych kończy się niepowodzeniem i nigdy nie zostaje zrealizowana2. Wydaje
się, że sytuacja ta nie jest rezultatem obiektywnej, nieprzekraczalnej bariery, która
kazałaby wątpić w praktyczny sens zarządzania strategicznego, ale jest to rezultat
niedoceniania problemu realizacji strategii.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie metod umożliwiających skuteczniejszą od dotychczasowej realizację strategii. Choć z założenia (choćby ze
względu na skalę opracowania) będą to raczej propozycje kierunkowe niż szczegółowe rozwiązania, to w zamyśle autora mogą się one przyczynić do niwelowania
dziś istniejącej luki metodologicznej.

2. Realizacja strategii w procesie zarządzania strategicznego
Współczesne zarządzanie strategiczne to proces ciągłego kreowania i realizowania strategii. Coraz trudniej jest wydzielić proces realizacyjny, który wszechstronnie splata się z fazą kreowania koncepcji. W dzisiejszych nieprzewidywalnych
warunkach rozwoju nie sposób już stosować klasyczne podejście planistyczne, w
którym najpierw projektowano długofalowy plan rozwoju, a następnie przystępowano do jego wdrażania. Wówczas faza wdrażania strategii mogła wyróżnić się
własną specyfiką i stosować charakterystyczne tylko dla niej narzędzia i metody.
Obecnie niezbędna jest dużo większa elastyczność, umożliwiająca nieustanną ewolucję koncepcji rozwoju, a zarazem jej konsekwentną realizację. Faza realizacyjna
strategii nie może prowadzić do nadmiernego „usztywnienia” strategii, co byłoby,
co prawda, wygodne dla jej wykonawców, lecz mogłoby prowadzić do realizowania zdezaktualizowanych planów.

2 Więcej na ten temat w: A. Kaleta, Warunki skutecznego wdrażania strategii, [w:] Rozwój teorii
i praktyki zarządzania strategicznego – doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak,
Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003, s. 341-349.
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Proces realizacyjny powinien nie tylko płynnie uwzględniać ciągłe modyfikacje projektów strategicznych, ale zarazem dostarczać nowych impulsów do zmian i
aktualizacji koncepcji rozwojowej. W końcu to przebieg procesu realizacyjnego
jest najlepszym weryfikatorem trafności przyjętych koncepcji.
Powyższe konstatacje mogą prowadzić do wniosku, że we współczesnym zarządzaniu strategicznym traci sens wyróżnianie jakichkolwiek faz i etapów, a zwłaszcza
etapu wdrożeniowego. Stwierdzenie to nie wydaje się jednak w pełni uprawnione.
Wprawdzie zanika sens stosowania sformalizowanych procedur zarządzania strategicznego ze ściśle wyróżnionymi kolejnymi etapami, nic nie zmienia jednak faktu, że
na zarządzanie strategiczne wciąż składają się zadania o bardzo różnym charakterze.
Realizacja strategii, choć ściśle wkomponowana w kompleksowy proces zarządzania
strategicznego, wymaga specyficznych umiejętności, rozwiązań i metod postępowania. Ich dopracowanie i włączenie w proces zarządzania warunkują skuteczną realizację strategii, rozumianą nie tylko jako umiejętność nieustannego rozwoju projektów strategicznych, ale i zdolność doprowadzenia ich do końca. Praktyka pokazuje
nieustannie, że niedorozwój metod i procedur realizacji strategii na tle pozostałych
faz zarządzania strategicznego to wciąż bardzo istotna bariera zarówno dla elastyczności, jak i konsekwencji w zarządzaniu strategicznym.
Warunkiem skutecznej realizacji jest odpowiednie wyeksponowanie procesu
realizacyjnego i jego wkomponowanie w proces zarządzania strategicznego wśród
innych wzajemnie powiązanych etapów. Usytuowanie etapu realizacji w całościowej procedurze zarządzania strategicznego przedstawiono na rys. 1.
założenia

analiza
strategiczna

realizacja
strategii

wybór
strategii
Rys. 1. Miejsce etapu realizacji strategii w procedurze zarządzania strategicznego
Źródło: opracowanie własne.

Założenie, że najlepszym sposobem uelastycznienia procedury zarządzania
strategicznego jest założenie jej ciągłości, a więc nadanie charakteru nieskończonego procesu a nie zamkniętego projektu, ilustruje kołowy kształt schematu. Symbolizuje on ową ciągłość, w której żaden etap procesu nie stanowi początku ani
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końca, gdyż stanowi początek i koniec procesu równocześnie. Poszczególne etapy
procesu są realizowane stale i we wzajemnych związkach.
Dla etapu realizacji strategii oznacza to, że jest on ukoronowaniem procesu zarządzania strategicznego, stanowiąc praktyczne urzeczywistnienie strategii wybranej wcześniej na podstawie przyjętych założeń (wizji, misji, celu nadrzędnego) i
przeprowadzonej analizy strategicznej. W takim ujęciu realizacja strategii to wynik
wszystkich etapów, wcześniej weryfikujących ich trafność i realność.
Z drugiej strony na etapy realizacji strategii należy spojrzeć i z diametralnie
różnego punktu widzenia, jest on bowiem niezwykle cennym impulsem do określenia założeń strategii. Jak bowiem można określić wizję przyszłości, określić aspiracje wobec rozwoju czy wyznaczyć jego zasady w oderwaniu od praktycznego
przebiegu procesu rozwojowego? Jeśli nie chcemy tworzyć mrzonek, lecz realistyczne projekty, to muszą one bazować na przebiegu procesów rozwojowych.
W takim ujęciu ambicje czy marzenia nieustannie konfrontuje się z możliwościami
realizacji, korygując je stosownie do warunków.
Realizacja strategii to nie tylko wynik wprowadzenia w życie wcześniej wybranej strategii, ale zarazem punkt wyjścia do nieustannego korygowania dokonanego
wyboru. Pomysł rozwojowy stworzony i skonkretyzowany na etapie wyboru strategicznego to nie tylko wynik przemyśleń i analiz, ale też odzwierciedlenie możliwości
realizacyjnych. W zderzeniu z rzeczywistością z reguły koncepcje bywają korygowane, a nieraz gruntownie zmieniane. A zatem raz dokonany wybór cały czas jest
modyfikowany i korygowany stosownie do przebiegu procesu realizacyjnego.
Analiza strategiczna to źródło cennych informacji nie tylko dla formułowania
realistycznych i odpowiadających aspiracjom założeń rozwojowych oraz dla dokonywania pragmatycznych wyborów strategicznych. Wiedza z niej płynąca to istotny warunek skutecznej realizacji strategii, która wymaga przecież szeregu decyzji
taktycznych i operacyjnych bazujących na wciąż aktualizowanym rozpoznaniu
warunków i możliwości rozwoju. Równocześnie analiza strategiczna, by była przydatna, musi być nieustannie pogłębiana, poszerzana. Jej rozwój powinien być dyktowany w dużym stopniu wymaganiami informacyjnymi procesu realizacyjnego.
Ta praktyka rozwoju nieustannie wskazuje luki informacyjne wymagające wyjaśnienia, a zarazem dostarcza informacji aktualizujących wcześniejsze ustalenia.
Takie ujęcie procedury zarządzania strategicznego zgodnie z wcześniejszymi
założeniami sytuuje proces realizacji strategii w samym centrum zarządzania strategicznego (analogicznie do pozostałych etapów). Nie jest on w żadnym wypadku
wyłączony, ale pozostaje w bardzo ścisłym sprzężeniu zwrotnym z wszystkimi
pozostałymi etapami, nie mogąc funkcjonować w oderwaniu od nich, a zarazem
warunkując ich skuteczną realizację.
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3. Metody realizacji strategii
Skuteczne wkomponowanie procesu realizacyjnego w procedurę zarządzania
strategicznego to zaledwie punkt wyjścia do rozwiązywania problemów specyficznych dla tego etapu. Kluczowymi zadaniami wymagającymi rozwiązania w tej
fazie zarządzania strategicznego są przede wszystkim:
– komunikowanie strategii,
– opracowanie programów realizacyjnych,
– delegowanie zadań,
– kontrola przebiegu realizacji.
Komunikowanie strategii. Strategia w bardzo wielu przedsiębiorstwach jest
daleka od wyrazistości. Pozostaje w głowie właściciela i szefa i jest całkowicie
nieznana szerszemu gronu osób, a i jej autor ma niejednokrotnie problemy z jej
jednoznacznym wyartykułowaniem. W innych przedsiębiorstwach strategia przyjmuje postać wyrafinowanego, rozbudowanego, nieraz mało zrozumiałego dokumentu, mało przydatnego do komunikowania niewtajemniczonym. W niektórych
organizacjach koncepcję rozwoju celowo się ukrywa – po to, by nie wzbudzać
niepokoju wśród pracowników lub też by zaskoczyć konkurentów. W innych podejmuje się próby przekazania strategii szerszemu gronu, lecz często napotyka się
mur niezrozumienia, braku zainteresowania; de facto również i w tej sytuacji nie
udaje się dotrzeć do odbiorców.
Wszystkie te sytuacje są o tyle niepokojące, że nieznajomość strategii, brak jej
akceptacji w szerszym gronie jej późniejszych realizatorów drastycznie obniża
szanse realizacyjne. Choć najczęściej trudno liczyć na gremialne, entuzjastyczne
przyjęcie strategii, która z założenia narzuca trudne do realizacji zmiany w przedsiębiorstwie, to niezwykle trudno ją zrealizować w razie oporu pracowników. Często można spotkać rozgoryczonych przedsiębiorców skarżących się na to, iż ich
pracownicy nie dorośli do realizacji ich śmiałych koncepcji rozwojowych i w rezultacie bezpowrotnie utracono szanse rozwojowe. W zdecydowanej większości
przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest niedojrzałość pracowników, ale brak kompetencji osób zarządzających. Najprawdopodobniej oznacza to niezadowalające
zaangażowanie w komunikowanie strategii i w przekonywanie do jej słuszności.
Nie ma trafnych strategii niemożliwych do zaakceptowania, co najwyżej są one
komunikowane nie dość przekonująco.
Warunkiem skutecznego komunikowania strategii jest czytelna, przekonująca i
atrakcyjna forma owego komunikatu. Niezbędne jest umiejętne wyeksponowanie kluczowych branż rozwojowych, przekonujące przedstawienie możliwych do osiągnięcia
efektów. Nieraz zaleca się wręcz przygotowanie specjalnej wersji strategii w postaci
atrakcyjnego opowiadania (jak w firmie 3 M) po to tylko, by skuteczniej trafić do szer-
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szego grona odbiorców3. W niektórych firmach skuteczne może być sformułowanie
strategii w postaci kluczowych zasad postępowania, w innych za pomocą wyrazistych
wskaźników liczbowych. W każdej sytuacji dobór optymalnej formy prezentacji strategii jest na tyle ważny, że nie może mieć charakteru przypadkowego.
Równie istotnym warunkiem skutecznego komunikowania strategii jest wykorzystanie optymalnych narzędzi komunikacji. Możliwości jest tu bardzo wiele, od
specjalistycznych możliwie efektownych publikacji, poprzez kanały intranetowe,
po bezpośrednie spotkania z pracownikami. Najlepiej korzystać z różnych kanałów
komunikacyjnych równolegle, co umożliwia ich wzajemne dopełnianie się i
wzmocnienie. Szczególnie wartościowa jest komunikacja interaktywna. Bezpośrednie spotkanie twórców z wykonawcami strategii może tu odegrać niebagatelną
rolę, zwłaszcza wówczas, gdy stworzy okazję do zadawania dogłębnych pytań i
wymiany poglądów na kluczowe problemy rozwoju. Ogromne znaczenie może
mieć uwzględnienie opinii pracowników w celu skorygowania strategii. Jest to nie
tylko sposób na jej zawsze możliwe udoskonalenie, ale i niepowtarzalna szansa, by
dać współpracownikom możliwość poczucia współautorstwa strategii. Jest to najskuteczniejsza droga, by wykonawcy zidentyfikowali się z realizowaną strategią.
Opracowanie programów realizacyjnych. Koncepcja strategiczna z natury
jest na tyle ogólna, że nie nadaje się do bezpośredniego wprowadzania w życie.
Niezbędne jest przygotowanie jej wersji realizacyjnej, obejmującej przedsięwzięcia
na tyle szczegółowe, by mogły być następnie bez problemu rozwijane do formy
działań operacyjnych.
Częstym błędem jest poprzestanie na dość ogólnej, abstrakcyjnej formie strategii bez próby jej dekompozycji na działania bardziej szczegółowe. Podstawowym
argumentem używanym do uzasadnienia tego stanu rzeczy jest zazwyczaj stwierdzenie, iż koncepcja strategiczna jest ideą na tyle ogólną, że nie powinna bezpośrednio ingerować w zarządzanie taktyczne czy operacyjne. Czasem pojawia się
też argument o konieczności odcięcia się od przestarzałych procedur planistycznych, w których faktycznie plany wieloletnie były przekształcane w plany roczne,
kwartalne czy miesięczne, powodując niesłychane usztywnienie procedur planistycznych. Niestety ograniczenie zarządzania strategicznego do koncepcji nadmiernie abstrakcyjnych zazwyczaj prowadzi do tego, że strategia staje się mało
przydatnym, formalnym dokumentem, a życie przedsiębiorstwa toczy się swoim
własnym trybem, bardziej pod presją wyzwań bieżących niż w wyniku ustaleń
strategicznych. Ogólna strategia jest wówczas co najwyżej wygodnym uzasadnieniem prowadzonych działań, które zawsze można z nią powiązać.
Zadaniem programów realizacji strategii jest wypełnienie luki między ogólną
ideą strategiczną a działaniami bieżącymi. Oznacza to konieczność rozpisania stra3

S. Shaw, R. Brown, P. Broniley, Opowiadania o strategii, [w:] Doskonalenie strategii, Harvard
Business Review One Press, Gliwice 2002.
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tegii na zestaw kilku programów strategicznych. Szczególnie istotne jest to, by
skuteczna realizacja wszystkich programów strategicznych zapewniła satysfakcjonujące osiągnięcie ogólnych celów strategicznych. Równie istotne jest jednak i to,
by sprowadzić strategię do najwyżej kilku, autentycznie kluczowych programów.
Wybór jest zawsze trudny, ale nadmiar zadań nie służy skutecznej realizacji strategii. Nawet w wielkich korporacjach, dysponujących niemal nieograniczonymi zasobami finansowymi czy kadrowymi, równoległa realizacja kilkudziesięciu czy nawet
kilkunastu programów strategicznych prowadzi zazwyczaj do rozproszenia środków
i uwagi, czego rezultatem jest niezdolność do osiągania celów strategicznych.
Wybór programów realizacji strategii to zaledwie punkt wyjścia do dalszych
działań konkretyzujących strategię. W dalszej kolejności powinny być one rozpisywane na bardziej szczegółowe zadania i działania. O ile zadania odpowiadają na
pytania, „co robić?”, by osiągnąć główne cele stawiane programowi strategicznemu, o tyle działania stanowią próbę odpowiedzi na pytania, „jak to robić?”. Wielce
pożądane jest przy tym, by poszczególnym przedsięwzięciom strategicznym przypisać, w miarę możliwości, mierzalne kryteria oceny i umieścić je w czasie. Jeśli
nie określimy możliwie konkretnie, kiedy i co chcemy osiągnąć, to później niemożliwe będzie kontrolowanie realizacji działań.
Uszczegółowienie zadań i działań strategicznych nie może być nadmierne. Nie
można bowiem zapomnieć, że cały czas mowa jest o strategii, a nie o działaniach
operacyjnych. To oznacza mimo wszystko wciąż wysoki poziom syntezy, bez konieczności nadmiernego wchodzenia w szczegóły. Równocześnie oznacza to selekcję działań, których nie może być zbyt dużo, gdyż uniemożliwi to skoncentrowanie
zasobów pozwalających na ich skuteczną realizację.
W trakcie przygotowywania programów realizacji strategii należy możliwie szeroko wykorzystywać ogólnie znane metody podejścia projektowego i procesowego.
Część przedsięwzięć strategicznych ma charakter zamknięty, kończąc się z chwilą
zrealizowania zadania. Ich realizacja może być skuteczna w sytuacji wykorzystania
instrumentarium zarządzania projektami. Inne przedsięwzięcia strategiczne mają
charakter ciągły, przebiegając nieraz w poprzek struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Wtedy wykorzystanie metodologii zarządzania procesowego może ułatwić
nie tylko zidentyfikowanie kluczowych czynników sukcesu, ale i wkomponowanie
działań w istniejące struktury organizacyjne, a później ich kontrolowanie. Często
program czy zadania strategiczne, które początkowo mogą mieć charakter jednorazowych projektów, z czasem, po ich zrealizowaniu, mogą przeobrazić się w nieskończone, inaczej realizowane i kontrolowane strategiczne procesy rozwojowe4.
Delegowanie zadań. Realizacja strategii nabiera dynamiki dopiero z chwilą
przekazania odpowiedzialności za poszczególne przedsięwzięcia konkretnym oso4

Szerzej na ten temat A. Kaleta, Zarządzanie procesami i projektami jako metody skutecznego wdrażania strategii, [w:] Podejście systemowe w zarządzaniu, Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 163-169.
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bom. To oczywiste, że przedsięwzięcia „niczyje” nigdy nie zostaną zrealizowane,
gdyż nie będzie od kogo ich wyegzekwować.
W odniesieniu do programów i zadań strategicznych problem jest o tyle istotny, że wykraczają one zazwyczaj poza standardowe działania przedsiębiorstwa. W
związku z tym są one postrzegane przez pracowników jako dodatkowe, zwykle
poważne obowiązki i w związku z tym zwykle niechętnie przyjmowane.
Równocześnie zadania strategiczne to przedsięwzięcia zazwyczaj szczególnie
trudne i ryzykowne. Wiąże się to z tym, że sama strategia wprowadza z natury
istotne zmiany do przedsiębiorstw. Konieczne staje się burzenie tradycji, struktur,
wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, a są to z założenia najtrudniejsze do
realizacji zadania w przedsiębiorstwach. Trudno się dziwić, że pracownicy zwykle
nie garną się do tego typu inicjatyw, unikając ryzyka, nie chcąc narażać się na krytykę ze strony współpracowników.
W tych warunkach zbagatelizowanie personalnego problemu w realizacji strategii oznacza automatyczne przekreślenie jakichkolwiek szans na skuteczny proces
wdrożeniowy. Potwierdzają to doświadczenia licznych przedsiębiorstw, które nieraz doskonale dopracowały projekty rozwojowe, ale nic z nich nie wynikło, bowiem nie było osób odpowiedzialnych za ich zrealizowanie.
Delegowanie zadań służących realizacji strategii może się odbywać na zasadzie
autokratycznych decyzji kadry zarządzającej. Można formalnie rozdzielić role w
procesie realizacji strategii, rygorystycznie kontrolować wykonywanie zadań, ale w
programach strategicznych jest to szczególnie trudne. Ich niestandardowy, długofalowy charakter powoduje, że niełatwo jest je wkomponować w mechanizmy operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Wzrost szans na skuteczną realizację strategii pojawi się wówczas, gdy w
przedsiębiorstwie zdoła się wykreować grupę jej entuzjastów. Idealny układ to taki,
gdy twórcy strategii wzbudzą entuzjastyczne wsparcie dla jej realizacji w szerszym
gronie pracowników, najlepiej spośród kierownictwa firmy, a ci z kolei przekonają
do jej walorów grono swoich współpracowników. Tego rodzaju kaskadowe budowanie wsparcia dla strategii zapewne nigdy nie ma szans ogarnąć wszystkich pracowników organizacji, ale gdy ich liczba przekroczy odpowiednią masę krytyczną,
to szanse na realizację strategii zasadniczo rosną.
Pozyskiwanie realizatorów strategii może odbywać się przy wykorzystaniu
różnych instrumentów motywacyjnych. Oczywiście niezastąpione są tu metody
motywacji materialnej w rodzaju premii czy nagród powiązanych z wynikami realizacji programów strategicznych. Równocześnie wielką rolę może odegrać włączenie szerszego grona osób w sam proces kreowania strategii i późniejszego jej
doprecyzowywania. Pracownicy, którzy poczują się współautorami strategii czy
programów strategicznych, z reguły chętniej angażują się w tego typu projekty.
Duże znaczenie może też mieć wiązanie ścieżek karier pracowniczych z realizacją
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przedsięwzięć strategicznych. Dla wielu osób włączenie się w realizację strategii
może być postrzegane jako najlepszy, a nieraz jedyny sposób na awans zawodowy.
Może to wzbudzać szczególne zaangażowanie zwłaszcza ludzi młodych, ambitnych, spoza ścisłego gremium kierowniczego organizacji. Ich wykorzystanie może
być niezwykle cenne dla procesu realizacyjnego strategii.
W procesie delegowania zadań strategicznych szczególnie istotna jest konsekwencja w działaniach kadry zarządzającej. Procesy komunikowania strategii,
przekonywania do korzyści z jej realizacji, nagradzania, ale w razie potrzeby także
karania jej realizatorów muszą być prowadzone w taki sposób, by nikt w przedsiębiorstwie nie miał wątpliwości, iż realizacja strategii to priorytetowe zadanie zarządu. Co więcej, musi to być zadanie stale obecne, także w bieżących pracach
kierownictwa, gdyż nadanie im charakteru okazjonalnego powoduje, że realizacja
strategii ma charakter „akcyjny”.
Kontrola przebiegu realizacji. Kontrola przebiegu realizacji strategii ma za
zadanie powiązać zarządzanie strategiczne z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Realizacja strategii ma się odbywać w sposób ciągły, a nie okazjonalny.
Strategia wymaga zarówno konsekwencji, codziennej realizacji, jak i (zarazem)
nieustannej weryfikacji. W tych warunkach zarządzający przedsiębiorstwem nie
mogą sobie pozwolić na zajmowanie się zarządzaniem strategicznym od czasu do
czasu, przy okazji „odświętnych” przeglądów czy rewizji strategii. Jest to najprostsza droga do skostnienia strategii, jej dezaktualizacji i przeobrażania w dokument
bardziej formalny niż praktyczny.
Warunkiem płynnego rozwoju strategii, jej ciągłego korygowania stosownie do
nowo pojawiających się możliwości czy w reakcji na napotkane bariery jest codzienny dostęp do informacji na temat przebiegu realizacji.
Powinien temu służyć rozwinięty system kontrolingu strategicznego, który dostarczy informacji mierzalnej, umożliwiającej obiektywną ocenę prowadzonych
działań, a jednocześnie opracowywanej w takich przekrojach, by obrazowała przebieg wszystkich najważniejszych przedsięwzięć strategicznych. Pomocne w tym
może być wykorzystanie strategicznej karty wyników, a zwłaszcza charakterystycznych dla niej mierników oceny poszczególnych zadań strategicznych. Ważne
jest jednocześnie, by był to integralny element funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu informacji zarządczej. Tylko wtedy, gdy informacja strategiczna i
operacyjna będą traktowane jako spójna całość, pojawi się szansa ich równoprawnego traktowania. W przeciwnym razie następuje zazwyczaj spychanie na plan
dalszy problemów strategii, wypieranych przez zwykle bardziej dotkliwe i pilne
zagadnienia bieżące.
Obok systemu kontrolingu strategicznego, umożliwiającego bieżące kontrolowanie przebiegu realizacji strategii, w każdej organizacji niezbędny jest także system okresowych przeglądów i rewizji strategii. Kontrola bieżąca realizacji strategii
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pozwala na jej drobne korekty w razie odstępstw od planów bądź nieprzewidzianych okoliczności. Kontrola kompleksowa, weryfikująca trafność całej strategii w
danym momencie, to warunek głębszych zmian strategii, włącznie z nieraz koniecznymi zwrotami strategicznymi. Trudno założyć, iż raz przyjęta, zazwyczaj na
wiele lat, strategia jest bezdyskusyjnie trafna. Nawet dbając o elementarną konsekwencję i unikając zawsze niebezpiecznego niezdecydowania w działaniach rozwojowych, nie można zakładać nieomylności, zwłaszcza w niestabilnych, nieprzewidywalnych warunkach rozwoju. Każda organizacja musi być gotowa do gruntownego zakwestionowania realizowanej drogi rozwojowej, kiedy tylko pojawią
się obiektywne przyczyny podważające jej trafność.
Kompleksowa kontrola strategii w postaci cyklicznych przeglądów to możliwość spojrzenia z pewnego dystansu na realizowaną koncepcję. Należy krytycznie
ocenić jej atrakcyjność w kontekście najbardziej aktualnych ustaleń wciąż rozwijanej analizy strategicznej. Warto od czasu do czasu ponownie odnieść się do założeń, celów czy nawet wizji rozwojowej zarówno po to, by ocenić, czy są one wciąż
satysfakcjonujące, jak też w celu oceny poziomu satysfakcji z ich realizacji. Istotne
jest przy tym, by owym przeglądom strategii nadać odpowiednią rangę, by przystępowało do niej możliwie szerokie grono twórców dotychczasowej strategii z autentyczną ambicją krytycznej oceny dotychczasowych ustaleń. Nie chodzi o utwierdzanie się w słuszności dokonywanych wyborów, lecz o stworzenie warunków
sprzyjających ich twórczemu kwestionowaniu, kiedy tylko pojawią się ku temu
uzasadnione przesłanki. Równie ważna jest regularność tego typu działań. Jeśli
kompleksowe kontrole strategii odbywać się będą raz do roku czy raz na parę lat,
to z pewnością będą mocno spóźnione i niewiele z nich wyniknie. Życie gospodarcze toczy się współcześnie w takim tempie, że w okresach rocznych zmienia się na
tyle dużo, że bezwzględna aktualność ustaleń sprzed roku jest z reguły mało prawdopodobna. Pożądane wydaje się zatem powtarzanie przeglądów strategii co miesiąc, co parę miesięcy. Spowoduje to, iż stworzenie strategii i jej rozwój przestaną
być w przedsiębiorstwie działaniem „odświętnym”, a będą częścią jego ciągłej
praktyki. Powstaje w ten sposób szansa na powiązanie kontroli strategii w formie
jej przeglądów ze stale funkcjonującym kontrolingiem i z bieżącą realizacją procesów rozwoju przedsiębiorstwa.

4. Zakończenie
Skuteczna realizacja strategii to zadanie wykraczające poza zakres, nawet najbardziej rozbudowanego, zarządzania strategicznego. Wskazywane w referacie
działania służą rozwojowi zarządzania strategicznego w, jak się wydaje, najbardziej pożądanych kierunkach. Warunkiem sukcesu, jakim byłaby skuteczna realizacja procesów rozwojowych, jest powiązanie zarządzania strategicznego z syste-
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mami zarządzania zasobami ludzkimi, z systemami rachunkowości i kontroli, z
mechanizmami taktycznego i operacyjnego zarządzania organizacją. Słabość w
wiązaniu tych elementów składowych w spójną całość, nieumiejętność rozwiązywania problemów tak interdyscyplinarnych, jak zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw, to zapewne istotna przyczyna porażek w realizacji strategii. Jak się wydaje, rozwój zarządzania strategicznego w kierunku udoskonalenia procedur realizacji strategii stwarza szanse na ułatwienie owej koordynacji, choć nie gwarantuje
sukcesu. Dużo zależy bowiem także od rozwoju pozostałych komponentów systemu zarządzania przedsiębiorstwem w kierunku głębszego zainteresowania rozwojem organizacji i unikania koncentracji na problemach operacyjnych.
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EFFECTIVE STRATEGY IMPLEMENTATION
Summary
The paper Effective Strategy Implementation focuses on the strategy implementation process,
which, although being a crucial stage in strategic management, usually results in failure. The condition for effective strategy implementation is emphasizing this stage in strategic management procedure so that it is perceived as an integral and central part, rather than a separate element. The success
of strategy implementation depends on the ability to communicate strategy, prepare implementation
plans, delegate tasks and control the development processes.
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ZACHOWANIA KONKURENCYJNE
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH
EKSPANSJI PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH
NA RYNKU POLSKIM

1. Wstęp
Pełna integracja Polski ze strukturami gospodarczymi Unii Europejskiej zaowocowała likwidacją barier i ograniczeń w zakresie przepływu towarów i usług,
siły roboczej i kapitału. Należy jednak pamiętać, że rynek Unii, do którego należy
teraz Polska, to rynek wymagający od polskich przedsiębiorstw większej konkurencyjności. Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej otworzyło ogromne
możliwości rozwojowe przed polskimi przedsiębiorstwami1, choć jednocześnie
nasz rynek stał się obszarem bardzo dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorstw zagranicznych, zwłaszcza tych, które działały do tej pory przez polskich
pośredników. Pomimo rosnącej świadomości o zwiększeniu się konkurencyjności
wynikającej z zachodzących procesów integracyjnych, większość polskich menedżerów nie podjęła wystarczających działań, aby przygotować się do konkurencji z
dotychczasowymi partnerami zagranicznymi. Dopiero silna ekspansja zagranicznych przedsiębiorstw zmusiła polskich menedżerów do budowy nowej strategii
konkurencyjnej. W tej sytuacji niezwykle ważną kwestią stało się zbudowanie
całkowicie nowych rodzajów przewagi konkurencyjnej, które umożliwiłyby przedsiębiorstwom konkurowanie z zagranicznymi inwestorami. Zdolność do konkurowania w długim okresie wymaga od przedsiębiorstw wypracowania przewagi konkurencyjnej o charakterze trwałym, gdyż tylko trwała przewaga konkurencyjna
umożliwia osiągniecie ponadprzeciętnych wyników w dłuższym okresie2.
1

Polskie przedsiębiorstwa autor definiuje jako przedsiębiorstwa bez udziału kapitału zagranicznego.
M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006, s. 38.
2
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Z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw bardzo istotne staje się zatem określenie tych potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej, które będą całkowicie odmienne od dotychczas stosowanych. W chwili obecnej krąg podmiotów konkurencyjnych rozszerzył się, zgodnie z teorią M.E. Portera, o dotychczasowych partnerów biznesowych – dostawców zagranicznych. W tej sytuacji polskie przedsiębiorstwa muszą
konkurować na bazie trwałej przewagi konkurencyjnej, a nie, jak dotychczas, krótkotrwałej przewagi konkurencyjnej, jak np. „wyłączność” na współpracę z firmami zagranicznymi. Tym samym warto zapoznać się z zachowaniami polskich przedsiębiorstw w warunkach ekspansji przedsiębiorstw zagranicznych na rynku krajowym
oraz zdiagnozować podejmowane przez nie działania, umożliwiające im skuteczne
konkurowanie na rynku. Prezentacja przypadków polskich przedsiębiorstw, którym
udało się wygrać z konkurentami zagranicznymi, może stanowić przekonujący przykład dla innych polskich podmiotów, jak należy reagować w takich sytuacjach.

2. Aktywność zagranicznych przedsiębiorstw na rynku polskim
Proces integracji polskiej gospodarki ze wspólnym rynkiem europejskim przyczynił się do tego, że wiele zagranicznych przedsiębiorstw zdecydowało się na reprezentowanie swoich interesów z pominięciem polskich przedsiębiorstw. W ciągu zaledwie
trzech lat od wejścia Polski do UE (2004-2006) liczba podmiotów zagranicznych
funkcjonujących na polskim rynku wzrosła o 14% (tab. 1). Największy, bo wynoszący
ok. 20% wzrost liczby przedsiębiorstw zagranicznych w okresie 2004-2005 zaobserwowano w grupie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. Jednocześnie
można zauważyć, iż udział podmiotów zagranicznych w podmiotach ogółem w Polsce
zwiększył się z 4,3% w 2002 r. do 5% w 2006 roku3.
Tabela 1. Podmioty zagraniczne z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2002-2006
Wyszczególnienie
Podmioty ogółem
Podmioty o liczbie pracujących do 9 osób
Podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49
Podmioty o liczbie pracujących od 50 do 249
Podmioty o liczbie pracujących <250

Lata
Dynamika
2002
2003
2004
2005
2006 2006/2004
14 488 15 371 15 816 16 837 18 015
114%
8 578 9 003 9 257 9 860 10 652
115%
3 195 3 512 3 603 3 856 4 009
111%
1 983 2 088 2 117 2 221 2 346
111%
732
768
839
900 1 008
120%

Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa
2007, s. 28.

Należy również podkreślić, iż trzy branże – obsługa finansowa firm (35,44%
ogółu nowych podmiotów zagranicznych powstałych w 2006 r.) oraz handel i na3

Obliczenia własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w
2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 30.
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prawy (21% ogółu nowych podmiotów zagranicznych powstałych w 2006 r.) oraz
przetwórstwo przemysłowe (18,7% ogółu nowych podmiotów zagranicznych powstałych w 2006 r.) stały się głównymi kierunkami inwestycji zagranicznych4.
Ponadto przedsiębiorstwa zagraniczne w 2006 r. zainwestowały o 32% więcej
środków na budowę własnych przedsiębiorstw niż w 2004 roku5. Wielkość tych
inwestycji może stanowić o poważnych konsekwencjach dla polskich przedsiębiorstw, które będą musiały również inwestować większe środki w celu utrzymania
własnej pozycji na rynku polskim (tab. 2).
Tabela 2. Inwestycje ogółem i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce w okresie 2002-2006
(w mln zł)

Sektor prywatny:
własność
Sektory razem
zagraniczna

Sektor

Podmioty
o liczbie
pracujących
>9 osób
>9 i <50 osób

2002

2003

2004

2005

2006

65 569,56 63 613,20 72 651,61 78 829,28 95 778,50

122

≥50 i ≤250 osób

15 512,80 15 453,98 19 563.05 20 798,59 25 458,51

130

>250 osób

42 413,92 41 913,76 45 866,48 50 442,51 61 479,72

134

>9 osób

18 594,30 22 219,71 26 150,36 28 864.25 36 077,42

138

≥50 i ≤250 osób
>250 osób

6 245,45

7 222,08

7 588,18

132

8 840,28

>9 i <50 osób

7 642,84

2006/2004
(w %)

887,77

1 039,58

1 207,62

1 167,30

1 417,46

117

4 187,35

4 627,16

5 888.66

6 025,98

8 094,56

137

13 519,18 16 552,97 19 054,09 21 670,97 26 565,40
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Źródło: Baza Pont-Info Gospodarka.

Przedsiębiorstwa zagraniczne zwiększyły nie tylko liczbę swoich podmiotów,
ale też we wszystkich grupach (małe, średnie, duże) udział inwestycji w inwestycjach ogółem zrealizowanych na polskim rynku. Największy wzrost zagranicznych
inwestycji w okresie 2004-2006 odnotowano w grupie dużych przedsiębiorstw,
albowiem inwestycje zagranicznych dużych przedsiębiorstw zwiększyły się o 39%
w 2006 r. w stosunku do 2004 roku. Podobny wzrost inwestycji przedsiębiorstw
zagranicznych zaobserwowano w grupie średnich i najmniejszych podmiotów.
Ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych na rynek polski stała się obecnie faktem niepodważalnym. Oznacza to, iż polskie przedsiębiorstwa muszą wdrożyć
wiele działań konkurencyjnych, aby przeciwstawić się tej ekspansji. Zachowania
polskich przedsiębiorstw muszą więc uwzględniać działania pozwalające im na
osiągnięcie poziomu rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych.
4 Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa
2007, s. 29.
5 Tamże.
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3. Zachowania polskich przedsiębiorstw
wobec ekspansji inwestorów zagranicznych
Poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa jest wynikiem działań krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych składających się na strategię
konkurencyjną6. Ważne jest, jak podkreśla A. Kaleta, iż przewaga konkurencyjna
nie jest efektem okazjonalnych działań, lecz wynikiem długofalowego i konsekwentnego działania, skupionego w ramach procesu tworzenia strategii7. Obecnie
strategia, wbrew etymologii tego słowa, niekoniecznie musi ograniczać się wyłącznie do wojny konkurencyjnej, może również uwzględniać potrzebę współpracy
z konkurentami. Istnieją trzy podstawowe reakcje przedsiębiorstwa na działania
konkurenta zagranicznego: walka konkurencyjna (competition), współpraca (co-operation) i wyjście z segmentu sektora.
Strategia konfrontacji wobec ekspansji konkurencji zagranicznej polega na
wdrożeniu jednej z trzech ogólnych strategii konkurencji: przywództwa kosztowego, zróżnicowania i koncentracji8.
W sytuacji nawiązania współpracy może ona polegać na aliansie komplementarnym, który najlepiej odzwierciedla sytuację, w jakiej znajdują się polskie przedsiębiorstwa w warunkach ekspansji inwestorów zagranicznych.
Z kolei wyjście z segmentu i rezygnacja z walki konkurencyjnej dotyczy sytuacji, gdy polskie przedsiębiorstwo ogranicza swoją działalność w segmencie, w
którym pojawił się inwestor zagraniczny, i koncentruje się w innych obszarach
działalności. Najbardziej pesymistycznym scenariuszem reakcji na wejście zagranicznego podmiotu jest likwidacja polskiego przedsiębiorstwa.
W polskich przedsiębiorstwach reakcje na ekspansję przedsiębiorstw zagranicznych na nasz rynek były zróżnicowane w zależności od okresu, w jakim następował
ten proces. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia najczęstszą reakcją
przedsiębiorstwa na ekspansję zagraniczną była rezygnacja z konfrontacji. Polskie
przedsiębiorstwa wychodziły z założenia, iż z przedsiębiorstwami zagranicznymi nie
uda się wygrać walki konkurencyjnej, więc ograniczenie działalności jest lepszym
rozwiązaniem niż walka konkurencyjna z góry skazana na niepowodzenie.
Z czasem zaobserwowano, iż polskie przedsiębiorstwa, wraz z nabywaniem coraz większego doświadczenia w funkcjonowaniu na wolnym rynku, decydowały
6 M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia,
Wyd. AE, Poznań 1998, s. 107.
7 A. Kaleta, Wdrażanie strategii w praktyce krajowych przedsiębiorstw jako czynnik ich przewagi konkurencyjnej, [w:] Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne –
problemy i polskie wyzwania, red. M. Moszkowicz, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały nr 18, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 46.
8 M.E. Porter, wyd. cyt., s. 38.
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się na przeciwstawienie obcemu konkurentowi. Duże znaczenie w procesie nauki
polskich przedsiębiorstw w konkurowaniu miały przedsiębiorstwa zagraniczne.
Znajduje to potwierdzenie w badaniach M. Kolarz, gdyż przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego przyczyniają się do poprawy innowacyjności, zdolności adaptowania nowoczesnych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i z zakresu organizacji i zarządzania polskich przedsiębiorstw9. Zdaniem W. Szymańskiego polskie przedsiębiorstwa, w latach poprzedzających okres wejścia Polski do
Unii Europejskiej, opierały konkurencyjność przede wszystkim na tradycyjnych,
łatwych do imitacji dziedzinach przewagi konkurencyjnej, do których można przyporządkować: relatywnie niskie koszty siły roboczej i surowców czy zaniżoną cenę
polskiej waluty10. Przedsiębiorstwa polskie opierały zatem swoją strategię na przywództwie kosztowym i podejmowały walkę konkurencyjną, stosując tę strategię
wobec inwestorów zagranicznych.
Obecnie, gdy polski rynek w pełni przynależy do zjednoczonego rynku europejskiego, działania polskich przedsiębiorstw, powinny jednak przybliżać się do
działań charakteryzujących strategię zróżnicowania. W strategii zróżnicowania
najważniejsza jest wartość ekonomiczna, czyli11: zwiększenie rozmaitości oferowanych produktów, sprawna dostawa i serwisowanie tych produktów, dostosowanie ich do potrzeb indywidualnych klientów, co niektórzy polscy menedżerowie doskonale zrozumieli i zaczęli odnosić sukcesy. Niestety, wyniki badań realizowanych w tych obszarach wciąż wskazują, iż polskie przedsiębiorstwa traktują
przywództwo kosztowe jako najlepszą strategię na rynku polskim i tylko część
przedsiębiorstw wybiera strategię zróżnicowania jako strategię konkurencyjną.
Takie wnioski można wysnuć z badań nt. czynników sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE przeprowadzonych przez zespół Katedry Zarządzania Strategicznego SGH12. Otóż okazuje się, iż polskie przedsiębiorstwa upatrują w konkurencyjnych kosztach pracy najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej. W grupie badanych przedsiębiorstw aż 44% wskazało, iż stosuje strategię przewagi kosztowej, a 23% wykorzystuje strategię zróżnicowania (przewagę czasową oraz markę
i renomę firmy). Jednocześnie, przedsiębiorstwa najczęściej wybierają cenę jako
stosowany instrument konkurowania (tab. 3). Niemniej jednak, w badaniu M. Goryni, analizującym zachowania polskich przedsiębiorstw wobec ekspansji zagranicznych przedsiębiorstw, zauważa się rosnącą wagę czynników współtworzących
9 M. Kolarz, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw
w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 129.
10 W. Szymański, Uwarunkowania makroekonomiczne a orientacja eksportowa przedsiębiorców, [w:] Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, red. K. Kuciński, IFGN SGH, Warszawa 1999.
11 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 24.
12 Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Z. Pierścionek,
S. Jurek-Stępień, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
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Tabela 3. Najczęściej wskazywane instrumenty konkurowania polskich przedsiębiorstw
w stosunku do przeciętnej firmy zagranicznej na polskim rynku
Instrumenty konkurowania
Cena
Nowoczesność
Jakość
Warunki płatności
Terminowość dostaw
Kompleksowość oferty
Reklama i promocja sprzedaży
Warunki dostaw
Marka produktu
Częstotliwość wprowadzania nowych produktów

Sytuacja
obecna
za 3 lata
liczba wskazań
72
72
72
72
71
72
71
72
71
72
69
70
69
70
64
65
64
65
64
64

Źródło: Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005, s. 220.

wartość ekonomiczną, jak np. nowoczesność, terminowość dostaw czy też kompleksowość ofert13. Fakt ten umożliwia sformułowanie twierdzenia, iż następuje
trwała zmiana wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie stosowania wyższego
rzędu instrumentów konkurowania ponad cenę.

4. Zachowania przedsiębiorstw wobec ekspansji zagranicznej
na przykładzie firmy z branży zoologicznej
Rynek zoologiczny w Polsce w ostatnich latach przeobraził się z segmentu w
branży rolnictwa w samodzielny sektor o bardzo dużym potencjale wzrostu, na
którym, podobnie jak na świecie, walka konkurencyjna odbywa się pomiędzy koncernami o znaczeniu globalnym, takimi jak np. Mars, Procter&Gamble czy Nestle.
Ponadto na tym rynku działa wiele przedsiębiorstw międzynarodowych z Kanady,
Niemiec czy też Włoch. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
większość tych firm działało na naszym rynku we współpracy z polskimi dystrybutorami, np. Nestle dystrybuowało produkty przez polską spółkę Euro-Zoo Sp. z o.o.
W końcu lat dziewięćdziesiątych firmy te zainwestowały w tworzenie własnych
oddziałów dystrybucyjno-produkcyjnych. Jednocześnie pozostałe przedsiębiorstwa
zagraniczne bacznie obserwowały polski rynek i w 2004 r., tj. z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zdecydowały się na rezygnację z dystrybucji własnych towarów na naszym rynku przez polskich dystrybutorów (np. Ferplast – Włochy, Vitacraft – Niemcy). Wzrost zainteresowania polskim rynkiem ze strony
13

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE,
Warszawa 2005, s. 220.
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przedsiębiorstw zagranicznych wynika nie tylko z wielkości rynku zoologicznego,
ale również z jego wysokiej dynamiki rozwoju. Szacuje się bowiem, iż wielkość
rynku zoologicznego w Polsce już w 2005 r. osiągnęła 10 mld zł, a dynamika
wzrostu w 2004 r. wynosiła 5,8%, natomiast w 2007 r. aż 10%14. Patrząc wyłącznie
na populację psów i kotów, okazuje się, że w 2005 r. było 9 mln psów i 7 mln kotów w Polsce15. Według badań Euromonitora, w Polsce 16% tych zwierząt jest
żywionych karmami, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Niemczech wskaźnik ten
wynosi nawet 30%16. Szacuje się zatem dalszy dynamiczny wzrost w tej branży w
najbliższych latach z uwagi na rosnącą zamożność polskiego społeczeństwa. W
obszarze działania firm zoologicznych pozostaje również produkcja i sprzedaż
produktów dla gryzoni, ptaków egzotycznych oraz ryb akwarystycznych.
Spółka Euro-Zoo Sp. z o.o. jest największym polskim przedsiębiorstwem w
branży zoologicznej. Została założona w 1989 r. i do chwili obecnej należy wyłącznie do polskiego kapitału. Obecnie spółka działa nie tylko na rynku polskim,
ale również eksportuje towary do Belgii, Danii, Izraela, Litwy, Łotwy, Szwecji,
Norwegii, Rosji i Ukrainy. Firma ta zatrudnia ok. 230 osób. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia spółka dystrybuowała na rynku polskim towary
koncernów na zasadzie wyłączności. Po utracie tych przywilejów, w połowie tej
dekady, spółka ograniczyła swoją działalność, nie podejmując działań wobec ekspansji inwestorów zagranicznych i nie wierząc w sens walki z koncernami globalnymi. Spółka zaczęła koncentrować się na pozostałych segmentach rynku zoologicznego, w których te koncerny nie działały.
Kolejną falę ekspansji zagranicznych inwestycji na polskim rynku zoologicznym można było zaobserwować w 2004 roku. Międzynarodowe przedsiębiorstwa z
Niemiec, Włoch i Hiszpanii podjęły decyzje o bezpośrednich inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. W tej sytuacji spółka Euro-Zoo podjęła działania zmierzające do przygotowania przedsiębiorstwa do walki konkurencyjnej z
zagraniczną konkurencją. Spółka nawiązała również współpracę z pracownikami
naukowymi w celu przygotowania i oceny wybranych działań konkurencyjnych w tym
zakresie. Co warte podkreślenia, Spółka Euro-Zoo kontynuuje współpracę i korzysta
z pomocy polskiej kadry naukowej. Instrumenty zmierzające do zwiększenia potencjału konkurencyjnego zaplanowano głównie w następujących obszarach:
– rozszerzenie asortymentu oferowanego klientom wraz z budową własnych marek,
– rozwój struktury handlowej w celu pełnego pokrycia Polski własną siecią dystrybucji.
W rezultacie wdrożenia pierwszych instrumentów liczba towarów w ofercie
spółki w okresie 2004-2007 wzrosła o ponad 52% (tab. 4). Ponadto Euro-Zoo pod14

Polski Związek Kynologiczny za „Polski Rynek Zoologiczny. Pet Market” 2005 nr 1, s. 15.
Dog Ford – Poland Euromonitor International: Country Sektor Briefing, September 2007,
„Polski Rynek Zoologiczny. Pet Market” 2005 nr 1, s. 15.
16 A. Klementowski, Złoto w misce, „Rynek Zoologiczny” 2008 (marzec), s. 14.
15
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jęła ściślejszą współpracę z wybranymi dostawcami ze Stanów Zjednoczonych.
Spółka bowiem nawiązała współpracę z koncernem Colgate Palmolive w zakresie
dystrybucji produktów zoologicznych marki Hills na terenie Polski.
Tabela 4. Rozwój asortymentu w spółce Euro-Zoo Sp. z o.o. w okresie 2004-2007
Wyszczególnienie
Nowości w ofercie
Liczba towarów w obrocie

Lata
2004
331
6447

2005
416
6660

2006
2931
8796

Dynamika
2007/2004
388%
152%

2007
1284
9808

Źródło: dane Euro-Zoo Sp. z o.o.

W drugiej części planu działań zmierzających do zwiększenia potencjału konkurencyjnego spółki Euro-Zoo podjęto następujące działania:
– usprawnienie systemu dystrybucji towarów, czyli rozbudowę liczby filii w
Polsce wraz z wdrożeniem nowych form dystrybucji towarów, w tym np. uruchomienie internetowego systemu zamówień dla klientów 24 h, otwarcie jednostek handlowych typu cash&carry,
– rozbudowanie struktury działu sprzedaży.
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Rys. 1. System dystrybucji Euro-Zoo Sp. z o.o. w Polsce – stan na grudzień 2007
Źródło: dane Euro-Zoo Sp. z o.o.
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W roku 2004 spółka posiadała filie w następujących miastach: Warszawa,
Gdańsk, Poznań, Katowice i Kraków. Ogólnopolski system dystrybucji ograniczony do 5 filii nie umożliwiał jednak opanowania hurtowego rynku zoologicznego w
Polsce. W związku z tym zarząd spółki podjął decyzję o rozwoju własnej sieci
dystrybucyjnej w celu osiągnięcia oligopolistycznej pozycji na polskim rynku zoologicznym. W pierwszych krokach przejęto dwóch dystrybutorów w Lublinie i w
Szczecinie, a następnie utworzono własne placówki w Łodzi, Rzeszowie i Bydgoszczy, tak aby sieć dystrybucyjna pokryła cały obszar geograficzny Polski. Rozwój sieci dystrybucji w okresie 2005 -2007 przedstawiono na rys. 1.
Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały od przedsiębiorstwa poniesienia
znacznych nakładów inwestycyjnych, oszacowanych w sumie na ok. 10 mln zł w
okresie 2005-2007.
Podjęte w ramach planu strategicznego działania spowodowały, iż rola byłych
partnerów zagranicznych Euro-Zoo, którzy otworzyli własne przedsiębiorstwa w
Polsce po 2004 r., została znacznie ograniczona, a w przypadku jednego z nich
całkowicie zneutralizowana. Jednocześnie spółka ponownie nawiązała współpracę
z koncernami globalnymi Nestle i Mars w zakresie dystrybucji towarów. Tym samym przedsiębiorstwo zaczęło zdobywać coraz większe udziały w rynku i wzmacniać swoją sytuację finansową. Przychody w okresie 2005-2007 zaczęły dynamicznie rosnąć, osiągając tempo 34%, co znacznie przekracza średnią dynamikę wzrostu w tym sektorze (rys. 2).
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Rys. 2. Przychody spółki Euro-Zoo w okresie 2003-2008 (w tys. zł)
Źródło: dane Euro-Zoo Sp. z o.o.
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Przykład zachowania konkurencyjnego Euro-Zoo wobec ekspansji zagranicznych przedsiębiorstw wyraźnie wskazuje, iż rola polskich przedsiębiorstw na naszym rynku nie musi być drugoplanowa i mogą one dotrzymywać kroku doświadczonym przedsiębiorstwom zagranicznym.

5. Zakończenie
Obecna sytuacja polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach wzmożonej ekspansji przedsiębiorstw zagranicznych zdecydowanie zaprzecza głoszonym
przed przystąpieniem Polski do UE opiniom, iż będą one na własnym rynku ustępować przedsiębiorstwom zagranicznym i pełnić rolę drugorzędną. Polskie przedsiębiorstwa nie tylko podjęły odważne działania broniące swojego udziału w polskim
rynku, ale zaczęły się również dynamicznie rozwijać kosztem przedsiębiorstw zagranicznych. Proces ten mógł nastąpić tylko pod warunkiem zastosowania innych niż
dotychczas sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i zwrócenia się w kierunku zastosowania innych niż cena instrumentów konkurowania. Niestety wciąż
duży odsetek polskich przedsiębiorstw stosuje strategię konkurencyjną przywództwa
kosztowego wobec konkurencji zagranicznej, co należy ocenić negatywnie.
W tym momencie szczególną rolę odgrywa system edukacji biznesowej, gdyż,
jak wskazują przykłady polskich przedsiębiorstw nabyte w drodze praktycznego
konkurowania na rynku, jak i pozyskiwania wiedzy teoretycznej, przyczyniło się do
zmiany ich postaw. Ten szeroko rozpowszechniony model współpracy nauki i biznesu na świecie powinien ponownie zostać na szeroką skalę wdrożony w Polsce. Element ten może być, jako jeden z niewielu, wspierany przez Skarb Państwa (z uwagi
na ograniczenia przy udzielaniu pomocy państwowej). Pomoc państwowa bowiem
jest kierowana do uczelni wyższych, a nie bezpośrednio do polskich przedsiębiorstw.
Podsumowując, polskie przedsiębiorstwa są w stanie skutecznie konkurować z
przedsiębiorstwami zagranicznymi na własnym rynku. Nawet w obliczu silnej ekspansji zagranicznych inwestorów przedsiębiorstwa te nie ulegają w walce konkurencyjnej z o wiele bardziej doświadczonymi podmiotami zagranicznymi. Zdolność adaptacji polskich przedsiębiorstw do szybkich zmian warunków występujących w otoczeniu (1989-2007 to okres częstych zmian koniunktury) oraz skłonność
do uczenia się umożliwia twierdzenie, iż podmioty te będą w przyszłości odnosić
coraz większe sukcesy w konkurowaniu z zagranicznymi rywalami.
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THE COMPETITIVE BEHAVIOUR OF POLISH ENTERPRISES
AGAINST THE FOREIGN RIVALS EXPANSION ON POLISH MARKET
Summary
The conditions of functioning of Polish enterprises have deeply changed after Poland’s joining
the European Union. The integration process of Polish economy to the European one has enhanced
foreign companies to invest and create their own entities on the Polish market. In these conditions
Polish companies have to face a strong expansion of foreign companies on the Polish market. Within
the last three years the foreign companies have invested almost 32% more than in 2004. Only within
2004-2006 the number of foreign entities grew by 14%. These data emphasize the level of foreign
investments on the Polish market.
To compete with foreign rivals Polish companies have to apply new competitive strategies. The
research in this subject shows that the most used competitive strategy by Polish company is low cost
company. The strategy of low cost company against the foreign rivals is not the best answer since
Polish companies based their competitive advantages on low labour and raw materials cost and low
exchange rate of own currency. Fortunately, a part of Polish businesses is aware of the risk and disadvantages of low cost strategy and is competing with foreign investors using differentiation. Moreover
these companies have reached a success in competiting with foreign rivals. The paper presents a case
study of Polish company Euro-Zoo which has faced a growing number of foreign rivals in its sector.
Thanks to applied a differentiation strategy the company has grown rapidly and gained almost an
oligopoly position in the whole sale of pet market. The presented case study is only one of many
examples of Polish enterprises which have competed successfully with foreign rivals within last three
years. Polish companies have gained knowledge how to compete and protect their own territory.
Moreover their skills to adapt to a permanent change in their environments is a big advantage in a
new situation. These two facts can be the base of future success of a Polish company.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce

Stanisław Kiełczewski
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

PRAWDZIWY SUKCES FIRMY
JEST DZIECKIEM WIEDZY I INFORMACJI,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM
TALENTU JEJ TWÓRCY I REALIZATORA

1. Wstęp
Teza zawarta w tytule nawiązuje do „obszarów zainteresowań” wyróżnionych
w programie konferencji i stanowi – w zamyśle autora – ich realne spoiwo. Rozwinięcie i uprawdopodobnienie tej tezy wymaga jej uściślenia:
– „prawdziwy sukces firmy” to niekwestionowana i względnie trwała wysoka
pozycja konkurencyjna osiągnięta w danym sektorze na rynku globalnym, europejskim, krajowym lub lokalnym oraz jej pozytywny wpływ na warunki życia danej społeczności (lokalnej lub krajowej) mierzony wyznacznikami quality
of life. Prawdziwy sukces nie obejmuje sytuacji, w których jego źródłem jest
działalność niezgodna z prawem, etyką biznesu lub wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji,
– „wiedza” – to „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania”, a ściślej – zasób wiadomości z dziedziny zarządzania strategicznego,
– „informacja”– termin niedefiniowalny, w tym kontekście „wiadomość”,
– „talent” – nieprzeciętna zdolność twórcza w dziedzinie zarządzania strategicznego,
– „twórca” – pomysłodawca i realizator strategii firmy.
To „rzadkie dobro”, jakim jest talent twórcy strategii, jest podstawowym warunkiem sukcesu firmy działającej w turbulentnym otoczeniu. Jest tak dlatego, że
ani wiedza, jaką dysponujemy, ani informacja, jaką jesteśmy w stanie pozyskać i
przetworzyć, nie zapewnią uzyskania sukcesu. Wiedza z dziedziny zarządzania
strategicznego (tak jak i innych dyscyplin społecznych) nie jest wiedzą ścisłą i
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stanowi bardziej zbiór hipotez naukowych niż naukę. Jej opanowanie jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym do uzyskania sukcesu. Gdyby było
inaczej, osiąganie sukcesu byłoby proste i powszechne! Wiemy, że tak nie jest. To
po pierwsze. Po drugie, tworzenie i wdrażanie strategii wymaga wiedzy z wielu
innych dyscyplin naukowych i sektorów działalności, które charakteryzują się własną wiedzą sektorową. Co więcej, każdy obiekt, dla którego tworzymy strategię, ma
swoje specyficzne uwarunkowania w danym miejscu i czasie. Obszar wiedzy do
wykorzystania jest więc bardzo rozległy, a sygnały wynikające z jej penetracji
prowadzą często do wzajemnie wykluczających się konkluzji. Zapotrzebowanie
twórcy strategii na wiedzę jest więc ogromne i różnorodne, a jej efektywne spożytkowanie niesłychanie trudne.
To samo dotyczy potrzeb informacyjnych – czyli wiadomości. Wiemy, że są
nam potrzebne, ale nie wiemy do końca, które z nich są rzeczywiście ważne i wiarygodne, a które stanowią zupełnie zbędny balast informacyjny. Współczesne
techniki gromadzenia i przetwarzania informacji potęgują nasze oczekiwania związane z zasobem informacyjnym, ale nie gwarantuje on przecież tego, że wykorzystamy go w sposób, który zapewni nam sukces. To wiemy i praktyka to potwierdza. Poziom ryzyka w podejmowaniu decyzji strategicznych jest bardzo wysoki, a
koszty ekonomiczne i społeczne są często bardzo wysokie.

2. Wyszukiwanie optymalnej strategii
Rozwój informatyki narzuca dość powszechną wiarę w wysoce sformalizowane
procedury budowy strategii jako sposób na poszukiwanie optymalnej strategii firmy. Z
tej wiary wyrasta cały pakiet metod analizy strategicznej. Każda z tych metod zakłada,
że wystarczy dokonać odpowiednich operacji rachunkowych i na wyjściu będziemy
już wiedzieli, co należy robić, by odnieść sukces. Ta wiara i ten sposób tworzenia strategii to wyraz profesjonalizmu, żeby nie powiedzieć „rzemiosła strategicznego”. To
praca pożyteczna, lecz rutynowa. Do prawdziwego sukcesu firmy trzeba czegoś więcej. Tym czymś jest właśnie strategiczny talent, który potrafi połączyć sukces firmy
z szeroko rozumianym interesem społecznym (quality of life).
Konieczne jest tu przywołanie doświadczeń z dziedziny artystycznej. Wielu
adeptów studiuje malarstwo, muzykę, architekturę itd., ale tylko niektórzy z nich
osiągają sukces artystyczny i przechodzą do historii. Są to autentyczne talenty,
które trzeba umieć zauważyć i docenić. Ich wpływ bowiem na jakość życia (kulturę) jest bezsporny. Aby osiągnąć wysoki poziom zarządzania strategicznego, konieczne jest zauważenie takich talentów i stworzenie warunków do ich możliwie
najszerszego zaistnienia w sferze polskiej nauki i praktyki gospodarczej. Te talenty
właśnie potrafią z gęstwiny wiedzy i informacji wyłowić to, co jest naprawdę istotne, przyszłościowo nośne i dające szanse na prawdziwy sukces. Ten kierunek myś-
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lenia i działania jest tym bardziej potrzebny na poziomie struktur państwowych i
samorządowych. Jak znikoma jest bowiem liczba pozytywnych przykładów działań strategicznych władz zarządzających tymi strukturami i jak bardzo rozbudowany jest w nich aparat zarządzający! Relacja związanych z tym nakładów do efektów kształtuje się fatalnie.
Nie jest kwestią przypadku, że duża część utalentowanej młodzieży emigruje
bądź jest wyłapywana przez firmy zagraniczne działające w Polsce. Trzeba umieć
te talenty zatrzymać w kraju, zarówno na potrzeby praktyki, jak i nauki zarządzania
strategicznego. Takie próby podejmowane są w innych dziedzinach i my powinniśmy z tych doświadczeń korzystać, twórczo adaptując je do specyfiki naszego zawodu. Przywołam tylko jeden przykład tego typu działań, szczególnie interesujący.
Niedawno zorganizowano konkurs młodych talentów muzycznych, by wyselekcjonować najzdolniejszych i zadbać o rozwój ich talentów. To właśnie jest ten kierunek myślenia i działania, który otwiera nowe perspektywy rozwojowe. Wyselekcjonowanie i zagospodarowanie talentów muzycznych wydaje się nieporównanie
łatwiejsze niż „odłowienie” talentów strategicznych. Więcej: czy to w ogóle jest
możliwe? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta z kilku przynajmniej powodów.
Oto niektóre z nich:
1. W sferze publicznej władze pochodzą z wyboru i ich „potencjał myślenia strategicznego” nie jest weryfikowany. Obsada stanowisk kierowniczych pochodzi formalnie z konkursów, ale konkursy zwykle są mniej lub bardziej „ustawione”. Władze publiczne w kwestiach strategicznych podpierają się zwykle opiniami ekspertów
i firm doradczych. Te firmy i ci eksperci działają zwykle w logice komercyjnej, co w
praktyce oznacza, że albo doradzają to, co chciałby usłyszeć zleceniodawca, albo
lobbują na rzecz określonej grupy interesów. Efekt strategiczny tego intelektualnego
wsparcia jest często wysoce wątpliwy, a bywa czasami nawet kryminogenny.
2. W firmach państwowych dzieje się często podobnie i podobnie efekty strategiczne nie są zbyt budujące.
3. W firmach prywatnych troska o zabezpieczenie interesów właściciela jest
naturalnie nieporównanie większa, ale wszędzie tam, gdzie następuje oddzielenie
funkcji własności i zarządzania, ryzyko błędnych decyzji strategicznych jest wysokie, ponieważ następuje asymetria informacyjna między pryncypałem i agentem.
4. W spółkach, w których interesy właścicieli reprezentuje rada nadzorcza,
strategia firmy jest zwykle wypadkową różnych opcji, co w dużym stopniu redukuje szanse na wykreowanie ciekawych projektów strategicznych.
Mimo istnienia tych wszystkich ograniczeń wielkie korporacje zachodnie jakoś
sobie radzą, a ich kłopoty wynikają przede wszystkim z bardzo skutecznej konkurencji firm azjatyckich i południowo-amerykańskich, które potrafiły „zaadaptować” ich dorobek naukowo-techniczny. Jedne i drugie potrafiły też skutecznie
zaistnieć na rynku polskim jako producenci, usługodawcy i eksporterzy, zajmując
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dominującą pozycję w większości sektorów. Ta konstatacja jest o tyle istotna, że
znakomicie wyostrza dramatyzm naszej sytuacji gospodarczej w dłuższym, strategicznym wymiarze czasu. Grozi to tym, że specialite de la maison polskiej gospodarki będzie tania siła robocza i oscypek. W tak zarysowanych polskich warunkach, świadomie przerysowanych, problem „odłowienia” talentów strategicznych
na potrzeby organizacji gospodarczych i władz publicznych wszystkich szczebli
powinno być traktowane jako zadanie priorytetowe. Priorytetowe, ponieważ w
naszych warunkach jest to najbardziej realistyczny sposób na wyjście z gospodarczej marginalizacji. Z tego stwierdzenia nie wynika jednak, kto i jak to zadanie
powinien podjąć.
Przyznaję, że nie wiem do końca, jak to zadanie należy zrealizować, ale jestem
głęboko przekonany nie tylko o jego zasadności, lecz również o szansach realizacyjnych mimo istniejących zagrożeń. Możliwe scenariusze realizacyjne – tak jak je
dzisiaj widzę – przedstawiałyby się następująco:
Wariant „ewolucyjny”:
1. Promocja kierunku zarządzania strategicznego jako najważniejszego (spinającego) kierunku studiów ekonomicznych.
2. Wyselekcjonowany nabór studentów na ten kierunek.
3. Wprowadzenie obowiązkowych praktyk.
4. Zapewnienie doborowej obsady dydaktycznej z udziałem wybitnych przedstawicieli praktyki.
5. Zapewnienie odpowiedniej ilości godzin dydaktycznych i środków finansowych.
6. Opracowanie programu i niestandardowych metod dydaktycznych.
Wariant „rewolucyjny”:
1. Stworzenie odpowiedniego klimatu dla idei poszukiwania i kształcenia talentów strategicznych do obsługi krajowego biznesu i władz publicznych (stworzenie zasobu polskich talentów strategicznych). Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji programowej. Uzyskanie poparcia ze strony władz państwowych i samorządowych (patronat), PTE i Biznes Center. Zainteresowanie mediów. Rozpoznanie możliwości pozyskania środków finansowych (biznes, środki UE, budżet centralny, budżety lokalne).
2. Opracowanie i ogłoszenie przez międzyuczelniany i biznesowy zespół regulaminu otwartego konkursu talentów zarządzania strategicznego.
3. Uruchomienie we Wrocławiu Instytutu Kreatywnej Strategii dla wyselekcjonowanej młodzieży akademickiej, w którym zajęcia prowadziliby najwybitniejsi
przedstawiciele różnych ośrodków naukowych i praktyków w sposób niekonwencjonalny. Skład zespołu obejmowałby specjalistów reprezentujących różne dyscypliny.
4. Z uwagi na prototypowy charakter projektu dopracowanie w szczegółach jego funkcjonowania w tym etapie nie jest ani możliwe, ani sensowne. Jego doskonalenie powinno odbywać się w czasie realizacji.
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Uzasadnienie celowości realizacji projektu:
1. Szansa dotarcia do potencjalnych talentów strategicznych i wprowadzenie
ich do obiegu w polskiej gospodarce i administracji.
2. Szansa na wyeliminowanie z tych obszarów ludzi przypadkowych.
3. Możliwość przyspieszenia i potanienia decyzji strategicznych (ważniejsze
jest, żeby ten, kto maluje obrazy, miał talent malarski, niż uzbrajanie go w drogie
farby i pędzle).
4. W szybko zmieniającym się świecie (a zwłaszcza Polsce) rutynowe podejście do zarządzania strategicznego nie rokuje dobrych perspektyw, ponieważ nasza
pozycja konkurencyjna jest wyraźnie słabsza z przyczyn technicznych, kadrowych,
zasobów surowcowych i kapitałowych. Znajomość standardowych metod tworzenia i wdrażania strategii jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do
osiągnięcia sukcesów, które pozwoliłyby zmniejszyć dystans, jaki dzieli nas od
czołówki krajów wysoko rozwiniętych. Dlatego potrzebne są metody niekonwencjonalne. Mogą w tym pomóc talenty strategiczne.
5. Talent strategiczny właśnie dlatego jest talentem, że w danych warunkach,
miejscu i czasie potrafi dostrzec szanse i zredukować zagrożenia,
6. Ryzyko przedsięwzięcia oceniam jako minimalne w znaczeniu ekonomicznym, gdyż jego realizacja nie wymaga praktycznie żadnych znaczących nakładów,
a powinna przynieść trudne do oszacowania efekty w skali mikro- i makroekonomicznej. Potencjalne ryzyko związane jest z reakcją środowiska naukowego i politycznego (niezależnie od rządzącej partii). Dla środowiska jest to nowe wyzwanie.
Dla ludzi przypadkowych „obsadzonych” w biznesie i administracji jest to zagrożenie utratą stanowisk.
Mam nadzieję, że kiedy wszyscy prześcigają się w deklarowaniu, że kapitał
ludzki jest najcenniejszy – zechcą zgodzić się z tym, że najcenniejszym składnikiem tego kapitału są właśnie talenty strategiczne. Od tego, czy pojawią się one w
firmach i na szczytach władz, zależy i przyszłość świata, i Polski, i firmy.

3. Uwagi końcowe
Stosowane w światowej praktyce metody tworzenia i wdrażania strategii są podobne i dadzą się podzielić na następujące typy:
a) jawne, tworzone zgodnie z zasadami sztuki według metod opisanych w fachowej literaturze,
b) kroczące, doraźnie korygowane,
c) niejawne, wspierane tajnymi porozumieniami, odpowiednimi regulacjami
prawnymi, władzą polityczną, korupcją, a w skrajnych przypadkach siłą militarną.
d) strategie niekonwencjonalne, do których tworzenia zdolne są tylko talenty
strategiczne, nie mieszczą się w typie „b” i „c” i wnoszą nową jakość do typu „a”.
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Nie wiem, na czym one w każdym konkretnym przypadku powinny polegać.
Wiem jednak, że powinny odbiegać od dziś obowiązujących standardów. Należy
poszukiwać aniołów polskiego biznesu i aniołów polskiej administracji. Ucieczka
uczelni ekonomicznych w mnożenie wąsko specjalistycznych dyscyplin i pusty
marketing (akademie, uniwersytety i może coś jeszcze bardziej atrakcyjnego rynkowo) na dłuższą metę niczego nie zmieni. Na wszystkich poziomach decyzyjnych
cierpimy na brak talentów strategicznych. Problemy rozwojowe dzielą się na bardzo ważne, mniej ważne i zupełnie nieważne. Prawdziwe strategie są najważniejsze. Niestety nie wszyscy chcą lub są w stanie to zauważyć.

GENUINE PROGRESS OF FIRM IS A CHILD OF KNOWLEDGE
AND INFORMATION BUT FIRST OF ALL
TALENT OF ITS CREATOR AND EXECUTOR
Summary
Polish economic organizations, state and local authorities need strategic talents who should be
discovered, developed and used. We are convicted on marginalization if we do not take this task. I try
to prove this thesis. I also try to present how to increase this most valuable staff potential. Economic
colleges, but particularly strategic management departments have in the realization of these tasks an
important role to play.
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OKAZJE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

1. Wstęp
Zarządzanie strategiczne, jak inne nurty zarządzania, rozwija się zarówno indukcyjnie, jak i dedukcyjnie. Badania o charakterze empirycznym z wnioskowaniem indukcyjnym dotyczą przede wszystkim identyfikacji rodzajów czynników
decydujących o przewadze konkurencyjnej lub – w nieco innym przekroju – identyfikacji czynników sukcesu. Badania o charakterze dedukcyjnym obejmują najczęściej modelowanie procesów i struktur zarządzania strategicznego. Spośród
podstawowych szkół zarządzania strategicznego chyba najmniejszy udział w różnorakich eksploracjach ma szkoła ewolucyjna. Intuicyjnie wydaje się, że emergentne strategie lub też emergentne części strategii, wraz z narastającą turbulencją i
nieprzewidywalnością otoczenia, powinny nabierać znaczenia. Badania w tym
zakresie są jednak niezwykle skromne, być może dlatego, że wykazałyby nadmierne idealizacje pozostałych szkół, ograniczając tym samym ich rozwój. Nieliczne są
również próby opanowania ex ante procesów emergentnych, a w tym planowanego
wykorzystywania okazji. O tym, czy to jest możliwe w podejściach dedukcyjnych i
indukcyjnych, jest ten artykuł.

2. Ważność okazji w rozwoju przedsiębiorstwa
Plan, zwłaszcza długofalowy, strategiczny, pozostaje w kontrpozycji w stosunku do pożądanych współcześnie, elastycznych zachowań organizacji. Z badań opisanych przez P. Skata-Rordama [Skat-Rordam 2003] wynika, że okazje mają coraz
większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstwa. J.C. Collins i J.I. Porras udowodnili nawet, że część największych korporacji amerykańskich opiera swoje strategie
rozwoju na okazjach [Collins, Porras 2003].
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Własne badania w tym zakresie, rozpoczęte w 2004 r., miały przede wszystkim
na celu:
1) ustalenie, czy polskie przedsiębiorstwa w ogóle są elastyczne i w ten sposób
pośrednio – czy mają potencjał do wykorzystywania okazji,
2) ustalenie skali rozwoju przedsiębiorstw poprzez okazje,
3) zidentyfikowanie rodzajów zasobów niezbędnych do wykorzystywania okazji.
Realizując pierwszy cel, zaproponowano oryginalną metodę badania elastyczności przedsiębiorstw opartą na wielowymiarowej analizie porównawczej przy
przyjęciu następujących szczegółowych kryteriów ocen [Krupski 2005b]:
– innowacje produktowe,
– współpraca i partnerstwo,
– internacjonalizacja i dywersyfikacja działalności,
– decentralizacja decyzji/szybkość decyzji,
– obserwacja klientów i konkurentów,
– próby pozyskania nowych klientów, próby wejścia na nowe rynki,
– szkolenia, ogólna aktywność edukacyjna pracowników,
– dostęp do własnych lub obcych środków finansowych i innych.
Wykorzystując tę metodę, zbadano elastyczność 180 firm [Krupski 2005a].
Stwierdzono, że 51% to firmy średnio elastyczne, a 41% to firmy bardzo elastyczne.
Z badań wyraźnie nie wynika, że firmy mniejsze są bardziej elastyczne od
większych lub że jest odwrotnie. Stwierdzono jedynie, że w dużych firmach przypadki małej elastyczności w ogóle nie występują. Wśród czynników zmniejszających elastyczność firm jest jeden niezależny od wielkości przedsiębiorstw. Jest nim
ograniczony dostęp do własnych lub obcych środków finansowych.
Drugi nurt badawczy dotyczył istoty i wagi okazji w rozwoju przedsiębiorstwa.
Z jednej strony zdefiniowano okazję w kategorii wartości oczekiwanej (z użyciem
prawdopodobieństwa). Zaproponowano określoną strukturę cyklu życia okazji
[Zarządzanie... 2005]. Z drugiej strony zbadano, w jakiej skali okazja decyduje o
kierunkach rozwoju firm. Zbadano 155 firm średnich, małych i mikro. W 83 firmach (54%) stwierdzono, że o ich rozwoju zadecydował przypadek o charakterze
okazji. W wyniku badań wyodrębniono 10 rodzajów okazji [Krupski 2005c]:
– wyjątkowo tani, nie zaplanowany zakup środka produkcji, placu, lokalu itp.,
– niespodziewane oferty współpracy ze strony dużej, znanej firmy,
– wykorzystanie różnych środków pomocowych funduszy UE,
– nowe, sprzyjające rozwiązania systemowe,
– wykup upadającego, lokalnego konkurenta,
– wycofanie się z rynku lokalnego konkurenta i przejęcie jego klientów,
– pozyskanie nowego inwestora, połączenie firm,
– usuwanie awarii,
– niespodziewane wygranie przetargu,
– nieprzewidziany wzrost zapotrzebowania ze strony otoczenia dalszego.

158
W badaniach określono również skutki rozwojowe wymienionych okazji dla
badanych przedsiębiorstw w postaci:
– istotnego wzrostu sprzedaży w ramach dotychczasowej działalności,
– dywersyfikacji koncentrycznej,
– dywersyfikacji konglomeratowej,
– całkowicie nowej domeny (produkt i rynek) z jednoczesną likwidacją dotychczasowej działalności.
Wnioski z badań są następujące: O rozwoju w co drugiej małej lub średniej
firmie decyduje przypadek. Firmy wykorzystują nadarzające się różne okazje, by
powiększyć sprzedaż w ramach dotychczasowej działalności oraz wejść na nowe
rynki. Podejmują również ryzyko wprowadzania nowych domen, czasami nie mających żadnego związku z dotychczasową działalnością. Większość okazji związana jest z nieplanowanym zakupem środków produkcji, placów, lokali, budynków
po atrakcyjnej, niskiej cenie. Ponad połowa stwierdzonych przypadków prowadzi
do uruchomienia nowej działalności bez jakiegokolwiek związku z dotychczasowym profilem firmy. Z pozostałymi rodzajami okazji wiąże się wzrost sprzedaży w
ramach dotychczasowej działalności na tych samych lub nowych rynkach albo
wprowadzenie pokrewnych domen.
Kolejnym nurtem badawczym stała się problematyka zasobów organizacji w
podwójnym kontekście. Po pierwsze w kontekście elastyczności organizacji egzemplifikowanej jej potencjałem w zakresie wykorzystywania okazji. Po drugie w
kontekście Barneyowskich cech zasobów, na których powinno się budować strategie organizacji. Celami tych badań było więc:
– zidentyfikowanie tych rodzajów zasobów, które mają decydujący wpływ na
wykorzystywanie okazji,
– określenie cech poszczególnych rodzajów zasobów z punktu widzenia ich oryginalności i typowania tych rodzajów zasobów, które będąc podstawą przewagi
konkurencyjnej, będą trzonem strategii firmy.
Zbadano 151 firm dużych, średnich, małych i mikro. Przedmiotem badań były następujące zasoby, co do których istniało podejrzenie, że mogą być przynajmniej
względnie oryginalne w przedsiębiorstwach w skali swych sektorów [Krupski 2006d]:
– wiedza (wsparta zbiorami informacji w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej), umiejętności i talenty pracowników (specjalistyczne, elitarne, oryginalne),
– podstawy i zachowania pracownicze (lojalność, dyspozycyjność, kreatywność),
motywacje i inne elementy kultury organizacyjnej,
– relacje z otoczeniem uprzywilejowane, sformalizowane (koncesje, certyfikaty,
uprzywilejowanie wynikające z umów),
– relacje z otoczeniem uprzywilejowane, nie sformalizowane (wynikające z kontaktów osobistych, zaufania i lojalności, koneksji itp.),
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–

technologie branżowe (np. posiadane patenty, kosztochłonne high technologies
lub wartościowe ze względu na tradycje),
– technologie informatyczne (autorskie, kosztochłonne oprogramowanie) wspomagające technologie branżowe i procesy informacyjno-decyzyjne,
– własne lub będące do dyspozycji zasoby naturalne (oryginalność właściwości
fizykochemicznych),
– lokalizacja (miejsce produkcji, świadczenia usług, sprzedaży, oryginalne historyczne budynki itp.),
– image firmy (znaki handlowe, historia, reputacja),
– źródła finansowania,
– rutyna, rozwiązania wewnątrzorganizacyjne (procesy, struktury).
W zakresie ważności zasobów w wykorzystywaniu okazji, ankietowani typowali po trzy ze zbioru jedenastu badanych zasobów. Uzyskane wyniki interpretowano z uwzględnieniem wielkości badanych firm [Krupski 2006a]. Najogólniej
jako najważniejsze dla wykorzystywania okazji najczęściej typowano: relacje z
otoczeniem uprzywilejowane, niesformalizowane (107 wskazań), wiedzę, umiejętności i talenty pracowników (81 wskazań) oraz technologie informatyczne (63
wskazania). Relacje z otoczeniem uprzywilejowane, niesformalizowane wybierano
w ogóle jako najważniejszy zasób (kontekst elastyczności, wykorzystywania okazji), niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Wiedzę typowali przede wszystkim
przedstawiciele dużych, średnich i małych firm (ale nie mikro). Dla firm mikro
najważniejszym zasobem w opisywanym kontekście jest lokalizacja. Małe i średnie
firmy, wśród trzech zasobów najważniejszych dla wykorzystywania okazji, wymieniają technologie informatyczne.
Badania w zakresie oryginalności zasobów (kontekst strategiczny) przedstawiono w pracy [Krupski 2006a].

3. Modelowanie problemów uwzględniania okazji
w planowaniu strategicznym
Wyniki badań istotności okazji w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw publikowane w literaturze przedmiotu oraz własne eksploracje w tym zakresie prowadzą do następujących wniosków:
1. Narastająca turbulencja i niepewność otoczenia powodują, że długofalowe
plany tracą na znaczeniu jako determinanty rozwoju organizacji.
2. W coraz większym zakresie o kierunkach rozwoju przedsiębiorstw decyduje
wykorzystywanie okazji.
Z teoretycznego punktu widzenia powstałe w tych warunkach strategie są na
ogół splotem racjonalnych zamierzeń oraz czynników przypadkowych, historycznych i kulturowych. Tak jak interpretuje to szkoła ewolucyjna, zrealizowana strategia
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ma charakter emergentny ewentualnie w ramach strategii zamierzonej. W praktyce
oznacza to identyfikowanie strategii w kategoriach formalnych, a następnie korygowanie jej o istotne nieprzewidziane zdarzenia przede wszystkim w otoczeniu.
Teoretyczne propozycje bardziej związane z innymi szkołami najczęściej
sprowadzają się albo do uelastycznienia systemów planowania sprzężonych z fazami realizacji poprzez planowanie scenariuszowe, wzbogacone ewentualnie o
ujęcia opcji realnych, albo do zastępowania synoptycznych strategii tzw. prostymi
zasadami, sprawiającymi, że organizacje stają się elastycznymi, nastawionymi na
wykorzystywanie okazji.
Propagowane od 2005 r. przeze mnie propozycje [Krupski 2007] dotyczą albo
tej drugiej alternatywy, albo w ogóle identyfikowania strategii w języku okazji.
Teoretyczną ich podstawą jest schemat dialektycznej konstrukcji (rys. 1).
Strategia w języku okazji to długofalowy plan organizacji, zawierający m.in.:
– ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia w otoczeniu przedsiębiorstwo będzie identyfikowało jako okazje (czyli przyjęcie filtru oraz przestrzeni okazji),
– ustalenia, jakiego rodzaju zdarzenia we wnętrzu przedsiębiorstwa (najczęściej
mające charakter innowacji) będą identyfikowane jako okazje,
– zamiary w zakresie kształtowania redundancji zasobów własnych i systemu
dostępności do zasobów obcych, który umożliwi wykorzystywanie okazji,
– rozwiązania w zakresie „organizacji w ruchu” (systemy procedur na różne okazje, symulacji, generowania pomysłów itp.).
KONTEKST
Narastająca turbulencja otoczenia i niepewność decyzyjna
TEZA
Podstawą rozwoju przedsiębiorstw
jest (powinna być) strategia
traktowana jako długofalowy plan

•
•

•

ANTYTEZA
Podstawą rozwoju przedsiębiorstw są
zdarzenia w otoczeniu (lub w organizacji)
interpretowane jako okazje

SYNTEZA
podstawą rozwoju przedsiębiorstw może być (powinna być) strategia przedsiębiorstwa w
języku okazji (lub/i uwzględniająca w swej strukturze okazje ex ante)
strategia może przybrać postać tzw. prostych zasad (Eisenhardt, Sull) lub ograniczeń nałożonych na mechanizmy elastyczności [Krupski 2007], tzn.: dywersyfikacji działalności, redundancji zasobów, monitoringu otoczenia, czasu podejmowania decyzji i „organizacji w ruchu”
strategia w swym najbardziej elastycznym wydaniu może obejmować wyłącznie kształtowanie zasobów [Krupski 2006]
Rys. 1. Synteza: okazje zawarte explicite i implicite w planie strategicznym przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.
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Takiego ujęcia nie można zaliczyć do strategii wyłaniających się, samorzutnych, ponieważ jest planem, choć dotyczącym wykorzystywania okazji. Precyzyjniej ujmując, z merytorycznego punktu widzenia (identyfikacja w kategoriach konkretnych produktów i rynków) będziemy mieli do czynienia częściowo ze strategią
zamierzoną (ramy zamierzeń określa np. filtr okazji), a częściowo ze strategią
emergentną (w ramach przestrzeni wyznaczonej przez filtr okazji). Natomiast z
metodycznego punktu widzenia w ten sposób określona strategia będzie planem
(wykorzystania okazji), będzie mieć charakter rozmyślny.

4. Ku nowemu paradygmatowi
Formułowanie strategii przedsiębiorstw działających w turbulentnym otoczeniu
obejmuje inne niż klasycznie przyjęte elementy: domena – przewaga konkurencyjna – cele strategiczne – funkcjonalne programy działania [Obłój 2000, s. 34]. Nowe przedmioty wyborów strategicznych to:
– zasoby (a w zasadzie ich nadmiarowość), jako te, które bezwzględnie warunkują wykorzystywanie okazji,
– filtr okazji [Krupski, 2006c],
– identyfikacja okazji (monitoring otoczenia, ewentualnie organizacji),
– wykorzystywanie okazji (decyzje, uruchomienie zasobów, zarządzanie projektami).
Stary i nowy paradygmat łączy tylko misja organizacji (rys. 2). W uproszczonych, najbardziej elastycznych wersjach być może wystarczy formułowanie strategii tylko w języku zasobów [Krupski 2006b].
funkcjonalne
programy działania

domena
cele
strategiczne

przewaga
konkurencyjna

stary paradygmat
misja
nowy paradygmat

zasoby
wykorzystanie okazji

filtr okazji
identyfikacja okazji

Rys. 2. Dwa stożki paradygmatów w zakresie strategii: klasyczny i nowy
Źródło: opracowanie własne.

162
Literatura
Collins J.C., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, Jacek
Santorski Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
Krupski R., Badania nad oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu.
Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1141, AE, Wrocław 2006a.
Krupski R., Elastyczność polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2005a nr 11.
Krupski R., Formułowanie strategii w ujęciu szkoły zasobowej, „Współczesne Zarządzanie” 2006b nr 2.
Krupski R., Metody badania elastyczności przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu
przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1104, AE, Wrocław 2005b.
Krupski R., Operacjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu,
[w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red.
K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Poznań 2006c.
Krupski R., Planowany czy nie planowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji” 2005c nr 3.
Krupski R., Redefiniowanie strategii organizacji, „Przegląd Organizacji” 2007 nr 3.
Krupski R., Strategiczność zasobów, „Przegląd Organizacji” 2006d nr 9.
Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
Skat-Rordam P., Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.

BUSINESS OPPORTUNITIES
AS A RESEARCH SUBJECT IN STRATEGY MANAGEMENT
Summary
The article presents a new paradigm’s basis – the identification of an organization strategy in a
turbulent environment. The structure of a mentioned strategy concerns resources, business opportunities and their filter, identification and application. The link of these elements is an organization’s
mission – the only one element derived from classic conceptions. Moreover, the article presents the
results of research confirming the great role of a new strategy’s formulating.
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STRATEGIE
W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ANTYKRYZYSOWEGO

1. Wstęp
Proces zmian w organizacji może być realizowany w formule ciągłej (stopniowej) albo skokowej (fundamentalnej). Zmiany stopniowe stanowią sekwencję bieżących, trwałych przedsięwzięć, pozwalających organizacji utrzymać dynamiczną
równowagę oraz kontynuować działalność w typowych warunkach, wpływając
jedynie na poszczególne części systemu organizacyjnego w konkretnym miejscu, w
danym czasie. Zmiany radykalne, wymuszające konieczność zaprojektowania i
wdrożenia nowego modelu biznesu, są procesami o szerszej skali, prowadzącymi
do przekształcenia całego systemu organizacji (tab. 1).
Tabela 1. Cechy zmian stopniowych i fundamentalnych
Cechy
Częstotliwość
Charakter
Wpływ

Zmiany stopniowe
Występują z dużą częstotliwością
Serie stabilnych posunięć
usprawniających
Wpływają na poszczególne elementy
systemu organizacyjnego

Zmiany fundamentalne
Występują z niewielką częstotliwością
Działania jednorazowe o charakterze
radykalnym
Wywierają wpływ na cały system
organizacyjny

Źródło: [Meyer, Goes, Brooks 1992].

Analizując skuteczność i efektywność zaproponowanej powyżej dualnej koncepcji procesu zmian, można sformułować krytyczne spostrzeżenie odnoszące się
do efektywności modelu skokowego: ze względu na trzy krytyczne czynniki procesu zmian – presję czasu, opór wobec zmian i niepewność wynikającą z otoczenia –
realizacja procesu zmian skokowych w wielu przypadkach już we wstępnym stadium implementacji kończy się niepowodzeniem.
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Spostrzeżenie to, wskazujące na negatywne strony radykalizmu w procesach
wprowadzania zmian, powoduje, że zmiany o charakterze strategicznym w wielu
organizacjach przestają być postrzegane w sposób tradycyjny jako sporadyczna,
niekiedy jednorazowa zmiana o dużej skali. Coraz częściej rozwój strategiczny
organizacji traktuje się w kategoriach ciągłego, ewolucyjnego procesu, w którym
jedna strategiczna zmiana wywołuje konieczność realizacji następnych zmian.
Jednakże pojawienie się kryzysu w organizacji może doprowadzić do zaburzenia
ciągłości strategii, co spowoduje konieczność dokonania radykalnych zmian o wysokim poziomie ryzyka.
Zarządzanie zmianami antykryzysowymi powinno być częścią ogólnej strategii
organizacji. Wynika stąd konieczność systemowego podejścia do funkcjonowania
organizacji, jej problemów, strategii i przedsięwzięć antykryzysowych.

2. Istota zarządzania antykryzysowego
W klasycznym podejściu do zarządzania antykryzysowego kładzie się silny nacisk na procesy reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu, natomiast podejście klasyczne w niewielkim stopniu dowartościowuje działania mające miejsce
przed i po pojawieniu się zjawiska kryzysowego. Większą część rozważań odnoszących się do zarządzania antykryzysowego można by określić jako zarządzanie
nadzwyczajne, zarządzanie w nadzwyczajnych lub katastrofalnych warunkach,
zapewniające ciągłość produkcji, co jest w istocie podejściem reaktywnym, a nie
proaktywnym [Barton 2000].
Zastosowanie podejścia klasycznego wpływa negatywnie na efektywność procesu zarządzania, bowiem zapewnienie skuteczności zarządzania wymaga poszukiwania sposobów ograniczenia rozmiarów i skali strat przed powstaniem kryzysu
oraz wdrażania systemów wczesnego informowania o jego groźbie. Identyfikując
źródło, istotę i określając zarysy sytuacji kryzysowej oraz analizując potencjalne
konsekwencje kryzysów, można stworzyć bardziej niezawodny system zarządzania
antykryzysowego [Devlin 2006].
Zarządzanie antykryzysowe można zdefiniować jako proces, w którym dokonuje się przewidywania niebezpieczeństwa kryzysu, analizy jego symptomów,
przedsięwzięć ograniczających negatywne konsekwencje kryzysu oraz kształtuje
się działania pozwalające na ciągły rozwój organizacji [Harvard... 2000]. Istota
zarządzania antykryzysowego wyraża się w następujących tezach:
– kryzysy można przewidywać, oczekiwać ich nadejścia oraz je wywoływać,
– kryzysy w określony sposób można przyspieszać, można je uprzedzać oraz
oddalać ich wystąpienie,
– do kryzysów można i należy się przygotowywać,
– zakres kryzysu można ograniczać,
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zarządzanie w warunkach kryzysu wymaga specjalnego podejścia, specjalnej
wiedzy, doświadczenia i umiejętności,
– procesy kryzysowe mogą być w pewnym stopniu sterowalne,
– zarządzanie procesem wychodzenia z kryzysu sprzyja minimalizacji negatywnych skutków kryzysu.
Zarządzanie antykryzysowe obejmuje zbiór sposobów działań (podejść), opracowanych do walki z kryzysem i nakierowanych na ograniczenie poziomu potencjalnych strat [Doherty 2000]. Istnieją cztery podstawowe podejścia wykorzystywane w zarządzaniu antykryzysowym, układające się w cykl działań:
1. Zapobieganie – obejmuje przedsięwzięcia podejmowane w celu uniknięcia
kryzysu. Menedżerowie często wychwytują sygnały ostrzegające przed nadejściem
niebezpiecznych zjawisk i podejmują działania, które zapobiegają pojawieniu się
kryzysu. Są to z reguły działania niedostrzegalne dla otoczenia – systemy informacyjne przedsiębiorstw rzadko przekazują informację o kryzysie, który nie zaistniał.
2. Przygotowanie się – najczęstsze podejście do zjawisk kryzysowych. Podstawowe działanie na tym etapie jest związane z opracowaniem planu działań antykryzysowych. Inne przedsięwzięcia pozwalające na właściwe przygotowanie się do
sytuacji kryzysowej związane są z zaprojektowaniem systemu diagnozowania kryzysowego, powołaniem zespołu menedżerów do spraw zarządzania antykryzysowego, zaprojektowaniem schematu przedsięwzięć antykryzysowych oraz systemu
komunikacji kryzysowej.
3. Realizacja przedsięwzięć antykryzysowych. Elementy procesu przygotowania powinny być regularnie sprawdzane i weryfikowane w celu oceny przydatności
planu działań antykryzysowych, efektywności działań członków zespołu antykryzysowego i systemów komunikacji za pomocą symulacji sytuacji kryzysowych.
4. Ocena reakcji organizacji na kryzys, związana z diagnozą i weryfikacją działań organizacji w symulowanych i rzeczywistych warunkach kryzysu. Organizacja
uczy się dzięki analizie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań organizacyjnych. Tak postrzegana ocena reakcji organizacji na kryzys związana jest z gromadzeniem wiedzy organizacyjnej podwyższającej efektywność zarządzania antykryzysowego i zapewniającej stabilność wobec zjawisk kryzysowych.

3. Strategie zmian antykryzysowych
Zbiór różnorodnych strategii zmian antykryzysowych można połączyć w pięć
grup (nie uwzględniając ich form pośrednich). Zaprezentowano to w tab. 2, w której każdej strategii przypisano charakterystyczne podejścia i sposoby, dzięki którym zmiana może być przeprowadzona.
Pierwszą grupę stanowią dyrektywne strategie antykryzysowe. W tego typu strategiach menedżer podejmuje decyzje dotyczące niezbędnych działań i przeprowadza
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zmiany, nie odstępując od zakładanego początkowo planu. Celem dyrektywnych strategii jest przeprowadzenie zmian, które powinny być zrealizowane w krótkim okresie,
kiedy zagrożenie pojawieniem się kryzysu stało się wyraźne. Ten typ strategii wymaga
wysokiego poziomu autorytetu kierownictwa organizacji, wykorzystania postaw przywódczych, ukierunkowania na zadania, dysponowania pełnym zbiorem informacji i
rzeczywistych możliwości przełamania oporów przeciwko zmianom. Wykorzystanie
dyrektywnych strategii jest celowe w warunkach ostrego kryzysu i groźby bankructwa,
kiedy organizacja posiada ograniczone pole manewru. Taka sytuacja może ukształtować się pod wpływem czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Najczęstszymi przyczynami wykorzystania dyrektywnych strategii są niekorzystne zjawiska w otoczeniu konkurencyjnym (np. pojawienie się na rynku nowych produktów,
posiadających wyższą jakość i dostępnych po konkurencyjnej cenie) lub w otoczeniu
dalszym (np. wzrost kursu walut czy spadek PKB). Do czynników wewnętrznych
można zaliczyć wysoki poziom oporu wobec projektowanych zmian.
Tabela 2. Strategie zmian antykryzysowych
Strategia zmian
antykryzysowych
Dyrektywna

Negocjacyjna

Normatywna

Analityczna

Strategia
zorientowana
na działania

Podejście
Narzucanie zmian przez menedżera,
który w sprawach drugorzędnych może
,,pertraktować”

Przykłady
Zarządzenie zmiany systemu motywacyjnego, organizacji pracy (np. normowanie i wartościowanie pracy) przekazane w formie polecenia
Porozumienia w sferze zmian podsystemów organizacji, porozumienia z zewnętrznymi interesariuszami

Akceptowanie prawa do artykułowania
interesów przez członków organizacji
uczestniczących w procesie zmian,
możliwość ustępstw w procesie dokonywania zmiany
Identyfikacja i ocena ogólnego stosunku Odpowiedzialność za utrzymanie podo zmiany, częste wykorzystywanie
ziomu jakości, nowa kultura organizazewnętrznych agentów zmian
cyjna, praca zespołowa, program kształtowania nowego systemu wartości,
odpowiedzialność w układzie przełożony – podwładny
Podejście oparte na precyzyjnym zdefi- Prace projektowe, np. w zakresie noweniowaniu problemu, pozyskiwaniu i
go systemu motywacyjnego, wykorzywykorzystywaniu informacji, wykorzy- stania środków trwałych, nowych sysstaniu ekspertów
temów informacyjnych
Ogólne zdefiniowanie problemu, próba Tworzenie zespołu zarządzania antyznalezienia rozwiązania, które będzie
kryzysowego
modyfikowane w obliczu uzyskiwanych
rezultatów, szersze zaangażowanie
członków organizacji niż w strategii
analitycznej

Źródło: opracowanie własne.

167
Drugą grupę stanowią strategie oparte na negocjacjach. Wykorzystując w zarządzaniu antykryzysowym strategię opartą na negocjacjach, menedżer, podobnie
jak w dyrektywnych strategiach antykryzysowych, jest inicjatorem zmiany, jednakże przejawia większą gotowość do prowadzenia rozmów dotyczących realizacji
planów działań antykryzysowych i do pójścia na niezbędne ustępstwa. Realizacja
strategii negocjacyjnej wymaga dłuższego okresu wdrożenia niż ma to miejsce w
przypadku strategii dyrektywnej, trudno bowiem przewidzieć rezultaty negocjacji i
określić dopuszczalny zakres ustępstw. Niewątpliwą zaletą zastosowania tej strategii jest dowartościowanie obu stron, które posiadają możliwość przedstawienia
swoich poglądów. Przykładem tego typu podejścia jest zmiana charakteru pracy w
zamian za podwyżkę wynagrodzenia lub zapewnienie udziału w zysku.
Trzecia grupa obejmuje strategie określane mianem strategii normatywnych.
Strategie te wykorzystuje się wówczas, gdy organizacja podejmuje działania nakierowane na osiągnięcie poczucia odpowiedzialności pracowników nie tylko za proces wdrażania zmian, lecz także za realizację ogólnych celów organizacji. Na
przykład w sytuacji wprowadzania nowej formy produkcji korzystne jest wsparcie
pracowników i osiągnięcie stanu, w którym będą oni dążyć do osiągnięcia wyznaczonego celu, uczestnicząc w opracowaniu projektów dotyczących nowych wyrobów. W strategiach normatywnych zespół wdrażający zmiany, modyfikując zachowania jednostek i grup pracowniczych oraz zmieniając kulturę organizacyjną,
odwołuje się do pomocy specjalistów z różnych obszarów funkcjonowania organizacji. Zastosowanie tego typu podejścia wymaga więcej czasu w porównaniu ze
strategiami dyrektywnymi.
Czwartą grupę stanowią strategie analityczne. W strategiach tych zespoły pracownicze, w skład których wchodzą zarówno specjaliści reprezentujący podstawowe jednostki organizacyjne, jak i konsultanci zewnętrzni, pracują nad rozwiązaniem konkretnego problemu – np. takiego, jak zmiana systemu dystrybucji lub
utworzenie nowego wydziału produkcyjnego. Zwykle dzieje się to pod ścisłym
kierownictwem menedżera z najwyższego poziomu zarządzania. W rezultacie zastosowania takiego podejścia podejmowane są decyzje, które są co prawda optymalne z technicznego punktu widzenia, lecz nie uwzględniają problemów konkretnych członków organizacji i grup pracowniczych.
Piąta grupa strategii, strategie zorientowane na działania, różnią się od strategii analitycznych w dwóch aspektach. Po pierwsze, w strategiach zorientowanych
na działania problem nie jest wyraźnie określony. Po drugie, zaangażowani w proces planowania zmian pracownicy nie odczuwają aż tak silnego wpływu menedżera. Zespół przygotowujący koncepcję zmiany, składający się z pracowników wdrażających w dalszym kroku proces zmian, próbuje wykorzystać różne podejścia do
rozwiązania problemu i uczyć się na ewentualnych błędach.
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4. Tempo realizacji zmian antykryzysowych
W procesie wdrażania zmiany menedżerowie w sposób jawny lub podświadomy wybierają tempo jej realizacji, zakres wstępnego planowania, konieczność zaangażowania innych członków organizacji lub specjalistów, określone podejście.
Skuteczność realizacji zmiany uwarunkowana jest logiką tego wyboru i jego zgodnością z rzeczywistą sytuacją. J. Kotter i L. Schlesinger [1979] dostrzegli powiązanie pomiędzy tempem wprowadzania zamierzonych zmian antykryzysowych a
czynnikami, których układ nazwali ,,strategicznym kontinuum” (tab. 3).
Tabela 3. Strategiczne kontinuum zmian antykryzysowych
Szybkie tempo
Dokładnie zaplanowana zmiana
Niewielki zakres zaangażowania innych osób
Próba przełamania każdego typu oporu

Wolne tempo
Ogólnie zaplanowana zmiana
Znaczne zaangażowanie innych specjalistów
Dążenie do minimalizacji dowolnego typu oporu

Źródło: [Kotter, Schlesinger 1979].

Przyjmuje się, że będące w dyspozycji menedżera warianty działań mieszczą
się w obszarze strategicznego kontinuum. Początek tego kontinuum stanowi strategia zmian wymagająca szybkiej reakcji, precyzyjnego planu działań i nieznacznego
zaangażowania innych specjalistów. Strategia tego typu pozwala przełamać opór
uczestników organizacji i w rezultacie powinna doprowadzić do realizacji zamierzeń. Na drugim krańcu kontinuum sytuacja wymaga spowolnienia tempa procesu
zmian, zarysowania ogólnego planu działań i zaangażowania zarówno specjalistów, jak i innych członków organizacji. Ten typ wdrażania zmian ma za zadanie
ograniczenie oporu do potencjalnie najniższego poziomu. Im bardziej przesuwamy
się w ramach kontinuum w kierunku strategii wymagających szybkiego tempa
zmian, tym silniejsza staje się tendencja do nakazowego trybu działania i tym słabsze staje się dążenie do wykorzystania innych podejść.
Umiejscowienie zmiany antykryzysowej na strategicznym kontinuum jest uzależnione od czterech następujących czynników:
– zakresu i formy oporu, którego można oczekiwać; przy równowadze innych
czynników, im silniejszy opór, tym trudniej będzie go przełamać i tym bardziej
menedżerowie będą skłonni zaakceptować wolniejsze tempo zmian w celu znalezienia sposobu eliminacji oporu;
– pozycji inicjatora zmiany w stosunku do źródeł oporu; im mniejszą władzą
dysponuje inicjator zmiany, w tym większym stopniu powinien dążyć do spowolnienia tempa zmian i na odwrót, im silniejsza jest pozycja inicjatora, w tym
większym stopniu może zwiększać tempo wprowadzanych zmian;
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dysponowania odpowiednią informacją niezbędną do planowania i realizacji
zmiany; im większe są potrzeby informacyjne inicjatora zmiany w sferze planowania i realizacji zmiany, w tym większym stopniu kierujący zmianą powinien spowalniać proces wdrażania zmian;
– przewidywanego poziomu ryzyka; im wyższe prawdopodobieństwo ryzyka
przetrwania organizacji (przy założeniu, że sytuacja nie ulegnie zmianie), w
tym większym stopniu należy spowalniać proces zmian.
Większość menedżerów, realizując proces zmian, narzuca zbyt szybkie tempo i
w zbyt niskim stopniu angażuje współpracowników, nie dysponując jednocześnie
informacją niezbędną do prawidłowego planowania zmiany. Jednakże organizacje,
które w taki sposób podchodzą do procesu wdrażania zmian, muszą liczyć się z
wysokim poziomem ryzyka niepowodzenia [Gottschalk 2002].
Analiza zdefiniowanego tu zbioru czynników pozwala menedżerom na dokonanie prawidłowego wyboru miejsca na ,,kontinuum”, przy czym ze względów
ekonomicznych i społecznych zasadne jest spowalnianie procesu zmian. Narzucanie członkom organizacji zmian i, co się z tym wiąże, przyspieszanie tempa wdrażania, może spowodować w organizacji wiele ujemnych, ubocznych efektów, oddziałującymi na system zarządzania zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
W niektórych jednak przypadkach sama wiedza dotycząca opisanych zmiennych nie zapewnia menedżerowi możliwości prostego i oczywistego wyboru.
Przykładem może być sytuacja, w której menedżer, posiadając ograniczoną władzę
w stosunku do osób, których uczestnictwo jest niezbędne do prawidłowej realizacji
procesu zmian, zmuszony jest do podjęcia szybkich decyzji. Jeżeli w opisywanej
sytuacji kierownik nie będzie w stanie zwiększyć zakresu swojej władzy, to zostanie zmuszony do wyboru kompromisowej strategii, najczęściej zbliżonej do strategii dyrektywnej. Prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia zmian antykryzysowych
menedżer może zwiększyć poprzez:
1) przeprowadzenie analizy wnętrza organizacji, która pozwoli na identyfikację
problemów i przyczyn powstania danej sytuacji; analiza zapewni możliwość określenia stopnia ważności poszczególnych problemów, pilności ich rozwiązania oraz
sprecyzowania kształtu koniecznych zmian;
2) przeprowadzenie analizy kluczowych czynników sukcesu, determinujących
skuteczność wdrażania procesu zmian;
3) wybór strategii zmian opartej na przeprowadzonych analizach; dokonując wyboru, należy odnieść się do tempa wdrażania zmian, zakresu działań preparacyjnych
związanych z planowaniem oraz zakres zaangażowania pracowników organizacji;
4) monitorowanie procesu realizacji zmian; nawet w razie wyboru prawidłowej
strategii zmian, na początkowych etapach procesu zmian pojawiają się często nieprzewidywane problemy. Prawidłowe kierowanie procesem zmian pozwala na
odpowiednią, co do czasu i sposobu, reakcję na nieoczekiwane zdarzenia.
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Dla prawidłowego przeprowadzenia tego typu działań niezwykle istotne są cechy indywidualne menedżerów realizujących proces zmiany. Jednakże nawet one
nie zdołają skompensować negatywnych skutków wyboru nieprawidłowej strategii
zmian antykryzysowych. Cechą charakterystyczną sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie jest podwyższona zmienność systemu zarządzania oraz jego silne uzależnienie od wpływu czynników otoczenia. Tym samym jednym z kluczowych zadań
osób kierujących procesem zmian staje się poszukiwanie optymalnych sposobów
wdrażania procesu oraz nadanie mu charakteru zarządzania antykryzysowego zarówno w treści działań jak i ich tempie.
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STRATEGIES IN ANTICRISIS MANAGEMENT SYSTEM
Summary
The aim of this article is to discuss the idea of strategies in anticrisis management system. The
article starts with a description of an idea of anticrisis management. This helps to present strategies of
anticrisis management and to discuss the pace of accomplishment of anticrisis change.
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
W ORGANIZACJACH NIEDOCHODOWYCH
– WYNIKI BADAŃ

1. Wstęp
Doświadczenia autorki opracowania, wynikające z obserwacji rzeczywistości, i
wyniki badań własnych, przeprowadzonych na 120 organizacjach niedochodowych z
terenu Dolnego Śląska za pomocą ankiety badawczej i obserwacji jawnej, bezpośredniej, wskazują, że zarządzanie nie jest najmocniejszą stroną stowarzyszeń i fundacji1.
Zbyt skromna liczba badań poświęconych tym zagadnieniom nie pozwala
sformułować rekomendacji sprzyjających poprawie istniejącego stanu rzeczy. Konieczne jest zatem dokonanie diagnozy stanu zarządzania oraz problemów organizacji niedochodowych w tym zakresie.
Celem tego opracowania jest przedstawienie analizy stanu w obszarze zarządzania, w tym strategicznego, w podmiotach non-profit z Dolnego Śląska i wniosków z niej wynikających.

2. Zarządzanie strategiczne w organizacjach niedochodowych
Istnienie licznych rozwiązań dotyczących organizacji i zarządzania spowodowało pojawienie się dyskusji na temat potrzeby, możliwości i korzyści ich stosowania w praktyce gospodarczej. Rozważania takie mają szczególne znaczenie dla
organizacji komercyjnych, ale również dla organizacji będących przedmiotem tego
opracowania, a mianowicie organizacji niedochodowych, czyli fundacji i stowarzyszeń. Ich rozwój zależeć będzie bowiem m.in. od sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania.
1

Do opisu badań wykorzystano metody analizy jakościowej i ilościowej oraz porównawczej.
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Od roku 1989 ubiegłego stulecia, na skutek rozpoczętych procesów transformacyjnych w Polsce, nastąpił ogromny przyrost nowo powstałych stowarzyszeń i
fundacji. Rozwój tych organizacji oraz niejednokrotnie konieczność kooperacji i
konkurowania z sektorami biznesu i publicznym, np. o pozyskiwanie środków
finansowych, świadczenie usług publicznych, wymusiły profesjonalizację działań.
Organizacjom niedochodowym, których sprawność i skuteczność nie może być
weryfikowana na podstawie kategorii zysku, potrzebne się stały narzędzia i techniki zarządzania funkcjonujące w biznesie, które pozwoliłyby skoncentrować się na
misji i określić pożądaną ścieżkę rozwoju.
Tymczasem zarządzanie było pojęciem rzadko stosowanym w odniesieniu do
tych właśnie organizacji. „Uważano, że jest to element biznesu, nieodpowiedni dla
organizacji opartych na wartościach” [Hudson 1997, s. 11].
Jednakże można pokusić się o założenie, że zarządzanie w organizacjach niedochodowych nie różni się istotnie od zarządzania w innych jednostkach organizacyjnych, gdyż trudno nie zauważyć, że poszczególne funkcje procesu zarządzania –
planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola obecne są w praktyce działania wszystkich organizacji niedochodowych.
Potwierdzenie tego założenia znajdujemy u P.F. Druckera, który pisze, że „Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą cechą każdej organizacji. Poszczególne
organizacje różnią się od siebie przede wszystkim używaną terminologią i sposobem zastosowania w praktyce propagowanych metod zarządzania. Niewielkie różnice występują natomiast w rozumieniu zasad, na jakich opiera się zarządzanie, w
precyzowaniu konkretnych zadań oraz wyzwań, którym organizacje będą musiały
sprostać w przyszłości” [Drucker 2000, s. 7].
Zasadne wydaje się również stwierdzenie, że brak zarządzania lub niewłaściwe
zarządzanie organizacją i jej zasobami upośledza jej efektywność, czyli osiągnięcie
celu, w jakim organizacja została stworzona. Jeżeli z tej perspektywy spojrzymy na
proces zarządczy, docenimy jego wartość jako elementu koniecznego do wypełnienia misji stowarzyszenia czy fundacji.
Mimo że zaniedbania w zakresie zarządzania powodują obniżenie efektywności organizacji i utrudniają realizację jej misji, to jednak doświadczenia wynikające
z obserwacji rzeczywistości i wyniki badań własnych autorki wskazują na wiele
problemów występujących w tym obszarze funkcjonowania podmiotów niedochodowych na Dolnym Śląsku.
Charakter organizacji non-profit wynikający z ich cech2 i funkcji3 oraz obecna
sytuacja skupiają uwagę ich przywódców na problemach pozyskania zasobów, w
2

Są do pewnego stopnia zinstytucjonalizowane, są prywatne i instytucjonalnie niezależne od
rządu, są samorządne, niedochodowe, dobrowolne, działają na rzecz wspólnego dobra, niereligijne,
apolityczne.
3 Są to m.in. funkcja pomocowa, funkcja dystrybutora środków publicznych przeznaczonych na
działalność tej sfery, funkcja świadczenia usług i produkcji dóbr w sferze społecznej.
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tym szczególnie finansowych i odbiorców oferowanych usług, a więc na relacjach
z otoczeniem zamiast na zagadnieniach zarządzania wewnątrz organizacji.
Analiza tych problemów i sposobów przeciwdziałania ich wystąpieniu wymaga
myślenia i działania strategicznego, przede wszystkim w obszarach zasobów organizacyjnych, takich jak finanse, zasoby ludzkie i rzeczowe oraz portfel świadczonych usług, a więc zastosowania koncepcji zarządzania strategicznego.
Zasadnicze elementy tej koncepcji to tworzenie jasnej misji, celów organizacji
oraz opracowywanie strategii i planów prowadzących do ich realizacji w odniesieniu do całej organizacji, jak i wszystkich obszarów funkcjonalnych. Korzystając z
najprostszego ujęcia modelowego zarządzania strategicznego, opisanego w literaturze, powinno ono składać się z następujących elementów:
– przeglądu otoczenia,
– formułowania strategii, składającego się z czterech podetapów – misji, celów,
strategii i polityki,
– wdrażania strategii, zawierającego trzy podetapy – program, budżet i procedury,
– oceny i kontroli [Wheelen, Hunger 1998, s. 4].

3. Wyniki badań własnych
Badania własne wskazują, że w organizacjach niedochodowych funkcjonują
tylko pewne elementy zarządzania strategicznego, a proces ten nie ma charakteru
kompleksowego i ciągłego. Nie oznacza to jednak, że zarządzanie tam nie występuje. Występują w szczątkowej formie pewne funkcje zarządzania; np. istnieją
organy odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i prowadzenie spraw organizacji,
pracują w nich ludzie, którymi trzeba kierować, istnieje struktura organizacyjna
narzucona przez prawo i organy kontrolujące. Nie ma natomiast świadomości i
wiedzy na temat metod, technik i narzędzi zarządzania.
Częstym powodem takiego stanu jest brak odpowiedniego wykształcenia osób
kierujących organizacją (jedna osoba wśród członków zarządu spośród 120 przebadanych organizacji miała wykształcenie ekonomiczne i studia podyplomowe z
zakresu zarządzania), a także brak specjalistycznej literatury i szkoleń z tego zakresu. Ponadto brakuje wśród członków organizacji niedochodowych rzeczywistego
zainteresowania tą problematyką, a wynika to z braku czasu, gdyż najczęściej osoby te są dodatkowo zatrudnione w innych podmiotach.
Blisko jedna czwarta badanych organizacji najdotkliwiej odczuwa brak wiedzy
na temat skutecznych metod i technik zarządzania i jednocześnie tylko 1,5% organizacji uważa, że niska skuteczność zarządzania wpływa na sprawność ich funkcjonowania. Tylko 50% badanych organizacji zadeklarowało, że prowadzi planowanie strategiczne, jednakże autorka nie otrzymała do wglądu żadnego dokumentu
organizacyjnego, który byłby sformalizowanym planem strategicznym. Organiza-
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cje tłumaczyły to tym, że elementy tego planu, czyli misję, cele, pola i formy działań, zawiera statut każdej organizacji.
Plany operacyjne organizacje te tworzą najczęściej wtedy, gdy starają się o finansowanie swoich działań przez zewnętrzne podmioty, a struktura tych planów
zależy od wymagań stawianych przez finansodawców. Zawsze jednak niezbędnym
wymaganym przez wszystkich elementem tych planów jest budżet przewidywanych działań.
Organizacje przyznające środki finansowe mają różniące się od siebie terminy
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i rozliczania z ich realizacji. Utrudnia
to proces planowania i wprowadza sporo biurokracji. Skutkiem takiej sytuacji jest
to, że tylko 30 ze 120 przebadanych organizacji opracowuje plan budżetu dla całej
swojej działalności, w 60 organizacjach tworzy się plany budżetu dla poszczególnych projektów, w 15 organizacjach powstają plany budżetu zarówno dla całej
organizacji jak i dla poszczególnych projektów, w 15 kolejnych organizacjach nie
planuje się budżetu w ogóle.
Autorka opracowania nie zidentyfikowała w badanych organizacjach planów
funkcjonalnych czy też planów szczegółowych dla poszczególnych jednostek wewnętrznych. Przyczyną takiego stanu być może jest to, że w strukturze organizacyjnej tych podmiotów nie ma tzw. pionów funkcjonalnych, a działania realizowane są zazwyczaj przez zespoły zadaniowe przypisane do danego projektu realizowanego przez organizację.
Na pytanie o to, czy organizacja posiada opracowaną strategię działania, organizacje odpowiadały w następujący sposób: 80% organizacji zadeklarowało, że
posiada strategię dla całej organizacji, jednocześnie problemy z jej stworzeniem
miało 68% organizacji. Przyczyną takiej sytuacji jest, zdaniem autorki, przede
wszystkim brak wystarczającej wiedzy o narzędziach stosowanych w planowaniu
strategicznym i umiejętności ich praktycznego zastosowania.
W żadnej z organizacji deklarujących posiadanie strategii nie potrafiono sporządzić analizy SWOT, podejmowane próby okazywały się zupełnie nietrafione
(mylono szanse z mocnymi stronami, a zagrożenia ze słabymi stronami). Organizacje, które nie posiadały strategii, tłumaczyły to „ograniczonymi możliwościami
personalnymi”, a także tym, że „bez formalnego planu można dobrze funkcjonować i osiągać swoje cele4”.
Co oznacza strategia dla badanych jednostek, które deklarowały jej posiadanie,
pokazano w tab. 1.
W wielu organizacjach ustalona strategia podlega weryfikacji – takiej odpowiedzi udzieliło 77% badanych podmiotów, w 22% badanych podmiotów nie prze4

Cytaty pochodzą z ankiety badawczej.
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prowadza się takich zmian5. Konieczność weryfikacji strategii najczęściej wynika
ze zmian w obszarach działania (zmiana pól lub form działania). Z obserwacji wynika, że organizacje niedochodowe opracowują strategie na dwa sposoby. Pierwszy z
nich nazywa się dostosowawczym. Jest to elastyczne reagowanie na zmiany w otoczeniu, a strategia powstaje jako wynik oddziaływania sprzecznych oczekiwań
członków kierownictwa organizacji co do jej dalszych działań. Typowym zachowaniem jest tworzenie nowych programów i projektów działań w odpowiedzi na pojawienie się nowych okoliczności zewnętrznych (źródeł finansowania działalności
organizacji). Takie postępowanie wpływa na to, że 60% badanych organizacji definiuje strategię jako elastyczną koncepcję rozwoju wraz z programami działania.
Tabela 1. Definicja strategii w badanych organizacjach
Odpowiedzi
Raz ustalany długookresowy plan działania
Ograniczona wiązka celów, dla której środki do realizacji ustalane są na bieżąco
Elastyczna koncepcja rozwoju wraz z programami działania

Odsetek
organizacji
18,2
29,1
60

Źródło: badania własne.

Funkcjonowanie badanych organizacji niedochodowych jest uzależnione od pozyskania środków finansowych na realizację ich celów. Pochodzą one z różnych źródeł i
zasilają organizacje w różnym czasie (różne terminy ogłaszania konkursów). Dlatego
30% organizacji strategię działania określiło jako ograniczoną wiązkę celów, dla której
środki ustalane są na bieżąco. Wynika z tego, że wybór źródeł finansowania tych organizacji nie jest pochodną przyjętej strategii, tylko strategia i jej weryfikacja wynikają z
potencjalnych i faktycznych źródeł zasilania. Potwierdza to fakt, że w ostatnich 3 latach 34 organizacje zmieniły obszary swojej działalności, ale tylko dla 7 z nich była to
konsekwencja przyjętej strategii, a dla reszty powodem było poszerzenie zakresu działań w odpowiedzi na pojawiające się możliwości ich sfinansowania.
Kontrola wewnętrzna to zagadnienie, którego większość z organizacji niedochodowych w ogóle nie porusza, te zaś, które zajmują się kontrolą, mają najczęściej doświadczenia wynikające z korzystania z funduszy europejskich lub funduszy
zagranicznych fundacji, w których kontrola polega na ewaluacji projektów, czyli jest
traktowana w sposób operacyjny. Tymczasem sprawna kontrola jest niezbędnym
elementem budowania strategii i stanowi ważny element cyklu planowania.
Przedstawiona w tej części opracowania syntetyczna analiza badań własnych
dotycząca zarządzania strategicznego organizacjami niedochodowymi wymaga
jeszcze poszerzenia i uzupełnienia, lecz pozwala już na wnioskowanie w odniesieniu do grupy badanych podmiotów.
5

Badania własne.
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4. Zakończenie
„Reasumując, należy stwierdzić, że żadnej organizacji niedochodowej – nawet
najmniejszej – nie stać na działanie chaotyczne i bez stosowania choćby podstawowych reguł zarządzania. Praktyka zarządzania organizacją powinna być wdrożona od pierwszego dnia działania organizacji i powinna wzrastać wraz z nią, odpowiadając na jej zmieniające się potrzeby. W ferworze codziennej działalności
warto pamiętać, że zarządzanie nie stanowi balastu dla organizacji, lecz napęd,
dzięki któremu organizacja może przyspieszyć i działać efektywniej, nie marnując
rzadkich zasobów” [Kwiatkiewicz 2004, s. 89].
Tymczasem w badanych organizacjach niedochodowych realizowane są w ograniczonym zakresie pewne funkcje zarządzania oraz pojawiają się elementy zarządzania
strategicznego. Procesy te jednak nie mają charakteru kompleksowego i ciągłego.
Wniosek, jaki płynie z obrazu zaprezentowanych badań, przedstawia się następująco: istnieje konieczność zmiany nastawienia kierujących organizacjami niedochodowymi
i stworzenia warunków organizacyjnych dla profesjonalizacji procesu zarządzania.
Wnioski te jednak nie mogą być rozciągnięte na cały sektor organizacji niedochodowych z uwagi na skalę przeprowadzonych badań.
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STRATEGIC MANAGEMENT IN NON PROFIT ORGANIZATIONS
– RESULTS OF RESEARCH
Summary
Weaknesses in the process of management in non-profit organizations tend to the decrease the effectiveness of these organizations and are the barriers of their mission fulfillment. The results of
empirical research made by the author in 120 non-profit organizations located in the territory of
Lower Silesia indicate a lot of such weaknesses and a lot of problems in this area.
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ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
A WYZWANIA POLITYKI INNOWACYJNEJ W POLSCE

1. Wstęp
W wyniku presji globalizacyjnej oraz związanej z tym konieczności modernizacji
funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych pojawiają się w sferze dyskursu
społecznego nowe wyzwania warunkujące dalsze funkcjonowania zarówno państw,
jak i jego składowych, czyli regionów. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie głównych uwarunkowań instytucjonalno-systemowych, które będą determinowały możliwość realizacji w Polsce jednego z nowszych typów publicznej polityki
prorozwojowej, jakim jest polityka innowacyjna. W literaturze dotyczącej zagadnień
tej polityki można doszukać się wiele definicji tej sfery aktywności publicznej (zob. też
[Janasz 1999; Jasiński 1997; 2006; Matusiak, Stawasz, Jewtuchowicz 2001; Moszkowicz 2001; Meyer-Krahmer 1991; System of Innovation... 1997; Lundvall 1992; Nelson, Rosenbert 1993]). Na potrzeby niniejszych rozważań pozwolę sobie przytoczyć
definicję polityki innowacyjnej F. Feldmanna [1999, s. 9 i nast.], dla którego jest to
polityka skierowana na pobudzanie aktywności ogólnogospodarczej, ukierunkowana
na tworzenie, stymulację oraz regulację procesów badawczo-rozwojowych i ich implementację w jak najszerszy obszar aktywności społecznej. Tak szerokie ujęcie pozwala na uchwycenie złożoności tej polityki, co rzutuje na trudności z właściwym jej
programowaniem i wdrażaniem, szczególnie w warunkach polskich.

2. Zarządzanie publiczne a polityka innowacji
Ze względu na zakres podmiotowy (władze publiczne różnego szczebla, sektor
badawczo-rozwojowy, instytucje otoczenia biznesu, sektor przedsiębiorstw, instytucje finansowe), jak i przedmiotowy (techniczny, pozatechniczny, w tym: antropocentryczny, społeczny, biotyczny) [Janasz 1999, s. 70 i nast.] oddziaływania
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polityki innowacyjnej, nie można jej sprowadzić jedynie do działań państwa. Rzecz
jasna, państwo nadal pozostaje głównym ‘promotorem’ rozwiązań prorozwojowych, lecz w ich tworzeniu i wdrażaniu musi współdziałać z innymi podmiotami
sfery publicznej. Tego typu relacje przywołują na myśl tezę sformułowaną przed
około pięćdziesięciu laty przez wybitnego amerykańskiego historyka gospodarki
K. Polanyiego, który pisał, że gospodarka rynkowa powstała przy wsparciu i
ochronie państwa i do swego trwania takiego wsparcia i ochrony potrzebuje. Jednak wsparcie i ochrona to oczywiście dużo mniej niż etatyzm w gospodarce [Polanyi 1957, s. 165]. Przyjęcie takiej optyki pozwala zatem przedstawić administrację
publiczną jako zdecentralizowaną i zdywersyfikowaną działalność publiczną, która
jest realizowana drogą koordynacji działań zbiorowych, współrządzenia i wreszcie
zarządzania publicznego. W związku z powyższym można przyjąć za L. Metcalfem, że podstawowe znaczenia dla zarządzania publicznego ma koordynacja działań podmiotów, które są formalnie autonomiczne, ale funkcjonalnie współzależne.
Jest to o tyle trudne, że współdziałanie takie dotyczy instytucji o zróżnicowanych,
a często przeciwstawnych interesach [Metcalfe 1993, s. 173-176]. Propozycja definicji zarządzania publicznego zaproponowana przez L. Metcalfe’a koresponduje
pośrednio z pojęciem funkcjonalnego systemu autopojetycznego N. Luhmanna.
Według tego badacza, system autopojetyczny (samoreferujący się) powstaje w
wyniku ewolucyjnego różnicowania się systemu, a zatem samoreferencyjność polityczna jest rezultatem społecznego wyodrębniania się specyficznych podsystemów
politycznych, które będą stanowiły element strukturalny realizowanej polityki publicznej. Z jednej strony taki system i taka polityka nie powinny zawierać w sobie
niczego poza własnymi elementami, a zatem wszystko to, do czego zdolny jest
system, jest raczej uwarunkowane czynnikami endogennymi, ale w pewnych warunkach (np. transformacji i modernizacji), samoreferencyjność umożliwia otwarcie się systemu na zmiany [Luhmann 1994, s. 43-45].
Owa otwartość systemu pozwala na jego modernizację, która w systemach
transformacji, a takim jest przypadek strukturalny polskiej polityki innowacyjnej,
łączy w sobie konieczność imitacji elementów, które zostały sprawdzone w innych
państwach, z zachowaniem narodowej specyfiki sterowania tymi procesami [Siewierski 2006, s. 75]. Zarządzanie publiczne w polityce innowacyjnej, choć oczywiście nie tylko w niej, posiada swoją specyfikę, przejawiającą się tym, iż warunki
ekonomiki, techniki i zarządzania nie są w stanie całkowicie wyeliminować ani
odrębności narodowych, wynikających z tradycji historycznych, ani też faktu, że
zarządzanie publiczne uwikłane jest zawsze w materię władzy politycznej, a interes
publiczny nie zawsze daje się pogodzić z ogólnymi kryteriami efektywnościowymi
[Izdebski, Kulesza 2000, s. 298].
W tym kontekście zarządzanie publiczne odnoszące się do polityki innowacji
powinno być efektem ewolucji państwa i sfery publicznej w kilku zasadniczych
kierunkach:
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od jednostki jako obywatela, petenta do interesariusza,
od koordynacji biurokratycznej do sieci, partnerstwa i przywództwa,
od statyczności i niezmienności do dynamizmu i adopcyjności [Hauser
2007, s. 4].
W następnej części referatu zawarto krótką charakterystykę wyżej wymienionych pól, scen strukturalno-instytucjonalnych, na których powinna się kształtować
polityka innowacyjna.

3. Petent czy interesariusz?
Jak już wspomniano, zarządzanie publiczne łączy się z zagadnieniami rozwoju
demokracji. W tym ujęciu nie chodzi już o to, czy dany system jest demokratyczny,
ale o to, jaka jest jakość tej demokracji? W odniesieniu do koncepcji public management obywatel nie jest traktowany wyłącznie jako wyborca, wolontariusz i konsument, a staje się współdecydentem i współkreatorem wspólnego dobra. Polityka,
jeżeli ma być skutecznie wdrażana, nie może być polem aktywności jedynie specjalistów, polityków czy urzędników, musi włączać szerokie warstwy społeczne,
zarówno w sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Rolą władz publicznych
jest w mniejszym stopniu kreowanie polityki, a o wiele bardziej jej moderowanie.
Z takiego ujęcia rodzi się kolejna cecha autopojetycznych systemów politycznych,
a zatem inkluzja polityczna, którą opiszę w dalszej części artykułu.
Bazując na takim podejściu, będziemy mówili o pojawiającej się nowej grupie
współdecydentów, których nazwano interesariuszami (ang. stakeholders). Pojęcie
interesariuszy jest coraz częściej wykorzystywane w socjologii gospodarki (szerzej
zob. [Socjologia gospodarki. Wybrane... 1995; Socjologia gospodarki. Rynek...
2002]). Prze pojęcie interesariuszy rozumie się każdego, kto w sposób znaczący
wpływa na (lub jest dotknięty przez) podejmowanie decyzji przez kogoś innego.
Interesariusze nie są zwykłymi konsumentami ani klientami, a administracja publiczna ujmowana w tych kategoriach nie jest jedynie sługą władzy politycznej ani
sługą prawa, ani też szczególnym podmiotem rynkowym, lecz stanowi część składową życia społeczeństwa, uczestniczącą w rozwiązywaniu problemów zbiorowych przy możliwie najszerszym udziale zainteresowanych jednostek i grup [Izdebski 2007, s. 15-17].
W literaturze pojawiło się szereg dodatkowych uściśleń pojęcia stakeholders.
Dodatkowo wyodrębnia się m.in. interesariuszy [Sroka 2007, s. 11]:
– pierwszego (kadra zarządzająca, członkowie organów nadzorczych) oraz drugiego rzędu (‘szeregowi’ pracownicy, dostawcy, kooperanci, rywale, media,
grupy interesu, publiczne ośrodki decyzyjne),
– wewnętrznych (obarczonych odpowiedzialnością służbową w ramach organizacji) oraz zewnętrznych (nie objętych odpowiedzialnością organizacyjną),
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–

kontraktowych (menadżerów, pracowników, dostawców, kredytodawców itp.) i
publicznych (m.in. konsumentów, publiczne ośrodki decyzyjne, uniwersytety i
publiczne jednostki badawcze, organizacje pozarządowe, media).
Stopień włączania i kreowania środowisk interesariuszy będzie determinował
możliwość zdefiniowania przestrzeni spraw społecznych bądź jako problemów, które
leżą tylko w gestii władz publicznych, a nie poszczególnych jednostek, bądź z drugiej strony (w razie wysokiego stopnia ich zaspokojenia) pozwoli na nadanie im
atrybutu zobowiązania wspólnotowego, celu do realizacji przez wszystkich członków
danej społeczności. Jak wynika z badań socjologicznych, w chwili obecnej w Polsce
dominuje zjawisko przerzucania odpowiedzialności za sprawy publiczne na władze
publiczne, a takie zachowanie bywa często traktowane jako wskaźnik roszczeniowości oraz objaw syndromu ‘wyuczonej bezradności’ czy ślady mentalności homo
sovieticus. Co więcej, sprawy społeczne, w tym zagadnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, prezentowane są w perspektywie problemów o charakterze
makrospołecznym i instytucjonalnym, a zatem problemów (a nie wartości – podkreślam tę różnicę) leżących poza zasięgiem jednostkowego oddziaływania. Zagadnienia
innowacyjności, jak dotąd, nie zostały przełożone na język dostępny dla niespecjalistów. Fakt ten uniemożliwia rozumne i skuteczne komunikowanie się z ludźmi w
ważnych sprawach społecznych [Giza-Poleszczuk 2007, s. 72, 78].

4. Sieci, partnerstwo i przywództwo w polityce innowacji
Zagadnienia te wiążą się ściśle z pojęciem inkluzji politycznej. Inkluzja oznacza objęcie wszystkich członków społeczeństwa skutkami działania danego podsystemu funkcjonalnego. Z jednej strony oznacza to korzystanie z tych skutków, z
drugiej jednak – uzależnienie od nich indywidualnych sposobów życia. Grupy,
które nie uczestniczą w stopniu dostosowanym do poziomu inkluzji lub uczestniczą
w nim jedynie marginalnie, podlegają zjawisku ekskluzji [Luhmann 1994, s. 36-37].
Aby nie dopuścić do ekskluzji mającej jednoznacznie negatywne implikacje dla
całego systemu politycznego, wprowadza się nowe formy zarządzania publicznego.
Tworzenie aktywnych sieci i partnerstwa w obrębie polityki prorozwojowej jest
obecnie jednym z kluczowych wyznaczników dobrego rządzenia (ang. good
governance). Przejawia się to w stwarzaniu warunków i ułatwianiu procesów interakcyjnych w sposób umożliwiający rozwiązywanie problemów niewystarczającej
reprezentacji oraz artykulację interesów i rozważenia ich w trybie jawnym, transparentnym i zrównoważonym. Zarówno sieci, jak i partnerstwo winny być traktowane jako dążenie do podporządkowania administracji pluralistycznemu społeczeństwu [Izdebski 2007, s. 17]. Ten typ demokracji, zwanej też uczestniczącą,
partnerską, deliberacyjną, łączy się z poszukiwaniem konsensusu społecznego, a co
za tym idzie, legitymizacją działań podmiotów publicznych i zgodą na ich finansowanie ze środków publicznych.
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W polityce innowacyjnej większości państw UE odchodzi się właśnie od zhierarchizowanych struktur, bazujących na dużym zakresie interwencjonizmu państwowego, w kierunku relacji sieciowych, inicjatyw obywatelskich ułatwiających
przenikanie idei i wymianę informacji1. Wykorzystując partycypację i deliberację
jako główne elementy procedowania polityki publicznej, tworzone są zatem wszelkiego rodzaju powiązania sieciowe. Dzięki oparciu na takich powiązaniach, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju gospodarczego tworzą szansę:
– mobilizacji wszystkich aktorów rozwoju gospodarczego, aktywizacji stojących
na uboczu grup społecznych, tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i
wspólnoty celów,
– rozwoju publiczno-prywatnego partnerstwa i uspołecznienia polityki gospodarczej,
– wprowadzania mechanizmów konkurencji w wykorzystaniu środków publicznych i odbiurokratyzowaniu działań prorozwojowych,
– łączenia środków publicznych z prywatnymi oraz pozyskiwania środków zewnętrznych dla przedsięwzięć prorozwojowych i infrastrukturalnych,
– rozwoju nowoczesnych form transferu technologii, wspierania przedsiębiorczości i marketingu [Matusiak 2001, s. 252-254].
Według L. Gilejki i R. Towalskiego [2002, s. 8 i nast.] partnerstwo jest ważnym
czynnikiem kreującym zmiany i ich dynamikę, a przez to stymulującym sukcesy
przedsiębiorstw i stabilny rozwój gospodarki. Sprzyja także wyższej produktywności
i elastyczności organizacyjnej, wpływając przez to na zmiany poziomu innowacyjności czy zmiany jakościowe. Według dostępnych analiz i obserwacji odnoszących się
do zakresu wdrażania wszelkiego rodzaju partnerstwa proinnowacyjnego, należy, jak
na razie, postawić hipotezę, że w Polsce ten typ społecznego uprawiania polityki nie
znalazł zakorzenienia systemowego, a nade wszystko społecznego2.
Aby wytworzyć i pobudzić do działania partnerstwa społeczne w zakresie procesów prorozwojowych, należy z pewnością określić przywództwo, które będzie
niejako realizowało zasadę primus inter pares. Uwzględniając polskie rozwiązania
1

Szeroki wachlarz instrumentów badawczych w tym zakresie dostarcza metodologia nauk politologicznych, tzn.: neopluralizm, teoria kolektywnego działania, public interest groups, neokorporacjonizm, pluralizm sieciowy, neoinstytucjonalizm. Na ten temat patrz szerzej: [Beyme 2005, s. 223-259].
2 Jako przykład takiego partnerstwa podaje się instytucje tzw. mocnej demokracji. W Polsce są to
np.: Komisja Trójstronna, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Adwokacka. Instytucje te nazywa
się „mocnymi”, gdyż wykonują one istotne zadania ze sfery administracji publicznej szczebla centralnego. Są one więc strukturami sformalizowanymi, mającymi wyłączne kompetencje w niektórych
sprawach merytorycznych, mają spójność organizacyjną w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym,
są powiązane z centrum politycznym, które go ustanawia. W Polsce organizacje tego typu są często
zbudowane hierarchicznie, kierowane przez swoiste biurokracje i w małym stopniu angażujące zwykłych obywateli, a to zwraca się przeciwko fundamentalnym założeniom modelu państwa partycypacyjnego. W związku z tym istotne jest, aby ewentualne przyszłe instytucje odnoszące się do polityki
innowacyjnej przezwyciężały te niedoskonałości obecnie istniejących, np. poprzez właściwe wykorzystanie tworzonych choćby na bazie Foresightu Narodowego do 2020 r. ciał konsultacyjnych.
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legislacyjne i polityczne, wskazana byłaby ewolucja przywództwa demokratycznego, poprzez które ‘przywódca’ (instytucja lub osoba odpowiedzialna za procedowanie i wdrażanie polityki innowacyjnej) koordynuje, doradza, sugeruje decyzje
członkom danego partnerstwa czy sieci. Ten styl przywództwa powinien z czasem
ewoluować w stronę przywództwa permisyjnego, w ramach którego przywódca
jest realizatorem ustaleń podjętych swobodnie przez grupę/grupy i minimalnie
ingeruje w proces decyzyjny, służąc jedynie swoimi zasobami i kompetencjami
wykonawczymi [Sztompka 2007, s. 383-384]. W taki właśnie sposób materializuje
się idea przywództwa permisywnego w krajach skandynawskich.
Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania nie jest możliwe
rzetelne i obiektywne przedstawienie polskich rozwiązań w zakresie polityki innowacyjnej. W znaczącym stopniu opis taki w mocno skróconej, a przez to zapewne
powierzchownej wersji oddają rekomendacje przedstawione przez OECD. W czerwcu 2007 r. OECD opublikowała bowiem raport z badań nad polskimi rozwiązaniami w zakresie polityki innowacji. W raporcie tym sformułowano kilka wytycznych,
których realizacją winien zająć się Rząd RP w najbliższym czasie. Do najistotniejszych zaleceń należą:
– rozwój zasobów długookresowego planowania w zakresie sfery publicznych
badań i innowacji,
– zwiększenie znaczenia polityki innowacji na najwyższym szczeblu politycznym,
– zwiększenie zaangażowania sektora biznesu w polityce badawczo-rozwojowej
(b+r), przy czym szczególnie istotne jest włączenie przedstawicieli środowiska
biznesu w specjalnie tworzone ciała w regionach, które mają zajmować się
działalnością b+r,
– rozwój instytucjonalny w zakresie koordynacji, tworzenia i implementacji polityki innowacyjnej,
– ewaluacja jako kluczowy element polityki naukowej i innowacyjnej,
– rozwój baz danych niezbędnych do oceny obu tych typów polityki poprzez rozbudowę statystyki patentów i systemu analiz [Pilat, Cervantes, Oh 2007, s. 32-33].

5. Podsumowanie – w stronę zdynamizowania procesu przemian
Podsumowując, można stwierdzić, że Polska ma przed sobą bardzo długi proces wdrażania polityki innowacji zgodnie z racjonalnymi i społecznie uzasadnionymi rozwiązaniami prakseologicznymi. Zastosowane procedury i ich wyniki w
wielu państwach UE pokazują, że ta sfera działalności państwa zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Wcześniej czy później polskie władze będą musiały się z tym
problemem zmierzyć, jeżeli myślą o nowoczesnym państwie czy sprawnym zarządzaniu publicznym. Opierając się na wzorach już zastosowanych i sprawdzonych,
trzeba jednak pamiętać o specyfice narodowych uwarunkowań.

183
Analiza danych statystycznych dotyczących polskich zasobów determinujących
możliwości prowadzenia polityki innowacji (zasoby ludzkie, sfera b+r, edukacja)
na tle pozostałych państw UE, pozwala określić je jako słabe [Mamica 2007, s. 41].
Biorąc z kolei pod uwagę rozwiązania instytucjonalne stosowane w rozwiniętych
NSI (Finlandia, Szwecja, Niemcy, Holandia) wyraźnie brakuje w polskim modelu
rady ds. innowacyjności, umiejscowionej przy Premierze RP, publicznego funduszu
venture capital czy szerszego udziału instytucji pozarządowych. W zdecydowanie
zbyt małym stopniu w procedowanie i wdrażanie zadań polityki innowacyjnej państwa włączeni są przedstawiciele biznesu, w tym nie tylko polskiego. Cały system
jest w dalszym ciągu mocno zbiurokratyzowany [Kwieciński, Sroka 2007, s. 22-23].

Literatura
Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Feldmann F., Betriebs- und regionalwirtschaftliche Efekte von Technologieparks, Josef Eul Verlag,
Koln 1999.
Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa
2002.
Giza-Poleszczuk A., Dobre rządzenie i debata publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 2007 nr 1.
Hauser J., Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 2007 nr 1.
Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007 nr 1.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 2, Liber, Warszawa
2000.
Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1999.
Jasiński A., Innowacje i polityka innowacyjna, Uniwersytet Białostocki, Białystok 1997.
Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
Kwieciński L., Sroka J., Regionalny System Innowacyjny versus Narodowy System Innowacyjny,
http://www.dcsr.wroc.pl/index.php?lang=1&id=36, Wrocław 2007.
Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa 1994.
Lundvall B.-A., National Systems of Innovation, Pinter Publisher, London 1992.
Mamica Ł., Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwość prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej, „Zarządzanie Publiczne” 2007 nr 1.
Matusiak K.B., Zasoby i kierunki rozwoju infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii,
[w:] B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnego firm,
Wyd. UŁ, Łódź 2001.
Metcalfe L., Public Management – from Imitation to Innovation, [w:] Modern Governance. New
Government – Society Interaction, Sage Publications, London 1993.
Meyer-Krahmer F., Der Einfluss staatlicher Technologiepolitik auf industrielle Innovationen, Nomos,
Baden-Baden 1991.
Moszkowicz K., Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Wyd. AE, Wrocław 2001.
Nelson R., Rosenberg N., National Innovation System, Oxford University Press, Oxford 1993.

184
Pilat D., Cervantes M., Oh T.-S., Working Party on Innovation and Technology Policy. Polish Mix for
Innovation in Poland – Key Issues and Policy Recommendations, OECD, Warsaw 2007.
Polanyi K., The Great Transformation. The Political and Economic Origins of our Time, Beacon
Press, Boston 1957.
Siewierski J., Determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] Socjologia gospodarki, red. J. Gandawski,
L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Difin, Warszawa 2006.
Socjologia gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie, red. K. Konecki, P. Tobera, A. Buchner-Jeziorska, K. Kaczmarczuk, W. Dymarczyk, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej,
Łódź 2002.
Socjologia gospodarki. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red. E. Kośmicki, W.L. Janik,
Wyd. AR, Poznań 1995.
Sroka J., Zagrożenia wynikające z patologii społecznych oraz zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne,
[w:] Identyfikacja obszarów problemowych zagrożeń społecznych w kontekście realizacji regionalnej polityki innowacyjnej. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r., Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, seria: Konferencje, Wyd. Artpress, Wrocław 2007.
System of Innovation. Technologies, Institutions and Organisations, red. C. Edquist, Pinter, London
1997.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.

PUBLIC MANAGEMENT AND CHALLENGES
OF INNOVATION POLICY IN POLAND
Summary
This article shows the main institutional and system’s elements which concern the innovation
policy in Poland. The author focuses on the questions which are related to the transformation of
public roles like: citizen/stakeholder, network, partnership, leadership, in the aspects of public
management. At the end of the paper it is highlighted that Poland needs more time for the proper
implementation of this new public policy and the author summarizes the main problems of the
Polish innovation policy.
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STRATEGIE KONKURENCYJNE
NA RYNKU TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

1. Wstęp
Rynek usług finansowych ulega ciągłym zmianom. Podobnie jak w ramach innych rynków, również i tu działają czynniki zmieniające rodzaj popytu oraz wymuszające zmiany natury strategicznej w zakresie granic przedsiębiorstwa oraz skutecznej realizacji strategii rozwoju wewnętrznego. Do najważniejszych czynników
mających wpływ na strategię działania przedsiębiorstwa można zaliczyć przede
wszystkim zmiany potrzeb finansowych gospodarstw domowych pojawiające się
wraz ze zmianami demograficznymi. Na rynku ubezpieczeń na życie ogromne
znaczenie ma przygotowanie odpowiedniej strategii dystrybucji oraz skuteczność
w zakresie jej realizacji. Rynki finansowe w Polsce pod koniec XX w. i na początku XXI w. kształtują się pod znakiem konglomeratów finansowych, których powstawanie na świecie znacząco zmieniło strategie działania w tym sektorze.
Obecnie granice pomiędzy poszczególnymi rodzajami instytucji finansowych
coraz bardziej się zacierają. O pozycji firm działających na dzisiejszym rynku decydują często takie procesy, jak dywersyfikacja oraz alianse i konsolidacje. Przedsiębiorstwa różnicują swoją działalność, dodając do podstawowej wiele usług niegdyś ściśle przypisanych do firm innego typu. Dziś można zauważyć, że produkty
ubezpieczeniowe czy też fundusze inwestycyjne rozprowadzają banki, w okienku
można również zawrzeć umowę z otwartym funduszem inwestycyjnym. Towarzystwa ubezpieczeń na życie, których podstawową rolą jest przejmowanie na siebie
ryzyka ubezpieczeniowego za odpowiednią opłatą, dziś w dużej mierze koncentrują się na rynku kapitałowym, pozyskując i inwestując pieniądze klientów, zarówno
w długim, jak i krótkim okresie. Coraz istotniejsze stają się tu alianse strategiczne
pomiędzy firmami, lecz przede wszystkim coraz większego znaczenia nabiera pozycja konkurencyjna całych grup kapitałowych, które swym zainteresowaniem
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obejmują niejednokrotnie cały rynek usług finansowych. Dlatego też można dziś
mówić, że największe znaczenie dla dzisiejszej i przyszłej pozycji strategicznej
konkretnej spółki rynku finansowego ma pozycja konglomeratu finansowego, do
którego ona należy. Dlatego też, rozważając działania strategiczne w zakresie dystrybucji oraz tak ważnej w aspekcie skuteczności i optymalizacji kosztów sprzedaży typu cross-selling, produktowej, dystrybucji, kosztowej oraz obsługi klienta,
należy spojrzeć na nie z poziomu konkurowania konglomeratów finansowych i
wykorzystania przez nie efektów skali.

2. Regulacje prawne funkcjonowania grup finansowych
na świecie i w Polsce
Światowe instytucje finansowe przez lata działalności miały i nadal mają naturalną skłonność do skupiania w ramach jednej firmy/grupy wielu różnych usług finansowych. Powaga ryzyka z tym związanego powodowała, że ustawodawcy niektórych państw zakazywali łączenia działalności bankowej z ubezpieczeniową oraz
nakazywali rozdzielenie działalności bankowej sensu stricte (komercyjnej) od bankowości inwestycyjnej. W Stanach Zjednoczonych zakaz taki został wprowadzony
na mocy ustawy z 1933 r. – Prawo bankowe (zwane ustawą GS). Przepisy nakazujące rozdzielenie bankowości komercyjnej od inwestycyjnej spowodowane były wielkim krachem giełdowym w 1929 roku. Nakaz ten został rozszerzony ustawą z
1956 r. – Bank Holding Companies Act (BHC). Ustawa ta wprowadziła dodatkowo
pojęcie Bank Holding Company, przez które rozumiano spółkę posiadającą bezpośrednio lub pośrednio ponad 25% głosów w organach banków. Przepisy zakazywały
tworzenia takich firm bez uprzedniej zgody Zarządu Rezerwy Federalnej. Pod rządami ustaw GS i BHC nie było możliwości tworzenia konglomeratów finansowych.
Zakaz ten został zniesiony dopiero w 1999 r. ustawą o modernizacji usług finansowych (Financial Modernization Act (GBL)). Polskie ustawodawstwo przewiduje
odrębność prawną podmiotów działających na rynku finansowym, zakłada oddzielne
zarządy, nie zezwala np. bankom sprzedaży ubezpieczeń, zakładom ubezpieczeń
papierów wartościowych, ale nie ogranicza wchodzenia we wzajemne relacje kapitałowe, jeśli związki te nie zagrażają ich stabilności finansowej.

3. Kierunki zmian potrzeb gospodarstw domowych
oraz czynniki społeczno-demograficzne
U podstaw rozwoju rynku finansowego leży m.in. zapotrzebowanie gospodarstw domowych na usługi finansowe, które z kolei wynikają z dwóch podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa funkcjonowania w gospodarce towarowo-pieniężnej
oraz zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do sfinansowania procesu kon-
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sumpcji. W dzisiejszej gospodarce jedną z podstawowych funkcji gospodarstwa
domowego jest gromadzenie środków. Obecny rynek finansowy umożliwia zarówno bezpieczne gromadzenie tych środków, jak i profesjonalne nimi zarządzanie w
zależności od akceptowanego przez klienta ryzyka z tym związanego. Bezpieczeństwo jest przy tym rozumiane wielorako – od zabezpieczenia przed kradzieżą,
przez zarządzanie przez osoby do tego przygotowane, aż po zabezpieczenie finansowe klientów w razie zdarzenia losowego, np. takiego jak nieszczęśliwy wypadek.
Obecnie gospodarstwa domowe, funkcjonujące w gospodarce rynkowej i znajdujące się powyżej granicy ubóstwa, wykazują pięć podstawowych potrzeb finansowych [Strategor. Zarządzanie... 1999]:
– płacenie,
– pożyczanie,
– oszczędzanie,
– inwestowanie,
– zabezpieczenie/ubezpieczenie.
W przeszłości potrzeby te sprowadzały się do trzech pierwszych. Z całą pewnością funkcjonowanie gospodarstw domowych na rynkach finansowych jest ściśle
związane z określonym poziomem zamożności. Dla wszystkich segmentów rynku
finansowego, a zwłaszcza bankowego, ubezpieczeniowego, jak i kapitałowego,
istotne są zmiany w strukturze gospodarstw domowych. Zgodnie z teorią cyklu
życia, oszczędności są ściśle związane z wiekiem. Gromadzenie oszczędności w
ujęciu mikroekonomicznym jest funkcją uzyskiwanych dochodów i długości życia
jednostki. Dla zagregowanych oszczędności ważne stają się zmiany w strukturze
wieku populacji, wynikające z [Konglomeraty... 2007]:
– przyrostu naturalnego,
– migracji ludności,
– wydłużenia się okresu życia jednostki,
– starzenia się populacji.
Starzenie się społeczeństwa tak w Polsce, jak i w Europie Zachodniej budzi
niepokój zarówno o zmniejszanie się poziomu oszczędności, jak i konieczność
wypłaty świadczeń emerytalnych. Estymacje tych drugich skłaniają rządzących do
zmian w systemach emerytalnych kraju i jednocześnie do promowania wszelkich
rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia luki pomiędzy obecnymi zarobkami a stopą zastąpienia. Według obliczeń Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z 2002 r. będzie ona na poziomie 40%.

4. Kluczowe strategie towarzystw ubezpieczeniowych na życie
W wieku XXI towarzystwa ubezpieczeń na życie (TUnŻ) działające na rynku polskim w celu utrzymania lub powiększenia przewagi konkurencyjnej kon-
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centrują się na realizacji szeroko pojętej strategii marketingowej, w której można wyodrębnić:
– strategię produktową,
– strategię promocji i reklamy,
– strategię kosztową,
– strategię obsługi klienta,
– strategię dystrybucji.
Obserwując ten rynek, można z całą pewnością stwierdzić, iż sukces w postaci
osiągania dobrych wyników finansowych oraz znaczących udziałów w rynku towarzystwa zawdzięczają zaangażowaniu we wszystkie pięć strategii.
W realizacji strategii promocji i reklamy TUnŻ koncentrują się głównie na
dwóch elementach: rozpoznawalności marki oraz budowaniu dobrego wizerunku.
Sposoby działania na tym polu niczym się nie różnią od innych przedsiębiorstw.
Oddziałuje się tu poprzez reklamę oraz działania public relations. W realizacji tej
strategii dużego znaczenia nabrała wielkość grupy kapitałowej, konglomeratu finansowego. Spółki należące do takiej grupy, używając tego samego członu nazwy
(np. ING, PZU, AIG czy Hestia) i reklamując się, zarówno budują wizerunek, jak i
podwyższają rozpoznawalność marki wszystkich spółek. To zdecydowanie obniża
koszty reklamy, a wykorzystanie efektu skali zwiększa możliwości w tym zakresie.
Towarzystwa stosunkowo rzadko reklamują swój konkretny produkt z kilku względów. Po pierwsze do rzadkości należy zainicjowanie rozmowy handlowej przez
klienta – wynika to ze specyfiki produktu, a dokładnie z niskiego poziomu świadomości ubezpieczeniowej statystycznego klienta. Drugą przyczyną jest to, iż (zwłaszcza w ostatnich latach) firmy wprowadzają wiele nowych produktów, podążając za
ewoluującymi potrzebami klientów oraz w kierunkach wyznaczonych przez konkurencję. Nowe produkty często wypierają stare. Kolejnym powodem jest posiadanie
bardzo wielu produktów, a tym samym niemożliwe byłoby reklamowanie wszystkich. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest stosowane już na rynku używanie
przez towarzystwa konkretnej nazwy dla całej grupy produktów jednego rodzaju
lub tworzenie pakietów modułowych, promujących nazwę takiego pakietu.
W Polsce w latach dziewięćdziesiątych – kiedy to możemy mówić o początkach rynków finansowych – TUnŻ dysponowały zaledwie kilkoma produktami.
Produkty te, zwane polisami na życie i dożycie oraz posagowe, można by było
zakwalifikować jako wysokomarżowe. Zdecydowana większość firm posługiwała
się tymi produktami aż do końca lat dziewięćdziesiątych. W tym okresie trudno
było mówić o konkurencji w walce o klienta. Produkty – ich jakość i cena również
nie były przedmiotem rywalizacji. Głównym obszarem, w którym towarzystwa
konkurowały ze sobą, było pozyskanie agentów, firm pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz budowanie wizerunku firmy. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych i
początkiem XXI w. na polski rynek weszło wiele nowych firm, które, zmuszone
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konkurować z towarzystwami o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz rozpoznawalnej marce, rozpoczęły wprowadzanie nowych produktów, opartych na jednostkach uczestnictwa, oferowały niższe koszty oraz większą transparentność swojej
oferty. Od tego czasu na rynku pojawia się bardzo wiele nowatorskich ofert tworzonych z myślą o aktualnych potrzebach klientów oraz dostosowanych do potrzeb
firm pośredniczących. W reakcji na potrzeby rynku powstają takie produkty, jak
tzw. polisolokaty, przewidziane do dystrybucji w bankach, a mające na celu zaoferowanie klientom rozwiązania, które zwolnią ich z konieczności zapłaty podatku
od zysków kapitałowych.
Towarzystwem, które bardzo aktywnie próbuje prowadzić strategię przywództwa
produktowego, jest AEGON. Oferuje on klientom coraz to nowsze rozwiązania,
wyznaczając nowe trendy na rynku. Towarzystwo zdecydowało się na sprzedaż wyłącznie produktów inwestycyjnych i oszędnościowo-inwestycyjnych opartych na
całej gamie funduszy zewnętrznych – zarządzanych przez towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Ta strategia, obok niewątpliwego wpływu na konsumentów, ma, jak
się okazało, dużą siłę oddziaływania na konkurencyjność ich oferty dla pośredników
zewnętrznych, takich jak banki, multiagencje i inne. Przykładem szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby, ale i nastroje potencjalnych klientów, może być
wprowadzenie w końcówce 2007 r. funduszu, którego celem jest zarabianie na spadkach giełdowych. Realizując strategię przywództwa produktowego, AEGON przyjął
zupełnie nową, nieznaną wcześniej rolę na rynku polskim, którą można by porównać
do hurtownika, tyle że w zakresie produktów inwestycyjnych.
Strategię optymalizacji kosztów skutecznie realizują firmy wykorzystujące
efekt synergii i skali wynikający ze współpracy w konglomeratach finansowych.
Tworzenie wspólnych działów personalnych, marketingowych i administracyjnych
to zaledwie część dzisiejszych trendów dużych korporacji. Wykorzystanie istniejących – własnych – sieci dystrybucji do sprzedaży wielu produktów oraz sprzedaż
poprzez zewnętrzne instytucje to sposób nie tylko na zwiększenie sprzedaży, ale
także na redukcję kosztów stałych. Niektóre instytucje przekazują pewne funkcje
poboczne innym firmom w formie outsourcingu.
Wraz z postępem technologii teleinformatycznych, chcąc odpowiedzieć na oczekiwania klientów, obok zindywidualizowanej obsługi przez agenta towarzystwa, muszą poczynić duże inwestycje w tę infrastrukturę. Klienci chcą dziś mieć dostęp do
zakupionych przez siebie produktów finansowych przez Internet, czego do niedawna
nie oferowały towarzystwa ubezpieczeniowe. W dobie bardzo dużej konkurencji, a
jednocześnie szybko rozwijającego i zmieniającego się rynku TUnŻ muszą przygotować wysokiej klasy oprogramowanie umożliwiające klientowi swobodny, bezpieczny i
wygodny dostęp do swoich produktów. Kolejnym etapem będzie konieczność scalania
systemów w ramach korporacji, tak aby klient jednym hasłem mógł uzyskać dostęp do
wszystkich usług finansowych oferowanych przez korporację.
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Jedną z najistotniejszych strategii, która ma kluczowe znaczenie dla pozycji
towarzystwa ubezpieczeniowego na rynku, jest strategia dystrybucji. Jak pokazują
doświadczenia firm, które osiągnęły największe udziały w rynku, właściwą drogą
jest równoległe rozwijanie wielu kanałów dystrybucji. Ich rodzaje i drogę sprzedaży produktu przedstawiono na rys. 1.
PRODUKT

Kanał sprzedaży
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(własnej)

Kanał sprzedaży
zewnętrznej
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/telemarketer

klient
indywidualny/
/instytucjonalny

klient
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klient
indywidualny
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instytucjonalny
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Rys. 1. Rodzaje kanałów dystrybucji towarzystw ubezpieczeń na życie
Źródło: opracowanie własne.

Obecny rozwój rynku finansowego i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
sprawia, że dotychczasowy podział ich uczestników na agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych coraz bardziej nie przystaje do dzisiejszych warunków. I tu warto odnieść się do konstrukcji definicji pośrednictwa
ubezpieczeniowego, przyjętej w dyrektywie Unii Europejskiej 02/92/EC – Directive of December 09.2002 on insurance mediation (O.J. nr L 9 z 15.01.2003 r.);
odchodzi ona od reguły podmiotowej na rzecz regulacji przedmiotowej.
Podstawowym kanałem dystrybucji większości TUnŻ jest dział sprzedaży
agencyjnej zwany również własnym. Jak widać na rysunku, podstawowym ogniwem tego pionu jest agent ubezpieczeniowy wyłączny, co oznacza, że działa on
jedynie na rzecz jednego zleceniodawcy. Ze względu na dużą liczebność (według
danych Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 01.01.2007 r. było ich zarejestrowanych ok. 30 000) jest to kanał najmniej podatny na zmiany rynkowe. W wielu
firmach stanowi on główne źródło pozyskiwania nowych klientów. Do zalet należy
również dołączyć dużą możliwość wpływania przez towarzystwo na jakość przygotowania tych osób do pracy z klientem. Pewnym zagrożeniem dla tego kanału
będzie polepszający się rynek pracy w Polsce z dwóch powodów: po pierwsze
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zmniejsza się liczba osób poszukujących zatrudnienia, co sprawia, że coraz trudniej
będzie pozyskać nowych współpracowników, a po drugie konkurencja na rynku
pracy spowoduje, że część agentów może zechcieć odejść, kuszona wyższymi zarobkami w innych branżach, w których również mogliby odpowiadać za sprzedaż.
Niewątpliwie słabą stroną tego kanału są wysokie koszty utrzymania. Należy się
spodziewać, że w najbliższych latach towarzystwa będą rozwijały tę gałąź sprzedaży, lecz ze względu na ograniczenia rozwój ten będzie umiarkowany.
Kolejnym kanałem dystrybucji pokazanym na rys. 1 jest sprzedaż zewnętrzna
poprzez multiagentów oraz brokerów ubezpieczeniowych. Ze względu na brak
wiążących uregulowań prawnych w tej materii wiele firm reklamuje się i działa
jako doradcy finansowi (pierwszym sygnałem porządkowania się tego obszaru jest
powstawanie w Polsce stowarzyszeń doradców finansowych). Wyraźnym kierunkiem tego segmentu jest koncentracja. Wiele małych firm łączy się ze sobą lub
przyłącza się do dużych dystrybutorów. Wynika to m.in. z tego, że duże podmioty
negocjują z towarzystwami znacznie wyższe stawki prowizyjne oraz są w stanie w
początkowej fazie działalności inwestować, oczekując zwrotu po kilku latach. Firmy te, korzystając z efektów skali, przeznaczają stosunkowo duże środki na reklamę. W tym kanale dystrybucji należy się spodziewać dalszej koncentracji podmiotów, co z pewnością przyniesie im przewagę negocjacyjną w rozmowach z towarzystwami. Na towarzystwach wymusi to obniżenie marży na rzecz pośredników.
Proces ten towarzystwa powinny równoważyć poprzez rozwój własnych kanałów
dystrybucji oraz zwiększenie skali działalności.
Najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią sprzedaży jest współpraca z innymi
instytucjami finansowymi, takimi jak banki czy przedsiębiorstwa udzielające małych pożyczek. Od kilku lat dzięki takiej współpracy dynamicznie rośnie przypis
składki. Poszerza się także wspólna oferta bankowo-ubezpieczeniowa.
Dynamiczny rozwój rynku bankassurance, który rozpoczął się od 2001 r., miał
związek z dużą konkurencją na rynku bankowym, gdzie w wyniku spadku marż
zaczęły one szukać dodatkowych źródeł finansowania. Jednocześnie był to okres
dużego zainteresowania kredytami hipotecznymi, których zabezpieczenie w postaci
ubezpieczenia na życie kredytobiorcy przynosi bankom podwójne korzyści – finansowe oraz zwiększenia bezpieczeństwa udzielonego kredytu. Kolejnym, najważniejszym elementem było wprowadzenie tzw. podatku Belki oraz regulacje „antylichwiarskie”. Przewiduje się, że struktura oszczędności Polaków ok. 2010 r. będzie podobna do tej, którą zanotowano w Hiszpanii pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie banki w Hiszpanii dystrybuują ok. 80% ubezpieczeń na
życie, w Polsce – ok. 25%. Ten kanał dystrybucji stał się niezbędny do utrzymania
udziału w rynku. Najbezpieczniejszą sytuację mają firmy, które w ramach swojego
konglomeratu finansowego skupiają inne instytucje finansowe. Pozostałe będę
walczyły o pozyskanie takich partnerów strategicznych kosztem zmniejszenia marż.
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Składka z wyłączeniem ubezpieczenia na życie per capita
Składka na ubezpieczenie na życie per capita
Składki w % do PKB
Rys. 2. Składka na ubezpieczenia na życie per capita w 2007 roku
Źródło: www.swissre.com (Swiss Re Economic Research & Consulting).

193
Zagrożeniem dynamiki wzrostu znaczenia tego kanału dystrybucji mogą być uwarunkowania prawne, a zwłaszcza zmiany w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Niemniej jednak ta gałąź sprzedaży, poprzez codzienny kontakt z klientem i
korzystanie z cross-sellingu oraz z korzyści podatkowo-prawnych, jakie daje polisa
ubezpieczeniowa, będzie jedną z najdynamiczniej rozwijających się.
Kanał sprzedaży grupowej również jest i będzie istotnym elementem realizacji
strategii rozwoju. Tu istotna staje się zdolność docierania do małych firm, których
rozwój w Polsce jest bardzo dynamiczny. W tym obszarze stale spadają udziały
firmy PZU Życie SA, o które konkurują pozostałe podmioty.
Stosunkowo najnowszym kanałem dystrybucji staje się Internet. Sprawdza się on
doskonale w zakresie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, lecz dotychczas w
zakresie ubezpieczeń na życie jego udział jest marginalny. Nie należy się tu spodziewać
znacznej zmiany tego stanu rzeczy w najbliższej przyszłości. Wynika to z największego problemu tej branży – wciąż niskiej świadomości ubezpieczeniowej obywateli.
W najbliższych latach polskie TUnŻ będą jednak mogły skorzystać z wielu możliwości. Jeśli założyć wystąpienie efektu konwergencji, obserwowanej na innych rynkach, można stwierdzić, że nasz rynek ubezpieczeniowy ma duże szanse rozwoju.
Wysokość składki na ubezpieczenie na życie per capita w wybranych krajach świata
zaprezentowano na rys. 2. Jak widać na rys. 2 w Polsce wysokość składki per capita
wynosi 250 USD, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych wydatki te są dziesięciokrotnie większe. W miarę bogacenia się społeczeństwa liczba osób korzystających z ubezpieczeń będzie wzrastała, a jednocześnie wzrośnie wartość środków
wydawanych na ten cel. Kolejną możliwością będzie ekspansja na kraje mniej
rozwinięte, zwłaszcza wschodnie, i szansa na wykorzystanie doświadczenia zdobytego na naszych rynkach. Historia pokazała, że najwięcej zyskują ci, którzy decydują się na wejście na rynek jako jedni z pierwszych. To pozwala na sprzedaż produktów o wysokich marżach oraz na zbudowanie przewagi w zakresie sieci dystrybucji. Tu w sposób szczególny należy się koncentrować na dwóch kanałach dystrybucji – sprzedaży agencyjnej oraz sieciach zewnętrznych, ze szczególnym
uwzględnieniem budowania wizerunku marki. Sprawnie zarządzane towarzystwa
będą mogły utrzymać tę przewagę przez wiele lat.
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COMPETITIVE STRATEGIES ON THE LIFE INSURANCE MARKET
Summary
In this part of the article there is presented the tendency and directions of changes on financial
market. Than it is presented law regulations in finance group and it is described households needs. In
the second part of the article the strategies of competitive on life insurance market are presented.
There is included distribution, product, marketing, costs and customer service strategies. It is presented actual tendency and it is described its future development possibilities. In the last part of the
article the possibilities of development of Polish life insurance market and abroad markets are presented. The most effective strategy which provides competitive advantage is showed.
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STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW
A ŚRODOWISKO NATURALNE

1. Myślenie i przywództwo strategiczne
a odpowiedzialność za środowisko naturalne
Myślenie strategiczne pojawiło się w zarządzaniu, aby ułatwić przedsiębiorstwom realizację ważnych zamierzeń w dalszej perspektywie w warunkach pojawiających się nieoczekiwanych ograniczeń. Jest ono nieodłączną cechą liderów,
którzy oprócz osobistych talentów i wartości powodujących nimi w działaniu, z reguły odpowiadają pewnym standardom, wśród których należy zwłaszcza wyróżnić:
– szerokokontekstowe postrzeganie rzeczywistości,
– zdolność do kreowania atrakcyjnej wizji przyszłości jako wyznacznika drogi rozwoju osobistego i ludzi, za których czują się odpowiedzialni i których inspirują,
– umiejętność przekładania wizji na działania (operacjonalizacja),
– umiejętność integrowania innych wokół abstrakcyjnych idei i wartości oraz
zaproponowanych programów,
– umiejętność pokonywania barier i konfliktów poprzez tworzenie warunków
materialnych, organizacyjnych, intelektualnych i emocjonalnych niezbędnych
do realizacji zamierzeń1.
W związku z podnoszonymi na forum światowym od ponad 25 lat2 pogłębiającymi się problemami wpływu gospodarki człowieka na stale pogarszający się stan
1 Wszystkie wymienione zdolności mogą być wrodzone ale też i zdobywane oraz doskonalone w
procesie edukacji menedżerskiej. Na wyższych poziomach edukacji menedżerskiej jest to zagadnienie
podstawowe.
2 Od roku 1992, kiedy na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro sformułowano „Deklarację zrównoważonego rozwoju”, dokonał się olbrzymi postęp dzięki działaniom podejmowanym na poziomie
biznesu, rządów, wyspecjalizowanych instytucji. Jednak kolejne szczyty odbywające się co 4 lata
wskazują na niewystarczający postęp oraz narastanie nowych problemów.

196
ekosystemów i zagrożenie trwałości rozwoju, powstaje pytanie, dlaczego biznes,
który w przedsiębiorczy sposób potrafił dokonać tak wiele w zakresie budowy
materialnego dobrobytu, nie podejmuje wystarczających starań, aby rozwiązać
trapiące ludzkość problemy ekologiczne. Wśród nich można wyróżnić problemy o
różnej skali, niektóre z nich z powodzeniem są już rozwiązywane (jak np. utrata
warstwy ozonowej lub lokalne problemy zanieczyszczeń i ochrony cennych zasobów przyrody), lecz najbardziej niepokojące są problemy o skali globalnej, powstające wówczas, gdy ekologiczne skutki lokalnych działań gospodarczych kumulują
się i rozprzestrzeniają na cały świat, zagrażając całej cywilizacji i życiu.
Szczególnie istotne są takie problemy, jak:
– globalne zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza,
– wyczerpywanie się i degradacja światowych zasobów wody, zwłaszcza pitnej,
– wyczerpywanie się bazy nieodnawialnych surowców naturalnych, zwłaszcza energetycznych, na których są oparte systemy produkcji, dystrybucji i konsumpcji,
– pustynnienie gleb i deforestracja,
– utrata bioróżnorodności.
W koncepcji zrównoważonego rozwoju, która stała się deklarowaną podstawą
strategii międzynarodowych, krajowych i regionalnych, dostrzega się współzależności pomiędzy celami ekonomicznymi forsowanymi za cenę negatywnego wpływu na środowisko i przy wysokim koszcie społecznym. Jest oczywiste, że przy
braku wystarczających rozwiązań równoważących ten wpływ, koszty rozwoju gospodarczego będą musiały znacząco wzrastać, również na poziomie biznesu, prowadząc do zaostrzenia konfliktów społecznych. Przedsiębiorstwa będą zmuszone
przystosowywać się do nowego rachunku kosztów, nie dostrzegając swojego
wpływu na przyczyny wzrostu kosztów rozwoju.
Podstawowa trudność polega na tym, że problemy ekologiczne „nie pasują” do
utartych wzorców zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami, gdzie są traktowane jako zagadnienie pozabiznesowe, czyli zewnętrzne lub dodatkowe. Tak więc
podejmowane ewentualnie działania są traktowane jako gest świadczący o społecznej odpowiedzialności i swoiste public relations (PR). Problemy ekologiczne
są, oczywiście, dostrzegane, ale ich rozwiązywania oczekuje się od polityków i
administracji, a aktualne koszty przenosi na klientów, lokalne społeczności i partnerów biznesowych. Coraz częstsze są również zachowania proaktywne, jednakże
ich skuteczność zależy od współpracy różnorodnych podmiotów. Na przykład taka
współpraca może się rozwijać w układzie regionalnym (np. w klastrach) lub w
układzie zintegrowanych łańcuchów wartości, choć nie są to, niestety, działania
wystarczające do odwrócenia negatywnych trendów globalnych. Dopóki jednak
liderzy biznesu nie dostrzegą w nich szansy lub zagrożenia i nie przeformułują
swoich strategii, co może doprowadzić do zmiany dominującej logiki, dopóty
głównym mechanizmem regulacji sposobu wpływu na środowisko będzie legislacja odpowiadająca poziomowi świadomości ekologicznej i woli politycznej oraz
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zobowiązaniom zagranicznym. Ma ona charakter nakazowo-kontrolny, nie jest
łatwo sprostać jej wymaganiom, zwłaszcza inwestycyjnym, a swoboda wyboru
sposobu dostosowania jest z reguły ograniczona.
W zachowaniach instytucji administracyjnych z reguły brakuje przedsiębiorczego podejścia, wiedzy, środków i instrumentów działania wymagających współpracy na skalę typową dla zasięgu, rodzaju i natężenia problemu. Tak więc problemy
globalne wykraczają poza kompetencje i możliwości lokalne, a próby ich rozwiązania są podejmowane co najwyżej na zasadzie eksperymentów.

2. Regulacje związane z realizacją polityki ekologicznej
na poziomie kraju
Mechanizmy istniejące na poziomie kraju obrazuje schemat na rys. 1. Przedsiębiorstwa oraz obywatele są w nich regulowanymi podmiotami. Jak uczą doświadczenia, ten rodzaj regulacji jest stosunkowo skuteczny, ale ma też wady.
Do głównych instrumentów oddziaływania należy zaliczyć przede wszystkim
regulacje i standardy oraz porozumienia dobrowolne. Podejście nakazowo-kontrolne
polega na ustanawianiu i egzekwowaniu praw i regulacji dotyczących obiektów,
standardów i technologii, do których podmioty zanieczyszczające środowisko muszą się dostosować. Wyróżniamy cztery typy standardów:
• Standardy jakości środowiska, określające maksymalne dopuszczalne zanieczyszczenia (np. stężenie azotanów w wodzie pitnej), co jest obrazem pożądanych celów ekologicznych na danym etapie rozwoju.
• Standardy emisji i ścieków ustalane jako maksymalne dopuszczane emisje
określonych zanieczyszczeń odprowadzanych z danego obiektu. Specyficzną
formą może być całkowity zakaz emisji wyróżnionych substancji toksycznych.
• Standardy techniczne dotyczące typu procesu lub obowiązku instalacji aparatury ochronnej.
• Standardy produktowe określające wymagane lub zabronione cechy produktów dopuszczonych do obrotu, uzasadnione głównie względami bezpieczeństwa i zdrowia.
Uważa się, że regulacje bezpośrednie mają wiele wad, do których należy zaliczyć:
– słabą egzekucję i podatność na negocjacje z sektorem prywatnym,
– wysokie koszty (utrzymanie systemu, kontrola),
– stawianie podmiotów w sytuacji przymusu, nie pozostawiając czasu na dostosowanie (pogorszenie opłacalności i rosnące niezadowolenie),
– wyzwalanie postaw oportunistycznych (udawane podporządkowanie lub na
poziomie minimalnym)3,
– statyczne podejście nie skłaniające do innowacji.
3

Zob. szerzej na ten temat G. Leśniak-Łebkowska, Przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska,
[w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowka, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
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Stan środowiska
Świadomość ekologiczna:
wyborców, zagranicy, kościoła, przedsiębiorców, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
związków zawodowych, organizacji pozarządowych (w tym ekologicznych)
presja

Wola polityczna, cele, uzgodnienia międzyresortowe, międzypartyjne itp.
legislacja

Mechanizmy regulacji
ekonomiczne

administracyjne

Opłaty za użytkowanie, podatki produktowe,
opłaty za zanieczyszczenia, opłaty licencyjne itp.
Klienci
indywidualni

Zakazy, nakazy, kary administracyjne,
koncesje itp.

wdrażanie

Klienci
instytucjonalni

Poziom krajowy, regionalny, lokalny
Woda Powietrze Odpady Gleba Zasoby naturalne (surowce, przyroda) Hałas Promieniowanie
Poziom realizacji potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy
Reakcje

nowy cykl
Rys. 1. Mechanizm kształtowania wpływu na środowisko w skali kraju
Źródło: opracowanie własne na podstawie elementów wykładu K. Maceka dla Environmental Training Program, USAID, 1993.

Alternatywnym rozwiązaniem niektórych regulacji są porozumienia dobrowolne, czyli umowy pomiędzy rządem a ugrupowaniami przemysłowymi, dotyczące
osiągnięcia uzgodnionych celów ekologicznych w określonym czasie w sposób
umożliwiający przedsiębiorstwom znalezienie najkorzystniejszych rozwiązań.
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Rząd przyjmuje postawę nieingerującą, dopiero niewywiązanie się z przyjętych
zobowiązań może wywołać regulacje nawet bardziej restrykcyjne niż zamierzano.
Tam, gdzie jest to tylko możliwe, regulacje prawne powinny być zastępowane
mechanizmami ekonomicznymi. Główne instrumenty ekonomiczne polityki ochrony środowiska według OECD zaprezentowano w tab. 1.
Tabela 1. Instrumenty ekonomiczne polityki ochrony środowiska według OECD
Typy narzędzi
Opłaty

Subwencje
Systemy depozytowe
Tworzenie rynku
Bodźce wymuszające

Systemy
Opłaty za emisję
Opłaty usługowe
Opłaty produkcyjne
Opłaty administracyjne
Zróżnicowanie podatkowe
Dotacje
Kredyty preferencyjne
Ulgi podatkowe
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń
Interwencje na rynku
Ubezpieczenie od odpowiedzialności
Kary
Zastawy ekologiczne

Źródło: Instrumenty ekonomiczne dla ochrony środowiska, MOŚZNiL, Warszawa 1990.

Opłaty i podatki są w istocie sposobem internalizacji kosztów zewnętrznych do
rachunku kosztów podmiotów zanieczyszczających środowisko lub korzystających
z walorów środowiska (np. opłaty uzdrowiskowe). Opłaty są to sztuczne ceny ustanawiane administracyjnie za usługi ekosystemu (np. wywóz odpadów). Podatki
mają skłaniać przedsiębiorstwa do redukcji zanieczyszczeń przy minimalizacji
kosztów tej redukcji oraz są źródłem dochodów budżetowych, które mogą być
przeznaczane na przedsięwzięcia ochronne. Ich skuteczność w dużej mierze zależy
od konstrukcji samego podatku i sposobu jego wdrożenia4.
Subwencje to inaczej środki kierowane z budżetu do przedsiębiorstw, mające je
skłonić do podjęcia działań na rzecz poprawy stanu środowiska, np. instalacji drogich urządzeń odpylających. Ekonomiści w zasadzie wypowiadają się przeciwko
subwencjom, uważając je za instrumenty zakłócające funkcjonowanie rynku5 oraz
4 Zob. J.-Ph. Barde, Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty, [w:] Ekonomia środowiska i
zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, T. Żylicz (wyd. polskie), Wyd. Krupski i
S-ka, Warszawa 1996.
5 Długookresowe obniżenie zagregowanej krzywej podaży powoduje napływ nowych producentów, wzrost zaś produkcji przyniesie wzrost zanieczyszczenia i presję na nowe subwencje, następuje
też zawyżanie kosztów inwestycji w celu uzyskania wyższych subwencji, co nie stwarza bodźców do
unowocześniania technologii.
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pozostające w sprzeczności z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Subwencje jednak
są stosowane w gospodarkach transformujących się w kierunku systemu rynkowego, gdy rynek jest jeszcze zbyt słabo rozwinięty6.
Systemy depozytowe powstały w latach dziewięćdziesiątych XX w. jako instrument przeciwdziałający narastaniu problemu wzrostu ilości odpadów pochodzących z opakowań, które stanowiły ok. 30% wszystkich odpadów. Jednakże
stosowanie systemów depozytowych może być rozszerzone w postaci zwrotnych
opłat produktowych w odniesieniu do produktów, które są cenne ze względu na
możliwość recyklingu lub gdy ich odzysk w fazie poużytkowej jest trudny, a skutki
nieodpowiedzialnego składowania w środowisku poważne (np. nadwozia samochodowe, akumulatory, zużyte baterie, aluminiowe puszki, opakowania szklane i
plastikowe). I jak podatki produktowe wpływają na producentów, tak depozyty,
jeśli są wysokie, na konsumentów. Jednakże systemy depozytowe mogą okazać się
skuteczne w odzysku materiałów, lecz nieefektywne ze względu na wysokie koszty
transportu, zużywanej energii, magazynowania czy obsługi handlowej.
Uprawnienia zbywalne są rynkowym mechanizmem ustalania cen na emisje
dopuszczalne przez regulatora. Przy założeniu celu ekologicznego w postaci maksymalnych dopuszczalnych emisji np. dwutlenku węgla, kwota ta jest dzielona na
istniejące w regionie podmioty. Przy zerowym koszcie dla budżetu osiągane są cele
ekologiczne. Idea Dalesa dotycząca „praw do zanieczyszczania”7 została po raz
pierwszy wykorzystana w USA do regulacji zanieczyszczenia powietrza (Clean Air
Act, 1977). System ten w znowelizowanej w 1990 r. ustawie został znacznie zmodyfikowany i jest przedstawiany jako bardzo skuteczny sposób wymuszania
oszczędności w realizacji celów ekologicznych. Ocena funkcjonowania tych systemów przez środowisko ekologów jest bardzo ostrożna, amerykańskie warunki są
dość specyficzne, ochrona środowiska silnie regulowana przez centralną agencję
rządową ds. ochrony środowiska (Environmental Protection Agency – EPA), system zaś jest na tyle skomplikowany, że nie ma jasności, kto zyskuje, a kto ponosi
koszty. Poza tym w odniesieniu do ochrony powietrza, przy dużej łatwości transgranicznych przepływów zanieczyszczeń, problemem są nie tylko emisje z konkretnych zakładów, ale też imisje z różnych innych stron świata oraz tzw. emisje
niskie, czyli rozproszone (z licznych źródeł). Pomiar zanieczyszczeń może nie
zgadzać się z sumą udzielonych pozwoleń.
Ubezpieczenia ekologiczne wiążą się z zagadnieniem odpowiedzialności i rekompensaty za szkody, co jest podejściem efektywnym przy spełnieniu kilku warunków: poprawnego oszacowania kosztów szkody, identyfikacji zanieczyszczającego i poszkodowanego, stwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego między
6 Szerzej na temat skutków subwencji zob. W.J. Baumol, W.E. Oates, The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
7 J.H. Dales, Pollution Property and Prices, Toronto Press, Toronto 1968.
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zanieczyszczeniem i szkodą oraz opracowania prostej procedury egzekucji odszkodowań. Warunki te są trudne do spełnienia w rzeczywistości. Skutecznych rozwiązań poszukuje się w sferze regulacji prawnych8. Tu również należy poszukiwać
podstaw do wymierzania kar czy też pobierania zastawów z tytułu możliwych zanieczyszczeń powodujących szkody.
Z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy inżynierów, ekologów, prawników,
socjologów i ekonomistów budowana jest regulacja prawna poprzedzona dyskusją
polityczną na szczeblu władz ustawodawczych danego kraju, analizą zobowiązań
wynikających z podpisanych porozumień międzynarodowych w zakresie ochrony
środowiska, współpracy gospodarczej, a przede wszystkim jednak z umów stowarzyszeniowych w ramach procesu integracji krajów, jak Unia Europejska czy też
NAFTA. Decydując się na wybór odpowiednich instrumentów realizacji polityki
ochrony środowiska, J.-Ph. Barde proponuje rozważenie podstawowych kryteriów
ich odpowiedniości:
– skuteczności środowiskowej,
– efektywności ekonomicznej,
– efektu motywacyjnego do redukcji zanieczyszczeń,
– prostoty działania,
– zintegrowania z politykami sektorowymi,
– minimalizacji negatywnych efektów dystrybucyjnych,
– akceptowalności politycznej,
– zgodności z porozumieniami międzynarodowymi9.
Podsumowując punkt widzenia polityki ekologicznej, należy uznać, że skuteczne i efektywne ze względu na koszty oraz całościowe efekty jest zastosowanie
kombinacji, którą tworzą: edukacja ekologiczna, kształtowanie wiedzy i świadomości wszystkich użytkowników środowiska oraz decydentów, kształtowanie warunków do powstawania rynku produktów i usług ekologicznych z dużą rolą mechanizmów ekonomicznych regulacji, sprzyjanie powstawaniu instytucji wspierających ekorozwój (instytucje naukowo-badawcze, finansowe, szkoleniowe, doradcze, media), rozwój samorządności, regulacje prawno-administracyjne na poziomie
nie ograniczającym koniecznej przedsiębiorczości i innowacyjności.

3. Strategie przedsiębiorstw
w odniesieniu do środowiska naturalnego
Mimo że ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój stają się przewodnim
motywem wszystkich czasopism, wielu opracowań naukowych specjalistów repre8

Np. Konwencja o odpowiedzialności cywilnej Rady Europy z 1993 roku.
J.-Ph. Barde, Economie et Politique de l’Environnement, Presses Universitaires de France,
Paris 1992.
9
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zentujących wszelkie możliwe dziedziny wiedzy oraz tematem ulubionym przez
polityków, organizacje rządowe, pozarządowe i dyplomację międzynarodową,
zaangażowanie przedsiębiorstw nadal należy ocenić jako niewystarczające.
Nauki zarządzania od dawna stosują podejście systemowe w analizach zachowań przedsiębiorstw, podkreślając otwarty charakter relacji między organizacją a
jej środowiskiem, wzajemne uwarunkowania i wpływy oraz dynamiczne procesy
przystosowawcze. Środowisko jest odpowiednikiem otoczenia i nie eksponuje się
w nim czynników przyrodniczych, lecz wszystkie te czynniki, które wywierają
największy wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw.
W analizie strategicznej wyróżnia się trzy podejścia: analizę makrootoczenia,
otoczenia konkurencyjnego oraz potencjału strategicznego firmy.
W analizie makrootoczenia (podejście outside-in w ujęciu globalnym, krajowym lub sektorowym) uwaga jest zwrócona na podstawowe obszary, takie jak
polityka, ekonomia, społeczeństwo i technika, gdzie pojawiają się nowe szanse lub
zagrożenia, do których należy się we własnym interesie przystosować. Istnienie
czynników ekologicznych, choćby sprowadzonych tylko do stanu środowiska naturalnego oraz dostępu do zasobów naturalnych, jest ignorowane. Oznacza to zgodę
na ciągłe dostosowywanie się do inicjatyw legislacyjnych generujących ciągły
wzrost kosztów.
Ramy analizy konkurencji wewnątrzsektorowej również są zbyt wąskie, ponieważ koncentrują się na strukturze i przewidywanych zachowaniach strategicznych obecnych i potencjalnych konkurentów przy uwzględnieniu typowych dziedzin zdobywania przewagi konkurencyjnej. Środowisko naturalne jest tu traktowane jako element co najwyżej różnicujący przewagę lokalizacyjną, rzadziej jako
element wpływu na koszty oraz możliwości różnicowania produktów i usług ze
względu na szczególny rodzaj popytu ze strony klientów wrażliwych np. na bezpieczeństwo i zdrowie oraz choćby estetykę w otoczeniu. Inwestycje w ten segment
ciągle są uważane za ryzykowne i niszowe. W analizie mikrootoczenia nie wyróżnia się ponadto instytucji regulacyjnych, które wywierają wpływ na konkurencję.
Autor słynnego „modelu 5 sił”, M. Porter, dostrzega w obecnie prowadzonym wykładzie pt. „Microeconomics of Competition” konieczność rozpatrywania konkurencyjności w kontekście warunków dla innowacyjności stwarzanych przez poszczególne kraje oraz klastry w rozumieniu sieci przedsiębiorstw budowanych
według koncepcji wspólnej budowy wartości lub współpracy regionalnej, wykorzystującej dostępne na miejscu oraz „przyciągane” zasoby.
Analiza potencjału strategicznego (podejście inside-out) koncentruje się głównie na zasobach i opartych na nich zdolnościach budowy silnych strategii według
parametrów trudnych do imitacji przez konkurencję. Zasobowa koncepcja budowy
strategii jest szczególnie przydatna w warunkach burzliwego otoczenia. Dążenie do
wysokiej efektywności wykorzystania zasobów bardzo pasuje do myślenia ekolo-
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gicznego o materiało- i energooszczędnych technologiach, procesach i produktach,
myślenie ekologiczne nie jest jednak w tej koncepcji elementem obowiązkowym.
Dodatkowo skupianie się wyłącznie na rdzennych kompetencjach odwraca uwagę
od innych spraw.
Lukę tę wypełnia natomiast mająca swoje korzenie w ekonomii instytucjonalnej koncepcja analizy interesariuszy, czyli wszystkich podmiotów zainteresowanych określonymi zachowaniami przedsiębiorstw i dysponujących właściwymi dla
siebie metodami formułowania oczekiwań i wywierania presji. Jest ona dominującym podejściem w debacie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR –
corporate social responsibility), kiedy porównywane są cele należące do różnych
kategorii, tj. ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Wydaje się jednak, że od kiedy
sprawy środowiska zostały włączone do koncepcji CSR, dominującym nurtem
stały się zagadnienia społeczne, to zaś, co zrobiono dotychczas w zakresie rozwoju
instytucjonalnego dla środowiska, uważa się za wystarczające na danym etapie.
W tym kontekście można uznać, że cele gospodarcze mają zdecydowany priorytet,
co jest istotą biznesu, natomiast cele ekologiczne i społeczne są elementem „swingującym”, w zależności od stopnia nagłośnienia problemu (np bezrobocia, biedy,
dyskryminacji, zagrożeń dla zdrowia itp.) i presji w kierunku ich rozwiązania.
Nie dziwi więc, że brakuje standardów w zarządzaniu strategicznym odpowiadającym np. takim sytuacjom, jak katastrofa ekologiczna, racjonalne zachowania w
warunkach ograniczoności zasobów naturalnych czy też zmiany klimatu. Tymczasem stan środowiska to jeden z podstawowych wyznaczników decyzji inwestycyjnych, dotyczących wyboru lokalizacji, portfela produktów i usług, technologii,
dostawców, partnerów czy też rynków docelowych. W podejmowaniu tych decyzji
w sytuacji rosnącej presji międzynarodowej, społecznej oraz instytucji regulujących kadra kierownicza przedsiębiorstw jest niewystarczająco przygotowana pod
względem wiedzy oraz technik kierowniczych, ponieważ nie ma ich w programach
obowiązkowej edukacji menedżerskiej10.
Podejmuje się próby opracowania koncepcji zarządzania, pozwalające na sprostanie presjom zewnętrznym przy jednoczesnym powierzeniu rozwiązywania problemów środowiskowych kompetentnym specjalistom11. Nie odpowiadają one jed10

Opinię taką, którą podzielam na podstawie własnych obserwacji badawczych i edukacyjnych,
przedstawił m.in. P. de Backer, dyrektor generalny francuskiego BII (Bureau d’intervention et
d’innovation), dyrektor ds. środowiska w firmie Thompson, wykładowca w zakresie edukacji ekologicznej we francuskiej szkole biznesu ESSEC oraz szwajcarskiej IMD, dyrektor serii wydawniczej
„Strategie verte”. Zob. P. de Backer, Le management vert, Dunod, Paris 1992. Autor przedstawił
swoją propozycję w zakresie sposobu dokonywania diagnoz ekologicznych dotyczących przedsiębiorstwa, oceny jego strategii globalnej oraz strategii funkcjonalnych, a także instrumentów projektowania strategii z uwzględnieniem aspektów ekologicznych o dużej wartości pragmatycznej.
W Polsce podobnych książek w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem nie ma do tej pory.
11 Podejście taki reprezentuje np. R. Janikowski.
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nak na pytanie, w jaki sposób cele ekologiczne miałyby być zintegrowane z podstawową działalnością gospodarczą zarówno w ujęciu strategicznym, jak i operacyjnym. Jakie miałyby być motywy kierujące kadrą kierowniczą przedsiębiorstw,
żeby podjęła taki wysiłek, poza reagowaniem na bodźce od regulatora? W jaki
sposób specjalistyczna wiedza z dziedziny ekologii, inżynierii środowiska, technologii wytwórczych, marketingu, logistyki ma być przekładana na sytuację firmy w
jej otoczeniu konkurencyjnym, na zdolność do budowy wartości dla udziałowców,
klientów i innych grup interesu, co umocniłoby pozycję firmy i jej kierownictwa?
Sposób, w jaki zagadnienia środowiska i zrównoważonego rozwoju były i są
traktowane przez liderów biznesu światowego, odzwierciedla ich priorytety w zarządzaniu korporacjami. Można w tej ewolucji postaw kadry kierowniczej wyróżnić kilka etapów, w których powstawały charakterystyczne dla nich opracowania
naukowe i praktyczne, świadczące o tym, że konieczne było prawie 20 lat „uczenia
się” organizacji, która potrzebowała zarówno refleksji, jak i wsparcia naukowego i
praktycznego w budowie skutecznych rozwiązań. Były one budowane równolegle
z narastającą presją społeczną. Są to następujące etapy:
• Wczesne lata siedemdziesiąte XX w. to peryferyjne traktowanie zagadnień środowiskowych, poza zagadnieniami prawnymi i ze sfery PR, przedsiębiorcy traktują
zanieczyszczenia jako nieunikniony koszt rozwoju, wskazują na korzyści w sferze
dobrobytu materialnego, nie uznają swojej odpowiedzialności, koncentrują się na
działaniach zgodnych z posiadanymi pozwoleniami, ryzykując tylko pogorszeniem
reputacji. Taką postawę P. de Backer nazwał racjonalizowaną negacją12.
• Późne lata siedemdziesiąte to uwaga skierowana na lokalizację przedsiębiorstw, procesy wytwórcze i produkty, zatrudniani są specjaliści ds. oceny
wpływu na środowisko, audytu ekologicznego, oceny cyklu życia produktów i
czystych technologii. Zaczyna się faza usuwania zanieczyszczeń oraz zwiększenia produktywności zasobów (eco-efficiency) zgodnie z propozycją Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, a także oceną wpływu
strategicznego według nowych wymagań Komisji Europejskiej13. W tym okresie stosowane są coraz szerzej koncepcje zarządzania ryzykiem, które rozwiązują jedynie problem kompensaty szkód, o ile takie wystąpią, co prowadzi do
wzrostu kosztów przy braku modyfikacji procesów. Fazę tę P. de Backer nazwał „wstydliwą terapią”14.
• W latach osiemdziesiątych, kiedy to zarówno kraje Europy Zachodniej, jak i
wiodące korporacje zaczęły wprowadzać politykę ochrony środowiska, wzrost
12

P. de Backer, wyd. cyt., s. 2.
Dyrektywa 82-500 Komisji Europejskiej, zwana dyrektywą Seveso, wprowadzająca obowiązkowe przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw produkcyjnych oraz obowiązek uzyskania pozwoleń na
nowe instalacje.
14 P. de Backer, wyd. cyt.
13
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nowych wymagań, często sprzecznych ze sobą, prowadzi do stworzenia nowego narzędzia, jakim jest audyt prawny, z kolei zwiększenie wrażliwości pracowników na sprawy środowiska prowadzi do nowych strategii zarządzania
kapitałem ludzkim, pojawiają się też narzędzia z dziedziny rachunkowości
uwzględniające w bilansie firmy wpływ środowiska. Fazę tę można nazwać
budową koncepcji zarządzania odpowiedzialnego.
• W latach dziewięćdziesiątych koncepcja ekorozwoju staje się przedmiotem
uwagi szefów wielkich firm ze względu na ekonomiczną stronę ekorozwoju i
trudne decyzje, które trafiają na ten poziom decyzyjny. Zgodnie z raportem firmy McKinsey ok. 80% wszystkich korporacji na świecie wprowadziło już w tym
czasie założenia polityki środowiskowej do zarządzania oraz poczuwało się do
odpowiedzialności nawet za ukryte efekty ekologiczne swoich działań15. Większość wybitnych autorów z dziedziny zarządzania zwróciła uwagę na te zmiany
postaw liderów biznesu w kierunku zarządzania odpowiedzialnego. Włączyli się
w ten nurt budowy wiedzy menedżerskiej specjaliści ds. ekorozwoju oraz nauk
wspierających realizację ekorozwoju z perspektywy różnych podmiotów.
• W roku 1997 profesor Uniwersytetu Karoliny Północnej, S. Hart, publikuje
swój artykuł, w którym po raz pierwszy wprowadza koncepcję zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do przedsiębiorstwa16. Rozpoczął się etap budowy
zrównoważonego rozwoju przy aktywnym udziale przedsiębiorstw, nauki, instytucji regulacyjnych, organizacji konsultingowych, organizacji pozarządowych i wszelkich innych zainteresowanych. Podstawowym pytaniem już nie
jest, czy zarządzanie środowiskowe się opłaca, ale jak to robić skutecznie i
konkurencyjnie. Trwa rywalizacja w opracowywaniu najlepszych praktyk w
tym zakresie.
Nowe spojrzenie na rolę szeroko rozumianego środowiska przyniosły też wydarzenia w sferze gospodarczej: kryzysy finansowe, spadek wartości akcji, koniunktury gospodarczej i zaufania do kadr zarządzających wskutek afer gospodarczych, nieuczciwości, nieudanych fuzji i przejęć, załamanie systemów emerytalnych i ubezpieczeń społecznych, rosnące koszty służby zdrowia, rosnące bezrobocie towarzyszące globalizacji i restrukturyzacji ekonomicznej przedsiębiorstw,
afery polityczne itp. Na fali społecznego niezadowolenia formułowane są m.in.
środki zaradcze w postaci nowego ładu korporacyjnego, nowych struktur zarządzania korporacją (corporate governance), nowych sposobów wywierania wpływu na
zarządzanie korporacją, aby uchronić społeczeństwo przed nadużyciami oraz nieodwracalnymi stratami. Hasło społecznej odpowiedzialności korporacji (CSR)
objęło również zagadnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju jako idei z
15 The Corporate Response to the Environmental Challenge – Summary Report, Mc Kinsey
Company, Amsterdam 1991.
16 S. Hart, Beyond greening, „Harvard Business Review” 1997 (Jan./Feb.).
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natury rzeczy opierającej się na kompromisie pomiędzy celami ekonomicznymi,
ekologicznymi i społecznymi. Dlatego też można oczekiwać przyspieszenia zmian
w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, koncepcja zaś budowy wartości
dla udziałowców, klientów oraz innych interesariuszy staje się platformą integrującą działania oraz umożliwiającą szacowanie potencjalnych kosztów i korzyści.

4. Przyczyny ograniczonego tempa przemian
Istnieje wiele czynników spowalniających proces pożądanych zmian strategicznych w stosunku do potrzeb środowiska oraz problemów, które trzeba rozwiązać, aby je umożliwić i przyspieszyć. Wśród nich należy wymienić:
– rywalizację o prawo do stanowienia reguł zamiast współpracy w urzeczywistnieniu wspólnej wizji rozwoju; rola myślących strategicznie przedsiębiorców w
tym procesie powinna być kluczowa;
– proces budowy wiedzy i świadomości ekologicznej jest procesem postępującym, choć nie tak szybko, jak by tego chcieli ekstremalni ekolodzy;
– dynamiczny, lecz niezrównoważony rozwój nowych potęg produkcyjnych
(Chiny, Indie), które osłabiają efekty działań ochronnych społeczeństw dążących do poprawy stanu środowiska;
– lekceważenie ważnych problemów środowiskowych przez potęgi światowe,
niechętne do zmiany konsumpcyjnego stylu życia, w których stopa ekologiczna
(ecological footprint), czyli stopień korzystania ze środowiska na poziomie
zrównoważonym, jest wyczerpany już na początku roku (np USA), reszta zaś
roku to kredyt u przyszłych pokoleń; są też kraje słabo rozwinięte ekonomicznie (np. subsaharyjskie kraje Afryki), których konsumpcja na głowę mieszkańca pozostaje na poziomie skrajnego ubóstwa;
– istnienie silnej inercji struktur, procesów i ról, która sprawia, że nawet najbardziej pożądane cele z braku pragmatycznych rozwiązań są odsuwane na plan
dalszy, jako niepewne, ryzykowne czy (zbyt) kosztowne;
– kreatywność w projektowaniu nowych rozwiązań nie jest zbyt duża, a ich
wdrażanie w dużych organizacjach jeszcze trudniejsze; organizacje skupiają się
na operacyjnej sprawności i rentowności;
– innowacje są luksusem, który często jest kupowany z zewnątrz od małych firm
innowacyjnych lub (dużym nakładem na prace badawczo-rozwojowe) powstaje
wewnątrz, ale stać na to tylko bogate firmy;
– cele ekologiczne są zderzane w praktyce zarządzania z innymi priorytetami i
presjami i z nimi konkurują o ograniczone środki;
– potrzebne są warunki sprzyjające przedsiębiorczości ekologicznej, która urzeczywistni wizję kapitalizmu naturalnego i etyki ekologicznej, wykorzystując
wszelkie możliwe zdobycze ekonomii, techniki, ekologii i innych nauk; nie
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–

może zabraknąć ogniwa spajającego, jakim są nauki zarządzania, a zwłaszcza
teoria zarządzania strategicznego;
potrzebne są również bardziej „przyziemne” warunki, tj. mechanizmy finansowania inwestycji, infrastruktura ochrony środowiska, wymiana informacji i budowa wiedzy praktycznej, dobre regulacje ze zrozumiałymi miernikami oraz
bodźcami, współpraca na skalę odpowiednią do problemów.

5. Podsumowanie
Współczesne zarządzanie strategiczne jest w zbyt ograniczonym zakresie wykorzystywane do identyfikacji wyzwań ekologicznych bardzo ważnych dla rozwoju cywilizacji i zagrażających jego trwałości. Proces uczenia się wymaga zarówno
zmiany postaw kadry kierowniczej, pracowników, klientów oraz wszystkich innych interesariuszy ekorozwoju, jak i wypracowania nowych, interdyscyplinarnych
narzędzi na wszystkich poziomach zarządzania strategicznego wspierających innowacje ekologiczne oraz przedsiębiorcze podejście do kształtowania warunków dla
ekoprzedsiębiorczości. Jest to nowy kierunek rozwoju strategicznego, bardzo atrakcyjny ale wymagający zintegrowanych mechanizmów zarządzania i współpracy.
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STRATEGIC MANAGEMENT AND NATURAL ENVIRONMENT
Summary
Contemporary strategic management is not sufficiently applied to identify and respond to environmental challenges of top importance for civilization development and its survival. Enhanced learning process is needed to change the awareness of managerial personnel, employees, customers and
other stakeholders of sustainable development and their ability to create new interdisciplinary techniques at each level of strategic development to facilitate environmental innovations and entrepreneurial approach to shaping conditions for eco-entrepreneurship. This is a new area in strategic management, very attractive but to succeed it requires the integrated mechanisms of management and collaboration beyond traditional business perspective.
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ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE:
MAŁE VERSUS DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp
Autorzy niniejszego artykułu stawiają tezę, iż znaczenie zarządzania strategicznego, jako narzędzia sterowania działalnością przedsiębiorstwa i jego rozwojem, różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa duże,
trwale osadzone w swoich domenach, wykorzystują zarządzanie strategiczne częściej i jest to najbardziej dostępna, a może nawet jedyna możliwa opcja postępowania. Przedsiębiorstwa małe natomiast testują i zmieniają inkrementalnie różne
możliwe kombinacje produkt-rynek. Znaczenie zarządzania strategicznego w kontekście wielkości przedsiębiorstwa znajduje swój analog w znaczeniu formalnej
struktury organizacyjnej dla organizacji dużych i małych. Małe przedsiębiorstwa
obywają się doskonale zarówno bez sformalizowanej struktury organizacyjnej, jak
i formalnego, uporządkowanego zarządzania strategicznego w jego wersji synoptycznej. Przedsiębiorstwa duże utrwalają natomiast swoją pozycję i schematy działania zarówno poprzez mechanizmy strategiczne, jak i strukturalne. Takich różnic
w funkcjonowaniu współczesnych firm można podać wiele, lecz celem niniejszego
artykułu jest prezentacja tych newralgicznych z punktu widzenia zarządzania strategicznego. Uwaga została zatem skupiona na kontrastach, jakie występują w planowaniu strategicznym oraz implementacji strategii. Podkreśla się także, iż małe
firmy1 cechuje większa skłonność i możliwość szybszej aplikacji różnych rozwiązań o charakterze strategicznym, co powoduje, że mają charakter bardziej elastyczny niż przedsiębiorstwa duże.
1

Przez pojęcie „małej” firmy autorzy rozumieją sektor MSP.
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2. Różnice w planowaniu strategicznym
W ujęciu klasyków zarządzania planowanie strategiczne obejmuje takie działania, jak formułowanie wizji i misji organizacji, ustalanie krótko- i długoterminowych celów, odpowiednich do przyjętej misji, wynikającej z wizji, oraz, na podstawie określonych kryteriów efektywności, wybór strategii, zgodnej z założonymi
celami ([Stabryła 2005, s. 12], za: [Byars 1987, s. 8-9]).
Czy jednak małe firmy faktycznie dokonują identyfikacji wizji, misji i celów?
Wizja jest wpisana na stałe w funkcjonowanie tego rodzaju przedsiębiorstw, w
postaci wyobrażenia właściciela o jej działaniu. Jest ona przyczyną rozpoczynania
działalności gospodarczej i jej kontynuowania. Tu nie ma istotnej różnicy pomiędzy małą a dużą firmą, zawsze bowiem musi istnieć jakiś pomysł, który z upływem
czasu zostaje urzeczywistniony na większą lub mniejszą skalę. Z kolei misja w
małych firmach nie zawsze zostaje sformalizowana, jak ma to miejsce w dużych
organizacjach. Jeśli już, to głównie w celach marketingowych lub jako warunek
przy wdrażaniu rozwiązań systemowych, jeśli takowe się pojawiają, w formie np.
polityki jakości. W małych przedsiębiorstwach rozwiązanie, które odgrywa rolę
wizji i misji, jest raczej kategoria „celu wiodącego”, stanowiącego główny wyznacznik działań o charakterze strategicznym. Ten rodzaj celu w literaturze tematu
nazwany został zamiarem strategicznym, a jego istota koncentruje się na czynnikach krytycznych związanych z głównymi elementami konkurencji, takimi jak
identyfikacja przyszłego popytu, potencjalnych klientów i ich prawdopodobnych
potrzeb, przyszłych wyrobów etc. [Skat-Rørdam 2001, s. 50]. Zgodnie z koncepcją
P. Skat-Rørdama taki cel opiera się przede wszystkim na identyfikacji wyzwań i
wykorzystywaniu okazji (rys. 1).
Zamiar strategiczny powinien identyfikować istotny dla przedsiębiorstwa obszar działania, wytyczać kierunek oraz ambitne wyzwania, które stanowią podstawę jego działalności [Krupski 2006, s. 276]. I tak właśnie funkcjonują małe firmy,
„napędzane” ideą charyzmatycznych właścicieli i ich sposobem widzenia rzeczywistości, bez dokonywania wyrafinowanych i kosztownych analiz i bez planowania
strategicznego w jego klasycznym ujęciu.
Ze względu na często krótszy czas potrzebny na oszacowanie potencjału otoczenia, jak i podejmowanie decyzji, w małych organizacjach częściej istnieją możliwości zauważenia i wykorzystania okazji. Zgodnie z koncepcją P. Skat-Rørdama
[2001, s. 51] filarem zamiaru strategicznego małych firm jest nie hierarchia celów,
a wyzwania i związane z nimi okazje. Pierwszą kategorię autor określił jako działania, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie zamiaru strategicznego, ustalane
przez najwyższe kierownictwo i które ewoluują w zależności od zmiany różnych
czynników tkwiących zarówno w otoczeniu organizacji, jak w jej wnętrzu (np. ewolucja kluczowych kompetencji). Wyzwania powinny również zostać opisane przez
określone przedsięwzięcia, z tą jednak różnicą w stosunku do klasycznych celów,
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Piramida strategiczna
– wielkie przedsiębiorstwa

Zarządzanie strategiczne
oparte na okazjach – małe firmy

Zamiar strategiczny

Wizja
Misja
Cele
strategiczne
Cele
taktyczne

Wyzwania

Cele
operacyjne

Okazje

Rys. 1. Hierarchia celów: duże versus małe przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie na podstawie: [Skat-Rørdam 2001, s. 49].

że będą one skoncentrowane na pojawiających się okazjach. Dokonując konceptualizacji okazji, R. Krupski skupił się na ich nietrwałym charakterze i konieczności
natychmiastowego wykorzystania. W przeciwnym razie zostaną one przejęte przez
inne podmioty na rynku [Krupski 2004, s. 35]. P. Skat-Rørdam definiuje je jako
pewne zdarzenia, sploty okoliczności, mające charakter gospodarczy, dzięki którym istnieje możliwość osiągnięcia nieplanowanych korzyści, tak materialnych, jak
i niematerialnych. Autor dostrzega okazje w nowych technologiach, wynikających
z interakcji klient–rynek, związanych z rozwiązywanymi w firmach problemach,
opartych na lepszym zrozumieniu własnych możliwości, czy też ze współpracy z
partnerami [Skat-Rørdam 2001, s. 119]. Nie oznacza to, że duże firmy nie korzystają z okazji. Przykładem dużej firmy, która w ten sposób odniosła spektakularny
sukces, jest chociażby Honda, która w początkowym etapie swojej aktywności w
USA postępowała inkrementalnie, a nieoczekiwany i częściowo nawet niechciany
sukces motorowerów (Honda liczyła na prestiżowy segment dużych motocykli)
stał się zdarzeniem przełomowym. Jednak dla dużych przedsiębiorstw okazja nabiera nieco innego charakteru, a nawet można zaryzykować stwierdzenie, że rośnie
proporcjonalnie do wielkości firmy. Okazja dla dużej firmy ma z pewnością globalny charakter, pozostawia przedsiębiorstwu więcej czasu na jej dostrzeżenie i
wykorzystanie, wywołuje również często innowacje, tak produktowe, jak procesowe, co niekoniecznie musi mieć miejsce w firmach małych. Dla dużych firm sam
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proces identyfikacji okazji wiąże się również z większymi nakładami, czy to na
organizację wywiadu gospodarczego, czy na utworzenie systemów wczesnego
ostrzegania i zdobycie umiejętności interpretowania słabych sygnałów z otoczenia
[Krupski 2004, s. 36-37].
Podsumowując, małe firmy mają większe predyspozycje do wykorzystywania
okazji. Jak w dużych firmach implementacja takiego podejścia wiąże się z dużymi
zmianami, dotyczącymi zarówno mentalności osób zatrudnionych, jak i sposobu
dotychczasowego rozumienia strategii i procesu jej ustalania, tak małe firmy funkcjonują, wykorzystując pojawiające się szanse. Okazje są wpisane w ich naturę, a
raczej implikowane cechami najwyższego kierownictwa i charakterem otoczenia,
często wymuszającym na nich tego typu zachowania.

3. Różnice w implementacji strategii
Akapit ten pragniemy rozpocząć od wymownego cytatu: „...menedżerowie stawiani są coraz częściej w sytuacjach, które nie są wyraźnie zdefiniowane i nie nadają się do rozwiązywania w drodze racjonalnej analizy...” oraz „...zamiast dążyć
na siłę do końcowego rozwiązania może lepiej jest przyznać, iż sytuacja nie jest
jasna i po prostu »zadecydować« o podejmowaniu kolejnych prób. To powinno
przynieść więcej informacji, a w konsekwencji najlepszym sposobem może okazać
się dążenie do celu przez podejmowanie kolejnych, drobnych, próbnych kroków,
nie zaś śmiałych i spektakularnych działań...” ([Pascale, Athos 1982], cyt. za:
[Twórcy teorii... 2007, s. 163]). Wprawdzie autorzy cytowanej wyżej pracy odnoszą niepewność głównie do czterech spośród siedmiu elementów (7S) modelu
McKinsey – stylu, kadry, umiejętności i wspólnych wartości, jednak cytowany
przez nich przykład sukcesu Hondy na rynku amerykańskim świadczy o tym, że
kolejną istotną przyczyną owej niepewności jest nieprzewidywalny, niemożliwy do
rozpoznania, nadzwyczaj trudny z punktu widzenia przeprowadzenia racjonalnej
analizy i formułowania jednoznacznych wniosków rynek. W takiej sytuacji postawieni są również najczęściej menedżerowie początku XXI w. na wielu rynkach.
Dotyczy to zwłaszcza menedżerów małych przedsiębiorstw, którzy mają niezwykle
ograniczone możliwości (z uwagi chociażby na szczupłość zasobów i kwalifikowanej kadry) właściwej oceny sytuacji, jeśli ocena taka jest w ogóle możliwa.
Tym bardziej więc zdecydowana większość menedżerów małych firm nie jest
ani przygotowana, ani zdolna do przeprowadzenia analiz, z których mogłaby wyłonić się racjonalna strategia. Pozostaje więc działanie inkrementalne – metoda prób i
błędów oraz ścieżka rozwoju przemierzana małymi krokami. W tym miejscu warto
wspomnieć o pewnej dodatkowej kwestii, która nie jest w ramach zarządzania strategicznego podnoszona. Zarządzanie strategiczne postuluje znaczną elastyczność,
lecz rzeczywistość jest taka, iż sama strategia staje się pewnego rodzaju czynni-
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kiem ograniczającym i zwiększającym inercję potencjalnej zmiany. Ukierunkowuje
ona bowiem, przynajmniej w pewnej mierze, działania i istotnie wpływa na zawężenie pola dalszych rozważań strategicznych do doświadczeń i wcześniejszych
ustaleń. Tak postępują na ogół stratedzy firm wielkich. Plany strategiczne są nie
tyle „zwrotami przez rufę”, ile korektami „kursu”: dotychczasowych stylów i form
działań bądź ich cyzelowaniem.

4. Planowanie strategiczne versus strategiczna stopniowość
Wydaje się więc, że charakterystyczna dla małych firm jest koncepcja strategicznej stopniowości. Według jej zwolenników nowe strategie pojawiają się z
upływem czasu, a nie na podstawie sztywno ustalonej formuły działania. Strategie
te są elastycznie kształtowane drogą eksperymentowania i zmieniania organizacji,
kreowania działań, które nie są w żaden sposób usystematyzowane, a noszą raczej
znamiona chaosu. Ta koncepcja powstała jako sprzeciw wobec statycznego planowania strategicznego, rozumianego jako zestaw ściśle zdefiniowanych, powielanych
procedur, według których są precyzyjnie projektowane działania organizacji, które
następnie są realizowane i kontrolowane. Jednak nie neguje ona całkowicie planowania strategicznego, a raczej podkreśla jego wykorzystanie w procesach rutynowych, odtwórczych, jakim na pewno nie jest formułowanie strategii. Strategiczna
stopniowość akcentuje usuwanie istniejących map poznawczych, wymagające przeprowadzenia złożonych procesów oduczania i uczenia się na nowo, kwestionowanie
Tabela 1. Planowanie strategiczne versus strategiczna stopniowość
Kryterium porównania
Punkt nacisku
Rodzaj strategii
Sposób formowania
Postrzeganie przyszłości

Planowanie strategiczne
rozmyślność ponad samorzutność
rozmyślnie zaprojektowana
obmyślanie
prognozowana i przewidywana

Podejście do przyszłości

podejmowanie długotrwałych
zobowiązań

Proces formowania
Podejmowanie decyzji
Klucz do podejmowania
decyzji
Najważniejszy aspekt
wdrażania
Zmiana strategiczna

myśl, potem działaj
hierarchicznie
optymalna alokacja i koordynacja
zasobów
programowanie (organizacyjna
efektywność)
wprowadzana odgórnie

Strategiczna stopniowość
samorzutność ponad rozmyślność
kształtowana stopniowo
odkrywanie
częściowo nieznana
i nieprzewidywalna
odwlekanie długoterminowych
zobowiązań, zachowanie
elastyczności
myśl i działaj – jednocześnie
rozproszone
eksperymentowanie i jednoczesne
podejmowanie różnych inicjatyw
uczenie się (rozwój organizacyjny)
wymaga rozległych przeobrażeń
kulturowych i poznawczych

Źródło: opracowanie na podstawie: [Wit de, Meyer 2007, s. 107].
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podstaw kultury organizacyjnej czy godzenie w jednostkowe interesy członków
organizacji [Wit de, Meyer 2007, s. 101-103]. Tego typu działania często mają
miejsce w małych przedsiębiorstwach, głównie w celu przeciwstawiania się narastającej turbulencji otocznia i związanej z nią niepewności funkcjonowania. Może
nie są one formalnie nazwane i wykonywane raczej intuicyjnie niż świadomie,
jednak ich istnieniu nie można zaprzeczyć.
Porównanie perspektyw planowania strategicznego i strategicznej stopniowości
(tab. 1) wskazuje na skłanianie się procesu formułowania strategii w małych firmach raczej ku tej drugiej koncepcji.

5. Zamiast zakończenia
Przykłady przebranżowienia i zmiany sposobu działania firm małych są zdecydowanie częstsze niż wielkich. Inercja zmian jest w nich niewielka i wynika nie
tylko z obciążającego je mniejszego majątku trwałego. Istotne jest nie tylko to, iż
przedsiębiorca w małej firmie może zdecydowanie szybciej sprzedać posiadane
zasoby i przenieść kapitał do nowej „strefy zysku”. W jego firmie nie pojawia się
również istotny opór czynnika ludzkiego. Właściciel małej firmy łatwo radzi sobie
z własnymi zasobami kadrowymi, które może zwolnić, mimo rygorystycznego
prawa pracy, niemal natychmiast. Kadra kierownicza dużej firmy natomiast jest
żywotnie zainteresowana nie tylko utrzymaniem dotychczasowego status quo, ale i
dodatkowym jego utrwaleniem i wzrostem zaangażowania w dziedzinę, w której
się specjalizuje i z której czerpie profity. Także stakeholders różnego rodzaju, dostawcy, firmy współpracujące są swoistą kotwicą dużego, osadzonego w strukturach biznesowych przedsiębiorstwa; małe jest więc bardziej elastyczne i zarządzane inaczej. Nie ma jednak wątpliwości również co do tego, że małe przedsiębiorstwa, rosnąc do średnich, nagminnie „przenoszą się w strefę inercji”, a wydarzenia,
które tę inercję dramatycznie zwiększają, to sukcesy. Sukces powoduje złudne
wrażenie trwałości, bezpieczeństwa i powoduje, że ścieżka rozwoju jawi się nadzwyczaj klarownie. Często ta klarowność okazuje się iluzją, gdy „masa przedsiębiorstwa” jest duża, a stąd wynika także niemożność realizacji podstawowych
zmian w ramach domeny. Pojawia się wówczas strategia jako swoista tajemnicza
siła zdolna wyprowadzić przedsiębiorstwo z kłopotów. Niektóre z firm w istocie
wykorzystują własne kompetencje, zasoby i okazje, aby zbudować na nich nową,
nieznaną wcześniej jakość, która jest przez rynek akceptowana. Podstawowa zmiana jest już jednak mało prawdopodobna lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia
z powodów, które zostały wyliczone i krótko scharakteryzowane wyżej. Przykładów błyskotliwych strategii jest bardzo wiele2. Są to jednak niemal zawsze strate2 Przykład „żyjących kolekcji” hiszpańskiego producenta odzieży Zary bądź wypożyczanych na
czas użytkowania, potem zaś odbieranych i utylizowanych przez Interface Inc. (USA) wykładzinach
biurowych [Obłój 2007, s. 151-169].

215
gie budowane w ramach dotychczasowej domeny. I oczywiście nie ma w tym niczego złego, proces jest absolutnie naturalny. Być może czas jednak skończyć z wiarą i
nawet badaniem „nadzwyczajnej elastyczności strategicznej” dużych przedsiębiorstw, która wydaje się mitem. Są to bowiem raczej korekty i poprawki stosowanego modelu biznesu wykreowanego przez wcześniejsze sukcesy i doświadczenia.
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STRATEGIC MANAGEMENT: SMALL VERSUS LARGE ENTERPRISES
Summary
This paper is focused on differences between strategic management process in small and large
companies. Distinctions which are mentioned concern mainly the strategic planning and the implementation of strategy. Moreover, the article emphasizes the strategic flexibility and the discrete as
features more constructive and useful for small than large organizations.
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PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA
PODEJŚCIA ZASOBOWEGO
W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wstęp
Rosnąca zmienność i nieprzewidywalność otoczenia zmusza zarządzających
przedsiębiorstwami do poszukiwania ciągle nowych rozwiązań z zakresu zarządzania strategicznego, pozwalających na elastyczne dostosowywanie się organizacji
do zachodzących zmian. Zarządzanie strategiczne jest relatywnie niedawno
ukształtowaną całościową koncepcją zarządzania. Mimo krótkiego okresu ewolucji
na gruncie zarządzania strategicznego wykształciło się wiele wątków myślenia
zwanych szkołami lub podejściami. Do najważniejszych z nich można zaliczyć
podejścia: planistyczne, emergentne, pozycjonowania konkurencyjnego oraz zasobowe. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż determinantą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa jest znalezienie równowagi między jego wnętrzem a
otoczeniem. W miarę rozwoju wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego jako
rozwiązanie powyższego problemu autorzy postulowali wykorzystanie najpierw
podejścia planistycznego, następnie emergentnego i wreszcie podejścia pozycjonowania konkurencyjnego. Współczesne opracowania z zakresu zarządzania strategicznego skupiają się przede wszystkim na podejściu zasobowym, zgodnie z
którym efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw jest konsekwencją posiadania i właściwego wykorzystania wyróżniających zasobów i umiejętności.
Badania empiryczne dowodzą, że zarządzający przedsiębiorstwami są świadomi, iż o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje jego potencjał strategiczny w postaci
odpowiedniej konfiguracji unikatowych zasobów oraz umiejętności firmy do ich
innowacyjnego i efektywnego wykorzystania [Krupski 2006, s. 7-8]. Można zatem
przyjąć, że po okresie intensywnego rozwoju podejścia zasobowego, zwłaszcza na
płaszczyźnie teoretycznej, zyskało ono aprobatę także ze strony praktyków zarządzania. Pomimo wielu wątpliwości oraz niezadowolenia ze stanu zarządzania stra-
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tegicznego, które są zgłaszane przez autorów licznych publikacji dotyczących tej
problematyki [Kaleta 2004, s. 37-50; Kiełczewski 2004, s. 187-188] można stwierdzić, że na gruncie zarządzania strategicznego nie pojawiło się do tej pory trafniejsze podejście wyjaśniające proces budowania przewagi konkurencyjnej niż podejście zasobowe. Powstaje w tym miejscu pytanie o perspektywy zastosowania podejścia zasobowego w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw, zatem o to, czy
również w przyszłości podejście zasobowe będzie cieszyło się zainteresowaniem
zarówno praktyków, jak i teoretyków. Odnosząc się do tak sformułowanego problemu, warto zidentyfikować podstawowe trendy zmian zachodzących we współczesnej gospodarce i poprzez ich pryzmat starać się dokonać analizy perspektyw
zastosowania podejścia zasobowego w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw.

2. Trendy zamian zachodzących w otoczeniu
a podstawowe założenia podejścia zasobowego
Do najistotniejszych zmian zachodzących w warunkach funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw można zaliczyć:
– wzrost zmienności i nieprzewidywalności otoczenia,
– postępującą globalizację,
– kształtowanie się nowej ekonomii (gospodarki opartej na wiedzy),
– wzrost znaczenia jakości zasobów ludzkich dla osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
– zmianę charakteru konkurencji,
– skracanie cyklów życia produktów, technologii, know-how.
Zmienny charakter współczesnej gospodarki utrudnia lub wręcz uniemożliwia
przewidywanie warunków rozwojowych przedsiębiorstw, zwłaszcza w długim
czasie (jest to podstawowy argument przemawiający za odejściem od podejścia
planistycznego w zarządzaniu strategicznym). Wzrastający poziom dynamiki otoczenia powoduje, że zasadne wydaje się także odrzucenie działań mających na celu
dostosowywanie przedsiębiorstw do przewidywanych okoliczności zewnętrznych,
które najprawdopodobniej nie będą zgodne z formułowanymi prognozami. Obniżanie znaczenia podejścia pozycjonowania konkurencyjnego, koncentrującego się
na uwarunkowaniach zewnętrznych, jest konsekwencją [Kaleta 2006, s. 68]:
– szerokiego zakresu czynników zewnętrznych (nie ma pewności, które z czynników okażą się dla przedsiębiorstwa znaczące w przyszłości),
– wysokich barier dostępu do informacji (zwłaszcza w odniesieniu do konkurentów),
– wysokich kosztów oraz organizacyjnych utrudnień przeprowadzenia dokładnych analiz rynku,
– niewielkich szans precyzyjnego rozpoznania i projekcji uwarunkowań rozwoju
przedsiębiorstwa.
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Oznacza to, że tradycyjne podejścia do zarządzania strategicznego, koncentrujące się na relacji rynek–produkt i, co jest z tym związane, zakładające bezpośrednią zależność pomiędzy sukcesem przedsiębiorstwa a wytwarzaniem produktu i
umiejętnością jego alokacji na rynku, w przyszłości mogą okazać się nieskuteczne.
Przedsiębiorstwa zmuszone są do podejmowania działań polegających nie tylko na
dostosowywaniu się do zjawisk występujących w otoczeniu, ale przede wszystkim
na antycypowaniu i aktywnym kreowaniu tych zjawisk. Strategicznie zorientowane
przedsiębiorstwa stają przed koniecznością poszukiwania takich domen rynkowych, które będą zgodne z antycypowanymi potrzebami klientów. Przyszłe domeny łatwiej jest identyfikować, a następnie nimi zarządzać, gdy wykorzystuje się
logikę podejścia „od wewnątrz na zewnątrz” (charakterystyczną dla podejścia zasobowego) zakładającą, że decyzje strategiczne determinowane są przez szeroko
rozumiane zasoby przedsiębiorstwa. Oznacza to, że organizacja dążąca do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej powinna nieustannie akumulować i rozwijać zasoby. Poza tym zasoby stanowią stabilniejszą bazę dla formułowania strategii niż
turbulentne i złożone otoczenie, gdyż w znacznym stopniu można je kształtować i
monitorować. Przeprowadzone tu dotychczas rozważania nie powinny prowadzić
do konkluzji, że możliwe jest opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa bez
prawidłowego rozpoznania warunków otoczenia. Podejście zasobowe nie neguje
konieczności realizacji działań związanych z analizą otoczenia bliższego i dalszego
jako jednego z etapów w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa. W podejściu tym przeniesiony zostaje punkt ciężkości z analizy uwarunkowań zewnętrznych (kluczowej dla podejścia pozycjonowania konkurencyjnego) na analizę
potencjału wewnętrznego. Warto w tym miejscu przytoczyć opinię G. Hamela i
C.K. Prahalada [1990] – czołowych reprezentantów podejścia zasobowego, dowodzących, że funkcjonowanie organizacji powinno być podporządkowane zaspokajaniu potrzeb klientów, co wymusza na przedsiębiorstwach konieczność analizy
domen rynkowych, na których będą mogły wykorzystać swoje kluczowe kompetencje w celu stworzenia pożądanych przez konsumentów wartości.
Istotnym wyróżnikiem współczesnej gospodarki jest postępująca globalizacja.
Stanowi ona najbardziej znamienne zjawisko obecnych czasów, dla którego charakterystyczna jest kompresja przestrzeni, integrowanie rynków i gospodarek. Globalizacja jest pojęciem stosownym, jeśli zamierza się opisać zmiany zachodzące w
społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu
międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Globalizacja gospodarki oznacza tworzenie gospodarki światowej, czyli możliwość swobodnego przepływu
produktów oraz czynników produkcji między wszystkim krajami. Proces globalizacji przejawia się integracją gospodarczą oraz rozwojem międzynarodowych
przedsiębiorstw i instytucji. Powoduje to zaostrzenie konkurencji i coraz bardziej
wyrównaną walkę konkurencyjną. Badania empiryczne dowodzą, iż przemiana,
jaka zaszła na przestrzeni ostatnich 8 lat w polskiej gospodarce, polega na przejściu
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od otoczenia, w którym wyróżniają się przedsiębiorstwa najlepsze, do otoczenia, w
którym zależności te są odwrotne. To przedsiębiorstwa o najgorszych wynikach
finansowych odróżniają się na tle całej populacji [Obłój 2006, s. 14]. Przedsiębiorstwa zatem zmuszone są do poszukiwania ciągle nowych sposobów wyróżnienia
się spośród konkurentów. Jednym z takich sposobów jest stworzenie unikatowej
konfiguracji zasobów, trudnej lub niemożliwej do naśladowania przez konkurentów. Zasoby te mogą stać się podstawą formułowania strategii oraz potencjalnym
źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Istota trwałej przewagi konkurencyjnej
sprowadza się nie tyle do samego posiadania zasobów, ile do realizacji działań
pozwalających na ciągłą odnowę konkurencyjności, zmianę jej struktury oraz rozwijanie źródeł jej pochodzenia. Silne powiązanie sukcesu przedsiębiorstwa z właściwym zarządzaniem zasobami oznacza, że przedsiębiorstwa chcące osiągnąć
trwałą przewagę konkurencyjną powinny wykorzystywać w procesie zarządzania
strategicznego podejście zasobowe.
Kolejnym kluczowym trendem zmian zachodzących we współczesnej gospodarce jest kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy (nowej ekonomii). Pojęcie to powstało stosunkowo niedawno i nie jest jeszcze jednoznacznie definiowane.
Odnosi się ono do zbioru ilościowych i jakościowych zmian, które w okresie ostatnich 20 lat przeobraziły strukturę, funkcjonowanie i zasady gospodarki [Hawskworth
2008]. Cechą charakterystyczną nowej ekonomii jest założenie, iż zdolność przedsiębiorstw do konkurowania zależy przede wszystkim od posiadania unikatowych
umiejętności nie tyle w obszarze wytwarzania produktów i świadczenia usług, ile
w dziedzinie innowacyjności, wykorzystywania i kreowania nowoczesnych technologii umożliwiających zaspokojenie potrzeb klientów w większym stopniu. Oznacza to przesunięcie punktu ciężkości w procesie formułowania strategii z zasobów
materialnych na rzecz zasobów niematerialnych. Wśród tych zasobów na plan
pierwszy wysuwa się wiedza, będąca obecnie najważniejszym źródłem przewagi
konkurencyjnej. Nowa ekonomia opisuje środowisko biznesowe, w którym informacja i wiedza, dzięki technologiom teleinformatycznym, stają się podstawowym
motorem rozwoju ekonomicznego, a także determinantą przesądzającą o sukcesie
lub porażce przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, iż inwestycje w domenę
internetową nie są warunkiem gwarantującym zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji. Infrastruktura internetowa stanowi jedynie narzędzie do właściwego wykorzystania posiadanych przez pracowników zasobów wiedzy. Skuteczne zarządzanie wiedzą wymaga nieustannego gromadzenia, utrwalania, rozpowszechniania i odnawiania zasobów wiedzy oraz wytworzenia sprawnych mechanizmów współpracy i przepływu wiedzy między wszystkimi członkami w organizacji. Jeszcze kilka lat temu podejmowanie problematyki gospodarki opartej na
wiedzy spotykało się wśród praktyków zarządzania z dużym niezrozumieniem.
Uważano, że jest to idea zarezerwowana wyłącznie dla środowiska naukowego.
Sytuacja ta stopniowo zaczęła ulegać zmianie wraz z wejściem Polski do Unii Eu-
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ropejskiej oraz popularyzacją Strategii Lizbońskiej. Obecnie można wręcz mówić o
„modzie” na zarządzanie wiedzą. Badania empiryczne dowodzą, iż polscy menedżerowie uznają wiedzę za rzadki, wartościowy i trudny do skopiowania zasób
przedsiębiorstwa. Ponadto dostrzegają potencjał rozwojowy tego zasobu, uważając
jednocześnie, że nie jest on w pełni wykorzystany [Krupski 2006, s. 7-8]. Z kolei
badania dotyczące postulowanego zakresu podejmowanych w przedsiębiorstwach
działań nakierowanych na doskonalenie i unowocześnianie zarządzania pokazują,
iż zarówno naukowcy, jak i konsultanci zauważają konieczność doskonalenia zarządzania strategicznego w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw, wskazując jednocześnie na potrzebę szerszego zastosowania w przyszłości koncepcji
charakterystycznych dla podejścia zasobowego, a mianowicie zarządzania wiedzą
oraz koncepcji organizacji uczącej się [Lichtarski 2006, s. 7-10]. Można zatem
stwierdzić, że gospodarka oparta na wiedzy uznana została zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zarządzania za jeden z etapów przemian cywilizacyjnych, co
wiąże się z koniecznością uwzględnienia jej w realizacji długoterminowych strategii rozwoju przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że cechy gospodarki opartej na
wiedzy są zbieżne z założeniami podejścia zasobowego, zgodnie z którym strategię
przedsiębiorstwa można postrzegać poprzez posiadane przez organizację unikatowe, trudne do imitacji, wartościowe zasoby (zwłaszcza o charakterze niematerialnym). W świetle podejścia zasobowego wiedza stanowi najważniejszy strategiczny
zasób przedsiębiorstwa, który implikuje istnienie organizacji, jej wielkość i zakres
działania oraz zdolność do generowania przewagi konkurencyjnej. Można zatem
wnioskować, iż kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy sprzyja zastosowaniu podejścia zasobowego w praktyce zarządzania strategicznego, a zważywszy na
fakt, iż nowa ekonomia nie przybrała jeszcze ostatecznej formy, świadczy to także
o realnych perspektywach tego podejścia.
Kolejną z wyróżnionych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce,
oprócz zmienności i nieprzewidywalności otoczenia, globalizacji i kształtowania
się nowej ekonomii, jest zmiana charakteru konkurencji, związana ze zmniejszaniem znaczenia podstawowych dotychczas atrybutów konkurencyjności, takich jak
cena i jakość. Konkurowanie poprzez jakość lub cenę produktów i usług od dawna
stanowiło w gospodarce rynkowej jedną z uznanych strategii osiągania przewagi
konkurencyjnej. W miarę rozwoju globalizacji i intensyfikacji konkurencji jakość i
cena wyrobów przestały być jedynymi atrybutami konkurencyjności przedsiębiorstw. Wzrosło natomiast znaczenie jakości zasobów ludzkich w tworzeniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz w wycenie jego wartości na rynku. Poprzez jakość zasobów ludzkich rozumie się wiedzę, umiejętności i doświadczenie członków organizacji. Można przypuszczać, że zarysowujące się trendy
będą się pogłębiały w najbliższej przyszłości. Tendencja ta sprzyja zastosowaniu
podejścia zasobowego, które zakłada, że zasoby niematerialne, a zwłaszcza zasoby
ludzkie, są jednym z najistotniejszych źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej.
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Ostatnią ze zidentyfikowanych przemian zachodzących we współczesnej gospodarce jest skracanie cyklów życia produktów, technologii oraz know-how. Tendencja ta wymusza na przedsiębiorstwach ciągły rozwój oraz ponoszenie coraz
większych nakładów finansowych na sferę badawczo-rozwojową. Powoduje to, iż
wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swojej działalności
ani też sprostać wymaganiom otoczenia. Organizacje te, zamiast formułować strategie na podstawie wytwarzanych wyrobów lub posiadanych technologii, które
szybko się dezaktualizują, powinny identyfikować swoje kluczowe kompetencje.
Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do produktów czy technologii cykl życia
kluczowych kompetencji jest znaczenie dłuższy, w związku z czym mogą one stanowić bazę dla formułowania strategii współczesnego przedsiębiorstwa.

3. Podsumowanie
Podsumowując rozważania dotyczące perspektyw zastosowania podejścia zasobowego w praktyce zarządzania strategicznego polskich przedsiębiorstw, można
zauważyć, że jest ono podejściem dominującym nie tylko obecnie – najprawdopodobniej dominacja ta utrzyma się także w przyszłości. Świadczą o tym trendy zmian
zachodzących we współczesnej gospodarce, które są zbieżne z podstawowymi założeniami podejścia zasobowego. Zmiany te są na tyle znaczące i głębokie, że można
wręcz mówić o nowym etapie rozwoju, nazywanym gospodarką opartą na wiedzy
lub nową ekonomią, która stanowi kompilację wszystkich zidentyfikowanych trendów zmian [Sadler 2003, s. 23]1. Jednym z podstawowych wyróżników ciągle kształtującej się nowej gospodarki jest przeniesienie uwagi menedżerów z zasobów materialnych w kierunku zasobów niematerialnych, zwłaszcza wiedzy i umiejętności.
Zainteresowanie zasobami niematerialnymi jako determinantą efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa doskonale współgra z podejściem zasobowym występującym na gruncie zarządzania strategicznego, które kładzie nacisk na wewnętrzne
zasoby przedsiębiorstwa jako bazę formułowania strategii oraz potencjalne źródło
przewagi konkurencyjnej. Perspektywiczny charakter podejścia zasobowego podkreślają także przytoczone w referacie wyniki badań empirycznych. Dowodzą one, iż
zarządzający przedsiębiorstwami są świadomi potencjału rozwojowego tkwiącego w
zasobach niematerialnych (zwłaszcza zasobach ludzkich) oraz ich znaczenia dla
osiągania przewagi konkurencyjnej. Chcąc skutecznie konkurować w przyszłości,
1 W świetle literatury przedmiotu gospodarce opartej na wiedzy można przyporządkować następujące cechy: globalny model handlu; globalny wymiar konkurencji; wzrost znaczenia następujących
sektorów: komputerowego, biotechnologii, usług finansowych, rekreacji; występowanie płaskich, elastycznych oraz sieciowych struktur organizacyjnych; wzrost dynamiki struktury rynku; wzrost znaczenia
sfery b+r; innowacje, wiedza i umiejętności jako podstawowe generatory wzrostu przedsiębiorstwa;
„względność” odległości i czasu; 24-godzinny dzień pracy wynikający z zastosowania technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (elastyczne formy pracy); ciągła nauka i podnoszenie kwalifikacji
(powstawanie organizacji uczących się); skracanie cyklów życia produktów i technologii.
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przedsiębiorcy są zmuszeni do kreowania unikatowych konfiguracji zasobów oraz
właściwego ich wykorzystania, ochrony i odnawiania. Przyjmując założenie, iż trendy te będą pogłębiały się w najbliższej przyszłości, można wnioskować, że podejście
zasobowe jest podejściem bardzo perspektywicznym. Podkreślić jednak należy, że
perspektywy tego podejścia tylko wtedy będą realne, jeżeli będzie ono ewoluowało
wraz ze zmianami zachodzącymi w gospodarce.
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PROSPECTS OF USING THE RESOURCE-BASED VIEW
OF STRATEGIC MANAGEMENT
Summary
There are a lot of approaches to formulating strategy in the frames of strategic management
(planning, competitive positioning, emergent, resource-based view). One of the most recent and
popular one among both managers and scientists is the resource-based view of the strategy. According to this approach the efficiency of an enterprise depends on the possession and proper use of resources and capabilities of a company.
The main goal of the article is to describe the prospects of using the resource-based view of strategic management in practice. To achieve this goal the author first presents the main trends of
changes that are taking place in enterprise’s environment and then compares these trends to the basic
assumptions of resource-based view of strategic management.
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PATOLOGICZNE KULTURY ORGANIZACYJNE
JAKO BARIERA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

1. Wstęp
Wysoka zmienność otoczenia, nieciągłość zdarzeń, globalizacja procesów i
struktur, intensywna konkurencja to podstawowe cechy współczesnego świata
gospodarczego, a tym samym determinanty środowiska funkcjonowania przedsiębiorstw. Tak określone warunki bytu przedsiębiorstw zmuszają je nie tylko do biernej adaptacji tych zmian, często wymagają także nadawania im pożądanego kierunku
czy wręcz ich inicjowania. Tym wyzwaniom nie jest niestety w stanie sprostać tradycyjna koncepcja strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem oparta na kategoriach techniczno-ekonomiczno-organizacyjnych [Zarządzanie... 2003, s. 9].
Zwolennicy tradycyjnego podejścia do zarządzania przez wiele lat stali na stanowisku, że aby właściwie zarządzać organizacją, należy rozumieć jej strategię i
strukturę. Z czasem jednak pogląd ten został bezwzględnie zweryfikowany. Dowiedziono bowiem, że w organizacji działają także inne czynniki decydujące o
rozwoju i sukcesie, często utożsamiane z tzw. miękkimi sferami zarządzania, a
podstawowym z nich jest kultura organizacyjna [Zachowania... 2005, s. 163]. Do
takich wniosków dochodzą m.in. T.J. Peters i R.H. Jr Waterman [2000, s. 41],
twórcy koncepcji organizacji nazwanej modelem „7-S”, w którym każde przedsiębiorstwo jest traktowane jako sieć zależności pomiędzy podstawowymi elementami
składowymi w postaci: strategii, umiejętności, stylów kierowania, struktury, reguł,
ludzi i wartości. W tym ujęciu szkielet przedsiębiorstwa tworzą również wspomniane już „miękkie atrybuty organizacji” (ludzie, umiejętności, style kierowania,
wartości), gdzie znaczenie krytyczne przypisuje się właśnie wartościom, wartości
zaś stanowią rdzeń kultury organizacyjnej.
Oczywiście kultura organizacyjna nie jest uniwersalną i samoistną receptą na
sukces, niemniej jednak umiejętność jej identyfikacji, kształtowania i wykorzysta-
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nia w pokonywaniu trudności i kreśleniu ścieżki rozwoju z pewnością sprzyja kreowaniu przewagi strategicznej każdej firmy.

2. Kultury organizacyjne i strategie
Jakie więc treści zawiera ta kategoria, skoro przypisuje się jej tak znaczącą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
Mnogość podejść, stanowisk i definicji pojęcia kultury organizacyjnej powoduje, że najbardziej racjonalna w tej kwestii wydaje się kompilacja dokonana przez
C. Sikorskiego, odnosząca się do sposobu myślenia oraz wychodząca od ujęć dotyczących sposobu działania. Definicja ta uwzględnia zarówno podejście ideowe,
zgodnie z którym kultura jest systemem idei, zbiorem wartości, wspólnych symboli i
znaczeń, oraz instytucjonalne, traktujące kulturę jako system adaptacji i rozwoju,
czyli sposób umożliwiający wspólnocie przeżycie, dostosowanie, ale i kreatywność.
Kultura organizacyjna jawi się zatem jako „system nieformalnie utrwalonych w środowisku społecznym organizacji wzorów myślenia i działania, mających znaczenie
dla realizacji formalnych celów organizacyjnych” [Sikorski 2002, s. 4]. Definicja ta
odwołuje się do wartościowania kultury organizacyjnej, domyślnie dzieląc kultury
na „wysokie” i „niskie”, „silne” i „słabe” czyli takie, które wzmacniają efektywność funkcjonowania organizacji, oraz te, które nie przyczyniają się do realizacji
celów przedsiębiorstwa.
Takie ujęcie kultury organizacyjnej umożliwia wstępną lokalizację kultur patologicznych wśród tych „niskich” i „słabych”, stanowiących istotną barierę funkcjonowania i rozwoju organizacji. W zależności od intensywności patologii, kultury
tak określone nie tylko nie przyczyniają się do realizacji celów przedsiębiorstwa,
one wręcz uniemożliwiają ich osiągnięcie. Nie wszystko jednak jest aż tak jednoznaczne. Okazuje się, że organizacje o „silnych” kulturach – w rozumieniu
T.J. Petersa i R.H. Jr Watermana kultury „silne” są cechą każdego bez wyjątku
przedsiębiorstwa „doskonałego” – nie przez wszystkich oceniane są pozytywnie.
Kultura korporacji IBM przedstawiana przez tych autorów jako przykład przedsiębiorstwa doskonałego została opisana przez francuskiego psychologa społecznego,
Maxa Page’sa, jako twór przerażający, jako nowa świątynia. Ocena ta została oczywiście skażona składowymi francuskiej kultury narodowej, ale przecież nawet w
Stanach Zjednoczonych reakcją niektórych osób na ten pogląd Petersa i Watermana,
stał się slogan: „Wolę być martwy niż doskonały” [Hofstede, Hofstede 2007, s. 297].
Ciekawym ujęciem kultury organizacyjnej jest również propozycja G. Hofstede’a
traktująca to pojęcie jako zaprogramowanie umysłu, jako zapisanie w umysłach pracowników firmy pewnych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania.
Kulturę organizacyjną można zatem określić jako „zbiorowe zaprogramowanie
umysłu, które odróżnia członków jednej organizacji od drugiej” [Hofstede, Hofste-
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de 2007, s. 17]. Z założenia to zaprogramowanie ma sprzyjać powodzeniu przedsiębiorstwa, realizacji strategii i osiągnięciu celów organizacji. W tym kontekście
za główną funkcję kultury organizacyjnej uznano ograniczenie niepewności. Funkcje nastawione na zapewnienie zewnętrznego dostosowania pomagają zredukować
niepewność wynikającą z prowadzenia działalności w turbulentnym otoczeniu.
W realizacji funkcji kultury organizacyjnej szczególnie ważne jest osiągnięcie konsensusu, czyli zgody uczestników organizacji co do spraw strategicznych. Według
E. Schein składnikami tego konsensusu podlegającymi uzgodnieniu są:
– wizja, misja i strategia,
– cele organizacji,
– środki umożliwiające osiągnięcie celów,
– kryteria oceny działania organizacji oraz założone strategie i metody korygowania działań w sytuacjach nieprzewidzianych [Sułkowski 2002, s. 62].
Powyższe uzgodnienia są niewątpliwie korzystne dla organizacji, przyczyniają się bowiem do angażowania się w organizację i prowadzą do większej
konsekwencji w zachowaniach pracowników. Z tego punktu widzenia kultura
może również stać się obciążeniem, kiedy wspólne wartości nie są zgodne z
tym, co przyczyniałoby się do wyższej efektywności organizacji. Sytuacja taka
pojawia się najczęściej wtedy, kiedy organizacja znajduje się w dynamicznym
otoczeniu. Konsekwencja w zachowaniach jest korzystna w organizacji działającej w warunkach stabilnych, lecz w warunkach gwałtownych zmian zakorzeniona kultura organizacji może stanowić dla niej ciężar i ograniczać jej zdolność do reagowania na zmiany w otoczeniu [Robbins 2004, s. 434]. Tak ogólnie określony wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie strategiczne można
jeszcze uszczegółowić, precyzując jej znaczenie w poszczególnych fazach tego
zarządzania. W fazie formułowania strategii kultura organizacyjna pełni funkcję selekcjonera, który eliminuje strategie trudne do realizacji bądź tonuje
ewentualny szok kulturowy spowodowany przyjęciem do realizacji strategii
wymagających zbyt radykalnych zmian w sferze myślenia i zachowania pracowników. Kultura organizacyjna jest więc swego rodzaju filtrem usuwającym
wszelki radykalizm zamierzeń strategicznych oraz radykalne strategie niezgodne z właściwościami kulturowymi organizacji. Determinujący wpływ kultury
organizacyjnej na strategie wynika z jej funkcji zewnętrznych, których spełnienie pozwala wypracować strategię zmiany oraz kierunki doskonalenia organizacji, jednocześnie umożliwiając:
– zrozumienie misji i strategii organizacji oraz identyfikację podstawowego celu
organizacji za pośrednictwem kultury organizacyjnej,
– integrację uczestników wokół misji i strategii organizacji,
– integrację wokół środków przyjętych w dążeniu do celów firmy oraz zwiększenie zaangażowania jej uczestników,
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ulepszenie środków i przeformułowanie celów, jeśli niezbędna jest zmiana
[Zarządzanie... 2003, s. 409].
W fazie implementacji strategii kultura organizacyjna może być źródłem siły
strategicznej jeśli występuje jej zgodność z wymaganiami strategii. Wzmocnienie
działań strategicznych przez kulturę organizacyjną jest możliwe jedynie wtedy,
gdy zapewnia ona zrozumienie celów i strategii firmy, a także gdy kreśli scenariusze indywidualnych ról pracowników pomocnych w ich osiąganiu. W ten sposób silna kultura jest istotnym środkiem determinującym zachowania i pomagającym pracownikom wykonywać swoją pracę zgodnie z założeniami strategii
[Zarządzanie... 2003, s. 411]. Należy zauważyć, że powyższe rozważania są prawidłowe przy założeniu rozpatrywania kultur silnych, elastycznych i proefektywnościowych. Natomiast kultury o innej charakterystyce, np. stabilne czy reaktywne, będzie cechowała niechęć do ryzyka, koncentrowanie uwagi na wnętrzu
przedsiębiorstwa, opór wobec zmian, co może wpływać destrukcyjnie na formułowanie i wdrażanie strategii ekspansywnych, ale może być również czynnikiem
wspierającym strategie odpowiadające zachowawczym cechom kultur. Są to naturalne konstatacje przy konfrontacji różnych typów kultur i strategii. Jedne pasują do siebie, inne wymagają modyfikacji, a jeszcze inne są wyraźnie sprzeczne.
Jednak wciąż znajdujemy się w kręgu kultur, które możemy nazwać kulturami
prawidłowymi czy „zdrowymi”.
We współczesnym życiu gospodarczym spotyka się jednak również kultury patologiczne tzn. ewidentnie destrukcyjne, dysfunkcjonalne i irracjonalne. Nie chodzi
tutaj o struktury niesprawne, tzn. takie, których założenia konstrukcyjne były prawidłowe, lecz w trakcie ich budowy pewne procedury załamały się, nie dotrzymano pewnych standardów, popełniono błędy. Mówimy tutaj o kulturach organizacyjnych patologicznych, które same w sobie są błędem. Są to kultury, które pozostają w sprzeczności z wartościami i zasadami efektywnego rozwoju, nie poddają
się jakiemukolwiek planowaniu strategicznemu. Wbrew pozorom nie jest ich wcale
mało. Niektóre, wywodząc się z lat osiemdziesiątych, wbrew logice, przetrwały do
naszych czasów, inne, niestety, wciąż powstają na naszych oczach. Wszelkie próby
restrukturyzacji tych przedsiębiorstw, a właściwie reanimacji, rozbijają się o mur
niezrozumiałych artefaktów, spaczonych wartości, norm i wzorów. Erozja tych
konstrukcji niejednokrotnie sięga bardzo głęboko, dotykając wręcz fundamentalnych założeń kultury organizacyjnej.
Rokowania dla przedsiębiorstwa posiadającego patologiczną kulturę organizacyjną są niestety niepomyślne. W tym kontekście pojęcie „strategii rozwoju” staje się
pustym frazesem. Rynek i jego bezwzględne reguły eliminują tego typu podmioty,
prowadząc do upadłości, likwidacji lub wchłonięcia i neutralizacji przez przedsiębiorstwa silne, skuteczne i najbardziej konkurencyjne. Niektórym udaje się przez
jakiś czas przetrwać, ale skutki społeczne ich egzystencji są często zatrważające.
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3. Typologia kultur patologicznych
Patologiczne kultury organizacyjne paraliżują przedsiębiorstwo, niweczą jego
sprawność i skuteczność, uniemożliwiają programowanie swojego rozwoju. Są
więc „chorobą” toczącą przedsiębiorstwo, efektem wirusa niszczącego kolektywne
zaprogramowanie umysłu, dolegliwością dotykającą osobowości organizacji. Personifikacja organizacji w tym przypadku wydaje się uzasadniona. Z jednej strony
powstanie, rozwój i „dojrzewanie” organizacji można przyrównać do żmudnego
kształtowania osobowości ludzkiej, z drugiej zaś należy stwierdzić, że jak ludzie
cierpią na różne dolegliwości, tak i kultura organizacyjna kształtująca tożsamość
organizacyjną ulega deformacjom i patologiom. W literaturze można znaleźć typologie kultur patologicznych. Nawet ich nazwy wywodzą się z psychologii klinicznej. Są to kultury: paranoidalna, wymuszona, dramatyczna, depresywna i schizoidalna [Chełpa, Witkowski 2004, s. 52-54].
Kultura paranoidalna oparta jest na systemach urojeń prześladowczych. Zarząd
firmy, w której panuje taka kultura, to osoby wyznające tzw. spiskową teorię dziejów. Ich zdaniem nie można nikomu zaufać, na nikim się oprzeć, ponieważ wszyscy
współpracownicy starają się im zaszkodzić. Wciąż wskazują na wielostronne zagrożenia. W kontaktach interpersonalnych mają odczucie pozostawania pod wpływem
innych. Przejawiają tendencję do odbierania innowacyjnych propozycji i pomysłów
czy też odmiennych niż własne poglądów jako osobiste zagrożenie dla władzy, prestiżu społecznego czy samooceny. Nie potrafią zdobyć się na obiektywizm, aby
uważnie wysłuchać i próbować zrozumieć argumenty innego człowieka. Personifikują problemy, poszukują winnych, wykluczają społecznie i zawodowo osoby posądzane przez nich o wyimaginowany spisek, eliminują tolerancję, odrzucają pomysły
ludzi niżej stojących w hierarchii służbowej, a w rezultacie kultywują indywidualną,
nieobiektywną wizję rzeczywistości obarczoną błędami i fobiami. W ten sposób
spaczona osobowość kierownictwa przedsiębiorstwa kształtuje zachowania organizacyjne personelu oraz klimat organizacyjny. W firmie panuje brak zaufania i strach.
Brakuje współpracy i koordynacji, bo te wymagają wymiany informacji, a dzielenie
się informacją stwarza zagrożenie wykorzystania tych informacji przeciwko nam.
Pracownicy stale są gotowi do odparcia ataków, dużą część czasu pracy poświęcają
na konstruowanie działań uprzedzających atak oraz na dociekania zamysłów innych
ludzi. Kontakty interpersonalne charakteryzuje chłód, negatywne emocje i deficyt
życzliwości i serdeczności. Zasadnicze artefakty tej kultury to niszczarki dokumentów, systemy alarmowe, pracownicy ochrony, szyfry, kody, zamki i rozbudowane
systemy kontroli podtrzymujące przekonanie o zagrożeniu.
Nieco mniej konfliktowa i mniej radykalna, choć również niezdrowa jest kultura wymuszona. Zarząd takiej firmy eliminuje wszelką swobodę, dowolność
działania i podejmowania decyzji. Priorytetem jest trzymanie całego otoczenia pod
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kontrolą. Wszechobecne reguły i przepisy zastępują swobodę postępowania. Zależność od przypadków traktowana jest jako zasadnicza ułomność zarządzania.
Funkcjonowanie takiej firmy charakteryzuje perfekcjonizm i drobiazgowość.
Wszystko musi mieć swój porządek, wszystko podlega normalizacji i standaryzacji. Dla każdej potencjalnej sytuacji pisane są szczegółowe scenariusze zachowań,
a kierownictwo i pracowników cechuje obsesyjne dążenie do trzymania się reguł.
Kiedy powstanie sytuacja nie przewidziana w przepisach, do firmy wkrada się
chaos traktowany jako największe zagrożenie. Eliminując takie przypadki, wzmacnia się kontrolę, tępi indywidualizm, rozbudowuje biurokrację. Stosunki między
ludźmi są uszeregowane ściśle według hierarchii i starszeństwa, pozbawione emocji,
automatycznie uruchamiające pożądane przez firmę reakcje. W działaniach i decyzjach na wszystkich szczeblach organizacji imperatyw unikania niespodzianek, przypadków i zaskoczeń jest najsilniejszy. Zmiany wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu nie są tolerowane, co powoduje m.in. trudności adaptacyjne i rozwojowe. Drobiazgowość, brak inicjatywy i elastyczności, niska tolerancja wobec niejednoznaczności, obsesyjne porządkowanie rzeczywistości zabijają efektywność firmy.
Przeciwieństwem kultury wymuszonej jest kultura dramatyczna. Uporządkowanie i antycypację zastępuje w niej spontaniczność i intuicja. Struktury, procedury i reguły uznawane są za przeszkody w osiąganiu celów przedsiębiorstwa.
Protagonista tej kultury chce być ceniony i podziwiany przez wszystkich, choć
często to pragnienie bardziej wynika z przesadnej oceny własnej wartości niż z
rzeczywistej charyzmy czy wizjonerstwa. Tak nienaturalną, nie znajdującą poparcia w faktach, samokreację potwierdzają przywódcy, jednak pracownicy, idealizując to przywództwo, jednocześnie popadają w silną zależność. Cechą charakterystyczną tej kultury jest entuzjastyczne podejmowanie nowych przedsięwzięć, bardzo często efektownych i ryzykownych. Zastosowanie takich kryteriów wyboru w
procesie decyzyjnym często wiąże się z porażką, choć zdarzają się i sukcesy. Sukcesy są hucznie świętowane i jedynie utwierdzają personel w słuszności obranych
sposobów postępowania. Porażki natomiast traktowane są jak tragedia, choć ich
przyczyny są zawsze depersonifikowane. Tak emocjonalne traktowanie wyników
działania przedsiębiorstwa sprawia, że w firmie dramat rozgrywa się prawie każdego dnia.
Kulturę depresywną tworzą osoby wierzące w determinizm, przekonane, że
nie można zmienić ustalonego biegu spraw. Nawet jeśli pojawia się możliwość
wywarcia wpływu na rzeczywistość, natychmiast następuje zwątpienie we własne
kompetencje. Jeśli podejmują jednak takie działania, mają poczucie uprawiania
hochsztaplerki, myślą, że są oszustami skazanymi na zdemaskowanie, co psychologowie określają terminem neurotic imposture. Kieruje nimi poczucie, że nie są
wystarczająco dobrzy, by sprostać wyzwaniom. W skrajnych przypadkach takie
neurotyczne osobowości doprowadzają do porażki, której wciąż się obawiały. Au-

240
todestrukcyjne zachowanie może przybrać wiele form, włącznie z umyślną zwłoką,
irytacją i nieumiejętnym delegowaniem zadań. Neurotyczni szefowie mogą uzależniać się od firm doradczych bo taka organizacja działania zmniejsza ich poczucie
niższości i nieadekwatności [Kets de Vries 2006, s. 27]. Podstawowym tematem
rozmów w firmie, którą zdominowała kultura depresywna, są pesymistyczne prognozy i obawy, że niczego nie da się zrobić, załatwić. Wśród kierownictwa i pracowników panuje subiektywne poczucie przymusu – słowo „muszę” wypiera słowo „chcę”. Niechcenie w tym przypadku przybiera postać katastrofalną, kliniczną,
może być paraliżem woli, może być po prostu depresją. Klimat firmy to przygnębienie, lęk, poczucie winy, bezzasadny pesymizm, bezsilność woli, do tego często
dołączają fobie np. przed ludźmi, jakąkolwiek formą kontaktu z nimi, a nawet
przed telefonem [Cisłak, Kaczmarek 2007, s. 8-9]. Zauważalna jest również skłonność do zwlekania w działaniu, w podejmowaniu decyzji, która paraliżuje i pozbawia inicjatywy. Ludzie wydani na pastwę sił przeznaczenia w sposób naturalny
szukają ochrony u innych, w dodatku na zewnątrz organizacji, ponieważ rodzima
firma pogrążona w depresji takiej opieki i wsparcia nie jest w stanie zapewnić.
W przedsiębiorstwie rutyna określa zachowania, wszechobecna jest apatia i marazm, walka o władzę nie ma miejsca, bo fakt jej posiadania w obliczu przeznaczenia nie ma wielkiego znaczenia. Przedsiębiorstwo zdominowane przez kulturę depresywną jest wrażliwe, podatne na ciosy i łatwo się poddaje.
Ostatnim rodzajem kultury patologicznej jest kultura schizoidalna. Charakteryzuje ją dystans, samotność i obawa przed angażowaniem się w cokolwiek. Kierownictwo takiej organizacji cechuje schizotymia, czyli właściwość osobowości
przejawiająca się trudnościami w nawiązywaniu kontaktu emocjonalnego z otoczeniem, skłonnością do izolowania się i zagłębiania we własnych przeżyciach. Menedżerowie są obojętni, oschli, drażliwi, zamknięci w sobie, trudno nawiązują kontakt z innymi przede wszystkim z obawy, że kontakty takie mogłyby im zaszkodzić. Kultywując takie cechy, rozmijają się oni z wymaganiami rzeczywistości i
oczekiwaniami otoczenia. Ich zachowanie odbierane jest przez podwładnych jako
niezrozumiałe i nieprzewidywalne. W skali całego przedsiębiorstwa takie skupienie
na rzeczywistości wewnętrznej wywołuje alienację, zobojętnienie, bezczynność i
wycofanie z aktywnego współdziałania z otoczeniem. Toteż ewentualna walka o
władzę i konflikty odbywają się na niższych szczeblach zarządzania. Funkcjonowanie takiej firmy pozbawione jest emocji. Nie ma ani buntu, ani gniewu, ani entuzjazmu, ani radości. Środowisko pracy, tak jak szefowie firmy, jest zimne, nieprzyjazne,
oschłe, w rezultacie demobilizujące do jakiejkolwiek konstruktywnej aktywności.
Należy zaznaczyć, że polaryzacja powyższych charakterystyk jest celowa, ułatwia bowiem ich skondensowany opis. W rzeczywistości rzadko mamy do czynienia z tak wysublimowanymi kulturami organizacyjnymi, częściej obserwujemy
pewne stopnie nasilenia cech patologicznych. Ponadto należy stwierdzić, że po-
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wyższa lista nie wyczerpuje potencjalnych patologii kultur organizacyjnych. Jest
ona otwarta na uzupełnienia, których niezmiennie dostarcza nam praktyka. Z pewnością mają one jednak jedną wspólną cechę : „Podobnie jak trudno jest współżyć
z osobami chorymi psychicznie, podobnie ciężko jest funkcjonować w patologicznej kulturze przedsiębiorstwa [Chełpa, Witkowski 2004, s. 54].

4. Animatorzy i przyczyny występowania kultur patologicznych
„Kultura organizacyjna ma trzy determinanty:
kulturę społeczności, w której organizacja działa,
charakter otoczenia biznesowego lub działalności firmy oraz wspólne wartości,
założenia podstawowe założycieli firmy lub jej dominujących liderów” [Aniszewska 2007, s. 22].
Jeżeli poszukujemy animatorów kultur patologicznych, śmiało możemy pominąć dwie pierwsze determinanty, chyba że założymy psychopatyczny profil społeczeństwa, w ramach którego organizacja funkcjonuje, lub patogenny charakter
otoczenia biznesowego, konkurencji, wykorzystywanej technologii czy rynku, na
którym działa firma. Niewątpliwie i w tych obszarach pojawiają się patologie, lecz
toną one w powszechnym ładzie kulturowym i logice działalności gospodarczej.
To przywódcy, a zwłaszcza założyciele, są nośnikami dominujących wartości i
założeń podstawowych. Kultura organizacji nie pojawia się znikąd. Jej charakterystyka i stopień zaawansowania w dniu dzisiejszym zależą od tego, jak organizacja
funkcjonowała poprzednio, i od stopnia powodzenia, jakie jej to przyniosło. Pierwotnym źródłem kultury organizacji są zatem jej założyciele. To oni mają wizję,
czym organizacja powinna być. W jej formułowaniu nie ograniczają ich ani wcześniejsze zwyczajowe sposoby postępowania, ani ideologie. To oni wpadli na pomysł organizacji i z reguły mają zdecydowane poglądy na to, jak go realizować.
„Kultura organizacji powstaje w wyniku wzajemnych oddziaływań założeń i poglądów jej założycieli oraz tego, czego jej pierwsi członkowie uczą się z własnych
doświadczeń” [Robbins 2004, s. 434-435].
Już na etapie zakładania firmy możemy mieć do czynienia z błędnie sformułowaną wizją bądź z błędami w technice narzucania tej wizji wszystkim członkom
organizacji. Zbyt duże preferencje przykładane przez założycieli do określonych
sposobów zachowania, np. zbytni formalizm albo wręcz przeciwnie, przesadna
swoboda i wolność postępowania, mogą stać się przysłowiową drzazgą, wokół
której będzie narastała patologia. Większą skłonność do popełniania takich błędów
będą mieli założyciele o określonej osobowości, np. introwertycy cechujący się
małą życzliwością i sumiennością, niestabilni emocjonalnie, konwencjonalni i konformistyczni. Biorąc pod uwagę, że osobowość założycieli buduje tożsamość organizacji, można przypuszczać, że również wszelkie ułomności ich osobowości znaj–
–
–
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dą odwzorowanie w „osobowości” przedsiębiorstwa. Skażenie może dotyczyć
zarówno samej wizji, jak i sposobów jej transpozycji. Błędne rozłożenie akcentów,
nieodpowiednia hierarchia wartości i nachalne ich forsowanie, któremu towarzyszy
całkowita pewność swych sądów i decyzji, mogą ukształtować kulturą zachwianą i
dryfującą ku (potęgującej się) patologii. Kiedy kultura już funkcjonuje, sposoby
postępowania w organizacji podtrzymują ją i umacniają, poddając wszystkich pracowników podobnym doświadczeniom.
W podtrzymywaniu kultury organizacyjnej szczególnie dużą rolę odgrywają
sposoby doboru pracowników, działania naczelnego kierownictwa i metody socjalizacji [Robbins 2004, s. 435]. Proces rekrutacji pracowników do organizacji,
oprócz kryteriów merytorycznych związanych ze skutecznym wykonywaniem
określonych zadań, uwzględnia również miarę dopasowania kandydata do organizacji. Efektem tak ukierunkowanego doboru powinno być zatrudnienie ludzi, którzy wyznają wartości zasadniczo zgodne z wartościami organizacji. Jednak gdy
układ wartości organizacji jest błędny, to selekcja kandydatów do pracy według
tego kryterium może ten błąd tylko pogłębiać, np. organizacja oczekująca od pracowników konformizmu odrzuca aplikantów przywiązujących duże znaczenie do
wyobraźni, niezależności i wolności.
Na organizację wywiera też duży wpływ postępowanie naczelnego kierownictwa. To, co mówią, jak się zachowują jego członkowie, ustanawia pewne normy,
które przenikają do całego personelu organizacji, wskazując, jakie zachowania są
pożądane. Jednak kierownicy to też ludzie o określonej osobowości, charakterze i
skłonnościach, którzy są w stanie poprzez swoje oddziaływania zmienić kulturę
organizacyjną ze śmiałej, innowacyjnej, niesformalizowanej, skłonnej do podejmowania ryzyka w ociężałą, formalną, rozpolitykowaną, toczącą wewnętrzne walki i produkującą liczne szczeble podejrzliwych przełożonych.
Jakość kultury organizacyjnej zależy również od socjalizacji pracowników. „Socjalizacja obejmuje procesy internalizacji, tj. nabywania czy przyjmowania przez
jednostkę wartości i norm z nich wynikających, następnie procesy uczenia się i tworzenia wzorów zachowań, a wśród nich wzorów ról społecznych” [Filipiak 2003,
s. 89-90]. Procesy socjalizacji pracownika zachodzą w drodze spontanicznego naśladownictwa, identyfikacji, wychowania czy też świadomych osobistych decyzji samowychowawczych, dokonują się zaś dzięki interakcjom z innymi pracownikami, w
tym z kierownictwem firmy. W tak rozumianej socjalizacji łatwo wyodrębnić dwa
obszary, tj. proces zachodzący w jednostkach oraz arsenał środków pochodzenia
społecznego stymulujących ten proces. W obu obszarach może dochodzić do przekłamań i błędów; błędne może być przekształcenie świadomości jednostki co do
treści wpajanych wartości, błędy mogą także dotyczyć doboru i zastosowania określonych sposobów wywierania wpływu. Efektem może być „przesocjalizowanie”
(socjalizacja per excessum), gdy jednostka identyfikuje się z systemem wartości or-
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ganizacji do tego stopnia, że nie może się oprzeć jej naciskowi, oraz „niedosocjalizowanie” (socjalizacja per defectum) świadczące o braku dostosowania i powodujące
kwestionowanie kultury organizacyjnej [Filipiak 2003, s. 99-100].
Należy również zaznaczyć, że całemu procesowi socjalizacji towarzyszą emocje, zarówno mobilizujące, jak i zniechęcające do działania. Uczucia negatywne i
pozytywne są nieodłącznym elementem tego zjawiska. Gdy następuje nagromadzenie emocji negatywnych, można się spodziewać, w skrajnych przypadkach,
dezintegracji osobowości i buntu lub popadnięcia w apatię oraz bezkrytycznej akceptacji dysfunkcjonalnych wartości i norm. Obie sytuacje są krytyczne dla jakości
kultury organizacyjnej.

5. Skutki występowania patologicznych kultur organizacyjnych
Chcąc zdiagnozować skutki funkcjonowania patologicznych kultur organizacyjnych, konieczne jest wyróżnienie najbardziej repulsyjnych cech tych struktur.
Kulturę paranoidalną cechuje niechęć do obiektywnej i racjonalnej rzeczywistości, umożliwia konfabulowanie i manipulowanie nią, stwarzając wyimaginowanych wrogów i fałszywe cele. W takich warunkach wszelkie strategie, jeżeli w
ogóle się je formułuje, są oderwane od rzeczywistości, są budowaniem „zamków z
piasku” wiodącym w ślepe zaułki braku sprawności i skuteczności. Spaczony ogląd
rzeczywistości podważa fundamenty zarządzania strategicznego, prowadząc do
nieadekwatnego wobec realiów sformułowania strategii, a później do prób jej implementacji, z zakodowaną w tak ułomnym procesie porażką.
Kultura wymuszona i depresywna są egzemplifikacją zatracenia potrzeby
zmian, tzw. zamknięcia kulturowego, czyli nieumiejętności dokonania zmian w
kulturze organizacyjnej, pozwalających na szybkie reagowanie na sygnały rynkowe. Wynika ono z chęci zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa oraz z budowania scenariuszy przyszłości na podstawie sposobów postępowania sprawdzonych w przeszłości, a w konsekwencji oznacza popadanie w rutynę, która później
zostaje usankcjonowana w postaci wszechobecnej i paraliżującej biurokracji [Aniszewska 2004, s. 40-41]. Budowanie strategii według takich reguł to sprzeniewierzenie się potrzebie transformacji, szybkości działania, elastyczności, walce z nieoczekiwanym, to pewna porażka.
Kultura dramatyczna z kolei wyklucza jakąkolwiek analizę strategiczną, opierając wszelkie decyzje, w tym również strategiczne, na intuicji. Dominujący w niej
intuicjonizm, akcentujący wyjątkową rolę intuicji w poznaniu, przeciwstawiający
ją wiedzy dyskursywnej, powoduje liczne błędy, dezawuujące strategie formułowane i stosowane przez takie przedsiębiorstwa. „Intuicyjne podejmowanie decyzji
jest nieświadomym procesem wynikającym z doświadczeń” [Robbinss 2004, s. 148]
i jako takie nie może być dyskredytowane. Aby jednak intuicja mogła wspomagać
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podejmowanie decyzji, musi się wzajemnie uzupełniać z analizą racjonalną. Zdanie
się wyłącznie na intuicję konfrontuje statyczne myślenie z dynamicznym środowiskiem funkcjonowania organizacji, co często prowadzi do bezrefleksyjnej tolerancji ryzyka i niepewności. „Decydenci działający w organizacjach wysokiej tolerancji niepewności często są gotowi podejmować wysokie ryzyko bez niezbędnej analizy strategicznej. Dokonując wyboru wariantów strategicznych, nie zawsze systematycznie zdobywają informacje i często podejmują decyzje czysto intuicyjne”
[Sułkowski 2002, s. 97], a więc równie często błędne.
Kolejna kultura patologiczna, kultura schizoidalna, idzie o wiele dalej niż wymuszona i depresywna, w zamknięciu na rzeczywistość zewnętrzną. Jeżeli dochodzi do kontaktów organizacji ze środowiskiem zewnętrznym, mają one charakter
wysoce abstrakcyjny, narzucając rzeczywistości zewnętrznej wewnątrzorganizacyjne kryteria odniesień. Najczęściej jednak zamknięcie jest bardziej hermetyczne,
a wszelka działalność skupia się na wnętrzu organizacji, jedynie sporadycznie dopuszczając do kontaktów ze światem zewnętrznym. Strategia oparta jedynie na
wewnętrznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa niczego nie może antycypować, takie kategorie jak wizja, misja, planowanie strategiczne, pozbawione
odniesień zewnętrznych, tracą znaczenie, a w efekcie nie ma żadnych rezultatów
działalności przedsiębiorstwa. Jak twierdzi P.F. Drucker [1992, s. 27], „nie ma
»rezultatów« wewnątrz samej organizacji. Rezultaty są tylko na zewnątrz”.
Kończąc wywody, można stwierdzić, że patologiczne kultury organizacyjne
prowadzą do destrukcji zarządzania strategicznego, niweczą perspektywy i szanse
rozwoju, a strategie powstałe pod egidą ułomności i fobii prowadzą do fiaska zarówno w zakresie metod zarządzania, jak i rezultatów działalności przedsiębiorstwa.
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PATHOLOGICAL ORGANIZATIONAL CULTURES
AS A BARRIER OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Summary
The paper presents an influence of organizational culture on strategy of organization’s development. The author indicates a destructive role of pathological cultures, proposes a typology of pathological cultures and recognizes animators of such cultures. He considers also motives of existing of
pathological organizational cultures, especially in the field of strategic management, referring them to
strategic methods, results and essence.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 20

2008
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce

Krystyna Moszkowicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bogusław Bembenek
Politechnika Rzeszowska

ZASTOSOWANIE METODY SWOT
W DIAGNOZIE UWARUNKOWAŃ
ROZWOJU PARTNERSTWA W DOLINIE LOTNICZEJ

1. Wstęp
Współczesne zmiany społeczno-gospodarcze, w tym nasilająca się globalizacja, powodują, że coraz trudniej jest przedsiębiorstwom samodzielnie prowadzić
działalność w tak burzliwym (turbulentnym) otoczeniu. Tym samym przedsiębiorstwa, celem dalszego, bardziej sprawnego funkcjonowania, podejmują decyzje o
partnerskiej współpracy z poszczególnymi podmiotami, jednostkami i całymi grupami ludzkimi, będącymi często ich kluczowymi interesariuszami. Pojęcie partnerstwa najczęściej bywa utożsamiane z biznesowymi, długotrwałymi relacjami między dwoma lub więcej niezależnymi podmiotami, będącymi przejawem postawy
przedsiębiorczej, które oparte są na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu, odpowiedzialności, wspólnych wartościach partnerów, którzy po to zdecydowali się
blisko współpracować, by efekty ich wspólnej pracy były korzystne dla obu stron i
miały względnie trwały charakter. Partnerstwo jest procesem, którego powstanie i
rozwój uzależnione są od wielu różnorodnych czynników. Jest rezultatem splotu
rozmaitych uwarunkowań, zależnych zarówno od wewnętrznych predyspozycji
konkretnych osób (uczestników układu partnerskiego), jak i od warunków zewnętrznych, wyznaczających tempo rozwoju tworzonych relacji partnerskich.
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka uwarunkowań wewnętrznych (słabych i mocnych stron) oraz uwarunkowań zewnętrznych (szans i zagro-
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żeń) rozwoju partnerstwa przedsiębiorstw Doliny Lotniczej. Rozważania prowadzono na bazie wyników badań empirycznych1 oraz studiów literatury przedmiotu.

2. Istota metody SWOT
Metoda SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jako kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji znajduje szczególne zastosowanie w analizie strategicznej. Określa ona
ogólne zasady analizy strategicznej oraz zasady wykorzystania analizy do budowy
strategii konkurencji czy wzrostu i rozwoju firmy2. Istota metody SWOT sprowadza się w zasadzie do: identyfikacji czterech grup kluczowych czynników (zewnętrznych pozytywnych – szans; zewnętrznych negatywnych – zagrożeń; wewnętrznych pozytywnych – mocnych stron; wewnętrznych negatywnych – słabych
stron), opisania ich wpływu na rozwój organizacji, a także możliwości samej organizacji w osłabianiu lub wzmacnianiu siły ich oddziaływania. Niekiedy integralnym elementem tej analizy jest wartościowanie analizowanych czynników przy
zastosowaniu określonego zestawu kryteriów i skali ocen3. Uwzględnienie różnorodnych kombinacji uwarunkowań wewnętrznych z zewnętrznymi pozwala na
określenie pozycji strategicznej danej organizacji oraz stanowi fundament przyszłej
strategii. H. Weihrich wyróżnia cztery modelowe sytuacje strategiczne organizacji
w zależności od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych w otoczeniu
wewnętrznym i zewnętrznym organizacji oraz cztery modelowe typy strategii odpowiadające tym sytuacjom, tj.4:
– sytuacja SO (mocne strony + szanse) – strategia maxi-maxi,
– sytuacja WO (słabe strony + szanse) – strategia mini-maxi,
– sytuacja ST (mocne strony + zagrożenia) – strategia maxi-mini,
– sytuacja WT (słabe strony + zagrożenia) – strategia mini-mini.
Zgodnie z zaleceniami analizy SWOT najważniejsze dla każdej organizacji jest
odpowiednie dostosowanie celów i sposobów działania do możliwości, jakie stwarza turbulentne otoczenie. Metoda SWOT ma wiele zalet, m.in.: prezentuje wszystkie czynniki określające potencjał rozwojowy organizacji, stwarza możliwość roz1

Badania stanowiące tworzywo tego artykułu realizowano w ramach projektu badawczego (promotorskiego) nt. „Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie Doliny Lotniczej” nr 1 H02D 088 30. Projekt ten był finansowany ze środków na naukę w
latach 2006-2008.
2 Zob. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 126.
3 Zob. J. Penc, Strategiczny system zarządzania, Placet, Warszawa 2001, s. 205; por. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005, s. 269-270.
4 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
2003, s. 241.
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różnienia czynników, na które organizacja ma wpływ i na które powinna zwracać
baczną uwagę, oraz czynników niezależnych od organizacji, które trzeba brać pod
uwagę przy projektowaniu strategii, umożliwia koncentrację na najważniejszych
(kluczowych) czynnikach w każdej z czterech grup, pozwala też na płynne przejście z etapu analizy strategicznej do etapu planowania strategicznego. Kompleksowy charakter przeprowadzonej analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego
danej organizacji umożliwia określenie wielu zjawisk, procesów i tendencji, które
pozwalają w swoisty sposób komentować jej dotychczasową i przyszłą działalność5.

3. Diagnoza uwarunkowań rozwoju partnerstwa
w Dolinie Lotniczej
W trakcie przeprowadzanych badań partnerstwo ujmowano jako swoistą instytucję, czyli sformalizowaną organizację, będącą zespołem współpracujących partnerów, wyposażoną w określone zasoby materialne i niematerialne. Organizację, w
której poszczególni członkowie, wykorzystując strukturę instytucjonalną, próbują
osiągnąć własne cele, zarówno partykularne, jak i wyznaczone w ramach tej struktury. Partnerstwo stanowi wtedy swoistą organizację podmiotową, w której człowiek
jest podmiotem mającym poczucie wolności, a nie przedmiotem manipulowania, a
ponadto jest w niej celem samym w sobie, a nie środkiem do celu.
Z uwagi na charakter powiązań partnerów – Dolina Lotnicza określana jest
mianem klastra6. W opinii A. Rybki (Dyrektora Stowarzyszenia Gospodarczego
Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego (SGPPL) „Dolina Lotnicza”) jest to klaster
wzrostowy, o rosnącym zatrudnieniu, mający zasięg regionalny. To klaster wąski, a
jednocześnie głęboki, obejmujący wszystkie etapy łańcucha produkcyjnego. Biorąc
pod uwagę poziom zaawansowania technologicznego poszczególnych partnerów,
klaster ten można określić mianem klastra wysokich technologii czy klastrem wysokoinnowacyjnym. Podobnie uważa M. Darecki, według którego Dolina Lotnicza
to innowacyjny klaster przemysłowy, jedyny w skali kraju7. Klaster Dolina Lotni5

Por. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 289.
6 Zdaniem M.E. Portera klaster to: grupa przedsiębiorstw znajdujących się w geograficznym sąsiedztwie i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca; geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i
stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również
współpracujących; konstruktywne i sprawne forum do dialogu między pokrewnymi firmami. Zob.
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246-248.
7 J. Matusz, Szansa w samolotach, „Rzeczpospolita” 2005 (z 31.12.2005-1.01.2006) nr 305, s. B5.
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cza, obok SGPPL „Dolina Lotnicza”8, tworzą także takie podmioty, jak szkoły
techniczne i instytucje społeczno-gospodarcze, w tym instytucje wsparcia biznesu.
Partnerami i „strategicznymi kibicami” tego klastra są głównie agendy rządowe,
agendy Unii Europejskiej, lokalne władze, społeczność lokalna i organizacje międzynarodowe, w tym klastry zagraniczne. Organizacją flagową (liderem) klastra
jest WSK „PZL-Rzeszów” SA. Wszyscy partnerzy znają nawzajem swoje priorytety oraz oczekiwania, jakie wiążą się z zaangażowaniem w partnerską współpracę.
Mimo różnic w aktywności poszczególnych partnerów, silny lider, zarządzanie
scentralizowane sprawowane w imieniu pozostałych partnerów przez jedną organizację, dobrze rozwinięta sieć relacji ponadregionalnych z jednostkami naukowymi
i b+r stanowią o dalszym ekspansywnym rozwoju tej struktury klastrowej.
Chcąc dokonać wszechstronnej oceny zewnętrznych i wewnętrznych czynników warunkujących rozwój tak ujmowanego partnerstwa w Dolinie Lotniczej,
poproszono zarówno menedżerów firm, jak i ekspertów9 o zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń (tab. 1 i 2). W badaniach przyjęto cztery podstawowe założenia.
Po pierwsze – mocne strony partnerstwa w Dolinie Lotniczej stanowią te obszary, w których obecne działania uważane są za skuteczne w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb partnerów, a stosowane metody oraz mechanizmy koordynacji i zarządzania tą strukturą są właściwe. Są to zjawiska pozytywne z punktu
widzenia możliwości kształtowania dalszego rozwoju, a na ich kształt mają wpływ
sami partnerzy.
Po drugie – słabe strony partnerstwa w Dolinie Lotniczej stanowią te obszary
występowania zjawisk, co do których nie wykorzystano wszystkich sposobów poprawy sytuacji, nie wytworzono skutecznych mechanizmów zarządzania partnerstwem czy nie wykorzystano istniejącego potencjału. Odnoszą się one zarówno do
obecnych, jak i przyszłych potrzeb, stając się barierami w wykorzystaniu szans
rozwojowych. Są to zjawiska zdecydowanie negatywne, jednak możliwe do zmiany w obrębie partnerstwa.
Po trzecie – szanse stanowi sfera tych zjawisk, które mogą wspierać planowane przedsięwzięcia partnerów w Dolinie Lotniczej i korzystnie wpływać na proces
8

Stowarzyszenie w trakcie przeprowadzanych badań liczyło blisko 60 członków, którymi były w
większości przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym, tj. przemysłem wysokiej technologii.
Przemysł ten charakteryzują m.in. zaawansowane technologie wykorzystywane przy produkcji, wysoko przetworzone dobra czy intensywne prace badawczo-rozwojowe. Duże nakłady na b+r owocują
wysoką innowacyjnością technologiczną. Dotyczy to jednak głównie przedsiębiorstw z kapitałem
zagranicznym.
9 Identyfikacji mocnych i słabych stron partnerstwa w Dolinie Lotniczej, jak również jego szans i
zagrożeń dokonywała grupa 48 menedżerów firm, będących członkami Doliny Lotniczej, oraz grupa
52 ekspertów, dobranych do potrzeb prognozowania rozwoju partnerstwa na podstawie metody delfickiej. Badania prowadzono od kwietnia 2006 r. do marca 2007 roku.
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rozwoju partnerstwa. Zjawiska te mają charakter pozytywny z punktu widzenia
możliwości rozwojowych, jednak wpływ na ich wystąpienie (bądź nie) leży poza
zasięgiem oddziaływania analizowanego partnerstwa.
Po czwarte – zagrożenia stanowią te zjawiska, które niekorzystnie oddziałują
lub będą w przyszłości oddziaływały na badane partnerstwo, mając negatywny
wpływ na jego dalszy rozwój. Ich wystąpienie (lub nie) leży poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania struktury partnerstwa.
W wyniku zastosowania uproszczonej wersji analizy SWOT wyłoniono najczęściej akcentowane przez badanych czynniki w poszczególnych kategoriach, takie jak:
– mocne strony – sprawne przywództwo, skuteczna promocja, wspólna marka
„Dolina Lotnicza”, wzajemne uczenie się, wymiana informacji i doświadczeń
pomiędzy partnerami, obecność kapitału zagranicznego, realizacja wspólnych
przedsięwzięć nauki i biznesu, korzystanie z pomocy partnerów, budowa parku
naukowo-technologicznego;
– słabe strony – brak finansowania systemowego i długoterminowego partnerskiej współpracy, brak wspólnego wyrobu finalnego z ugruntowaną pozycją
rynkową, nierównomierne zaangażowanie wszystkich partnerów, niewystarczająco mocne więzi partnerskie między podmiotami, brak wspólnej sieci komunikacyjnej (sieci informatycznej) obejmującej wszystkich partnerów, znaczna
dominacja dużych firm nad małymi;
– szanse – tradycje lotnicze w Polsce (szczególnie w południowej i południowo-wschodniej), wzrastający popyt na wyroby lotnicze i usługi transportu lotniczego,
dobra koniunktura w przemyśle lotniczym (w kraju i za granicą), współpraca międzynarodowa w przemyśle lotniczym, polityka rządu wspierająca tego rodzaju
partnerstwo, inwestycje infrastrukturalne w województwie podkarpackim; realizacja założeń „Regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego”;
– zagrożenia – zbytnia dominacja światowych korporacji tworzących standardy,
dysponujących gigantycznymi zasobami i cieszących się wsparciem rządów krajów, z których pochodzą; stopniowa utrata przez Polskę przewagi kosztowej w
stosunku do innych krajów (np. Chin, Ukrainy); brak wykwalifikowanej kadry
pracowniczej; słaba infrastruktura w województwie podkarpackim; powstawanie
innych struktur partnerstwa i związane z tym przejmowanie partnerów; problemy
z realizacją umów offsetowych związanych z zakupem przez Polskę F-16.
Odpowiedzi respondentów stanowiły podstawę konfrontacji wyników, zarówno oceny potencjału partnerstwa w Dolinie Lotniczej, czyli uwarunkowań wewnętrznych, jak i jego otoczenia, czyli uwarunkowań zewnętrznych. Konfrontacja
ta pozwoliła na wyciągnięcie szeregu wniosków i rekomendacji, takich jak:
– brak wspólnego wyrobu finalnego w Dolinie Lotniczej uniemożliwia wykorzystywanie szansy, jaką stwarza rosnący popyt zarówno na usługi transportu lotniczego, jak i na samoloty;

251
Tabela 1. Mocne i słabe strony partnerstwa w Dolinie Lotniczej
Mocne strony
− dobra organizacja, mocno skonkretyzowane cele
działania, wspólny marketing, dobra renoma,
wspólna marka „Dolina Lotnicza”
−
−

−

−
−
−
−

−

−

−
−

−
−
−

Słabe strony
− brak finansowania systemowego i długoterminowego, niewystarczający kapitał na pogłębianie
współdziałania i zagwarantowanie trwałości
struktury partnerskiej;
silny lider, sprawne przywództwo, koordynacja
− słabnące więzy między członkami wraz ze wzrodziałań, ugruntowana struktura partnerstwa
stem ich liczby
zaangażowanie partnerów na rzecz wspólnego
− nierównomierne zaangażowanie wszystkich
dobra, lojalność, ambicje i pracowitość, silna moczłonków, zbyt mała aktywność mniejszych
tywacja, determinacja, chęć współpracy, stały
partnerów, słaba motywacja wielu członków
kontakt, wspólne rozwiązywanie problemów
tworzenie kultury przedsiębiorczości i poszuki− brak umiejętności myślenia strategicznego wielu
wanie przewagi technologicznej
partnerów, słaby profesjonalizm kadry zarządzającej (w przypadku niektórych partnerów)
silne nieformalne więzi między partnerami oparte − niski poziom wiedzy przedsiębiorców na temat
na zaufaniu
struktur klastrowych
wzajemne powiązania, zależności, bez których
− ograniczone zaufanie partnerów do siebie, powolbyłoby trudno działać pojedynczym firmom
ny rozwój i niski poziom kapitału społecznego
obecność kapitału obcego
− zbyt niski stopień identyfikacji potrzeb partnerów
duża otwartość klastra Dolina Lotnicza na pod− mała liczba wspólnych badań i projektów sprzymioty zagraniczne i aktywny udział w międzyjających rozwojowi firm, podejmowane inicjatynarodowym podziale pracy
wy są skoncentrowane głównie na Podkarpaciu
obecność firm o ugruntowanej pozycji na ryn− słaby stopień zaawansowania technologicznego
kach światowych, w tym dobrej kondycji ekoi rozwoju firm rodzimych w stosunku do firm
nomiczno-finansowej
zachodnich; znaczne uzależnienie się od zagranicznych technologii, niewystarczający transfer
wiedzy między partnerami, zbyt mała liczba zaimplementowanych oraz tworzonych nowoczesnych technologii
duża liczba zróżnicowanych partnerów, szeroka − koncentracja firm wokół jednego, silnego lidera
możliwość współpracy na różnych płaszczypowoduje ich uzależnienie
znach, zapewniająca wszechstronne wsparcie
know-how, kompetencje członków, wymiana
− uzależnienie trwałości współpracy od jednego
doświadczeń, wdrażanie nowych technologii
głównego partnera
duże zaplecze produkcyjne i naukowe, wysokie − mimo otwartości stworzenie wąskiej grupy osób
kwalifikacje pracowników przedsiębiorstw Dolimających wpływ na kluczowe decyzje, podział
ny Lotniczej, wysokie kwalifikacje pracowników
na mniejsze grupy partnerstwa
nauki reprezentujących m.in. Wydział Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej,
kształcenie na potrzeby biznesu
wspólne przedsięwzięcia biznesu i nauki, wspól- − narzucanie partnerom mniej opłacalnej produkcji
ne występowanie o dofinansowanie projektów
z funduszów Unii Europejskiej
pomoc słabszym firmom w rozwoju
− współpraca zorientowana głównie na zysk
budowa parku naukowo-technologicznego
− brak wspólnego wyrobu finalnego, własnego
produktu z ugruntowaną pozycją rynkową
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Tabela 1, cd.
− konkurencyjne ceny podzespołów wykonywanych w ramach Doliny Lotniczej

− brak wspólnej sieci komunikacyjnej (sieci informatycznej) obejmującej wszystkich partnerów,
słaby przepływ informacji
− efektywna i skuteczna sieć poddostawców
− brak systemu wspólnego fakturowania
− świadomość korzyści wspólnego, partnerskiego − niewystarczające zasoby uczestników klastra do
działania; ciągłe doskonalenie firm, aktywność
działania w skali globalnej, ograniczone zasoby
innowacyjna, wysoka innowacyjność, dynamiczludzkie, brak ciągłości w przekazywaniu wiedzy
ny rozwój firm
między starą, a nowa kadrą
− koopetycja, czyli jednoczesna konkurencja i ko- − niewielka liczba małych przedsiębiorstw ściśle
operacja dająca efekt synergii
powiązanych z sektorem lotniczym
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

brak umiejętności myślenia strategicznego, konserwatywna mentalność i niski
poziom wiedzy na temat struktur klastrowych wielu partnerów uniemożliwia
korzystać w pełni z szansy, jaką stwarza Unia Europejska, w tym fundusze
strukturalne;
słabnące więzi między członkami Doliny Lotniczej wraz ze wzrostem liczby
nowych partnerów mogą zagrażać stabilnemu funkcjonowaniu tej struktury
partnerstwa;
przyjmowanie nowych partnerów musi wynikać z potrzeb dotychczasowych
członków Doliny;
każdy nowy partner powinien wnosić wartości potrzebne dla wszystkich lub
większości dotychczasowych partnerów;
zróżnicowanie partnerów sprzyja wzajemnemu uczeniu się, korzystaniu z
wszechstronnego doświadczenia, efektywniejszemu i skuteczniejszemu rozwiązywaniu pojawiających się problemów;
dobra organizacja partnerstwa i sprawne jego przywództwo zmniejszają negatywny wpływ działań różnorodnych grup i instytucji, mających na celu rozbicie
tej struktury partnerstwa;
koopetycja sprzyja redukowaniu zagrożenia stagnacją technologiczną;
budowa parku naukowo-technologicznego będzie sprzyjać restrukturyzacji techniczno-technologicznej partnerów, w tym rozwoju zaplecza naukowo-badawczego;
permanentne przygotowywanie i realizowanie wspólnych projektów biznesu i
nauki, ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych technologii i dynamiczne ich implementowanie mogą decydować o stabilności partnerstwa;
cykliczne identyfikowanie potrzeb partnerów może wpływać na poprawę motywacji do wspólnego działania;
rozwój przemysłu lotniczego rodzi potrzebę poszukiwania tzw. nisz rynkowych, które mogą stanowić gwarancję bezpieczeństwa partnerstwa w czasach
recesji.
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Otoczenie
polityczno-prawne

Otoczenie techniczno-technologiczne

Otoczenie społeczne

Otoczenie ekonomiczne

Tabela 2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju partnerstwa w Dolinie Lotniczej
Szanse
− rozwój przemysłu lotniczego w regionie
− wzrost popytu na usługi transportu lotniczego i na samoloty
− konieczność rozbudowy łańcucha dostawców
− ulgi podatkowe dla inwestorów
− niskie koszty pracy, produkcji
− wysoka opłacalność produkcji lotniczej
− wzrost inwestycji bezpośrednich w regionie,
zaangażowanie kapitału zagranicznego
(m.in. UTC, Ryanair czy Sikorsky)
− członkostwo Polski w Unii Europejskiej
− nowe źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych
− proces restrukturyzacji firm (prywatyzacja,
konsolidacja, internacjonalizacja)
− rozwój gospodarki opartej na wiedzy
− tradycje lotnicze w Polsce
− przyjazne środowisko społeczne i przyrodnicze, atrakcyjność turystyczna regionu
− rozwój zaplecza naukowego, w tym b+r;
− wzrost zainteresowania społecznego, nauki
i biznesu Doliną Lotniczą
− sprzyjające otoczenie, klimat dla dobrych
inicjatyw rodzących się w ramach Doliny
− wzrost kultury innowacyjnej w przekroju
firm i instytucji w regionie
− wzrost poziomu życia mieszkańców w regionie
− wdrażanie regionalnej strategii innowacji
− inwestycje infrastrukturalne w regionie
(budowa autostrady i trasy szybkiego ruchu,
dalsza modernizacja infrastruktury lotniska
w Jasionce)
− przyśpieszenie procesów modernizacji
lotnictwa wojskowego i cywilnego w Polsce
− napływ nowoczesnych technologii z zagranicy, transfer wiedzy, dyfuzja innowacji
−
−
−
−

Zagrożenia
− działania różnorodnych sił z powodu zazdrości, że Dolina Lotnicza okazała się skuteczna
i potrafi samodzielnie wyznaczać i realizować
cele
− rozwój klastrów o podobnej specjalizacji, lecz
silniejszej pozycji konkurencyjnej, stworzenie
klastra obejmującego zasięgiem obszar działania Doliny Lotniczej
− stopniowa utrata przez Polskę przewagi kosztowej w stosunku do innych wysoko rozwiniętych krajów
− wykup polskich firm przez zagraniczne konkurujące firmy
− niskie nakłady z budżetu kraju na działalność
badawczo-rozwojową
− zbyt powolne kształtowanie się kultury partnerstwa, brak wymiany informacji i chęci
współpracy przedsiębiorstw
− „drenaż” kadry inżynierskiej, brak wykwalifikowanej siły roboczej
− niespójność działań różnych środowisk społeczno-gospodarczych regionu
− utożsamianie Podkarpacia głównie z regionem rolniczym

− brak „polskiej marki” – nieznajomość polskich produktów, brak zaufania do nich
(szczególnie w obszarze wysokiej techniki)
− stagnacja technologiczna, tj. oparcie tylko na
zewnętrznych rozwiązaniach bez rozwoju rodzimych technologii związanych z lotnictwem
− słaba infrastruktura w regionie

wsparcie władz regionalnych
− nadmierne upolitycznienie projektu Dolina
korzystne i prorozwojowe regulacje prawne;
Lotnicza
lobbing na rzecz przemysłu lotniczego
− załamanie koniunktury gospodarczej wynikabudowa tarczy antyrakietowej w Polsce
jące z „wtrącania się” polityków w sprawy
ekonomiczne i techniczne regionu i kraju
− problemy z realizacją umów offsetowych
związanych z zakupem przez Polskę F-16
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Otoczenie międzynarodowe

Tabela 2, cd.
− eskalacja konfliktu zbrojnego na Bliskim
− blokowanie światowego rynku przez zagraWschodzie
nicznych gigantów, trendy do dominacji tylko
− światowe tendencje zmierzające do rozkokilku światowych korporacji tworzących
operowania produkcji
standardy, dysponujących gigantycznymi za− rozwój światowego sektora lotniczego
sobami i cieszących się wsparciem rządów
− rozwój współpracy Polski z krajami Europy
krajów, z których pochodzą
Wschodniej, Kanadą i USA
− kryzys energetyczny, rosnące ceny konwen− rozwój współpracy międzynarodowej
cjonalnych paliw i surowców na świecie
w przemyśle lotniczym
− słaby wizerunek Polski na świecie
− znaczenie kultury współpracy na świecie
− procesy globalizacji i globalne powiązania
− nowe rynki zbytu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Ponadto, odnosząc się do ogólnych wytycznych analizy SWOT, przyjęto, że o
sukcesie partnerstwa w Dolinie Lotniczej z pewnością decydować będzie umiejętne unikanie zagrożeń, wykorzystywanie pojawiających się szans, niwelowanie
słabości i opieranie się na mocnych stronach.
Uwzględniając cztery modelowe sytuacje strategiczne organizacji w zależności
od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych w otoczeniu wewnętrznym
i zewnętrznym oraz cztery modelowe typy strategii odpowiadające tym sytuacjom,
zaproponowane przez H. Weihricha (por. pkt 2), stwierdzono, iż z uwagi na dominujące czynniki pozytywne zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne (szanse i mocne
strony) rozwojowi partnerstwa w Dolinie Lotniczej odpowiada strategia maxi-maxi. Odnosi się ona do silnej ekspansji i dynamicznego rozwoju tej struktury
partnerstwa. Partnerzy, dysponując nowoczesnymi technologiami, dużym potencjałem produkcyjnym i zapleczem b+r, mogą przy szybko wzrastającym rynku intensywnie inwestować w nowe produkty i usługi i zdobywać nowe segmenty rynku.

4. Podsumowanie
Współcześnie, w czasach dynamicznych zmian otoczenia, uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju partnerstwa w Dolinie Lotniczej winny być traktowane jako specyficzny kompleks komplementarnych uwarunkowań determinujących kształt i charakter zarówno obecnego, jak i przyszłego stanu partnerstwa.
Tym samym, uwzględniając istotę tych uwarunkowań, autorzy tego opracowania
stoją na stanowisku, iż analiza SWOT winna być stosowana dynamicznie, by
umożliwiać bardziej poprawną diagnozę i projektowanie rozwoju partnerstwa w
następnych latach. W celu osiągnięcia pomyślnego poziomu rozwoju tej struktury
partnerstwa konieczne jest odpowiednio szybkie zidentyfikowanie ewolucji szans i
zagrożeń, mocnych i słabych stron i wzajemne ich skonfrontowanie.
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THE USE OF SWOT METHOD IN DIAGNOSIS
OF CONDITIONS FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIP
IN AVIATION VALLEY
Summary
Based on theoretical and empirical studies the authors of this article concentrate on the diagnosis
of conditioning of partnership development in Aviation Valley. The article presents chances, threats,
strengths and weaknesses which are important from the point of view of partnership development in
Aviation Valley.
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CZYNNIKI STRATEGICZNEGO SUKCESU
INSTYTUCJI EDUKACYJNEJ MBA W POLSCE.
IDENTYFIKACJA I OCENA EMPIRYCZNA

1. Wstęp
Handel w międzynarodowej edukacji MBA jest obecnie dynamicznie rozwijającym się przemysłem. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX w. były okresem
intensyfikacji konkurencji pomiędzy krajami i instytucjami, czego efektem jest obecność wielu renomowanych uczelni MBA w Polsce. Dziś długookresowa kondycja
finansowa wielu instytucji, także „państwowych”, zależy od wpływów z przyjmowania
m.in. studentów podyplomowych MBA1. Obecnie edukacja międzynarodowa, w tym
edukacja typu MBA, obejmuje ponad 2 mln studentów na świecie i jest źródłem wielomiliardowych dochodów najbardziej rozwiniętych rynków edukacyjnych. Mimo
dużego znaczenia edukacji typu MBA nie istnieje wiele badań empirycznych dotyczących międzynarodowej orientacji marketingowej usług edukacyjnych.
Zadaniem tego opracowania jest zwiększenie świadomości na temat strategicznego znaczenia marketingu usług edukacyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu usług edukacyjnych MBA jako obiektu badań.
Na rynku ukazało się wiele artykułów dotyczących edukacji w środowisku międzynarodowym i konkurencyjności ofert marketingowych instytucji edukacyjnych,
jednak duża ich liczba dotyczyła systemów edukacyjnych i psychologii2. W ostatnim
1
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Study: An Overview and Bibliography, Praeger, New York 1985; D. Smart, G. Ang, Enhancing Australia's Recruitment of International Students: A Survey of Taiwan, Policy Paper nr 15, May, Asia
Research Centre, Murdoch University, Perth 1995; M. Fullan, Odpowiedzialne kierowanie szkołą,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; E. Michalski, Marketing, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
2
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czasie, ze względu na rosnącą świadomość potrzeb marketingowych instytucji edukacyjnych, rozpoczęto intensywne badania w zakresie zagadnień związanych z uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej w tym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem eksportowego charakteru usług edukacyjnych oraz polityki marketingowej tych
instytucji3. Okazało się jednak, że zastosowanie teorii marketingowej do usług edukacyjnych jest obecnie jeszcze bardzo mało zaawansowane4.
Głównym celem tego opracowania jest rozpoznanie (identyfikacja i empiryczna ocena) czynników kluczowych dla ustanowienia i utrzymania przewagi konkurencyjnej instytucji edukacyjnych MBA, działających na rynku polskim i rynkach
zagranicznych, z uwzględnieniem kontekstu strategicznego. W niniejszym opracowaniu zostaną rozważone implikacje badań prowadzonych przez autorów tak dla
praktyki zarządzania instytucją edukacyjną typu MBA, jak i dla dalszych analiz
naukowych w tym obszarze. Zatem celem też będzie wykorzystanie informacji
zgromadzonych podczas badania do naszkicowania wzorców zachowań, które pozwoliłyby instytucjom edukacyjnym MBA osiągać trwałą przewagę konkurencyjną. Badanie – którego wyniki w syntetycznym ujęciu prezentujemy – zostało przeprowadzone i przedstawione w celu podkreślenia istotności monitorowania otoczenia i odpowiedniego zarządzania zasobami organizacji. Wyniki sugerują, iż przewaga konkurencyjna może zostać zbudowana na bazie unikatowych umiejętności,
wynikających z dobrej reputacji jakości, silnych zasobów finansowych i szerokiego
wachlarza starannie dobranych programów. Te z kolei powinny być wsparte strategiami integracji „w przód” bądź aliansami strategicznymi.

2. Model przewagi konkurencyjnej
dla instytucji edukacyjnych MBA
operujących na rynkach międzynarodowych
Na rysunku 1 przedstawiono model przewagi konkurencyjnej dla instytucji
edukacyjnych operujących na rynkach międzynarodowych. Model ten został oparty
na uzyskanych przez autorów wynikach badań5 i tworzy teoretyczny szkielet procesów koniecznych dla osiągnięcia sukcesu rynkowego. Z modelu tego wynika też
3 Por. P.G. Altbach, Impact and adjustment: Foreign students in comparative perspective,
„Higher Education” 1991 vol. 21 nr 3; E. Michalski, wyd. cyt., 2006.
4 Por. P. Kotler, K.F.A. Fox, Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs (N.J) 1985; K. Constantine, An Annotated and Extended Bibliography of Higher Education Marketing, American Marketing Association, Chicago 1986; L. Stern, A. Ansry, A. Coughlan,
Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5 Szerzej na temat wyników badań patrz: G. Butkiewicz, Czynniki budowania przewagi konkurencyjnej w usługach edukacyjnych na studiach MBA, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008 (rozprawa
doktorska, maszynopis).
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trwała przewaga konkurencyjna. Buduje ona sukces rynkowy organizacji. Zasadniczymi działaniami z punktu widzenia strategii organizacji są: uwzględnienie
zmiennych związanych z otoczeniem (sektor rodzimy i rynki zagraniczne), zadbanie o właściwe zasoby wewnętrzne, wdrożenie strategii dyferencjacji i rozwinięcie
– jak nazywają to A.A. Lado, N.G. Boyd i P. Wright6 – unikatowych umiejętności
bądź niepowtarzalnych zasobów. Owe unikatowe umiejętności instytucja powinna
rozwijać w takich obszarach, jak: wizerunek i produkt czy koalicje i integracja w
przód. Są one bowiem nie tylko źródłem przewagi konkurencyjnej, ale też oferują
przydatne bariery imitacji.
Środowisko

Strategia
instytucji

Unikalne
umiejętności

Czynniki rynkowe

Wizerunek i
produkty

Perspektywy
rynkowe

Koalicje i
integracja do
przodu

Doświadczenie i
dystans psychiczny
Zasoby
strategiczne

Potencjalne
bariery
imitacji
Dyferencjacja
(różnicowanie)

Zasoby
Czynniki limitujące

Sukces
rynkowy

Ludzie i kultura
Reklama
masowa

Rys. 1. Model przewagi konkurencyjnej dla edukacji międzynarodowej MBA
jako drogi do osiągnięcia sukcesu
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

–

Na model składa się pięć podstawowych elementów, a mianowicie:
względy środowiskowe – obejmują one proces obserwowania przez instytucję
jej środowiska, widoki na przyszłość rynku, jak również własne doświadczenie
organizacji z rynkami zagranicznymi;
6

A.A. Lado, N.G. Boyd, P. Wright, A competency-based model of sustainable competitive advantage: toward a conceptual integration, „Journal of Management” 1992 vol. 18 nr 1.
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–
–
–

–

aspekty dotyczące zasobów strategicznych – dotyczą monitorowania i zarządzania takimi strategicznymi zasobami, jak: kadry, nieruchomości, programy i
finanse;
strategia biznesowa – polega na wdrażaniu strategii dyferencjacji w celu wypracowania przewagi konkurencyjnej;
unikatowe umiejętności – obejmują rozwijanie takich unikatowych umiejętności, jak: silny wizerunek, duża różnorodność oferowanych programów, silna
baza studencka, stabilne finanse, sieć międzynarodowych aliansów strategicznych czy zagraniczne kursy; są one potencjalnymi źródłami trwałej przewagi
konkurencyjnej, gdyż funkcjonują one jednocześnie jako bariery imitacji;
czynniki limitujące – obejmują kulturę organizacyjną i strategie promocji, mogą one służyć jako czynniki utrudniające naśladownictwo.

3. Synteza celów i wyników procesu badawczego
Metodyka procesu badań. Powstała w rezultacie dokonania obszernego przeglądu dostępnej literatury dotyczącej marketingu usług oraz rozwoju trwałej przewagi konkurencyjnej, a także przeprowadzonych badań empirycznych. Badania te podzielono na trzy etapy; etap badań pilotażowych7, który miał na celu weryfikację
użytego narzędzia pod względem rozumienia zawartych w nim pytań i ewentualnej
potrzeby jego udoskonalenia (dokonano tego po przeprowadzeniu badań pilotażowych), etap badań głównych (ostatecznych) oraz etap badań pogłębionych8.
Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w okresie od marca 2004 r. do lutego 2005 r. w pięciu instytucjach, za pomocą wywiadu telefonicznego z każdym z
pięciu respondentów, tak by potwierdzić stopień zrozumienia pytań zawartych w
projektowanym kwestionariuszu. Badanie pilotażowe potwierdziło, iż we wszystkich badanych instytucjach stopień zrozumienia pytań był podobny, a odpowiedzi
na nie zbliżone. Badanie pilotażowe pozwoliło zidentyfikować problem z pomiarem postrzeganej wydajności instytucji konkurencyjnych w stosunku do własnej
instytucji. 60% badanych instytucji nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wywiad pogłębiony w tych instytucjach przeprowadzony po badaniu pilotażowym
pozwolił określić powód, dla którego pytanie to było „trudne”, a mianowicie respondenci nie czuli się na siłach odpowiedzieć na tak zadane pytanie z braku do7 Przed badaniem pilotażowym przeprowadzono rozmowy z pięcioosobowym panelem ekspertów posiadających bogate doświadczenie na polu marketingu i edukacji oraz importu/eksportu usług.
Osoby te pochodziły głównie z Akademii Morskiej w Gdyni, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i London School of Economics. Bogate
doświadczenie i praktyczne sugestie pomogły stworzyć kwestionariusz zastosowany w badaniu.
8 Ten ostatni obejmował listę 30 różnorodnych pytań pozwalających rozwinąć, uzupełnić i lepiej
zrozumieć odpowiedzi na pytania kwestionariusza głównego.
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głębnej wiedzy na temat konkurencji, co w efekcie uniemożliwiało udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Można było z tego wyciągnąć wniosek, iż wiele instytucji
edukacyjnych typu MBA nie posiada dostatecznych danych marketingowych na
temat konkurencji. Wydawało się, iż pozostawienie tego pytania w kwestionariuszu głównym pozwoli stwierdzić, czy pozostałe instytucje edukacyjne MBA postrzegają je w taki sam sposób. Wnioski z badania końcowego wykazały, iż ponad
45% badanych instytucji nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie i w związku z tym
zostało ono wyłączone z analizy końcowej, jednak służy ono podkreśleniu braku
dogłębnej wiedzy marketingowej na temat konkurencji, jak i kłopotu w porównywaniu (benchmarkingu) między instytucjami.
W badaniu ostatecznym wzięło udział 41 instytucji MBA w Polsce (wszystkie
akredytowane na rynku – badanie pełne) oraz jako grupa kontrolna 5 instytucji
MBA z zagranicy. Z instytucji polskich ponad 50% to instytucje prywatne, a pozostałe to uniwersytety i politechniki.
W badaniu posłużono się kwestionariuszem. Zawierał 40 pytań zlokalizowanych w ośmiu sekcjach. Dotyczyły one takich zagadnień, jak: elementy opisujące
badaną instytucję, środowisko marketingowe, strategie marketingowe, zaplecze i
obiekty danej instytucji, kadra, czynniki wyróżniające daną instytucję, proces podejmowania decyzji, oraz demografia, czyli opis pozycji respondenta wewnątrz danej
instytucji, jego wykształcenie i poziom zaangażowania w proces podejmowania decyzji strategicznych. Większość pytań została zaprojektowana tak, by odpowiedzi
mieściły się na skali Likerta lub miały konkretną odpowiedź. W odpowiedzi na te
pytania respondenci mieli zgodzić się lub zaprzeczyć zaprezentowanym twierdzeniom odnoszącym się do każdej zmiennej i umieścić swoją odpowiedź na siedmiopunktowej skali. Skala ta została wybrana ze względu na możliwości dostosowania
do percepcyjnego typocharakteru pytań stosowanych w kwestionariuszu
Etap badań pogłębionych – czyli badań follow up – oparto na liście 30 różnorodnych pytań i polegał na rozwinięciu oraz uzupełnieniu odpowiedzi udzielonych
na pytania kwestionariusza głównego, celem lepszego ich zrozumienia i pogłębienia.
Pomimo że wszystkie badane instytucje wyraziły zgodę na tego typu badania, to
jednak, ze względu na ograniczenia czasowe i kosztowe, zostało ono przeprowadzone tylko z dziesięcioma wybranymi instytucjami uczestniczącymi w procesie badań.
Wyniki badań – ich omówienie. We wstępnej analizie odpowiedzi uzyskanych z wypełnionego kwestionariusza głównego wszystkich 41 instytucji badanych
dają się dostrzec następujące prawidłowości:
• MBA – uczelnie państwowe są mniej pewne co do swojej rozpoznawalności
niż ich prywatne odpowiedniki wywodzące się najczęściej z rynków wysoko
rozwiniętych.
• Istnieją znaczące różnice pomiędzy liderami rynku w sposobie, w jaki podchodzą do rynku.
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MBA – uczelnie państwowe były mniej optymistyczne niż ich prywatne odpowiedniki w kwestii możliwości intensywnego naboru studentów z innych krajów niż Polska.
• MBA – uczelnie państwowe były bardziej wrażliwe na politykę rządową niż
uczelnie prywatne.
• Marketing szeptany lub też reklama „z ust do ust” została zidentyfikowana jako
najbardziej efektywna forma promocji usług edukacyjnych MBA,
• Wszystkie uczelnie miały podobny – negatywny – pogląd na reklamę masową.
Analiza czynników badanych w kwestionariuszu odkryła szereg wymiarów badawczych oddających różne aspekty postrzegania przez instytucje edukacyjne
MBA takich zagadnień, jak marketing i proces planowania strategicznego. Czynniki te zostały wykorzystane w celu wygenerowania 26 zmiennych, które następnie
zostały wykorzystane w analizie. Czynniki te zbadano zarówno metodami statystycznymi, jak i poprzez szereg wywiadów pogłębionych w 10 wytypowanych
instytucjach edukacyjnych MBA.
Zastosowano dwie regresje, aby ocenić związek pomiędzy zmiennymi zależnymi, tj. strategiami przywództwa kosztowego oraz różnicowania (zmienne te są
miarą instytucjonalnej strategii pozycjonującej zaadaptowanej przez te instytucje) a
szeregiem zmiennych niezależnych mierzących sposób postrzegania przez te instytucje środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. W procesie analizy zastosowano
także model równań strukturalnych, aby ocenić związki występujące pomiędzy
tymi dwoma regresjami. Odkryto tutaj, iż zaadaptowanie przez instytucje strategii
pozycjonowania wydaje się uzależnione od następujących elementów składających
się na orientację marketingową, obejmują one:
• Czynniki rynkowe – jest to miara, jaką instytucje przykładają do siły nabywczej klienta podczas tworzenia strategii marketingowych.
• Perspektywy rynkowe – jest to miara, jaką instytucje przykładają do wagi poziomu
nasycenia rynku na swoim rynku podczas tworzenia strategii marketingowej.
• Doświadczenie i dystans psychiczny – jest to miara, jaką instytucje przykładają
do wiedzy na temat rynków zagranicznych, doświadczenia na tych rynkach,
różnic kulturowych oraz rozpoznawalności swoich programów nauczania podczas tworzenia swoich strategii marketingowych.
• Czynniki zasobowe – jest to miara, jaką instytucje przykładają do wewnętrznych zasobów danej instytucji podczas tworzenia strategii marketingowych.
Wydaje się, że wybór przywództwa kosztowego jest zdeterminowany przez
pierwsze trzy z tych zmiennych, podczas gdy różnicowanie (dyferencjacja) wydaje
się zdeterminowana przez wszystkie cztery czynniki. Odkrycie tych zależności
wspiera hipotezę, iż struktura przemysłu edukacyjnego i struktura rynku są determinantami strategii obieranych przez instytucje edukacyjne poszukujące przewagi
konkurencyjnej w środowisku międzynarodowym.
•
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Analiza dyskryminacyjna, którą przeprowadzono w celu zbadania zależności
pomiędzy adaptowaniem przez instytucje MBA rodzajowych strategii instytucjonalnych i strategii marketingowych, odkryła istnienie asocjacji pomiędzy strategiami dyferencjacji i strategiami marketingowymi. Instytucje, które wykorzystywały strategie dyferencjacji (np. unikatowe programy i/lub koncentracja na rynkach
niszowych), można było z większym prawdopodobieństwem zakwalifikować jako
bardziej aktywne w dwóch zmiennych:
• Promocja i rekrutacja – jest to miara, jaką instytucje przykładają do postrzeganej rzeczywistej wydajności w działaniach promocyjnych i reklamowych, w
wykorzystywaniu agentów rekrutacji, w przyciąganiu dużej rzeszy studentów.
• Działania marketingowe – jest to miara, jaką instytucje przykładają do sukcesu
rynkowego wywodzącego się z wydatków na reklamę i promocję, posiadania
zamiejscowych biur rekrutacyjnych, posiadania programów nauczania offshore,
międzynarodowych aliansów oraz zapisów studentów zamiejscowych.
Trzecia regresja oceniła związek pomiędzy zmienną zależną „sukces rynkowy”
(miara wzrostu naboru, korzyści finansowych, popytu i optymizmu na przyszłość)
a 25 zmiennymi niezależnymi wywodzącymi się z analizy czynnikowej. Sugeruje
to, iż sukces rynkowy powinien być określany przez czynniki zasobowe danej instytucji, zastosowanie dyferencjacji jako strategii pozycjonowania oraz przez posiadanie kluczowych kompetencji, takich jak:
– wizerunek i produkty – jest to miara postrzeganej rzeczywistej wydajności
instytucji w zakresie reputacji wynikającej z jakości, poziomu profilu rynkowego, siły zasobów finansowych, liczby i siły absolwentów oraz zakresu programów i kursów,
– koalicje i integracja w przód – jest to miara rzeczywistej wydajności danej
instytucji w posiadanych międzynarodowych aliansach strategicznych oraz
programach nauczania offshore.
W dalszej części prowadzonego badania okazało się, iż sukces rynkowy jest
negatywnie skorelowany z dwoma dodatkowymi zmiennymi, a mianowicie:
– ludzie i kultura – jest to miara rzeczywistej postrzeganej wydajności w sprawach związanych z innowacjami, nakierowaniu na klienta z wykorzystaniem
technologii informacyjnych, jakością i doświadczeniem kadry, jak i z przewagą
technologiczną,
– reklama masowa – jest to miara postrzegania przez instytucje efektywności
promocji telewizyjnej, radiowej oraz postrzegania reklamy w prasie codziennej
i popularnej.
Rezultaty badania potwierdzają, iż wewnętrzne strategie (co najmniej te
uwzględniające dyferencjację) danej instytucji edukacyjnej, jak i strategie wejścia
na rynek są determinantami sukcesu rynkowego. Dodatkowo badanie potwierdza
hipotezę, że jakość i wizerunek, profil rynkowy, zdolność formowania koalicji oraz
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integracja w przód prawdopodobnie wzmacniają przewagę konkurencyjną badanych
instytucji. Aczkolwiek nie mierzone bezpośrednio, te kompetencje wyróżniające mogą
być źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, jako że dostarczają one instytucji barier
imitacji w stosunku do konkurencji. Bariery takie tworzą mechanizmy izolujące, które
asystują instytucji edukacyjnej MBA w utrzymaniu przewagi na rynku.
Z połączenia zasobów i atutów mogą zostać zbudowane bariery imitacji. Poprzez zaoferowanie niepowtarzalnych kursów bądź poprzez obsługiwanie nisz
rynkowych instytucje mogą sobie zapewnić bezpieczne pozycje nawet na nasyconych i wysoce konkurencyjnych rynkach. Strategie dyferencjacji nie polegają na
zaoferowaniu konkurencyjnych cen i wręcz pozwalają na ich podniesienie, jeśli
tylko produkt jest postrzegany przez studentów jako wystarczająco wartościowy.
Osiągnięciu dobrej reputacji przez instytucję towarzyszy silna tożsamość marki
oraz solidne zaplecze finansowe, co czyni z instytucji organizację efektywną. Takie
unikatowe umiejętności w zakresie tożsamości marki, aliansów strategicznych,
aktywnej sieci studentów i niepowtarzalnych programów są potencjalnymi mechanizmami izolującymi, które podtrzymują przewagę konkurencyjną poprzez tworzenie barier imitacji ze względu na swoją złożoność i nieuchwytność.
Instytucje, które już osiągnęły silną pozycję na rynku, będą musiały na nowo
zainwestować w zasoby i umiejętności w celu utrwalenia swojej konkurencyjności.
W młodszych instytucjach, jak i tych, które jeszcze nie wypracowały pozycji konkurencyjnej, rosnące nasycenie i konkurencyjność rynków mogą działać odstraszająco. Jednakże staranna segmentacja, poparta przemyślaną strategią dyferencjacji,
która wykorzystuje najważniejsze unikatowe umiejętności organizacji, powinny
stworzyć atrakcyjną platformę operowania, na której można szukać trwałej przewagi konkurencyjnej.
Istnieje pewien schemat budowania przewagi konkurencyjnej w instytucjach
działających na rynku międzynarodowym. Taka przewaga powinna bazować na
strategii dyferencjacji wynikającej z unikatowych umiejętności, takich jak: uznanie
na rynku, silne zaplecze finansowe, reputacja jakości, szeroki wachlarz oferowanych programów i aktywni studenci. Ponadto wskazane jest zawieranie międzynarodowych aliansów strategicznych i prowadzenie kursów zamiejscowych i za granicą. Efektywne instytucje, przed sporządzeniem planów strategicznych, analizują i
zapoznają się z rynkami zagranicznymi. Istotnymi elementami w tym zakresie są:
dojrzałość konsumencka studentów i ich postrzeganie relatywnej jakości usług
instytucji w porównaniu do usług konkurencji. Placówki edukacyjne MBA chcące
odnieść sukces muszą mieć świadomość konieczności segmentacji rynków w celu
zapewnienia sobie obszaru wzrostu w przyszłości; odbiciem tego jest wdrażanie
strategii dyferencjacji. Wreszcie efektywne instytucje w procesie planowania strategicznego nie ignorują znaczenia posiadanego doświadczenia w operowaniu na
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różnych rynkach czy istotności wpływu wewnętrznych zasobów, takich jak kadry,
infrastruktura lub dostępność programów.

4. Zakończenie – kierunki dalszych badań
Przeprowadzone badanie, którego wyniki w syntetycznym zarysie przedstawiono w niniejszym artykule, zostało przeprowadzone na starannie dobranej grupie
instytucji działających na certyfikowanych rynkach międzynarodowych MBA.
Wyniki badania wskazują wiele elementów, mogących wpływać na wypracowanie
przewagi konkurencyjnej, a tym samym na sukces instytucji edukacyjnej. Wyniki
te można potraktować jako wskazówki dla przyszłych badań. Poniżej wskażemy na
kilka z nich, naszym zdaniem istotnych.
I tak, by zapewnić sobie odpowiedni przepływ wiarygodnych informacji o konsumentach, niezbędna jest dobra znajomość i zorientowanie w rynku. Pomimo
wysiłków agencji rządowych i licznych organizacji, ogólna liczba i jakość informacji o rynku studentów MBA jest nadal niewystarczająca. Na poziomie makro
brakuje szczegółowych statystyk, dotyczących przepływów i migracji studentów.
Obecnie konieczne jest skoordynowanie wysiłków głównych krajów „produkujących” usługi edukacyjne MBA w celu dostarczania regularnych i wiarygodnych
statystyk o przepływie studentów. Bez tych danych trudno będzie menedżerom i
uczelniom podejmować efektywne decyzje.
Wskazane są także dalsze badania na poziomie mikro, które oszacowałyby
oczekiwania konsumentów, ich satysfakcję i procesy decyzyjne. Podczas gdy pewne badania w tym kierunku są już prowadzone przez agencje rządowe i niektóre
przedsiębiorstwa, poszczególne instytucje i badacze akademiccy również powinni
się do nich przyłączyć. Większość placówek zbiera corocznie dane od studentów
„warte duże pieniądze”, jednak tylko sporadycznie zajmuje się ich powierzchowną
analizą. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż nawet te największe prywatne
i państwowe instytucje nie podejmowały prób stałego monitorowania i analizy
strategicznej w tym kierunku, a jest to przecież kwestia o ogromnym znaczeniu dla
menedżerów tych instytucji i osób odpowiedzialnych za marketing.
Dalsze badania powinny także być prowadzone nad tym, jak studenci krajowi i
zagraniczni oceniają jakość edukacji. Badania obejmujące wiele państw są niezbędne do stworzenia wiarygodnej bazy danych benchmarkingowych, jednak nie
powinny się skupiać jedynie na wyższym wykształceniu i edukacji podyplomowej
MBA, a raczej dotyczyć wszystkich poziomów. Użycie takich narzędzi jak wskaźnik poziomu jakości SERVQUAL byłoby dobrym początkiem utworzenia ogólnie
akceptowalnej bazy.
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Instytucje pragnące dokonać segmentacji i pozycjonowania muszą przede
wszystkim dobrze zrozumieć rynek, na którym operują. To z kolei znowu wskazuje
na potrzebę głębszych badań zachowań studentów jako konsumentów i ich zorientowania w rynku usług edukacyjnych. W porównaniu z innymi sektorami usługowymi, takimi jak chociażby turystyka i bankowość, sektor usług edukacyjnych jest
relatywnie słabo rozpoznany, co utrudnia efektywną segmentację rynku tych usług.
Na poziomie mikro znacznym problemem jest brak wiarygodnych informacji o
oczekiwaniach konsumentów i ich procesie decyzyjnym. Mimo iż poświęcono już
nieco uwagi zastosowaniu wiedzy marketingowej w sektorze edukacji, to jakość
tych publikacji pozostawia wiele do życzenia9. Opinie o jakości i tożsamości marki, jakie artykułują studenci, również należałoby poddać analizie. Wielowymiarowa analiza pozwoliłaby zbadać, które atrybuty produktu/usługi są dla konsumenta
najistotniejsze i jaka jest ich użyteczność. Ważnym aspektem tego typu analizy jest
rozbudowanie szkieletu teoretycznego, składającego się z tych właśnie głównych
atrybutów i ich wartości relatywnych dla konsumentów.
Zasugerowane kierunki badań omawianego zagadnienia mogą się przyczynić do
lepszego jego poznania i sformułowania zaleceń w postaci bardziej precyzyjnej identyfikacji czynników strategicznego sukcesu instytucji edukacyjnej MBA w Polsce.
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THE KEY SUCCESS FACTORS IN STRATEGIC SUCCESS
OF MBA EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN POLAND.
IDENTIFICATION AND EMPIRICAL EVALUATION
Summary
The elaboration concentrates on the identification and evaluation – based on empirical analysis –
of behaviour patterns which allowed MBA educational institutions to achieve sustainable competitive
advantage. The authors describe a model which should present a theoretical basis for process development necessary to obtain strategic market success. The article elaborates that there is a necessity of
environment monitoring and it also suggests that strategic success of an MBA educational institution
in Poland can be obtained when the competitive advantage is built on: unique competences, strong
reputation and quality and wide variety of carefully chosen programmes.
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WIEDZA O ZASOBACH WEWNĘTRZNYCH
A ZACHOWANIA KONKURENCYJNE
MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO

1. Wstęp
Fundamentem kreowania długookresowego sukcesu małych przedsiębiorstw
jest uzyskanie względnie trwałej przewagi nad konkurentami, kluczem zaś do jej
uzyskania oraz umocnienia jest znajdująca się w dyspozycji tych przedsiębiorstw
wiedza na temat zasobów i działań mogących przyczynić się do osiągnięcia owego
celu. Warto w tym miejscu zaakcentować, że wiedza stanowi wysoce zindywidualizowany, a przede wszystkim niezwykle trudny do powielenia przez konkurentów atrybut danej organizacji. Atrybut ten sprawia, jak dowodzi praktyka gospodarcza, że działające w tych samych warunkach przedsiębiorstwa mogą osiągać
diametralnie różne efekty finansowe.
Dlatego celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zakresu posiadanej
przez małe przedsiębiorstwo wiedzy o jego zasobach wewnętrznych i uznanie ich
za aktywa niezbędne do zapewniania mu długookresowego rozwoju w warunkach
skokowości i nieprzewidywalności zachodzących zmian. Realizacja tego zagadnienia zostanie zaprezentowana na przykładzie wybranego małego przedsiębiorstwa
transportowego działającego w regionie świętokrzyskim. W opracowaniu tym pragniemy zwrócić uwagę na rolę wiedzy o społecznych uwarunkowań – traktowanej
jako wewnętrzny zasób o pracownikach, metodach i procesach zarządzania, kulturze organizacyjnej i innych zasobach wewnętrznych – dla rozwoju organizacji.
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Inspiracją dla przyjętej formuły badań była publikacja opracowana przez zespół
pod kierownictwem J.M. Stankiewicza1.
Należy podkreślić, że o ile zasoby jako takie są niezbędne do funkcjonowania
przedsiębiorstwa, o tyle nie wszystkie stanowią jednakową wartość dla podejmowanych przez nie działań na rynku. W optyce konkurencyjnej znaczenia nabierają
bowiem jedynie te, które mogą przyczynić się do ukształtowania instrumentów
konkurowania i uzyskania przewagi konkurencyjnej przez to przedsiębiorstwo.
Tego rodzaju zasoby stanowią jego potencjał konkurencyjności, w obszarze którego można wyróżnić sferę zasobów materialnych oraz niematerialnych.
Na niematerialne aktywa, stanowiące o wartości potencjału konkurencyjności
przedsiębiorstw, składają się:
– kompetencje uczestników organizacji, do których zalicza się wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie, w tym wiedzę jawną i niejawną, zarówno przedsiębiorcy, jak i pozostałych członków organizacji,
– relacje formalne i nieformalne widziane zarówno w układzie wewnętrznym, jak
i z podmiotami otoczenia zewnętrznego,
– systemy zarządzania całym przedsiębiorstwem oraz poszczególnymi jego
funkcjami,
– postawy ludzi będące wyrazem danej kultury organizacji,
– możliwości wykorzystania i alokacji zasobów na rzecz zamierzonych celów.
Aktywa te uwidaczniają jednak w pełni swoją wartość dopiero w połączeniu z
aktywami materialnym2, na które składają się:
– rzeczowe aktywa trwałe, w tym m.in. grunty i prawa wieczystego użytkowania
gruntów, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia
techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe,
– aktywa finansowe (środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym, czeki i weksle obce, bony skarbowe, lokaty terminowe, udziały i akcje),
– rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy), z wyłączeniem – według J.M. Stankiewicza – towarów i produktów, które jego zdaniem stanowią wyraz konkurencyjności przedsiębiorstwa, a nie jego potencjału konkurencyjności3.
Z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, także i te aktywa same
w sobie mogą nie stanowić na tyle znaczącej wartości, by mogły zapewnić im zdobycie, a nade wszystko utrzymanie długookresowej przewagi nad rywalami działającymi na rynku. W tym też celu wymagają one wzmocnienia przez wartość aktywów niematerialnych. Kompilacja ta nada zasobom materialnym „wartość w uży1 Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2006.
2 Szerzej na ten temat zobacz w: G. Urbanek, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 28.
3 J.M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002, s. 106.
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ciu”, która stanowi różnicę między wartością aktywów materialnych „w użyciu” a
wartością tychże aktywów możliwą do uzyskania z ich sprzedaży jako odrębnych
składników4.
W warunkach turbulentnego otoczenia przedsiębiorstw, w tym także i małych,
składniki tych aktywów powinny wykazywać znaczną elastyczność, dzięki której
dysponujące nimi organizacje uzyskają możliwość swobodnego konkurowania nie
tylko w obecnych warunkach, ale i tych, które mogą pojawić się w dającej się
przewidzieć przyszłości5. Muszą więc odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić
już dziś, aby istnieć jutro? W małych przedsiębiorstwach najważniejsza rola w
procesie tak uruchamianej działalności, jak i dalszej jej realizacji przypada przedsiębiorcy, który porusza się w polu wyznaczonym z jednej strony nieskrępowaniem
twórczej wizji, z drugiej zaś ograniczeniami dostępnych aktywów. Jednak to właśnie dzięki zasobom wiedzy rozszerza się margines swobody działania przedsiębiorcy, niwelując tradycyjne ograniczenia zasobowe6.
W związku z tym przedsiębiorstwa, które chcą aktywnie uczestniczyć w tym
procesie, zmuszone są do ustawicznego rekonfigurowania i rozwijania owego potencjału w sposób zapewniający podążanie za zmianami zachodzącymi w otoczeniu. Jednocześnie warto dodać, iż o zajmowanej przez małe przedsiębiorstwo pozycji na rynku decyduje przede wszystkim możliwość dysponowania tym zasobem,
nie zaś sprawowanie nad nimi pełnej kontroli wynikającej z istoty ich własności7.
Ułatwienie dostępu do zasobów powoduje ich atomizację, w efekcie czego zwiększa się wielkość zasobów, jaką przedsiębiorstwo może dysponować w danym momencie. Obejmują więc one zasoby zarówno będące pod kontrolą przedsiębiorstwa, jak i te, które są możliwe do pozyskania przez niego na zasadach komercyjnych od zewnętrznych podmiotów w razie wystąpienia takiej potrzeby8.
W tym też kontekście szczególnego znaczenia nabierają zasoby wiedzy, którymi dysponują małe przedsiębiorstwa, a które są produktem transformacji informacji dokonywanej przez ludzi9. Wiedza to informacje, które zostały zrozumiane,

4

G. Urbanek, wyd. cyt., s. 28.
Warto zwrócić uwagę, że tworzenie i rozwój potencjału konkurencyjności powinny w związku
z tym mieć charakter planowy, szerzej na ten temat zobacz Zarządzanie wiedzą..., s. 69.
6 B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2001, s. 27.
7 Szerzej na temat kluczowych czynników współczesnej przedsiębiorczości zobacz w: M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. AE, Katowice 2002, s. 33.
8 W. Downar, System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 79.
9 Szerzej na temat procesu powstawania wiedzy zobacz w: G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 26-29.
5
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wzbogacone w osąd i wykorzystane w działaniu10. I taką też definicję wiedzy przyjęto w badaniach, których efektem jest niniejsze opracowanie.

2. Diagnoza stanu zasobów wiedzy małego przedsiębiorstwa
– case study
Poddana badaniom organizacja – na jej podstawie opracowano studium przypadku – w pełni odpowiada obowiązującym kryteriom ustawowym11 predestynującym go do rangi małego przedsiębiorstwa.
Od momentu powstania przedsiębiorstwo specjalizuje się w usługach transportowych12 w zakresie przewozu towarów samochodami ciężarowymi. Stanowi więc
przykład długoterminowo realizowanej strategii specjalizacji w zakresie usług
świadczonych w sektorze transportowo-spedycyjno-logistycznym13.
Przedsiębiorstwo, rozwijając się, dostosowywało swoje działania do istniejących w danym momencie warunków. Uwzględniając pojawiające się ograniczenia,
dążyło do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów. Dzięki takiemu nastawieniu przedsiębiorca pozyskiwał stopniowo coraz szerszą wiedzę o sektorze usług
transportowych i posiadanych zasobach wewnętrznych. Na bieżąco dokonywał
oceny efektywności wykorzystanego potencjału i podejmował działania na rzecz
ponownego dostosowania przedsiębiorstwa do nowych warunków. W konsekwencji inkluzyjność postawy przedsiębiorcy sprawiła, że obecnie prowadzone przez
niego przedsiębiorstwo ma względnie stabilną pozycję rynkową, ułatwiającą mu
dążenie do dalszego systematycznego rozwoju.
Badane przedsiębiorstwo działa w sektorze usług transportowych już niemal od
dekady. Dlatego można oczekiwać, iż znajdująca się w jego dyspozycji wiedza
będzie wyprofilowana pod kątem strategii realizowanej przez niego na rynku. Jej
kluczowym wyznacznikiem może być nastawienie na oferowanie usług przewozowych innym, jak to już zidentyfikowano, najczęściej większym przedsiębiorstwom
10 R. Rutka, M. Czerska, Społeczno-organizacyjne bariery zarządzania wiedzą w polskich jednostkach gospodarczych. Identyfikacja i sposoby ograniczenia, [w:] Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, TNOiK,
Toruń 2005, s. 447
11 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku, DzU 2004 nr 173
poz. 1807 z późn. zm.
12 Jednocześnie przyjęto, że rynek usług transportowych stanowi sferę obrotu usługami transportowymi, w której przedsiębiorstwa i klienci wywierają na siebie wpływ, kształtując poszczególne
elementy rynku, Szerzej na temat specyfiki tego sektora i świadczonych przez niego usług zobacz w:
E. Załoga, T. Kwarciński, Strategie rynkowe w transporcie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2006, s. 34.
13 Szerzej na temat specyfiki tego sektora i świadczonych przez niego usług zobacz w: E. Załoga, T. Kwarciński, wyd. cyt., s. 57.

271
tego sektora. W związku z tym można sądzić, że znajdująca się w dyspozycji tego
rodzaju przedsiębiorstwa wiedza została skonsolidowana w segmenty (obszary)
przedstawione na rys. 1.
Wiedza małego przedsiębiorstwa transportowego

Wiedza o procesach

Wiedza o kulturze organizacji

Wiedza o zasobach wewnętrznych

Wiedza o metodach zarządzania

Wiedza o konkurentach
w segmencie rynku usług transportowych

Wiedza o dostawcach

Wiedza o sytuacji gospodarczej

Wiedza o warunkach polityczno-prawnych

Wiedza o sektorze działalności

Wiedza o odbiorcach usług transportowych

Wiedza o pracownikach

Wiedza o wnętrzu organizacji

Wiedza sektorowa i ogólna

Rys. 1. Segmenty wiedzy małego przedsiębiorstwa transportowego – zarys problemu
Źródło: opracowanie własne.

Wskazane na rysunku segmenty (obszary) wiedzy mogą zostać ukształtowane
przez jej akwizycję oraz kreowanie. Akwizycja wiedzy jest procesem polegającym
na inkorporowaniu wiedzy z zewnątrz do organizacji. Można tego dokonać przez
jej zakup, wynajęcie bądź nawiązanie współpracy w ramach aliansu. Kreowanie
wiedzy jest natomiast procesem rozwoju nowej wiedzy wewnątrz organizacji, który jest związany z indywidualnym uczeniem się14.
Ważny dla konkurencyjności badanego małego przedsiębiorstwa jest stan wiedzy o zasobach wewnętrznych, czyli o wewnętrznej charakterystyce tej organizacji.
Podjęta więc zostanie przez nas próba rozpoznania wiedzy m.in. o: pracownikach,
metodach zarządzania, procesach, kulturze organizacji, oraz zasobach wewnętrznych.
Ze względu na osobowy charakter działalności małych przedsiębiorstw najważniejsze dla uzyskiwanej przez nie przewagi, a w efekcie pozycji rynkowej, są
zasoby ludzkie. Ponadto wykonywanie usług przewozowych przez małe przedsiębiorstwo wiąże się z możliwością jego reprezentowania na zewnątrz przez jedną osobę.
14

Szerzej na ten temat zobacz w: G. Urbanek, wyd. cyt., s. 49.
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Niewątpliwie wymusza to odpowiedni dobór i kształtowanie zachowań pracowników
(zwłaszcza kierowców) pod kątem pożądanych cech, z którymi chce być kojarzone na
rynku przedsiębiorstwo. Wynika stąd konieczność monitorowania zmieniających
się potrzeb i zachowań pracowników w tej wielkości przedsiębiorstwie.
Stan wiedzy o poszczególnych pracownikach w badanej organizacji przedstawiają dane w tab. 1.
Tabela 1. Stan wiedzy badanego małego przedsiębiorstwa o poszczególnych pracownikach
Składnik wiedzy o pracownikach, w tym o:
−
−
−
−
−
−
−
−

kwalifikacjach
doświadczeniu
stosunku do pracy
zaangażowaniu w wykonywaną pracę
indywidualnych potrzebach
aspiracjach zawodowych
satysfakcji z wykonywanej przez nich pracy
cechach osobowościowych
(sumienność, otwartość, kreatywność)
− innych cechach osobowych

Ocena danego składnika wiedzy
w badanym małym przedsiębiorstwie*
3
3
3
3
3
3
3
3
–

* skala przyjętych wag oznacza: 0 – brak wiedzy w danym zakresie, 1 – wiedza daleko niewystarczająca do swobodnego konkurowania, 2 – wiedza przeciętna, 3 – wiedza w pełni wystarczająca do
swobodnego konkurowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W świetle danych tabeli można zauważyć, że przedsiębiorstwo dysponuje pełną, w
kontekście prowadzonej rywalizacji rynkowej, wiedzą o cechach zatrudnionych w nim
pracowników. Tak duże zainteresowanie tym zasobem może świadczyć o istotnym
jego znaczeniu dla przedsiębiorcy, który przywiązuje dużą wagę do roli odgrywanej
przez pracowników wobec klientów. To ich zachowania nie tylko kształtują w znacznej mierze wizerunek przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim determinują trwałość
więzi z nabywcami, stanowiącą podstawę ich satysfakcji. Warto powtórzyć, że satysfakcja pojawia się nie w wyniku wykonania jedynie samej usługi transportowej, lecz
stanowi efekt skumulowania szeregu cech dodatkowych związanych z usługą, takich
jak uprzejmość, punktualność czy kultura osobista kierowców.
Zachowania charakteryzujące pracowników są w znacznej mierze wyznacznikiem kultury obowiązującej w danym przedsiębiorstwie. To ona poprzez socjalizację członków organizacji określa, jakie cechy powinien nabyć pracownik, a przede
wszystkim – jakie jego zachowanie powinno zostać uwypuklone, a jakie niewłaściwe jego elementy winny ulec wytłumieniu.
Stan wiedzy o pracownikach jest elementem wiedzy o kulturze organizacji,
której ocenę dokonaną w kontekście ich wartości konkurencyjnej przedstawia tab. 2.

273
Tabela 2. Ocena wiedzy badanego małego przedsiębiorstwa o kulturze organizacji
Składnik wiedzy o kulturze, w tym o:
−
−
−
−
−

stopniu utożsamiania się pracowników z przedsiębiorstwem
wartościach obowiązujących w organizacji
poziomie autonomii działania pracowników
świadomości odpowiedzialności za działania organizacji
innych cechach kultury organizacji

Ocena danego składnika wiedzy
w badanym małym przedsiębiorstwie*
3
3
3
3
–

* skala przyjętych wag oznacza: 0 – brak wiedzy w danym zakresie, 1 – wiedza daleko niewystarczająca do swobodnego konkurowania, 2 – wiedza przeciętna, 3 – wiedza w pełni wystarczająca do
swobodnego konkurowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Podobnie jak w odniesieniu do wiedzy o pracownikach, tak i w zakresie wiedzy o cechach kultury organizacji badane przedsiębiorstwo dysponuje wysokim
poziomem składników aktywów wiedzy w zakresie wyrażanej przez siebie aktywności na konkurencyjnym rynku. Bardzo wysoki stan wiedzy o wartościach kultury
w badanym przedsiębiorstwie nie powinien dziwić z uwagi na to, iż de facto nie
kto inny jak właśnie przedsiębiorca jest ich twórcą i podmiotem odpowiedzialnym
za jej tworzenie, przestrzeganie oraz ewentualnie dokonującą się jej ewolucję. Problem ponadto wydaje się tym ważniejszy, że wartości te, a zwłaszcza sposób ich
przejawiania przez pracowników, w znacznej mierze, na co zwrócono już uprzednio
uwagę, mogą rzutować na jakość świadczonych przez to przedsiębiorstwo usług
przewozowych, a w konsekwencji na możliwość usatysfakcjonowania klientów.
Kolejnym obszarem poddanym badaniom była wiedza o zasobach wewnętrznych małych przedsiębiorstw transportowych. Diagnozę tych zasobów przedstawiono w tab. 3.
Tabela 3. Stan wiedzy badanych małych przedsiębiorstw o ich zasobach wewnętrznych
Składnik wiedzy o zasadach wewnętrznych, w tym o:

Ocena danego składnika wiedzy
w badanym małym przedsiębiorstwie*

− stopniu wykorzystania maszyn, środków transportowych
i pozostałych składników majątku trwałego
− zasobach finansowych przedsiębiorstwa
− możliwościach informatycznego wspierania procesów
zarządzania
− wykorzystywanych technologiach/technikach
− rzeczywistej wartości zasobów materialnych
− innych cechach wewnętrznych

3
3
1
2
3
–

* skala przyjętych wag oznacza: 0 – brak wiedzy w danym zakresie, 1 – wiedza daleko niewystarczająca do swobodnego konkurowania, 2 – wiedza przeciętna, 3 – wiedza w pełni wystarczająca do
swobodnego konkurowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Przedsiębiorstwo dysponuje pełnią wiedzy o rzeczywistej wartości zasobów
materialnych, stopniu wykorzystania maszyn, środków transportowych i pozostałych składników majątku trwałego oraz o jego zasobach finansowych.
Warto ponadto wskazać na daleko niewystarczający do prowadzenia rywalizacji na konkurencyjnym rynku poziom wiedzy w zakresie informatycznego wspomagania procesów jego funkcjonowania. Wymienionymi w trakcie przeprowadzonego wywiadu powodami są koszty i niewielkie korzyści, które wdrożenie owego
systemu może dostarczyć tego rodzaju organizacji. Należy jednak sądzić, że prawdziwą przyczyną jest brak stosownej wiedzy przedsiębiorców w tym zakresie, o
czym przekonują dane zamieszczone w tab. 4.
Tabela 4. Ocena wiedzy małych przedsiębiorstw o procesach
Składnik wiedzy o procesie, w tym:
−
−
−
−
−
−
−
−

dystrybucji
obsługi posprzedażowej
marketingowym
zarządzania finansami
zarządzania zasobami ludzkim
zarządzania zmianami
informatycznego wspomagania zarządzania
innym

Ocena danego składnika wiedzy
w badanym małym przedsiębiorstwie*
3
3
3
3
3
2
1
–

* skala przyjętych wag oznacza: 0 – brak wiedzy w danym zakresie, 1 – wiedza daleko niewystarczająca do swobodnego konkurowania, 2 – wiedza przeciętna, 3 – wiedza w pełni wystarczająca do
swobodnego konkurowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W wywiadzie przeprowadzonym z przedsiębiorcą ustalono także, że obecnie
przedsiębiorstwo nie korzysta z żadnych tego rodzaju rozwiązań, ograniczając sferę
aktywności informatycznej do opracowania własnych stron internetowych, których
wykonaniem i prowadzeniem zajmują się podmioty zewnętrzne. Tego rodzaju przejaw
aktywności przedsiębiorstwa w wirtualnym świecie, w opinii przedsiębiorcy, podnosi
jego wiarygodność w oczach podmiotów zewnętrznych, przede wszystkim jednak
może stanowić względnie tani instrument pozyskiwania nowych klientów.
Przedstawione w tabeli 4 dane pozwalają na stwierdzenie, iż niewystarczającym do swobodnego konkurowania składnikiem wiedzy w badanym przedsiębiorstwie jest wiedza o systemach informatycznego wspomagania zarządzania. Najwyższą wartość mają elementy dotyczące procesów zarządzania zasobami ludzkimi i finansami.
Wartość przeciętną w kontekście prowadzonej przez to przedsiębiorstwo rywalizacji z konkurentami mają zasoby wiedzy o procesie zarządzania zmianami. Nie
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powinno to dziwić ze względu na ograniczony charakter realizacji tego procesu w
badanym przedsiębiorstwie, który sprowadza się do outsourcingu z jednej strony
niektórych funkcji do realizacji przez zewnętrznych kontraktorów, z drugiej zaś do
wykonywania usług przewozowych zlecanych przez inne organizacje.
Jak można zauważyć, aktywność rynkowa małego przedsiębiorstwa transportowego odzwierciedla ze znacznym prawdopodobieństwem stan wiedzy przedsiębiorcy o metodach zarządzania. Rozpoznanie dokonane w tym zakresie w badanej
organizacji przedstawiają dane zawarte w tab. 5.
Tabela 5. Stan wiedzy małego przedsiębiorstwa transportowego o metodach zarządzania
Składnik wiedzy o metodach zarządzania, w tym o:
−
−
−
−
−
−
−
−

zarządzania relacjami z klientami
formułowania strategii
zarządzania finansami
kompleksowego zarządzania jakością
rachunkowości zarządczej
zarządzania zasobami ludzkimi
zarządzania procesami logistycznymi
innych

Ocena danego składnika wiedzy
w badanym małym przedsiębiorstwie*
3
3
3
2
3
3
3
–

* skala przyjętych wag oznacza: 0 – brak wiedzy w danym zakresie, 1 – wiedza daleko niewystarczająca do swobodnego konkurowania, 2 – wiedza przeciętna, 3 – wiedza w pełni wystarczająca do
swobodnego konkurowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Aktywność rynkowa małych przedsiębiorstw we współczesnych warunkach wskazuje zwiększone zapotrzebowanie na wiedzę o metodach zarządzania. Diagnozę składników wiedzy w tym zakresie przedstawiono w tab. 5. Ze względu na niemal hegemoniczną rolę zajmowaną w procesie zarządzania małym przedsiębiorstwem przez przedsiębiorcę, sposób jego realizacji uzależniony jest od jego wiedzy o procesach.
Wzorem poprzednich ustaleń, także i w tym przypadku, przedsiębiorstwo deklaruje najwyższy poziom posiadanej przez niego wiedzy w zakresie metod zarządzania. Wiedza tego rodzaju pod względem zapewnienia swobody konkurowania
jest na najwyższym poziomie w odniesieniu do procesów zarządzania kadrami,
logistycznego i zarządzania finansami.
Przeciętny zaś jest poziom wiedzy dotyczący kompleksowego zarządzania jakością, którego przedsiębiorstwo w pełni nie realizuje, koncentrując się tylko na
jego przejawie, którym jest konieczne z punktu widzenia realizacji zamówień nabywców posiadanie norm ISO. Przedsiębiorca w wywiadzie stwierdził, iż traktuje
je jako konieczność i nie widzi w jego przedsiębiorstwie zdecydowanych korzyści,
których wdrożenie owego systemu przyniosło.
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3. Zakończenie
Współczesny transport ulega dynamicznym zmianom, które prowadzą w stronę
koniecznej reorientacji sposobu jego funkcjonowania. Dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze coraz ważniejsza staje się nie tylko umiejętność dostrzegania zmian, lecz przede wszystkim odpowiednio szybka zdolność inicjowania procesów dostosowawczych. Bez wątpienia kluczowe znaczenie dla odpowiedniej
alokacji zwłaszcza małych przedsiębiorstw ma wiedza. To ona jest w stanie zapewnić tym organizacjom niezbędną (z punktu widzenia toczącej się w tym sektorze rywalizacji konkurencyjnej) unikatowość świadczonych przez nie usług, która
może być zalążkiem usatysfakcjonowania klientów, zwłaszcza tych, którzy wyrażają mniejsze uwrażliwienie na koszty, wyżej ceniąc jakość i profesjonalizm
świadczonych usług.
Zagadnienie opracowane na podstawie studium przypadku potwierdziło, iż
konkurencyjność małego przedsiębiorstwa transportowego wymaga dysponowania
elementarnymi zasobami wiedzy o posiadanych przez nie zasobach o charakterze
społecznym. Badane przedsiębiorstwo dysponuje odpowiadającymi temu warunkowi aktywami, co pozwala sądzić, iż utrzyma dotychczasową przewagę na zmieniającym się konkurencyjnym rynku usług przewozowych.
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KNOWLEDGE ABOUT THE INTERNAL RESOURCES
VERSUS COMPETITIVE BEHAVIOURS
OF THE TRANSPORT SMALL BUSINESS
Summary
The purpose of this article is the identification of the range and the level of knowledge possessed
by a small transportation enterprise about its own social sources assets which are essential to guarantee it a long-term development in the conditions of inconstancy and unpredictability of changes
happening in its environment. In its empirical layer the case study of a small enterprise working in
Świętokrzyski region is presented.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
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ELASTYCZNOŚĆ STRATEGICZNA
– JEJ KONCEPTUALIZACJA
I SPOSOBY OSIĄGANIA W PRAKTYCE

1. Elastyczność jako nieuniknione zalecenie
dla współczesnych organizacji
Elastyczność organizacji zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym
pozostaje wciąż (co najmniej od trzech dekad) przedmiotem zainteresowania i intensywnej penetracji badawczej. Stała się ona czynnikiem determinującym osiąganie i utrzymywanie pozycji konkurencyjnej i poprawę efektywności działania w
warunkach dynamicznie zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania organizacji (tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych) oraz pogłębiającej się niepewności
działania w przyszłości. Elastyczność dzisiaj nie jest już „luksusem”, na który mogą sobie pozwolić wybrane firmy; stała się ona poniekąd przymusem, atrybutem
szczególnie pożądanym każdej organizacji1.
Przekonanie o tym, że siła organizacji i jej witalność mają swoje źródło właśnie
w elastyczności, a nie w sztywności (ujawniającej się m.in. w zachowywaniu daleko
posuniętej standaryzacji, formalizacji itp.) jest już powszechna, co nie oznacza jednak, że recepty na przełamanie tendencji do utrzymywania status quo i niereagowania na impulsy stanowiące przesłankę do zmiany są jednoznaczne i oczywiste.
W pierwszej kolejności działania na rzecz uelastycznienia dotyczyły wymiaru
operacyjnego. Zachowując wytyczne strategii działania, starano się osiągnąć określone cele poprzez uelastycznienie działalności wytwórczej, wprowadzając ela1 Jakkolwiek zapotrzebowanie na elastyczność może być zróżnicowane np. w ramach branż
przemysłu tzw. tradycyjnych i tych szybko zmieniających się, których technologie wykazują krótki
cykl życia; por. S. Nadkarni, V.K. Narayanan, Strategic schemas, strategic flexibility and firm performance, „Strategic Management Journal” 2007 vol. 28 nr 3, s. 243.
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styczność w odniesieniu do poszczególnych zasobów, procesów, obszarów funkcjonalnego działania, z czasem jednak, w miarę nasilania się wpływu następujących czynników: dyfuzji technologii i informacji, procesów globalizacji itp., konieczna się stała również elastyczność na poziomie strategicznym.
Przeniesienie punktu ciężkości zainteresowań elastycznością na poziom strategiczny wprawiło w zakłopotanie zwolenników konwencjonalnego pojmowania
zarządzania strategicznego jako wyznaczania docelowego miejsca w przestrzeni
rynkowej, tj. pozycjonowania firmy. Takie mechanistyczne podejście sprawdzało
się w warunkach relatywnie stabilnych i przewidywalnych, natomiast okazuje się
dalece niewystarczające w warunkach zwiększania się turbulencji otoczenia, tj.
kiedy szybko zmieniają się poszczególne rynki, branże oraz pojedyncze przedsiębiorstwa. W tych warunkach proces wyboru pozycji konkurencyjnej (planowania
strategicznego) zostaje częściowo wyparty przez proces zarządzania zmianami
zarówno tymi wcześniej przewidzianymi, jak i nieprzewidzianymi2, a zarządzanie
strategiczne coraz bardziej orientuje się na kształtowanie elastyczności strategicznej3, w ramach której pozycję konkurencyjną traktuje się bardziej jako „trajektorię”
niż z góry ustalony punkt, lokalizację.

2. Ramy koncepcyjne elastyczności strategicznej
Wprawdzie liczba definicji odnoszących się do elastyczności strategicznej jest
zdecydowanie mniejsza aniżeli liczba prób podjętych w literaturze przedmiotu w
odniesieniu do elastyczności w wymiarze operacyjnym, jednakże w obu przypadkach ta mnogość wywołuje brak jednoznaczności. Zestawienie wybranych definicji
elastyczności strategicznej przedstawiono w tab. 1.
Jak na to wskazuje zestawienie w tab. 1, ramy koncepcyjne elastyczności strategicznej są bardzo pojemne, praktycznie nie dają szans na jednoznaczne określenie jej istoty. Zrodziło to konieczność akceptowania wielowymiarowych ujęć, na
przykład akcentującego następujące wyróżniki: zakres zmiany, szybkość zmiany
oraz przedmiot zmiany (tj. rodzaj działalności, priorytet konkurencyjności). Przedstawiono je w tab. 2.

2

H. Mintzberg opisuje to jako crafting strategy, czyli równoległe myślenie i działanie, kontrolowanie i uczenie się oraz zachowanie stabilności i podejmowanie zmian. Por. H. Mintzberg, Crafting
strategy, „Harvard Business Review” 1987 (Jul./Aug.), s. 66.
3 G. Osbert-Pociecha, Zarządzanie strategiczne zorientowane na kształtowanie elastyczności
strategicznej, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie. Restrukturyzacja. Rozwój,
red. M. Sierpińska, A. Jaki, Wyd. AE, Kraków 2006, s. 61.
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Tabela 1. Przegląd definicji elastyczności strategicznej
Autor/autorzy
D.A. Aaker, B. Mascarenhas
(1984)
N. Slack
(1987)

R.S.M. Lau
(1996)
A. De Meyer i in.
(1989)
J.S. Evans
(1991)
A. De Toni,
S. Tonchia (2002)
R.H. Hayes , G.P. Pisano
(1994)
C. Corbett,
L. Van Wassenhove (1993)
K.B. Clark
(1996)
G. Stalk
(1992)

K.R. Harrigan
(1985)
D.M. Upton
(1994)
R. Sanchez
(1993)
W. MacKinnon i in.
(2008)

Istota i wyróżniki elastyczności strategicznej
Możliwość adaptowania się przedsiębiorstwa do istotnych zmian w otoczeniu,
co wiąże się z wpływem na wyniki
Zwiększanie potencjalnej wydajności pracy poprzez podejmowanie działań w
ramach tzw.
− frontu zewnętrznego (tj. przerzucanie skutków zmian na kontrahentów
zewnętrznych)
− frontu wewnętrznego (zwiększanie działań asekuracyjnych i profilaktycznych – bufory)
Zdolność reagowania na niepewność poprzez modyfikowanie/dostosowywanie
celów z wykorzystaniem nieprzeciętnej wiedzy i możliwości, tj. ludzi, procesów, produktów, systemów zintegrowanych w taki sposób, aby utrudniona była
ich imitacja
Elastyczność stanowi priorytet konkurencyjny, który należy realizować (stanowi on kluczowy czynnik sukcesu); nie daje się zmierzyć
Elastyczność jako możliwość zmiany strategii, przede wszystkim poprzez
dynamiczne dostrojenie do istniejących strategii
Elastyczność jako środek do utrzymywania swojej pozycji konkurencyjnej; jako
uwarunkowanie dla rozwoju potencjału
Elastyczność jako zdolność do zakończonej sukcesem zmiany struktury priorytetów konkurencyjnych
Elastyczność jako zdolność do zmiany w ramach trójwymiarowej przestrzeni
działań opisanych wymiarem kosztów, czasu i jakości
Elastyczność jest to liczba możliwych opcji strategicznych, które przedsiębiorstwo może przyjąć, biorąc pod uwagę, że jego przestrzeń konkurowania wyznacza wiedza, umiejętności i określone zdolności
Elastyczność definiuje się za pomocą 5 wymiarów, tj.:
− szybkości (np. reakcji na zapotrzebowanie klienta)
− konsekwencji (tj. zdolności do zaspokojenia potrzeb klienta)
− przenikliwości (tj. antycypacji zapotrzebowania klientów)
− zręczności (tj. prowadzenia działalności w różnych środowiskach
biznesowych)
− nowatorstwa (tj. zdolności do generowania nowych pomysłów, łączenia
istniejących elementów w nowe źródła wartości)
Elastyczność jako zdolność zmiany swojej pozycji na rynku; zdolność zmiany
swoich planów gry na rynku
Elastyczność jako zestaw rodzajów działalności, którymi firma jest w stanie
„zaatakować” na rynku; zdolność przenoszenia się do innych branż
Elastyczność jako zdolność do odpowiadania na zróżnicowane potrzeby dynamicznego otoczenia konkurencyjnego
Elastyczność jest celową, biegle opanowaną zdolnością do rozpoznawania,
pozyskiwania i działania w celu łagodzenia zagrożeń i wykorzystania możliwości dynamiki otoczenia konkurencyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Sanchez, Preparing for an uncertain future. Managing
organizations for strategic flexibility, „International Studies of Management and Organization”
1997 vol. 27 nr 2, s. 71; A. De Toni, S. Tonchia, Definitions and linkages between operational
and strategic flexibilities, „Omega. The International Journal of Management Science” 2005
vol. 33 nr 9, s. 525; W. MacKinnon i in., Enterprise Information Systems and Strategic Flexibility, Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Science 2008.
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Tabela 2. Wielowymiarowe ujęcie elastyczności strategicznej
Wyróżniki
elastyczności strategicznej
Zakres zmiany

Szybkość zmiany

Przedmiot zmiany
priorytety konkurencyjności
rodzaje działalności
Elastyczność strategiczna jako
Elastyczność strategiczna jako
zakres opcji strategicznych w
różnorodność możliwych
ramach wykonywanej
rodzajów działalności
działalności
Elastyczność strategiczna jako
Elastyczność jako szybkość
szybkość zmiany priorytetów
przenoszenia się z jednego
konkurencyjności w ramach
rodzaju działalności na inny
wykonywanej działalności

Źródło: opracowano na podstawie: A. De Toni, S. Tonchia, Definitions and linkages between operational and strategic flexibilities, „Omega. The International Journal of Management Science”
2005 vol. 33 nr 9, p. 525.

Nawiązując zatem do rozumienia elastyczności strategicznej jako spektrum
opcji strategicznych w ramach wykonywanej działalności, będą się tu mieściły
różne opcje wynikające z alternatywy np. rozwoju wewnętrznego lub zewnętrznego, koncentrowania się na zmianie produktów bądź rynków itp.
Z kolei traktowanie elastyczności jako szybkości zmiany priorytetów będzie
oznaczać zdolność przejścia w czasie od realizacji strategii kosztowej do strategii
dyferencjacji bądź przejścia od fazy wytwarzania do fazy projektowania określonych produktów itp.
Natomiast w sensie realizowania różnorodnych rodzajów działalności elastyczność strategiczna będzie związana ze zdolnością rozwijania dywersyfikacji działalności, tj. wychodzenia ze specjalizacji aż po dywersyfikację konglomeratorową.
Podsumowując, należy podkreślić, że elastyczność strategiczna nie stanowi
efektu ubocznego działalności firmy, ale jest intencjalną, świadomą aktywnością
firmy. Kształtowanie elastyczności strategicznej wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych nakładów, a jej utrzymywanie – z generowaniem kosztów,
stanowią one zatem koszty ograniczania ryzyka kontynuowania działalności w
warunkach narastającej konkurencji.
Z pewnością elastyczności strategicznej nie należy traktować jako panaceum, chociaż o jej ograniczeniach w literaturze przedmiotu dyskutuje się relatywnie rzadko.
Elastyczność strategiczna stanowi szczególną kompetencję organizacji, która sprowadza się do zdolności proaktywnego działania lub szybkiej odpowiedzi na zmiany
w otoczeniu konkurencyjnym po to, aby osiągnąć/podtrzymać przewagę konkurencyjną na różnych poziomach organizacji4, np.:

4

Por. M.J. Zhang, IS support for strategic flexibility, environmental dynamizm, and firm performance, „Journal of Managerial Issues” 2006 vol. 18 nr 1, s. 85.
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–

na poziomie funkcjonalnym – elastyczność strategiczna jest identyfikowana
jako zdolność do kreowania kilku operacyjnych strategii wytwarzania uwzględniających masowe zapotrzebowanie klientów, dostarczanie na czas i doskonałość operacyjną (jakość), obniżanie kosztów (odchudzanie struktur, minimalizowanie zapasów) itp.,
– na poziomie jednostki biznesowej – elastyczność strategiczna umożliwia firmie
unikanie wyboru między niskim kosztem a wyróżnianiem się i oferowanie produktów wysokiej jakości po relatywnie niskim koszcie,
– na poziomie korporacji – elastyczność zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez stałe doskonalenie procesów organizacyjnych, technologii, a także poprzez realizację idei ciągłego doskonalenia się (opanowywania wiedzy).
Elastyczność strategiczna nie tylko umożliwia takie konfigurowanie przewagi
konkurencyjnej, aby zapewnić jej unikatowość; pozwala także ograniczyć możliwości jej imitacji, można ją wykorzystywać wręcz do „zaciemniania” obrazu rdzenia kompetencyjnego firmy, utrudniając tym samym kopiowanie przewagi konkurencyjnej czy jej podstawowych modułów.
Elastyczność może być nawet postrzegana jako specjalne przygotowanie na
konieczność odwrócenia się od nie trafionych wyborów/decyzji strategicznych5,
może służyć zwiększaniu odporności na impulsy wywołujące potrzebę dokonania
zmian. Tak więc ramy koncepcyjne tego pojęcia są bardzo szerokie, co musi się z
kolei przekładać na różnorodność sposobów osiągania elastyczności w wymiarze
strategicznym.

3. Sposoby osiągania elastyczności strategicznej/
/realizacji imperatywu elastyczności strategicznej
Istota elastyczności wiąże się wprost z dokonywaniem zmian, czyli dokonaniem określonych wyborów, co przyczynia się do rozszerzania pola/przestrzeni, w
której mieści się lub może potencjalnie mieścić się funkcjonowanie danej organizacji/firmy; przestrzeni, która stanowi zarazem gwarancję urzeczywistnienia się
naturalnych celów każdej organizacji/firmy, tj. jej przetrwania i rozwoju. Ta przestrzeń jest rozumiana jako pewien potencjał, przy czym należy podkreślić, że strategiczna elastyczność jest swoistym oksymoronem (połączeniem dwóch sprzeczności samych w sobie)6. Wynika to z tego, że istotę elastyczności w ogóle (w tym
strategicznej) da się sprowadzić do przechodzenia od trade off do trade up7.
5 K. Shimizu, M.A. Hitt, Strategic flexibility: organizational preparedness to reverse ineffective
strategic decisions, „Academy of Management Executive” 2004 vol. 18 nr 4, s. 44.
6 Por. Wikipedia, the free encyklopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php.
7 G. Osbert-Pociecha, Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 1183, AE, Wrocław 2008, s. 337.
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Trade off (według wordreference.com.) definiuje się jako „wymianę”, która zachodzi, jest efektem kompromisu, tj. ustalenia (uzgodnienia, zaakceptowania) czegoś w drodze wzajemnych ustępstw, trade off odnosi się do utraty „czegoś” w zamian za otrzymanie „czegoś innego”, wiąże się z rezygnacją z pewnych warunków/korzyści w zamian za otrzymanie/osiągnięcie innych (pożądanych) korzyści.
Tak więc relacja trade off, sankcjonując współistnienie przeciwstawnych zmiennych/czynników (jednak nie do końca wykluczających się), będąc rezultatem kompromisu, wskazuje niejako na „pogorszenie” w stopniu oczekiwanego urzeczywistnienia celów/ zmiennych podczas procesu ich osiągania („coś za coś”).
Z kolei relację trade up (według ieeexplore.org.com) można zdefiniować jako
zastępowanie „czegoś” „czymś” lepszym, bardziej wartościowym. Jej istota polega
na poszukiwaniu rozwiązań, które, polepszając jeden element systemu, nie wymagają/nie prowadzą do pogorszenia innego elementu (tak jak to miało miejsce w
ramach relacji trade off), mogą się przyczyniać do osiągania (w wyższym stopniu)
celów dotąd wzajemnie sprzecznych i jednoczesnej poprawy w odniesieniu do
poszczególnych elementów/wymiarów funkcjonowania organizacji, a także organizacji jako całości.
Nieustająca wciąż presja z jednej strony na osiąganie wyższych pułapów efektywności działania, pociągająca za sobą dążenie do uzyskiwania i utrzymywania
pozycji konkurencyjnej, powoduje konieczność odstąpienia od traktowania relacji/zasady trade off jako nienaruszalnej, z drugiej strony relatywna mnogość tego
typu relacji stała się przesłanką do zintensyfikowania poszukiwań możliwości zastępowania relacji trade off relacjami opartymi na zasadzie trade up i tym samym
zwiększania możliwości poprawy efektywności.
Przyjmując ten tok rozumowania, można postrzegać sposoby osiągania elastyczności strategicznej jako łączenie dotychczas uważanych za wykluczające się
opcje działania (chociażby próbę łączenia strategii lidera kosztowego ze strategią
wyróżniania się jakościowego) lub jako szukanie alternatywnych sposobów funkcjonowania w przestrzeni konkurencyjnej (stosowanie strategii „błękitnego oceanu” jako sposobu przeciwstawienia się działania w warunkach bezpośredniej konkurencji).
Osiąganie elastyczności strategicznej wiąże się z tworzeniem warunków/gotowości do wykorzystywania szerokiego spektrum wyboru dokonywania zmiany w
odniesieniu do:
– koncepcji biznesowego działania,
– konfiguracji przewagi strategicznej.
I tak uelastycznianie modelu biznesowego działania jako przejaw elastyczności
strategicznej może się sprowadzać m.in. do podejmowania działań dywersyfikujących dotychczasowy profil działalności, odchodzenia od pogłębiania osiągniętego
poziomu specjalizacji. Narażając organizację na rozpraszanie nakładów kapitało-
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wych (także innych zasobów) oraz wysiłku organizacyjnego i ograniczenie efektu
skali, jednocześnie poprzez osiąganie efektu synergii (wynikającego z łączenia
różnych zasobów i umiejętności) zmniejsza się ryzyko prowadzenia działalności.
Aby z kolei zapobiec nadmiernej dywersyfikacji i związanym z nią skutkom negatywnym, można w celu kształtowania optymalnego modelu działalności sięgać do
działań dywestycyjnych8, pozwalających zmniejszyć zakres działalności i zoptymalizować wielkość/potencjał firmy, przystosowując go do aktualnych warunków
biznesowego działania.
Ważne dla osiągania elastyczności modelu biznesowego działania firmy są
również opcje będące następstwem rozstrzygnięć w ramach alternatywy make or
buy, a więc działania outsourcingowe i insourcingowe9, które pozwalają dynamicznie kształtować zakres współpracy z podmiotami otoczenia rynkowego,
technologicznego, międzynarodowego itp., a jednocześnie optymalizować własne
zaangażowanie kapitałowe, ludzkie itp. i w ten sposób obniżać koszty swojej
działalności, zapewniać pożądaną jakość, ograniczając jednocześnie ryzyko
utrzymania ciągłości w działaniu itp.
Sposobem na zapewnienie elastyczności modelu biznesowego działania jest
także wykorzystywanie możliwości (kombinacji) wynikających z dwubiegunowego podejścia do rozwoju, tj. ścieżki rozwoju wewnętrznego (głównie na bazie
środków własnych) oraz ścieżki rozwoju zewnętrznego (dopuszczającej bogate
spektrum obcych środków/sposobów finansowania). Dostępne w tym zakresie
rozwiązania są bardzo zróżnicowane, dzięki czemu wydatnie zwiększają szanse
dopasowania ich do potrzeb określonych podmiotów funkcjonujących w danych
warunkach. Szczególną aktywność/natężenie w ostatnim czasie wykazują tu chociażby takie sposoby uelastyczniania, jak leasing, fuzje i przejęcia.
Jeśli chodzi o elastyczność przewagi strategicznej, to również mamy tu do czynienia z wyraźnym poszerzeniem pola wyboru. Jeszcze nie tak dawno M. Porter10
przestrzegał przed efektem ugrzęźnięcia w sytuacji braku jednoznaczności, jeśli
chodzi o priorytet konkurowania: albo przywództwo kosztowe, albo wyróżnianie
się jakościowe, opcja integrowania tych dwóch wykluczających się opcji była zarezerwowana dla niewielkiej grupy przedsiębiorstw spełniających specjalne warunki (np. działanie w ramach niszy rynkowej). Dzisiaj priorytety konkurowania
(logiki konkurowania) nie stanowią już jednoznacznie określonych wskazań czy
zaleceń. Są one raczej przedmiotem indywidualnego konfigurowania, które dopuszcza występowanie obok siebie wyróżników charakterystycznych dla przeciw-

8

G. Osbert-Pociecha, Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 1998.
Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele, wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
10 M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
9
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stawnych opcji/stanów, co rozszerza spektrum możliwości, pozwalając tym samym
na lepsze dopasowywanie ich do zmieniających się warunków.
Przejawem elastyczności strategicznej jest odstąpienie od zasady bezwzględnej
konkurencji i wskazywanie na możliwości współpracy konkurentów, np. w ramach
aliansów strategicznych, bądź wręcz unikanie wyczerpującej konkurencji czołowej
w ramach tzw. czerwonego oceanu i lokowanie się z prowadzeniem biznesu w
niezagospodarowanej dotąd przestrzeni „błękitnego oceanu” oraz poszukiwanie
tzw. innowacji wartości, co może stanowić gwarancje trwałego rozwoju (wzrostu)
w relatywnie odległej perspektywie czasu11.
Jako kolejną próbę uelastycznienia w obszarze zarządzania strategicznego należy potraktować koncepcję value migration12, która zaleca, aby wykorzystując
tzw. rdzeń kometencyjny firmy, stanowiący podstawę unikatowości przewagi konkurencyjnej i źródło kreowania wartości dodanej, przenosić go poza obszary dotychczasowej działalności i wykorzystywać w sąsiednich obszarach/platformach
działalności biznesowej. W ten sposób charakterystyczne dla strategii zalecenie,
aby budować ją na bazie kluczowych kompetencji, zostaje rozszerzone, co może
się okazać szczególnie istotne w procesach odnowy/rewitalizacji strategicznej,
ograniczając zarazem związane z tym ryzyko.

4. Podsumowanie
Wspomniane powyżej koncepcje, podejścia i metody odnoszące się do modelu biznesowego działania bądź do logiki konkurowania stanowią egzemplifikację działań na rzecz elastyczności w wymiarze strategicznym. Przyczyniają
się one zdecydowanie do rozszerzenia pola wyboru opcji działania, potwierdzając zasadność wyróżnika elastyczności strategicznej, jakim jest zakres zmian
(por. tab. 2). Należy zauważyć, że rozbudowa tego zakresu powoduje niejako
automatycznie rozszerzenie wachlarza możliwości dokonywania wyboru, warunkuje także szybkość dokonywania zmian (choć z pewnością nie jest jedyną
determinantą szybkości dokonywania zmian). W ten sposób kreowanie pluralizmu, mnożenie rozwiązań (w tym dopuszczanie koegzystencji rozwiązań dotychczas wykluczających się poprzez zamianę relacji trade off na trade up) daje
szanse urzeczywistniania celów (znajdujących się na trajektorii rozwoju), „surfowania” w przestrzeni gospodarczej w poszukiwaniu pozycji, która będzie w
stanie zapewnić osiągnięcie określonych celów ekonomicznych, finansowych,
rynkowych i społecznych, stając się tym samym środkiem do osiągnięcia celu
przetrwania i rozwoju.
11

W.Ch. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
A.J. Slywotzky, R. Wise, K. Weber, Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu, Helion, Gliwice 2006.
12
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STRATEGIC FLEXIBILITY
– CONCEPTUAL FRAMEWORK AND WAYS OF ACCOMPLISHING IT
Summary
The need of “being flexibile” becomes more and more essential for an organization also in strategic dimension. This article includes the reviewing and analysing of concept strategic flexibility
which basis on literature. Ultimately the essence of flexibility is interpreted as a way from trade off to
trade up and some example of achieving the strategic flexibility is showed.
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KONCEPCJA CYKLU SAPE, CZYLI JAK ZNALEŹĆ TO COŚ,
CZEGO NIE DOSTRZEGAJĄ INNI
Trudno prognozować, zwłaszcza na temat przyszłości
Yogi Berra*

1. Wstęp
Czas – to element, któremu literatura przedmiotu poświęca ostatnio bardzo dużo miejsca, z jednej strony traktując go jako zasób kształtujący przewagę konkurencyjną jednostek gospodarczych, z drugiej jako element otoczenia, znacząco
wpływający na ich decyzje. Warto jednak zauważyć, iż jest on elementem niezmiennym od zarania dziejów. Ziemia kręci się ciągle z tą samą prędkością, zarówno wokół słońca, jak i własnej osi, toteż doba ma wciąż 24 godziny, a rok 365
(lub 366) dni. Pomimo tego niezaprzeczalnego faktu mamy nieustanne wrażenie,
że dziś mamy mniej czasu niż kilka, kilkadziesiąt czy też kilkaset lat temu. Owo
złudzenie powstaje na skutek dwóch czynników, które znacząco wpływają nie tyle
na ilość posiadanego czasu, ile na efektywność jego wykorzystania. Pierwszym z
nich jest złożoność procesów, która powoduje, że mamy po prostu więcej do zrobienia w ciągu dnia niż nasi przodkowie. Druga kwestia, mająca również wpływ na
tę pierwszą, to ilość informacji, jakimi jesteśmy zalewani. Jak zauważa Matthew
Ritchie, współczesny malarz i rzeźbiarz, dziś „jedno wydanie »New York Timesa«
zawiera więcej informacji, niż średniowieczny człowiek konsumował przeciętnie w
ciągu całego swojego życia” [http://www.artlink.org/features/000004.html]. W takich warunkach najważniejsze wydaje się umiejętne wyszukiwanie tych informacji, które mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie firmy, tak aby móc na ich pod*

Słynny amerykański bejsbolista, znany z zabawnych powiedzonek.
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stawie podjąć decyzje, które zaważą na jej losach. Przedstawiona w dalszej części
tego opracowania koncepcja może znacząco w tym pomóc, a przytoczone przykłady potwierdzają, iż nie jest ona oderwana od rzeczywistości.

2. Cykl SAPE – alternatywny sposób postępowania
w zarządzaniu strategicznym
„Cykl SAPE (sense–anticipate–prioritize–execute) stanowi alternatywę wobec
tradycyjnego planowania strategicznego. Postępując zgodnie z cyklem SAPE, menedżerowie wyczuwają bieżące okoliczności dla sporządzenia całościowej mentalnej mapy sytuacji, przewidują wyłaniające się szanse i zagrożenia, ustalają priorytety strategicznych akcji i operacyjnych ulepszeń oraz niezwłocznie przystępują do
realizacji tych priorytetów” [Sull, Wang 2006, s. 138-139]. Schematycznie cykl
SAPE przedstawiono na rys. 1.
Wyczuwanie
Wyczuwanie aktualnych okoliczności
dla stworzenia całościowego modelu
mentalnego ogólnej sytuacji

Wykonanie

Przewidywanie

Realizacja priorytetów przez przełożenie ich
na konkretne cele organizacyjne, monitorowanie rezultatów oraz wiązanie wynagrodzeń z wynikami

Przewidywanie wyłaniających się zagrożeń
i szans, zanim staną się oczywiste jako rychłe
zmiany w warunkach konkurencji, technologii,
upodobań konsumenckich, w regulacjach prawnych, rynku kapitałowym itp.

Ustalanie priorytetów
Ustalanie niewielkiej liczy priorytetów jako jasnych
operacyjnych i strategicznych celów dla firmy jako
całości

Rys. 1. Schemat cyklu SAPE
Źródło: [Sull, Wang 2006, s. 124].

Próbując odnieść powyższą koncepcję do praktyki, jednocześnie rozkładając ją
na etapy, można dojść do następujących wniosków:
– wyczuwanie (sense) – nie chodzi tu, rzecz jasna, o ciągłe śledzenie wszystkich
napływających informacji i poszukiwaniu potencjalnych „perełek”, a raczej o
aktywne wyczekiwanie na owe szanse i zagrożenia, które ostatecznie pojawią
się w otoczeniu organizacji;
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przewidywanie (anticipate) – to najważniejszy etap całego cyklu. Jest to niejako efekt aktywnego wyczekiwania, podjętego w poprzednim etapie; tutaj pojawiają się owe szanse i zagrożenia, a zadaniem menedżerów jest po prostu je
zauważyć; wydaje się to trywialne, jednakże, jak pokazuje praktyka, udaje się
jedynie nielicznym; kluczowymi elementami na tym etapie są dwie cechy: intuicja oraz doświadczenie;
– ustalanie priorytetów (prioritize) – po wyłowieniu szansy lub zagrożenia, na tej
podstawie, menedżerowie powinni ustalić 3-5 priorytetów dla działalności firmy tak, aby prowadziły one bezpośrednio do wykorzystania szansy bądź redukcji zagrożenia;
– wykonanie (execute) – wprowadzenie priorytetów w życie to przede wszystkim
dostosowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, tak aby była ona podporządkowana realizacji przyjętych priorytetów.
Koncepcja wydaje się trywialna, jednakże istnieje jeden czynnik, który powoduje, iż jedynie nielicznym udaje się ją skutecznie wdrożyć. Tym czynnikiem jest
wspomniany na początku opracowania czas. Prawdziwe szanse i zagrożenia pojawiają się nadzwyczaj rzadko – raz na kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt lat. Przykładami mogą tu być wejście Polski do UE, kryzysy na rynkach finansowych, pojawienie się komputera osobistego czy też Internetu. Kluczem do sukcesu jest nie tylko odpowiednio wczesne rozpoznanie ich nadejścia, ale przede
wszystkim równie szybkie podjęcie właściwych działań.
Przedstawiona powyżej koncepcja nie jest niczym nowym. Obecnie w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele podobnych modeli, które w dużym skrócie
podporządkowują lub wręcz utożsamiają sens zarządzania strategicznego z wyłapywaniem szans i zagrożeń. Rodzi się więc pytanie: czy klasyczne zarządzanie
strategiczne oraz takie pojęcia, jak analiza strategiczna, wizja, misja, strategia są w
ogóle potrzebne? Może należałoby je wyeliminować albo przynajmniej znacząco
zredukować? Spróbujmy spojrzeć na cykl SAPE z perspektywy klasycznego zarządzania strategicznego.

3. Misja? Wizja? Cele? Plany?
Cykl SAPE a klasyczne zarządzanie strategiczne
Obecnie modele oparte na wychwytywaniu szans i zagrożeń (w tym również
cykl SAPE) traktuje się często jako koncepcję zarządzania strategicznego substytucyjną w stosunku do modelu klasycznego. W przytoczonym na początku poprzedniego rozdziału fragmencie D. Sull stwierdza, że „Cykl SAPE [...] stanowi alternatywę wobec tradycyjnego strategicznego planowania” [Sull, Wang 2006, s. 138].
Czy aby na pewno? Wydaje się bowiem, iż pomimo dużej przydatności i wysokiej
efektywności cyklu SAPE firmy, które go wykorzystują „zdają sobie jednak spra-
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wę z konieczności posiadania kilku strategicznych procesów i paru prostych reguł,
które umożliwiają im nawigację w chaosie” [Eisenhardt, Sull 2006, s. 112]. Trudno
bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której przedsiębiorstwo w swoim działaniu
kieruje się jedynie koncepcją, która de facto nie pozwala mu obrać ogólnego kierunku oraz wskazać celów, do których powinno dążyć. Cykl SAPE nie zastępuje
więc klasycznego zarządzania strategicznego, lecz jest w stosunku do niego raczej
komplementarny. Dobrym porównaniem wydaje się tu odniesienie do długodystansowego rejsu promem. Przed wyruszeniem z portu załoga planuje podróż. Zaopatruje się w mapy, wytycza trasę, określa czas dotarcia na miejsce, zużycie paliwa,
parametry techniczne etc. Jest to odpowiednik klasycznego zarządzania strategicznego. W trakcie rejsu mogą pojawić się różne sytuacje nadzwyczajne, takie jak
sztorm, awaria, możliwość zabrania dodatkowych pasażerów itp. Załoga na bieżąco musi reagować na owe zdarzenia, tak aby jak najlepiej zrealizować zakładane
wcześniej cele. W przypadku firm to właśnie oznacza wykorzystanie cyklu SAPE.
Jednak aby móc zastosować cykl SAPE, konieczne wydaje się odpowiednie
„odchudzenie” klasycznego planowania strategii w firmie i sprowadzenie go do
kilku podstawowych, ale niezwykle istotnych elementów, takich jak:
– wizja – jest czymś w rodzaju drogowskazu, pozwala obrać odpowiedni kierunek;
– cele strategiczne – konkretyzują wizję, pozwalają ją w pewien sposób skwantyfikować, uściślić;
– zasada strategiczna – „łatwo zapadające w pamięć i mobilizujące do działania
hasło, które zawiera w sobie istotę strategii organizacyjnej i komunikuje ją w
całej organizacji” [Gadiesh, Gilbert 2006, s. 177] jest to swego rodzaju motto,
ale zarazem „czapka” nakładana na działalność przedsiębiorstwa; wszystkie
decyzje, podejmowane na każdym szczeblu, powinny być z nią zgodne;
– misja – jest w pewnym sensie filtrem bieżącej działalności firmy; wraz z zasadą strategiczną stanowi punkt odniesienia do podejmowanych decyzji.
Powyższe elementy nie stanowią oczywiście katalogu zamkniętego, jednakże z
punktu widzenia cyklu SAPE wydają się najistotniejsze, spełniają bowiem dwie
bardzo istotne funkcje, porządkujące i wspierające jego wykorzystanie. Po pierwsze pozwalają obrać ogólny kierunek rozwoju firmy. Poziom ogólności powinien
być stosunkowo wysoki, pozwalający ustanowić jedynie pewien punkt zaczepienia,
tak aby przedsiębiorstwo nie dryfowało, a poruszało się w odpowiednim, ustalonym wcześniej kierunku. Po drugie elementy te pełnią funkcję, której nie spełnia
cykl SAPE – motywują do osiągania wyznaczonych wcześniej założeń.
Dodatkowo, aby cykl SAPE mógł w pełni zaistnieć, w klasycznym planowaniu
menedżerowie powinni zastosować podejście interaktywne, czyli „do tyłu – od
miejsca, w którym chcą się znaleźć, do miejsca, w którym obecnie się znajdują”
[Ackoff, Magidson, Addison 2007, s. 3]. Takie projektowanie strategii wymusza
niejako odpowiednie myślenie – sprawdź, czy szansa lub zagrożenie, które zauwa-

291
żyłeś, mieszczą się w ramach wyznaczonych przez wizję, cele, zasadę oraz misję, a
więc czy reakcja, którą podejmiemy, przybliży nas do ich realizacji. Schematycznie przenikanie się klasycznego modelu zarządzania strategicznego oraz koncepcji
cyklu SAPE przedstawiono na rys. 2.

JUTRO

DZIŚ
CYKL SAPE

ZAGROŻENIE
SZANSA

SZANSA
DZIAŁANIE

SZANSA

ZAGROŻENIE
MYŚLENIE

• Wizja
• Cele
• ……..

KLASYCZNE
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

• Zasada
• Misja
• ……..

Rys. 2. Cykl SAPE a klasyczne zarządzanie strategiczne
Źródło: opracowanie własne.

4. Metodyka cyklu SAPE, czyli ocena jego przydatności
Aby nie pozostać gołosłownym, warto zastanowić się nad możliwościami wdrożenia omawianej koncepcji w praktyce. W tym celu należy wskazać odpowiednie
metody oraz techniki realizacji dwóch środkowych, zdaniem autora najważniejszych, faz cyklu: przewidywania i ustalania priorytetów. Z uwagi na to, iż etapy te
wymagają dość dużej kreatywności, właściwe wydaje się zastosowanie do ich realizacji metod heurystycznych.
Jednym ze sposobów może być połączenie burzy mózgów z metodą scenariuszową. Tą pierwszą można posłużyć się w celu wygenerowania jak największej
liczby potencjalnych szans i zagrożeń (na etapie przewidywania) lub priorytetów
(na etapie ustalania priorytetów). Pozwoli to przede wszystkim poszerzyć horyzonty myślowe twórców owych pomysłów, co w procesie ich generowania jest niezwykle ważne. Proces ten stanowi niejako pierwszą fazę wdrażania każdego z
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dwóch wymienionych etapów, a wygenerowane pomysły nie powinny być w tym
momencie w żaden sposób oceniane, albowiem czynności te wykonywane są w
drugiej fazie, wykorzystującej metodę scenariuszową. Bada się tu wymyślone
wcześniej idee zarówno pod względem merytorycznym, jak i funkcjonalnym.
Sprawdza się również ich sens oraz możliwości realizacji. W tym celu stosuje się
metodę scenariuszową, która staje się swego rodzaju „weryfikatorem”. Oczywiście, owa weryfikacja jest działaniem wysoce subiektywnym, jednakże, zakładając,
iż przeprowadzana jest przez menedżerów wyższego szczebla, posiadających zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, może okazać się bardzo skuteczna. Warto pokusić się o analizę scenariuszową poszczególnych pomysłów, rozważając kilka
różnych wariantów dla każdego z nich. Wydłuży to znacząco czas trwania całego
procesu, jednakże może zaowocować wyższą efektywnością działania.
Dodatkowo na etapie przewidywania elementem wspomagającym realizację
może okazać się teoria gier, która jest de facto komplementarna w stosunku do
podejścia scenariuszowego. Pozwala ona na ocenę każdego z badanych wariantów
w zależności od przyjętych założeń. Gdyby potraktować grę „standardowo”, tzn.
jako graczy przyjąć konkurencję i zbudować tabelę wyników w zależności od podjętych decyzji, można by skwantyfikować niejako możliwe scenariusze. Tabela ta
stanowiłaby swego rodzaju drogowskaz przy podejmowaniu decyzji, jednakże
charakteryzowałaby się trzema słabościami. Po pierwsze po raz kolejny pojawia się
tu element subiektywizmu – liczby w niej zawarte są tak naprawdę wynikiem uznaniowych założeń, przyjętych przez menedżerów. Po drugie do takiej tabeli należałoby stworzyć swego rodzaju instrukcję, przekładającą zawarte w niej cyfry na
podejmowane decyzje. Wreszcie po trzecie taka macierz pomija lub bardzo zniekształca wpływ czynników niekwantyfikowalnych.
Przedstawiona powyżej metodyka jest jedynie propozycją autora, wspomagającą wdrażanie koncepcji cyklu SAPE, przytoczone zaś techniki nie stanową katalogu zamkniętego. Pełną analizę metodyki oraz przydatności cyklu SAPE należałoby
pozostawić praktykom biznesu.

5. Cykl SAPE w praktyce – przykład firmy Korbank
„Firma Korbank istnieje od 1992 roku. Od 1994 roku specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie Internetu. Jest jedną z czołowych firm na
terenie Dolnego Śląska umożliwiającą podłączenie i korzystanie z zasobów komunikacyjnych sieci komputerowych” (por. [http://www.korbank.pl/main.php?id1=2&id2=2]).
W firmie wdrożono schemat przedstawiony w poprzedniej części niniejszego opracowania (zob. rys. 1). Na początku ustalono „ogólne ramy” strategii oraz podstawowe jej elementy. Na jednej z narad padły pytania i odpowiedzi kluczowe dla
dalszych losów firmy. Poniżej próba odtworzenia fragmentów tej pamiętnej narady.
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Wtorek, 6 marca 2007 roku, godzina 16.00. Biuro Zarządu firmy Korbank Sp. z o.o.
Ale kim my tak właściwie jesteśmy? Co robimy?
Jesteśmy operatorem internetowym, sprzedajemy Internet.
Internet, Internet..., ale takich firm jest wiele. Dlaczego my? Co tak właściwie jest naszą
przewagą, co dajemy klientom?
Poczucie istnienia. Klient nie jest „nic nieznaczącym ziarenkiem piasku”. Tutaj to on tworzy
promocje, ma wpływ na sprzedaż, marketing. Staje się ważny.
No tak... a najważniejszy dla nas jest przyrost klientów. Zasadą jest wysycenie terenu powyżej
15%1. To ma sens...
A za kilka, kilkanaście lat będziemy największym operatorem internetowym w Polsce... (śmiech)
NIE! Będziemy największym w Polsce operatorem w pełni cyfrowych mediów!! Wprowadzimy
telewizję, pozostaniemy przy technologii FastEthernet2, tak by zachować możliwość wymiany
plików w sieciach, wybudujemy albo przejmiemy nowe sieci i to się uda! Po pieniądze sięgniemy na Giełdę i do Unii. I nie widzę w tym nic śmiesznego...
Dziękuję, panowie. Właśnie wyznaczyliśmy strategię dla naszej firmy. Teraz trzeba będzie
zacząć ją realizować.

Kilka godzin później stworzony został oficjalny (jednostronicowy) dokument –
„Strategia firmy Korbank – połowa drogi”. Dlaczego połowa drogi? Bo drugą połową miał być cykl SAPE – narzędzie jej realizacji. Dokument ten wygląda tak:
„Strategia firmy Korbank – połowa drogi”
Jesteśmy operatorem internetowym
Wysycenie terenu powyżej 15%
Działamy globalnie – myślimy lokalnie
Wiodący operator w pełni cyfrowych mediów w Polsce
1. Wprowadzić do oferty telewizję
2. Przejąć lokalne sieci komputerowe, zbudowane w technologii FastEthernet,
mające mniej niż 2000 gniazdek
3. Jeśli takie sieci nie istnieją albo właściciele nie chcą ich sprzedać – wybudować
sieci na osiedlach blokowych, gdzie liczba mieszkań przekracza 2000
4. Uzyskać przynajmniej jedno dofinansowanie z Unii Europejskiej
5. Zadebiutować na GPW
Realizacja strategii: Zastosowanie cyklu SAPE
Domena:
Zasada:
Misja:
Wizja:
Cele:

Quo vadis – na to pytanie Korbank znał już odpowiedź. Załoga przygotowała
się do rejsu. Teraz należało wyruszyć w morze i dotrzeć do celu przy założonych
wcześniej parametrach. Do tego miał, a właściwie ma, posłużyć cykl SAPE. Wyłapywane okazje są najpierw filtrowane przez domenę, zasadę, misję, wizję oraz
cele, ustalone wcześniej. Jeśli są one zgodne z tym, co napisano w dokumencie,
1 Wysycenie terenu oznacza tu wskaźnik pozyskania klientów liczony jako iloraz klientów z danego obszaru oraz wszystkich mieszkańców tego obszaru.
2 Technologia przesyłu danych, umożliwiająca transfer z prędkością 100 Mbps. Zaletą tej technologii jest istnienie sieci lokalnych, umożliwiających wymianę plików.
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zatytułowanym „Strategia firmy Korbank – połowa drogi”, poddawane są dalszej
analizie. Dyskutuje się na temat istotności, wagi czy też sensu szans i zagrożeń, po
czym, jeśli można stwierdzić, że są to TE szanse i zagrożenia – następuje reakcja.
Czas przygotowania wynosi maksymalnie tydzień. Efektem jest raport w postaci
priorytetowych działań.
Do tej pory menedżerowie odkryli jedno zagrożenie i jedną szansę. Zagrożeniem okazała się postępująca konsolidacja w branży, widoczna zarówno w skali
kraju, jak i całego świata. Jedną z narad otworzył szelest gazet. Na stole wylądowały trzy: w jednej pisano o głośnym przejęciu wrocławskich ISP przez Netię, w drugiej o równie spektakularnym wykupie sieci e-wro przez Dialog. Trzecia gazeta na
stronie tytułowej zamieściła artykuł zatytułowany „E-panika w mieście”, opisujący
krótko przejęcia w branży. W świetle takich informacji Korbank miał do wyboru
dwie drogi: sprzedać się lub podjąć działania w dokładnie przeciwnym kierunku.
Jak stwierdził prezes zarządu firmy – Tymoteusz Biłyk: „Mogliśmy być po jednej z
dwóch stron – przejmowanego lub przejmującego. Dobrze, że zdecydowaliśmy się
na to drugie”. Korbank podjął działania, które sprowadzały się do dwóch elementów. Po pierwsze przejmować mniejsze firmy, po drugie mocno akcentować i realizować swoją misję, czyli: rozwijać się terytorialnie, ale pozostać przyjaznym dla
klienta. Dotychczas powyższa strategia przynosi wymierne korzyści – liczba klientów Korbanku zwiększyła się prawie o 30% przez ostatnie pół roku, co oczywiście
przełożyło sie również na wyniki finansowe.
Szansą, jaka pojawiła się od momentu pamiętnej narady z 6 marca, był projekt
o nazwie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW)”. „Celem projektu
jest zapewnienie do 2013 r. dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 proc. gospodarstw domowych oraz 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w
pięciu województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Na terenach ww. województw, projekt
zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej [...] tworzącej ponadregionalną
sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. [...] Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z
Polski Wschodniej” [http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/siec_polska_wschodnia.htm].
Postanowiono przystąpić do projektu. Jednakże z przyczyn finansowych zarząd
stwierdził, że należy ograniczyć się do jednego miasta. Wybrano Radom. Brak
konkurencji – właściwie monopol telewizji kablowej, bardzo wysokie ceny, sporo
atrakcyjnych, gęsto zamieszkałych, osiedli mieszkaniowych – analiza zdecydowanie wskazała to miasto. Został napisany krótki plan, wyznaczono priorytety, po
czym miała nastąpić ich realizacja. Jednak w pewnym momencie nastała konsternacja. Okazało się, iż Radom leży w województwie... mazowieckim! Pomimo to
menedżerowie zdecydowali się kontynuować projekt. Obecnie w Radomiu otwarto
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oddział i przybywa rzesza klientów, natomiast za siedzibę SSPW wybrane zostało
inne miasto. Tak, przy wykorzystaniu cyklu SAPE Korbank właściwie sam stworzył sobie szanse, którą póki co skrzętnie wykorzystuje.
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IDEA OF SAPE CYCLE OR HOW TO FIND THAT SOMETHING,
THAT OTHERS CANNOT NOTICE
Summary
In the past a day and night had “as much as” 24 hours. Now it is “only” 24 hours. In so rushing
world adopting the attitude of active looking forward and quick, almost immediate reacting to appearing opportunities and threats can turn out as a key to success which is reaching a permanent competitive advantage. That is SAPE cycle indeed, which lies in sensing circumstances, anticipating appearing opportunities and threats, determine priorities and realize (execute) them. But SAPE cycle is not
only a conception of strategic management. Above all that is a way of thinking. In this article the
author tries to show and explain that idea especially against (or rather with) classic strategic management and give some examples of using it in practice.
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INSTYTUCJONALIZACJA
STRATEGICZNEGO CONTROLLINGU
JAKO SYSTEM ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Przy rozpatrywaniu teoretycznych podstaw controllingu, a zwłaszcza controllingu strategicznego, ma się na uwadze zespół jego funkcji i zadań oraz właściwości systemotwórcze. Tymczasem ważną i w najwyższym stopniu kontrowersyjną
kwestią jest instytucjonalizacja controllingu, tzn. praktyczna realizacja controllingu
jako systemu zarządzania w ramach konkretnego przedsiębiorstwa.
W ramach instytucjonalizacji controllingu w pierwszej kolejności przed każdą
organizacją pojawiają się dwa podstawowe pytania:
• Kto w przedsiębiorstwie powinien realizować zadania controllingu?
• W jaki sposób powinien zostać zorganizowany wydział controllingu i jakie
miejsce zajmować w ramach całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa?
Odpowiedź na pierwsze pytanie wiąże się z zasadniczym rozgraniczeniem zadań controllingu (kontroli) między menedżerem a controllerem, które mogą się
zmieniać w zależności od tego, czy mamy do czynienia z sytuacją samocontrollingu,
kiedy każdy menedżer sam kontroluje działalność swoją i podwładnych (co jest
charakterystyczne przede wszystkim dla przedsiębiorstw japońskich), czy ze scentralizowaną kontrolą zewnętrzną ze strony zewnętrznych organizacji.
Rozstrzygnięcie drugiego problemu ściśle się wiąże z pierwszym, ponieważ
może on zostać rozwiązany jedynie po rozdzieleniu zadań controllingu: między
własnych pracowników organizacji lub między własnych pracowników i zewnętrznych specjalistów.
Zagadnienia instytucjonalizacji controllingu rozpatrywane są w literaturze ekonomicznej w dosyć ograniczonej formie. Zazwyczaj autorzy w pracach na temat
controllingu zwracają większą uwagę na opis jego instrumentów niż na konkretne
problemy organizacyjne, których rozpatrzenie częściej można dostrzec w artykułach menedżerów-praktyków, zwykle ograniczających się do konkretnych przed-
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siębiorstw lub branż. Rozwiązaniu pierwszego, kluczowego problemu – rozdzielenia zadań controllingu między menedżera a controllera – autorzy praktycznie nie
poświęcają uwagi, pomimo że rozstrzygnięcie tej kwestii jest podstawą organizacji
controllingu w przedsiębiorstwie.
Należy podkreślić, że nie ma uniwersalnych odpowiedzi na kluczowe pytania,
dotyczące instytucjonalizacji controllingu. Co więcej, organizacja controllingu w
przedsiębiorstwie jest zadaniem, którego rozwiązanie w znacznym stopniu zależy
zarówno od celów wdrażania controllingu, jak i od sytuacyjnych wpływów wewnątrz i z zewnątrz przedsiębiorstwa.
Cele instytucjonalizacji controllingu są określane przez zasadnicze funkcje controllingu, a mianowicie zarządzanie i wspomaganie zarządzania. Przedsięwzięcia na
rzecz instytucjonalizacji powinny być ukierunkowane na pomyślne wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Ponadto określenie skuteczności wdrożenia
controllingu wymaga osiągnięcia celów drugorzędnych, wynikających z dwóch podstawowych. Lista tego rodzaju podcelów może być dość długa i zależeć od specyfiki
każdego konkretnego przedsiębiorstwa. Przytoczmy przykład tych najbardziej uniwersalnych:
– wzrost rentowności/zyskowności firmy;
– wzrost zadowolenia personelu;
– poprawa jakości produkcji i poziomu obsługi klientów;
– skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstwa na zmiany koniunktury rynkowej;
– optymalizacja podstawowych procesów biznesowych.
Do określenia stopnia osiągnięcia celów konieczne jest opracowanie specjalnych wskaźników, na podstawie których można wyciągnąć wnioski na temat skuteczności instytucjonalizacji controllingu.
Wśród czynników bezpośrednio wpływających na skuteczność instytucjonalizacji controllingu można wyodrębnić następujące:
• Elastyczność przedsiębiorstwa. Szybkość podejmowania decyzji na podstawie
bezpośrednich i zwrotnych przepływów informacji w przedsiębiorstwie wywiera bezpośredni wpływ na skuteczność wdrożenia controllingu.
• Profesjonalizm. Pracownicy pozyskani do controllingu powinny dysponować
specjalistyczną wiedzą: metodami analizy informacji, prognozowania, kreatywnymi technikami rozwiązywania problemów.
• Motywacja. Im wyższa motywacja pracowników pozyskanych do controllingu,
tym skuteczniejsze wdrożenie controllingu. Ponadto nie powinno się wykluczać stopnia motywacji pozostałych pracowników przedsiębiorstwa.
• Koszty. Wdrożenie controllingu pociąga za sobą dodatkowe koszty: przede
wszystkim wydatki na personel, konieczne jest ponadto uwzględnianie kosztów
transakcyjnych i kosztów oportunistycznych zachowań.
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Oprócz wyżej wymienionych czynników skuteczność instytucjonalizacji controllingu zależy od zjawisk sytuacyjnych, tzn. od specyfiki działalności każdego
konkretnego przedsiębiorstwa czy branży. W rosyjskich kręgach naukowych nie
były prowadzone badania naukowe w zakresie definicji, systematyzacji i klasyfikacji czynników sytuacyjnych. Niemieccy ekonomiści, prowadzący badania podobnego typu, wyodrębnili następujące czynniki sytuacyjne: wielkość przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, styl zarządzania, kultura organizacji, technologia
produkcji (dla przedsiębiorstw przemysłowych), forma prawna, koniunktura rynkowa itd. Rozpatrzmy czynniki sytuacyjne wpływające na skuteczność wdrożenia
controllingu dla przedsiębiorstwa branży nabiałowej Rosji.
Problem rozdzielenia zadań controllingu między menedżera a controllera ma
dwa przeciwstawne rozwiązania: tzw. samocontrolling (funkcje controllingu znajdują się w gestii menedżerów) i controlling zewnętrzny (funkcje controllingu zastały powierzone controllerowi/wydziałowi controllingu). Zagadnienie to można
rozpatrywać z punktu widzenia delegowania uprawnień, tzn. w jakim zakresie
funkcja controllingu, która początkowo jest jedną z funkcji zarządzania, powinna
zostać przeniesiona na organizacyjnie wyodrębnione stanowiska służbowe (controller,
wydział controllingu).
Aby wyjaśnić tę kwestię, skoncentrujmy się na podstawowych funkcjach controllingu, a mianowicie controllingu jako funkcji zarządzania i controllingu jako
funkcji wspomagania zarządzania.
Do wykonania przez controlling przemyślanej funkcji konieczne jest ukierunkowanie na cele ogólne całego przedsiębiorstwa, wyrażające się w ocenie oddziaływania podejmowanych decyzji w ramach pozostałych funkcji zarządzania na osiągnięcie podstawowych celów i podjęcia działań na rzecz korekty przedsięwzięć lub
samych celów na podstawie ujawnionych odstępstw. Wówczas w ramach zewnętrznego controllingu mogą pojawić się trzy podstawowe problemy metodologiczne.
Po pierwsze, w praktyce cele przedsiębiorstwa rzadko tworzą wyraźnie określony system. Najczęściej system docelowy jest wynikiem złożonych i często
zmieniających się powiązań wewnątrz przedsiębiorstwa, które system ów destrukturalizują, szczególnie na niższych poziomach hierarchii, cele mniejszej wagi nie zawsze
wynikają z celów wyższego rzędu, gdy tymczasem decyzje zarządcze często są ukierunkowane na cele niższe. Dlatego przy zewnętrznej organizacji controllingu wykonanie przez controllerów przemyślanego zadania na podstawie precyzyjnie strukturalizowanego systemu docelowego może być w znacznym stopniu skomplikowane ze
względu na brak dostatecznych informacji o bieżącej rzeczywistej sytuacji.
Po drugie, zadaniem controllingu jest opracowanie wskaźników do mierzenia
osiąganych celów. Często wskaźniki te jedynie częściowo przedstawiają stopień
osiągania celu przedsiębiorstwa i kompetencje controllerów nie są wystarczające
do ich pełnowartościowej interpretacji.
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Po trzecie, przy zewnętrznym controllingu pojawia się problem oceny decyzji
zarządczych według ich wpływu na osiągnięcie tego czy innego celu. Z jednej
strony jedna decyzja zarządcza może wpływać jednocześnie na osiągnięcie kilku
celów, z drugiej zaś kilka działań zarządczych może mieć ukierunkowanie na osiągnięcie jednego celu.
Z kolei funkcja controllingu jako wspomaganie zarządzania jest ukierunkowana na udzielenie informacji niezbędnych do realizacji funkcji refleksyjnej i ciągłej
aktualizacji danych informacji. Ponadto zadaniem controllingu w ramach wspomagania zarządzania jest przygotowanie i opracowanie informacji. Przygotowanie
informacji przez menedżerów możliwe jest jedynie w ograniczonej formie, ponieważ ich głównym zadaniem jest wykonywanie funkcji zarządczych. Oprócz tego
właściwe przygotowanie i opracowanie informacji wymaga od wykonawców wysokiego poziomu przygotowania zawodowego, posiadania niezbędnej wiedzy i
umiejętności. Dlatego dzięki przekazaniu funkcji informacyjnej controllerowi/wydziałowi controllingu osiąga się przewagę specjalizacji. Jednocześnie w
przypadku zewnętrznej organizacji controllingu zbieranie przez controllerów informacji od menedżerów może być utrudnione, gdyż menedżerowie umyślnie lub
nieumyślnie mogą udzielać informacji w niepełnym wymiarze lub nierzetelnych.
Jednak w nowoczesnych przedsiębiorstwach dzięki zainstalowaniu odpowiedniego
oprogramowania problem ten przynajmniej w odniesieniu do danych wewnętrznych może być praktycznie całkowicie wyeliminowany.
A zatem można stwierdzić, że controlling jako funkcja zarządzania jest przede
wszystkim zadaniem menedżerów w przedsiębiorstwie, gdy tymczasem controlling
jako funkcja wspomagania zarządzania powinna być wykonywana przez wąskich
specjalistów – controllerów (rys. 1).
Controlling jako zarządzanie
Controlling jako wspomaganie zarządzania
Małe

Duże
Możliwości controllingu zewnętrznego
Rys. 1. Funkcje controllingu i możliwości controllingu zewnętrznego

Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrzone tu przykłady instytucjonalizacji controllingu są to jedynie dwie
przeciwstawne formy organizacji controllingu. W rzeczywistości poziom zadań
controllingu od menedżera do specjalisty-controllera może się zmieniać i przybierać nie tylko dwie skrajne formy. Na rysunku 2 przedstawiono cztery podstawowe
warianty organizacji controllingu w zależności od stopnia przeniesienia funkcji
controllingu z menedżera na controllera.
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Controlling jako kompetencje menedżera
Controlling jako kompetencje controllera
Model
zdecentralizowany

Model koordynacyjny

Model kooperacyjny

Model scentralizowany

Rys. 2. Modele rozdziału zadań controllingu w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne.

Rozpatrzmy kolejno wszystkie cztery modele.
1. Model zdecentralizowany. W tej formie organizacji wszystkie zadania controllingu są funkcją menedżerów, z których każdy w ramach swojego zakresu
obowiązków zapewnia kompromisowość podejmowanych decyzji zarówno na
poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Do zalet modelu zdecentralizowanego
można zaliczyć elastyczność przy podejmowaniu decyzji na poziomie operacyjnym, natomiast w odniesieniu do strategicznego poziomu zarządzania model zdecentralizowany controllingu ma szereg istotnych mankamentów. Po pierwsze, ponieważ każdy menedżer działa tylko w ramach swojego zakresu obowiązków
(marketing, finanse itd.), wyprzedzająca wcześniejsza reakcja na zmiany, wychodząca poza ten zakres, jest znacznie utrudniona. Ponadto kwalifikacje menedżerów
najczęściej ograniczają się do konkretnej sfery działalności i mogą być niewystarczające do wykonania zadań controllingu, wymagających specjalistycznej wiedzy i
wysokiego poziomu profesjonalizmu. Do wad modelu zdecentralizowanego można
zaliczyć również koszty działań oportunistycznych.
2. Model koordynacyjny. W ramach tego modelu funkcja controllingu jako zarządzania została powierzona menedżerom, controller natomiast koordynuje dany
proces oraz wykonuje funkcję wspomagania zarządzania poprzez zbieranie, opracowanie i udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych.
3. Model kooperacyjny. W modelu koordynacyjnym organizacji controllingu
część zadań controllingu jako funkcji zarządzania zostaje przeniesiona z menedżera na controllera, funkcja controllingu jako funkcja wspomagania zarządzania analogicznie jak w poprzednim wariancie także znajduje się w gestii controllera.
W ramach tego modelu controller nie tylko koordynuje refleksyjność decyzji zarządczych, ale dzięki posiadaniu wyspecjalizowanej wiedzy i możliwości ujmowania całości sytuacji, a nie w aspekcie konkretnej dziedziny, zapewnia wyższy poziom przemyślanej, kompromisowej oceny decyzji zarządczych. Szczególnie ważna jest rola controllera jako tzw. dublera-krytyka, w ramach której krytycznie ocenia on działalność menedżerów, co umożliwia odkrycie nowych, wcześniej nie
branych pod uwagę możliwości zarządzania przedsiębiorstwem. W takiej sytuacji
controller wykonuje funkcje refleksji ukierunkowanej na perspektywę.
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4. Model scentralizowany. W ramach tego modelu wszystkie funkcje controllingu powierza się wyłącznie controllerowi, który zapewnia zarówno bazę informacyjną do oceny podejmowanych decyzji zarządczych, jak i dokonuje tej oceny
oraz proponuje menedżerom konkretne programy dalszych działań. Największą
wadą tego modelu jest zmniejszenie elastyczności organizacji na poziomie operacyjnym zarządzania, natomiast w odniesieniu do strategicznego poziomu zarządzania zalety modelu zcentralizowanego controllingu są oczywiste i uzyskuje się je
dzięki wyższemu poziomowi zawodowemu controllerów oraz ich jednakowemu
zdystansowaniu się od wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, co zapewnia
obiektywność i racjonalność podejmowanych decyzji oraz praktycznie wyklucza
koszty działalności oportunistycznej.
Wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Można wyodrębnić kilka podstawowych faz organizacji controllingu:
1. Podjęcie decyzji o wdrożeniu controllingu. Analiza zagranicznej i rosyjskiej
praktyki wykazuje, że tworzenia systemu controllingu nie należy rozpoczynać w
warunkach kryzysu w przedsiębiorstwie. Najkorzystniejszym momentem jest wystąpienie pierwszych słabych sygnałów o ewentualnym ryzyku dla perspektywicznego pomyślnego rozwoju organizacji. Podobne sygnały mogą napływać zarówno
z zewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z otoczenia wewnętrznego i przejawiać się w
słabo zauważalnych tendencjach i cechach.
2. Początek wdrożenia. W tym stadium jest jeszcze za wcześnie, by mówić o
tworzeniu systemu controllingu, jest mowa tylko o tworzeniu bazy narzędziowej i
przede wszystkim controllingu operacyjnego. Przed wdrożeniem narzędzi controllingu konieczna jest ich adaptacja do konkretnych warunków przedsiębiorstwa. W
pierwszej kolejności dotyczy to następujących narzędzi:
– systemu planowania i budżetowania;
– metodyki rozliczenia wydatków według rodzajów, miejsc powstawania, produktów;
– systemu sprawozdawczości ukierunkowanej na konkretnych użytkowników
wewnątrz przedsiębiorstwa;
– metodyki rozliczenia efektywności inwestycji i bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
– metodyki analizy odchyleń rzeczywistych wskaźników od planowanych.
3. „Wszczepianie” controllingu w bieżącą działalność przedsiębiorstwa i
utrwalenie pozycji. W tym stadium controllerzy powinni zademonstrować skuteczność opracowanych narzędzi i przekonać menedżerów o konieczności ich stosowania w praktycznej działalności przedsiębiorstwa. O efektywności tego zadania zależy, jak szybko nastąpi faza organicznego współistnienia controllingu i tradycyjnego zarządzana w ramach jednej firmy.
4. Wzrost znaczenia i zakresu funkcji controllingu. Cechami wyróżniającymi
daną fazę są następujące cechy:
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–

controllerzy występują w charakterze przywódców i projektantów przy tworzeniu ramowych wskaźników działalności przedsiębiorstwa w okresie planowania;
– controllerzy zdobywają nowe sfery działalności w przedsiębiorstwie (np. controlling rozprzestrzenia się w poddziałach funkcjonalnych: powstaje controlling marketingu, controlling logistyki itd.);
– nawiązuje się współpraca z wyższymi menedżerami przy opracowaniu długoterminowych celów przedsiębiorstwa;
– w ramach controllingu zaczynają być rozstrzygane kwestie strategicznego zarządzania.
A zatem cecha szczególna – instytucjonalizacja strategicznego controllingu jest
jednym z ostatnich stadiów wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie. Najważniejsze przyczyny to:
– zbudowanie systemu controllingu strategicznego zakłada daleko posuniętą
gotowość członków organizacji do zrozumienia idei controllingu, która kształtuje się w dość długim czasie, nasilając się stopniowo w miarę każdego etapu
wdrożenia controllingu w ogóle;
– realizacja zadań strategicznego controllingu wymaga wysokich kwalifikacji
controllerów, na które składają się nie tylko indywidualne i zawodowe cechy
konkretnych pracowników, lecz są także odzwierciedleniem kultury korporacyjnej, struktury organizacyjnej i innych właściwości samej organizacji;
– funkcja informacyjno-analityczna strategicznego controllingu może być skutecznie realizowana tylko w warunkach istniejącego już w przedsiębiorstwie
rozwiniętego systemu zarządczej księgowości i sprawozdawczości.
A zatem można stwierdzić, że tworzenie systemu strategicznego controllingu
jest końcowym i najbardziej odpowiedzialnym z punktu widzenia wykonywanych
zadań stadium instytucjonalizacji controllingu, a jego skuteczność pod wieloma
względami uwarunkowana jest czynnikami sytuacyjnymi wewnątrz firmy: strukturą organizacyjną, kulturą korporacyjną oraz udziałem pracowników z doświadczeniem w zakresie pracy analitycznej i controllingu. Istnienie skutecznie funkcjonującego sytemu strategicznego controllingu w organizacji może być oznaką jej długotrwałej stabilności w warunkach niestabilnego otoczenia zewnętrznego.

INSTITUTIONALISATION OF STRATEGIC CONTROLLING
AS A MANAGEMENT SYSTEM IN AN ENTERPRISE
Summary
The paper describes controlling as a management system. The emphasis is put on the strategic
significance of controlling and the necessity to its institutionalisation.
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ZMIANY STRATEGICZNE
A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
NA RYNKU GLOBALNYM

1. Wstęp
Zmieniło się podejście do konkurencji, ponieważ zmieniła się istota międzynarodowej rywalizacji przedsiębiorstw. Coraz częstszym motywem działania przedsiębiorstw są strategiczne dążenia do umocnienia konkurencyjności i pozycji w
skali światowej. Można przyjąć, iż globalizacja gospodarki spowodowała powstanie nowego podejścia do konkurencji.
Można zatem przyjąć także założenie, że każde przedsiębiorstwo powinno
określić swoją pozycję konkurencyjną, która wyraża potencjał jego rozwoju w
warunkach rynku globalnego. W referacie rozważa się możliwości wykorzystania
czynników tworzenia wartości przedsiębiorstwa w kształtowaniu profilu konkurencyjnego w warunkach rynku globalnego, która prowadzi do zmian strategicznych
w rozwoju przedsiębiorstwa.

2. Konkurencyjność w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
Zarządzanie zorientowane na wartość wynika z podstawowego celu przedsiębiorstwa i jego skonkretyzowanych mierników. Zarządzający, stojąc w obliczu
wzrastającej potęgi klientów i akcjonariuszy, coraz bardziej aktywnych i wymagających, powinni te zachodzące w otoczeniu zmiany uwzględniać, wprowadzając
zarządzanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa. Wartość ta kształtuje się w
znacznym stopniu pod wpływem skali przewidywanych zysków przedsiębiorstwa,
które powinny być realizowane z uwzględnieniem zapewnienia jego dalszej egzystencji i rozwoju.
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W kształtowaniu zdolności przedsiębiorstwa są zwykle przywoływane dwie
wartości, a mianowicie: wartość dla klienta i wartość dla akcjonariuszy. Stwierdzono, że w warunkach globalizacji gospodarki rynkowej kluczem sukcesu przedsiębiorstwa jest satysfakcja klienta i sukces w maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Celem podstawowym jest maksymalizacja korzyści udziałowców poprzez wzrost wartości przedsiębiorstwa. Mobilizuje on do działania oraz motywuje
do odpowiedzialności za jego realizację, stanowi wymierne kryterium podejmowanych decyzji poprzez dobór stosowanych mierników oceny.
Przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach rynku globalnego musi umiejętnie budować swoją przewagę konkurencyjną jako podstawę swojego powodzenia i
kształtowania wartości. W odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa oznacza to
formułowanie koncepcyjnego wzorca opartego na ekonomicznej wartości dodanej.
W warunkach globalizacji rynku tylko te przedsiębiorstwa mogą liczyć na napływ
kapitału, które oferują inwestorom wyższą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wzrastająca mobilność kapitał jest także istotną przesłanką, ponieważ powoduje, że system eliminuje nieefektywnych.
W warunkach globalizacji biznesu przedsiębiorstwa, które poszukują możliwości zwiększenia konkurencyjności, koncentrują się z reguły bardziej na ekspansji
niż redukcji rozmiarów. W tych warunkach przedsiębiorstwa poszukują możliwości strategicznych zmian, w których jest ważne przede wszystkim to, czy przedsiębiorstwo potrafi poszukać efektów synergii w tworzeniu kultury korporacyjnej
koncentrującej się na klientach. Przedsiębiorstwa mogą czerpać inspirację do tych
zmian w podejściu do nowych inwestycji przez korporacje. Globalizacja stwarza
wiele obiecujących możliwości, ale także zagrożenie nierównomiernym rozłożeniem zysków. Tworzą się więc nowe możliwości i zasady, które zmieniają podejście do procesu tworzenia przewagi konkurencyjnej i budują nową tożsamość
przedsiębiorstwa i instytucji finansowych. Nowy porządek świata jest pod presją
globalizacji, która wymaga szczególnej zdolności do adaptacji wszystkich uczestników życia gospodarczego.
W kontekście narastającego umiędzynarodowienia przepływu informacji i kapitału oraz rosnącej globalnej konkurencji coraz mocniej podkreśla się strategiczne
znaczenie narodowych i regionalnych wysiłków, które powinny być zawarte w
polityce przemysłowej, a wzmacniałyby konkurencyjność przedsiębiorstw. Uzasadnia się, że polegają one nie tylko na innowacji i marketingu, ale bardziej niż
kiedykolwiek na efektywnym modelu biznesu. Przedsiębiorstwa i pośrednicy rynkowi na pewno znajdą sposób, aby dotrzeć do klientów w nowych warunkach rynku globalnego. Problem polega na identyfikacji przewag konkurencyjnych, które
kreują nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo jest postrzegane jako jedna z organizacji najbardziej zdolnych
do przystosowania się do nowego globalnego świata, jeśli potrafi przystosować
swoje zachowanie do nowych warunków. W sensie ekonomicznym jest ono szcze-

305
gólnym zbiorem zasobów, technologii i kapitałów potrzebnych do produkcji i
sprzedaży produktów i usług, za które nabywcy są skłonni zapłacić cenę pozwalającą pokryć koszty, jakich wymaga działalność przedsiębiorstwa. Zwykle przyjmuje się, że zasoby są postrzegane zgodnie z prawem popytu i podaży określającym
ich cenę. Zasoby te mogą być również wyceniane zgodnie zasadami kontraktu
zawartego pomiędzy uczestnikami rynku, przy uwzględnieniu ich realnej siły. Aktywa te mogą przyczyniać się do osiągnięcia określonej wartości, która jest elementem wyceny rynkowej spółki. Musi więc istnieć świadomość istnienia mechanizmu, który informuje, w jakim stopniu podejmowane decyzje są zgodne z celem
podstawowym przedsiębiorstwa, istotna jest także zdolność do stworzenia perspektywy osiągnięcia sukcesu w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
Globalizacja rynków kapitałowych zwiększa presję na zarządy, aby koncentrowały się na tworzeniu wartości dodanej dla akcjonariuszy, co powinno stanowić
podstawowy cel spółki. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach rynku globalnego musi umiejętnie budować swoją przewagę konkurencyjną, jako podstawę
swojego powodzenia i kształtowania wartości. Prawdziwa przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa polega na tworzeniu wartości dodanej dla klienta i właściciela.
W odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa oznacza to formułowanie koncepcyjnego wzorca opartego na ekonomicznej wartości dodanej.

3. Wartość dla klienta a konkurencyjność przedsiębiorstwa
Z perspektywy biznesu istotne są dwa ujęcia: wartość dla klienta i wartość dla
akcjonariusza. Rola rynku i uprzywilejowana pozycja klientów stały się przedmiotem badań biznesu i strategicznych doradców. W badaniach zajmowano się strategiami i działaniem oraz siłami konkurencyjnymi, które wspomagają zmiany.
Gospodarka rynkowa, której istotą jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy i usatysfakcjonowanie klienta, stanowi podstawę zarządzania. Klienci są
zadowoleni, jeśli produkt spełnia bądź przewyższa ich oczekiwania przy cenie nie
wyższej niż wartość produktu i usługi. To dążenie w kierunku wartości dla klienta
ma miejsce równolegle z innymi procesami służącymi obniżaniu kosztów oraz
ulepszeniu jakości i osiągnięć w doskonaleniu procesów przetwarzania i systemów
temu służących oraz zmian w relacjach z klientami. Zadowolenie klienta ma swoją
ostateczną wartość oczywiście tylko wtedy, gdy jego efektem są korzyści ekonomiczne, które osiąga przedsiębiorstwo, a zatem realizuje się zwrot z inwestycji w
projekty, które osiągają w przepływach pieniężnych − zwrot przewyższający średni
ważony koszt kapitału spółki. Tak więc strategiczne zajmowanie się klientem musi
być pogodzone z finansowym podejściem do wartości dla akcjonariusza.
Skupienie uwagi na dialogu między przedsiębiorstwem a klientem przesądza o
orientacji rynkowej, która stanowi o szybkim dostosowaniu oferowanych produk-
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tów do zmieniających się potrzeb klientów. Relacje te są umacniane przez dzielenie się wartością dodaną tworzoną w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo, które
tworzy wartość dodaną przy wykorzystaniu przewagi konkurencyjnej, powinno
być w stanie zachować jej część dla siebie w postaci zysku, przeznaczając ją na
rozwój i wzrost. Przekazując część wartości dodanej w relacjach z kontrahentami,
marketing stara się, aby skłonić dostawców i odbiorców do współpracy, a przede
wszystkim klientów do lojalności.
Warunkiem umożliwiającym przedsiębiorstwu efektywne zarządzanie relacjami z klientami jest poznanie ich dynamicznej natury. Istnieje potrzeba badania tych
relacji, ważne jest poznanie czynników, które mają wpływ na ich siłę i sposób
kształtowania. Największą przewagę konkurencyjną powinno mieć to przedsiębiorstwo, które nie jest zagrożone przez nowych potencjalnych konkurentów ani przez
substytucyjne produkty i które ma dużą siłę przetargową w relacjach z klientami.
Na rynkach, na których panuje silna konkurencja, wszystkie działy muszą się
skoncentrować na zdobywaniu nabywcy. Jak stwierdza Ph. Kotler „jeśli nie myślisz o kliencie, w ogóle nie myślisz!”
Hasło „klient nasz pan” nie sprowadza się tylko do zaspokojenia specyficznych
potrzeb klienta; polega ono także na tym, że całe przedsiębiorstwo, dostarczając produktów/usług, jest zorganizowane w celu trwałego zapewnienia wymaganej jakości.
W środowisku konkurencyjnym jakość, mierzona satysfakcją klienta, ceną i – ogólnie – wartością, powinna być porównywana z jakością dostarczaną przez konkurentów. Kwestiami podstawowymi są zatem:
– jakość postrzegana przez rynek w kontekście konkurencji,
– wartość postrzegana przez rynek w kontekście konkurencji.
Klient kupuje ten produkt lub usługę, które postrzega jako przynoszące mu
więcej satysfakcji niż oferowane przez konkurencję. To dlatego przedsiębiorstwa
odnoszące sukces zajmują się kreowaniem wartości dla klienta, i to wartości wyższej niż dostarczana przez konkurencję. Działalność każdej współczesnej organizacji powinna zmierzać w tym kierunku.

4. Konkurencja a styl zarządzania
Proces tworzenia przewagi konkurencyjnej to przede wszystkim przeprojektowanie stylu zarządzania. Powinniśmy na nowo rozważyć problem poszukiwania
efektów synergii w tworzeniu kultury korporacyjnej koncentrującej się na relacjach
istotnych w danym systemie strategicznym. Przedsiębiorstwo i jego dynamika zasadniczo mogą być scharakteryzowane przez technologię, którą posiada, a jego
zachowanie wywodzi się przede wszystkim ze strategii i organizacji, a także opiera
się na jej przestrzennym zaangażowaniu. System strategiczny, mniej lub bardziej
efektywny, obejmuje przedsiębiorstwa nominalnie autonomiczne, które jednak
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koordynują swoją działalność i dzielą między sobą zasoby i koszty ponad formalnymi granicami prawnymi każdej jednostki. Koncepcja systemu strategicznego uzasadnia występowanie relacji strategicznych z innymi jednostkami organizacyjno-prawnymi, których aktywność ekonomiczna jest w pewnym zakresie powiązana.
Każde przedsiębiorstwo w zamiarze poprawy własnej efektywności poszukuje różnego rodzaju relacji, które cechuje zdolność do wzrostu i rozwoju. Można stwierdzić,
iż efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa przy danych warunkach wyjściowych
jest możliwe po sformułowaniu strategii i ustanowieniu odpowiednich relacji w danym systemie strategicznym, a więc ukształtowaniu profilu konkurencyjności.
Najogólniej można przyjąć, że trwa już proces, w którym zjawisko konkurencji
przybiera nowe formy. Konkurencja już dłużej nie będzie polegać na rywalizacji
między przedsiębiorstwami (ogólnie podmiotami gospodarczymi), raczej między
zorganizowanymi strukturami sieciowymi, w których główną rolę będą odgrywać
przedsiębiorstwa utworzone na zasadzie komplementarności zasobów.
Potrzebne są więc szybko postępujące zmiany w świadomości menedżerów i
przedsiębiorców, zrozumieniu tendencji do pogłębienia współpracy między organizacjami, a przede wszystkim właściwe zrozumienie istoty współpracy sieciowej na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Istotne jest
uwzględnienie relacji biznesu i zaplecza tworzącego wiedzę i asymilowanie tej
wiedzy w praktyce efektywnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo uczące się to
szansa obecnej dekady.
Konieczność dostosowania się do wymagań globalnej konkurencji zmusza organizacje do pozyskiwania wiedzy i wprowadzania ciągłych zmian – innowacji w
marketingu, innowacji w finansach, do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, a przede wszystkim do doskonalenia produkcji i kształcenia pracowników.
Dlatego właśnie zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga zintegrowanych działań w
tworzeniu wartości. Ustanowienie relacji w zarządzaniu zakłada występowanie interakcji różnych elementów i sprzężeń zwrotnych informacji pomiędzy służbami: badań i
rozwoju, marketingu, produkcji i finansów. W praktyce ustanowienie tych powiązań, a
szczególnie określenie relacji między marketingiem i finansami, sprzyja lepszemu
planowaniu działalności i skuteczniejszej realizacji podstawowego celu finansowego
przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy.
W warunkach globalnego rynku gospodarka światowa kreuje potencjalnie rynek
efektywny, w którym uczestniczą duże przedsiębiorstwa międzynarodowe. Natomiast
pozycja Polski w tym instytucjonalnie podzielonym świecie może w dużym stopniu
zależeć od liczby centrów zarządzania różnymi dziedzinami gospodarki, które uda się
zlokalizować w naszym kraju. Głównym wyzwaniem dla polskiej polityki gospodarczej w dzisiejszym zmieniającym się otoczeniu jest wdrożenie przez państwo, region i
przedsiębiorstwo optymalnych strategii ułatwiających dostosowania strukturalne do
przedsiębiorstw międzynarodowych – do zglobalizowanego rynku.
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Należy zauważyć, że formułowanie strategii wymaga tego rodzaju analiz, które
pozwolą oszacować przyszłe potrzeby klientów i oczekiwania inwestorów, a
przede wszystkim wyjaśnią charakter konkurencji w otoczeniu. Można przyjąć, że
zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna analiza przedsiębiorstwa, a przede wszystkim ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz analiza strategiczna luk (konkurencyjnej, strategicznej, planistycznej itp.), jak i wizja rozwiązania problemu
(misja i cele strategiczne), w której uwzględni się oczekiwania inwestorów (innych
grup interesariuszy), stworzą odpowiednie podstawy wyboru strategicznego. Waga
tych problemów wyznaczy ich rangę strategiczną lub operacyjną, których rozwiązanie zwykle jest oparte na określonych zasadach związanych z respektowaniem
podstawowych nurtów badawczych zarządzania strategicznego.
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ZMIANY STRATEGICZNE
W KSZTAŁTOWANIU INNOWACYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp
Innowacyjność jest powszechnie uważana za jeden z podstawowych elementów tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W niektórych
branżach warunkuje ona sukces lub nawet przetrwanie przedsiębiorstwa. Innowacyjność jest ujmowana jako zdolność organizacji do stałego poszukiwania,
wdrażania i upowszechniania innowacji1. Barierą innowacyjności jest nie tylko
wysoki koszt prowadzenia takiej działalności, lecz przede wszystkim umiejętność formułowania i szybkiej realizacji strategii. Jest to szczególnie istotne,
gdy jednocześnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem strategii, na
które przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jeśli ich wnioski zostaną zaakceptowane.
W referacie rozważa się zmiany strategiczne w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa, przy czym za najważniejsze uznano stworzenie instrumentów umożliwiających angażowanie różnych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa. W rozważaniach wyraźnie wyodrębnia się metody oceny
innowacji przedsiębiorstwa i metody oceny innowacyjności przedsiębiorstwa.
Jednocześnie przyjmuje się, że ocena innowacyjności przedsiębiorstwa powinna pomóc zrozumieć potrzebę dokonywanych zmian, które mogą uzasadniać
podejmowanie decyzji o innowacjach.

1

A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja. Konkurencja. Technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 2001, s. 18.
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2. Finansowanie realizacji strategii
W zarządzaniu przedsiębiorstwem szczególną rolę odgrywa strategia. Strategia
to „długofalowa koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa”2. Można zatem
przyjąć, że istotą strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest dokonywanie wyborów,
które stanowią o przyszłości przedsiębiorstwa. „Strategię można zdefiniować jako
koncepcję wyboru przedsięwzięć priorytetowych dla przyszłości”3.
W praktyce można więc przyjąć, że strategia wymaga patrzenia w przyszłość, antycypowania zmian strategicznych i identyfikacji przedsięwzięć priorytetowych. Strategia
nadaje sens zmianom w długim okresie, stanowi więc o efektywności realizacji podstawowego celu finansowego przedsiębiorstwa i efektywności wykorzystania zasobów.
Przedsiębiorstwa starające się o unijne środki finansowe muszą działać elastycznie, ponieważ warunki finansowania determinują formułowanie i realizację
strategii4. Nie powinno się więc mówić o finansowaniu projektów, ponieważ dostęp do źródeł finansowania oraz jego koszt zależy od przedsiębiorstwa realizującego lub finansującego projekt. Trudno też mówić o finansowaniu innowacji, ponieważ zwykle nie finansuje się procesów biznesowych, ale raczej przedsiębiorstwa. Finansowanie innowacji można ująć w kontekście specyfiki innowacji, innowacyjności i innowacyjnych przedsiębiorstw.
Innowacyjność kształtuje strategię przedsiębiorstwa, a ta powinna być właściwie finansowana, by umożliwić tworzenie przewagi konkurencyjnej i kreowanie
wartości (rys. 1).
Strategia
rozwoju

Innowacyjność
Przewaga
konkurencyjna

Finansowanie

Rys. 1. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w innowacyjnym przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne.
2

M. Romanowska, Strategia, [w:] Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 529.
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W literaturze dotyczącej innowacji i innowacyjności problem finansowania jest
rzadko poruszany w takim ujęciu i zwykle ogranicza się do tematyki warunków
pozyskania funduszy. Problem jest jednak znacznie szerszy, ponieważ często szansą uzyskania wsparcia może być łączenie się przedsiębiorstw w klastry. Przedsiębiorstwo powinno więc formułować strategię rozwoju tak, aby – uwzględniając
warunki uzyskania finansowania unijnego – jednocześnie rozważyć możliwości
współpracy i umożliwiać tworzenie przewagi konkurencyjnej.

3. Współpraca i kształtowanie przewagi konkurencyjnej
Można przyjąć, że istnieją trzy rodzaje przewagi konkurencyjnej, które przedsiębiorstwo wykorzystuje w swoim działaniu, a mianowicie5:
1. Dostarczenie klientowi większej wartości przez połączenie atrybutów ceny,
jakości produktu i informacji, którym konkurencja nie jest wstanie dorównać. Atrybuty te mogą być uwarunkowane aktywami materialnymi lub niematerialnymi, a
zatem oparte na innowacji, technologii informacyjnej – Internecie oraz relacjach
ustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem, sprzedawcą i klientem.
2. Kształtowanie kosztów na poziomie niższym niż konkurencja.
3. Skuteczniejsze od konkurencji wykorzystanie kapitału. Interakcje decyzji
inwestycyjnych i finansowych powinny być czynnikiem tworzenia efektu synergii.
Dostęp do kapitału jest jednym z najważniejszych czynników w procesie wzrostu i
rozwoju przedsiębiorstwa.
Nie ulega wątpliwości, że najłatwiejszym sposobem są niskie koszty, co stosują
predestynowane do tego przedsiębiorstwa.
Zdaniem M. Portera, czynniki określające innowacyjność i wielkość inwestycji
można podzielić na trzy główne kategorie: uwarunkowania określonych projektów
inwestycyjnych, otoczenie makroekonomiczne oraz mechanizmy alokacji, które
stanowią o przepływie kapitału od jego dysponentów do określonych projektów
inwestycyjnych6. Można więc stwierdzić, że w formułowaniu strategii rozwoju
innowacyjnego przedsiębiorstwa należy uwzględnić wybrane elementy, które pokazano na rys. 2.
Przedsiębiorstwa starające się przetrwać w XXI w. muszą się zastanowić, jaki
powinien być model innowacyjnego przedsiębiorstwa, który kształtuje swoją
przewagę konkurencyjną. Dlatego od pewnego czasu w rozważaniach nad źródłami
przewagi konkurencyjnej wiodącą pozycję zajmuje wiedza. Przekonanie to podkreśla się również w stwierdzeniu, że wykorzystanie wiedzy warunkuje sukces przed5 Por. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG
Press, Warszawa 1997, s. 192.
6 Ph. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 307.

312
siębiorstwa. Zarządzanie wiedzą jest dziedziną stosunkowo młodą, lecz rozwija się
niezwykle dynamicznie. Można zauważyć, że wiedza nie jest niczym nowym dla
nauki. Natomiast „wiedza, która nie znajduje zastosowania w praktyce, jest w istocie bezużyteczna”7.
Pozyskanie informacji
i wiedzy
– formułowanie idei innowacji

Rozpoznanie
możliwości
zewnętrznych

Strategia rozwoju
przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji
i wybory
długoterminowe

Wprowadzenie na rynek innowacji
i pozyskanie informacji
antycypacyjnej
Rys. 2. Strategia rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

Powszechnie wiadomo, że istotna jest zdolność do stworzenia perspektywy osiągnięcia sukcesu w zmieniającym się otoczeniu biznesowym, a także istnieje świadomość działania mechanizmu, który informuje, w jakim stopniu podejmowane decyzje są zgodne z celem przedsiębiorstwa. Globalizacja rynków kapitałowych
zwiększa presję na przedsiębiorstwa, aby koncentrowały się na podstawowym celu
finansowym, a więc tworzeniu wartości dla właścicieli. Szczególnie istotne jest
szybkie wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie, a zatem czynnik czasu odgrywa
coraz większą rolę, ponieważ, jak pokazują liczne przykłady, rynki kapitałowe nie
dają szans opóźnionym przedsiębiorstwom, przekazując ich aktywa innym.
Czasy geniusza, oryginalnego innowatora zastępuje się zdolnością czerpania
korzyści z sukcesu pojedynczych innowatorów. To właśnie korporacje tworzą u
siebie tę zdolność, którą często opierają na bezpośredniej relacji z klientem. Dzisiaj, gdy rozmawiamy o innowacjach, słyszymy najczęściej o przedsięwzięciach
Microsoftu, Yahoo, Google czy IBM. Globalne korporacje ustalają nowe reguły
7
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gry. Oznacza to, że globalny biznes przejmuje kontrolę nad innowacjami i prawo
do czerpania korzyści z nich. Badania pokazują, że korporacje dostarczają 80-90%
całości 1,5 mln nowości na rynek każdego roku. Korporacje wsparte dużymi środkami wykorzystują rosnącą liczbę nowych form komunikacji ze swoimi klientami
poprzez Internet, telefon i bezpośrednią pocztę, które powoli wypierają „klasyczne” metody komunikacji z klientem.
Technologia informacyjna stała się zasobem komplementarnym w procesie innowacji i stworzyła szansę realizacji biznesu w globalnych przedsiębiorstwach. Na
tej podstawie możemy powiedzieć, że innowacje stanowią o efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy zauważyć, że przedsiębiorstwa
powinny projektować swoje systemy innowacji, ponieważ bez nich ciągle niedostatecznie angażują się w budowanie komunikacji z klientem. Relacje te powinny być
tworzone odpowiednio do wprowadzanego modelu procesu biznesu.
Proces biznesu stanowi o kreacji zbioru danych, które powinny doprowadzić
system do użytkownika końcowego. Sukces można wyrazić w korzyściach ekonomicznych. Mechanizm rynku podaży i popytu jest poddawany perforacji, która
pozwoli korporacjom przejąć korzyści.
Korporacje tworzą w tym celu rynek wewnętrzny, na którym odbywa się 60%
transakcji. Natomiast na rynku zewnętrznym są budowane sieci, które pozwolą
odpowiednio zarządzać zarówno wejściami, jak i wyjściami systemu innowacji.
Chociaż proces pomiaru wydaje się trudny koncepcyjnie i praktycznie, to jednak z
podglądu odpowiednich zbiorów danych nie można zrezygnować, ponieważ to
właśnie on będzie decydował o innowacyjności przedsiębiorstwa.
Tradycyjnie organizacje w podejmowaniu decyzji wykorzystują wskaźniki jednego działu przedsiębiorstwa (np. marketingu, finansów, b+r), które są związane z
daną działalnością. Często interpretuje się te wskaźniki w oderwaniu od całościowych wyników danego przedsiębiorstwa i bez odniesienia do bazy porównań oceniających. Elastyczność działania i szybkość realizacji strategii uwarunkowana jest
podejściem, które identyfikuje cały system innowacji. Badanie tego rodzaju zdolności wymaga gromadzenia dodatkowych danych i prowadzenia analiz, które pomogłyby ocenić innowacyjność przedsiębiorstwa.

4. Podstawowe miary systemu innowacji przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo, identyfikując system może wykorzystywać wiele źródeł
(rys. 3). Szczególnie istotne są dane generowane przez klienta, rynek i finanse
przedsiębiorstwa. Mierniki muszą być zharmonizowane z celami, aby można było
śledzić wyniki i uzyskać informację zwrotną, która ułatwi decyzję w odniesieniu
do przyszłości. Oznacza to, że powinny charakteryzować:
– oceny klienta,
– wskaźniki rynkowe,
– wskaźniki finansowe.
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Można przyjąć, że system innowacji kreowany jest przez te trzy podstawowe obszary.
W ujęciu strategicznym projekty zakładające wprowadzenie innowacji powinny
być ukierunkowane na stworzenie przewagi konkurencyjnej lub przynajmniej na
utrzymanie bieżącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W takim ujęciu konieczne jest monitorowanie zamierzeń oraz działalności prowadzonej przez konkurencyjne przedsiębiorstwa. Wskaźniki oceny systemu innowacji powinny obejmować cały
system zarządzania procesem innowacji. Celem takiego podejścia jest umożliwienie
klientowi (ostatecznemu użytkownikowi) interpretacji takich czynników, jak:
– cykl życia innowacji,
– wydatki na innowacje,
– średni czas potrzebny do zakończenia danej fazy innowacji,
– zasoby lokowane w projekty,
– opinie klientów.
Rynek dostarcza danych dotyczących:
– wzrostu przychodów po wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań,
– udziału innowacji w rynku,
– redukcji kosztów w relacjach z klientem,
– poprawy wizerunku produktu i przedsiębiorstwa (rating).

Oceny
klienta

Mierniki
innowacji

Wskaźniki
rynkowe

Wskaźniki
finansowe

Wskaźniki konkurencji

Rys. 3. Podstawowe obszary miar systemu innowacji
Źródło: opracowanie własne.

–
–

W konstrukcji wskaźników finansowych wykorzystuje się:
wartość aktywów trwałych i obrotowych,
wartość kapitału pracującego (różnica pomiędzy aktywami bieżącymi i zobowiązaniami bieżącymi),
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–
–
–
–

marżę zysku netto,
marżę zysku brutto,
wartość przychodów netto ze sprzedaży,
wartość przepływów pieniężnych.
Jak wskazują badania (rys. 4), zwykle za podstawowe uważa się najprostsze
mierniki – wartość przychodów netto ze sprzedaży oraz marżę zysku netto.

Rys. 4. Mierniki innowacji
Źródło: R.S. Jonash, T. Sommerlatte, The Innovation Premium – How Next Generation Companies
are Achieving Preak Performance and Profitability, Arthur D. Little, Inc., Cambridge 1999, s. 74.

Najogólniej można powiedzieć, że istotne jest pokazanie, co premiuje innowacje. Następnie przystępuje się do wyjaśnienia innowacyjności, a zatem tego, jak
ocenia się zdolność organizacji do podejmowania tej aktywności. W rozważaniach
przyjmuje się, że wyjaśniający zakres badań realizowany jest na próbie przedsiębiorstw Unii Europejskiej.

5. Metody oceny innowacyjności w krajach członkowskich
Efekty działalności badawczo-rozwojowej z punktu widzenia kraju są także
rozpatrywane przez pryzmat innowacyjności przedsiębiorstw. Najnowsze wyniki
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zawierające również wybrane dane z krajów członkowskich umieszczono w raporcie „Innowacje w Europie. Rezultaty z Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii”8.
Raport bazuje na badaniach trzeciej edycji badań Community Innovation Survey
(CIS 3) przeprowadzonych w 2000/2001 na próbie 60 000 przedsiębiorstw Unii
Europejskiej. Metodologię badań oparto na podręczniku Oslo (Oslo Manual).
Podstawowe wskaźniki określające innowacyjność:
1. Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną:
a) ogółem,
b) w podziale na przemysł i usługi.
2. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w podziale na innowacje produktowe i procesowe.
W ramach CIS 3 zebrano również dane dotyczące zmian w obszarach: strategii,
zarządzania, organizacji i marketingu. Stwierdzono, że innowacyjne przedsiębiorstwa
są również bardziej skłonne do przeprowadzania zmian w wymienionych obszarach9.
1. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną.
2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną.
3. Źródła innowacji (wewnętrzne i zewnętrzne).
4. Wzrost wartości przychodów netto ze sprzedaży (w ujęciu procentowym):
a) ogółem,
b) w podziale na przemysł i usługi.
Powszechność zastosowania metodologii podręcznika Oslo umożliwia ocenę
przedsiębiorstwa na tle kraju lub regionu. Całościowe badania pozwalają wyjaśnić,
jak wyglądają różnice między przedsiębiorstwami innowacyjnymi i mniej innowacyjnymi. Stanowi również sugestię systematycznego podejścia do problemu mierzenia innowacyjności w przedsiębiorstwie.
W większości dużych przedsiębiorstw kluczem innowacyjności jest zachęcenie
tych organizacji wraz z ich menedżerami do jasnego zrozumienia, jak ich działania
i podejmowane decyzje wpływają na system innowacji za pośrednictwem dokonywanych wyborów strategicznych. Decyzje te dotyczą tego, kiedy należy zmieniać,
kiedy należy się rozwijać, a zatem jak podejmować decyzje strategiczne oraz jak
zarządzać operacyjną działalnością, aby jak najlepiej wykształcić i utrzymać zdolność organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji.
W małych i średnich przedsiębiorstwach może decydować o tym jego właściciel,
grupa innowatorów oraz współpraca przedsiębiorstwa w tworzonych klastrach
przemysłowych. Wzrost innowacyjności organizacji ze względu na uczestnictwo
przedsiębiorstwa w efektywnie działającym klastrze jest powszechnie podkreślany.
8 Innovation in Europe. Results for the EU, Iceland and Norway, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg 2004.
9 Tamże, s. 22.
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Zarówno wiedza, jak i innowacje przepływają między jednostkami współpracującymi, zarówno kanałami sformalizowanymi, jak i przez nieformalne kontakty
osób; dzięki temu mogą powstawać nowe produkty, usługi lub segmenty rynku.

6. Podsumowanie
Ukierunkowanie na mierzenie efektywności spowodowane jest coraz powszechniejszym dążeniem przedsiębiorstw do tworzenia wartości dla właścicieli,
co wymusza zastosowanie wskaźników finansowych w ocenie efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Oznacza to, że menedżerowie w kreowaniu
wartości dla udziałowców powinni wykorzystać system, który eksponuje maksymalną wartość spółki z punktu widzenia inwestorów oraz powoduje generowanie
przepływów gotówkowych powyżej kosztu kapitału, ponieważ to umożliwia zaspokojenie oczekiwań innych grup interesariuszy (społeczności lokalnej, a w tym
klientów). Z drugiej strony ocena taka jest bardzo utrudniona ze względu na nierzadko trudne do oszacowania przepływy pieniężne z takich projektów. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem staje się zatem zastosowanie mierników bazujących
na danych z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Mierniki te, powszechnie uważane za przestarzałe w świetle teorii tworzenia wartości przedsiębiorstwa, powinny być jednak rozpatrywane w formie modelu. Innowacyjność jest
uzależniona od konkretnej sytuacji: różni się nie tylko w zależności od przedsiębiorstwa, zależy także od pozycji wyjściowej i czasu, w którym zarządza się procesem innowacji. Jednocześnie nie liczy się to, gdzie się zaczyna, ale co się robi od
tego punktu, określając czynniki wpływające na innowacyjność i realizowaną strategię. Wymagania wobec organizacji ukierunkowanej na innowacje mają różny
charakter, obok inspirowania pomysłowości podkreśla się efektywne wykorzystanie informacji w ocenie procesów związanych z poszukiwaniem, wdrażaniem i
upowszechnianiem innowacji. Należy przy tym zauważyć, że charakterystyka poszczególnych czynników stanowi specyfikę branży, co powinno być rozpatrywane
w ramach doboru metod oceny innowacyjności, która sprzyja formułowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa.
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STRATEGIC CHANGES IN SHAPING OF AN INNOVATIVE COMPANY
Summary
Innovation is one of the most important sources of competitive advantage. Value creation is the
primary target, however, it allows for a small degree of flexibility in designing the strategy. Companies should use simplified financial metrics in their decision making process to ensure flexibility in
their strategy that allows for faster market response and even proactive ventures.
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NIEKTÓRE ASPEKTY OUTSOURCINGU
PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

1. Wstęp
Procesy globalizacyjne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy spowodowały, iż współcześnie przedsiębiorstwa w procesie generowania innowacji coraz częściej wykorzystują wiedzę zewnętrzną, w tym wiedzę tworzoną przez instytucje otoczenia biznesu. Menedżerowie decydują się na tzw. zewnętrzny tryb prac badawczo-rozwojowych. Obejmuje on przede wszystkim outsourcing, współpracę z instytucjami publicznymi oraz współpracę z innymi przedsiębiorstwami, również w formie
aliansów technologicznych. Przedmiotem niniejszego opracowania jest jeden ze
sposobów generowania innowacji, jakim jest outsourcing prac badawczo-rozwojowych. Współcześnie zyskuje on coraz bardziej na znaczeniu, m.in. ze względu na
rosnący koszt prac badawczo-rozwojowych oraz związane z nim ryzyko.

2. Pojęcie i rodzaje outsourcingu
Określenie outsourcingu pochodzi z języka angielskiego. Jest skrótem od wyrażenia outside-resource-using, które oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Współcześnie pojęcie to jest szeroko stosowane zarówno w literaturze zagranicznej, jak i polskiej. Można przy tym spotkać dwa zasadnicze ujęcia outsourcingu.
Po pierwsze, jako metody zarządzania polegającej na „korzystnaniu z usług podmiotu zewnętrznego w celu wsparcia procesów biznesowych” [Nawrocki 2006, s. 4]. Po
drugie, outsourcing określa się jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, polegające
na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego niektórych funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym
[Trocki 2001, s. 13]. Od outsourcingu należy odróżnić kooperację. Głównym kryterium odróżnienia jest sposób współpracy z zewnętrznymi realizatorami funkcji
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lub procesów. Jeśli ciężar realizacji współpracy spoczywa na przedsiębiorstwie,
wówczas mówimy o kooperacji. Jeśli natomiast zewnętrzny wykonawca przyjmuje
w całości organizację współpracy, mówimy wóczas o outsourcingu.
Współcześnie głównymi rodzajami outsourcingu stosowanymi przez przedsiębiorstwa są:
1. Zlecanie funkcji – przedsiębiorstwo przekazuje innemu ogniwo swojego łańcucha wartości. Najczęściej zlecane są usługi pomocnicze, np. sprzątanie. Jest to
jednak rozwiązanie krótkookresowe, często wybierane nie dlatego, że harmonizuje
z perspektywą strategicznego rozwoju firmy, lecz wskutek konieczności szybkiego
uporania się z problemem.
2. Outsourcing usług – staranny dobór i zaangażowanie wyspecjalizowanych
dostawców zewnętrznych, co pozwala firmie na nowo zdefiniować tę działalność,
skupić się na niej i w razie potrzeby ożywić dzięki dostępowi do kompetencji i doświadczeniu wykonawcy usługi. Przy odpowiednim podejściu przedsiębiorstwo może odnieść korzyści ze współpracy z dostawcą na poziomie strategicznym i w rezultacie skupić się na tym, co generuje przewagę konkurencyjną [Trocki 2001, s. 13].
3. Insourcing – alternatywny sposób zapewnienia wzrostu wydajności dzięki
udoskonaleniu działalności w jednej dziedzinie i wykonaniu jej na rzecz innych
firm. W ten sposób można podnieść kwalifikacje i wykorzystać majątek przedsiębiorstwa przy stosunkowo niskich kosztach jednostkowych. Nie oszczędza się
wprawdzie czasu pracy kierowniczej, ale można wyodrębnić samodzielną jednostkę biznesową specjalizującą się w wycinkowej działalności, która jest zbyt ważna
lub trudna, aby zlecić jej wykonanie w ramach outsourcingu.
4. Co-sourcing – wzajemne oddziaływanie dostawcy i odbiorcy usług jest silniejsze niż w zwykłym outsourcingu. Oznacza to, że firma podstawowa deleguje
swój personel lub menedżerów do obsługi zlecenia, ale nie może sobie pozwolić na
utratę tych pracowników ze względu na specjalistyczną wiedzę.
5. Udział w korzyściach – długoterminowy związek dwóch stron dokonujących
inwestycji i uczestniczących z korzyściach w miarę ich narastania, według uzgodnionej wcześniej formuły. W ten sposób ponoszą ryzyko i powinny dzielić się korzyściami. Jeżeli taki związek nie przyniesie spodziewanych efektów, dostawca nie
ma gwarancji zwrotu z poniesionych nakładów [Gay, Essinger 2002, s. 14-15].
Przyczyn wykorzystania wymienionych rodzajów outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest wiele. Amerykański Instytut Outsourcingu określił dziesięć najważniejszych przyczyn stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa. Uznano, że
zapewnia on możliwość osiągnięcia następujących celów:
– redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
– zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności,
– uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
– zwolnienie własnych zasobów do innych celów,
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uzyskanie zasobów, którymi organizacja nie dysponuje,
przyśpieszenie pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
uporanie się z funkcją trudną do wykonania lub niemożliwą do kontrolowania,
pozyskanie kapitału,
podział ryzyka,
dopływ gotówki [Gay, Essinger 2002, s. 16-17[.
Po określeniu pojęcia outsourcingu należy przyjrzeć się bliżej outsourcingowi
prac badawczo-rozwojowych, a szczególnie jego determinantom.

3. Outsourcing prac badawczo-rozwojowych
Outsourcing prac badawczo-rozwojowych oznacza z reguły zlecenie określonych faz projektów takim podmiotom z otoczenia, które posiadają relatywnie lepsze kompetencje w prowadzeniu tych prac od zleceniodawcy. Istnieje wiele przesłanek zlecania prac badawczo-rozwojowych jednostkom zewnętrznym. Na przykład w raporcie UNCTAD wymienia się osiem zasadniczych determinant, które
przesądzają o prowadzeniu określonych prac badawczo-rozwojowych w ramach
własnych ośrodków b+r lub o ich zlecaniu podmiotom z otoczenia przedsiębiorstw
[World Investment Report 2005, s. 171]:
• Nieskodyfikowany charakter wiedzy i stopień potrzebnej koordynacji – jeżeli
koszty transferu takiej wiedzy z zewnętrznego źródła są wyższe niż korzyści,
wówczas korporacja zdecyduje się na rozwój w ramach własnej struktury b+r.
• Stopień outsourcingu produkcji – im większa skala outsourcingu produkcji, tym
większe prawdopodobieństwo przyjęcia outsourcingu innowacji produktowych.
• Znaczenie funkcji b+r dla kluczowych atutów korporacji – im wyższa ranga
funkcji b+r w korporacji, tym większe prawdopodobieństwo, że firma będzie
starała się chronić swą konkurencyjność, kluczowe kompetencje czy reputację
innowatora przez minimalizowanie zastosowania outsourcingu w zakresie b+r.
Koszty utraty przewagi innowacyjnej mogłyby być ogromne, zwłaszcza dla
korporacji transnarodowej będącej liderem rynkowym.
• Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności i sprzęt – gdy innowacja
produktowa staje się bardzo złożona i modularna w swej naturze, wiążąc się z
zastosowaniem szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy eksperckiej (np. projektowanie półprzewodników), tym mniej praktyczne jest dla pojedynczej firmy prowadzenie wszystkich etapów projektu b+r. Może to zatem skłaniać do
szerszego zastosowania źródeł zewnętrznych w procesie innowacyjnym.
• Coraz bardziej multidyscyplinarna i multitechnologiczna natura innowacji –
konieczność uzupełniania kompetencji korporacji zewnętrznymi źródłami,
szczególnie w odniesieniu do skomplikowanych procesów wytwórczych (opartych
na wielu technologiach czy ich grupach), skłania do stosowania outsourcingu.
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Zapotrzebowanie na drogie rutynowe testy i prace inżynierskie – jest to przesłanka zwiększająca prawdopodobieństwo wykorzystania outsourcingu (szczególnie gdy korporacja może zaoszczędzić na kosztach i skali ryzyka).
• Zapotrzebowanie na szybką innowację – wiąże się to głównie z omawianą wyżej koniecznością zaspokojenia określonych potrzeb rynku. Korporacje mogą
być skłonne do skorzystania z outsourcingu, jeśli skróci to czas potrzebny na
opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej.
• Konieczność redukcji kosztów – w niektórych sektorach producentów dóbr
konsumenckich (np. elektronika użytkowa) wiodące firmy muszą stale dostarczać
i unowocześniać całe linie produktowe (dając klientom duży wybór pod względem
parametrów urządzenia), oferując je po wysoce atrakcyjnej (niskiej) cenie. Pozostając pod presją utrzymywania określonych kosztów (np. prac projektowych produktu), korporacje również w tym przypadku mogą być skłonne do korzystania
z zewnętrznych podmiotów, wyspecjalizowanych w takiej działalności.
Można również zauważyć, iż współcześnie duże przedsiębiorstwa poszukujące
innowacji technologicznych zorientowanych na zaspokojenie określonych potrzeb
klientów czy rynków mogą korzystać z tzw. innowacji otwartego rynku (ang. open-market innovation). Polegają one na opracowaniu innowacji przez korporację z
pomocą tzw. zewnętrznych wynalazców (ang. outside inventors). Może to oznaczać również zakup konkretnych technologii czy dobrze sformułowanych koncepcji innowacji na wolnym rynku od innych podmiotów (głównie firm) lub nawet
jednostek – wybitnych specjalistów – w danej dziedzinie1. Wykorzystanie tego
sposobu opracowania innowacji pozwala na uzyskanie korzyści zarówno przez
przedsiębiorstwo kupujące pomysły, jak i sprzedające. I tak:
1. Kupno pomysłów pozwala na zwiększenie sprzedaży nowych produktów w
porównaniu z konkurentami nie korzystającymi z takiego outsourcingu.
2. Sprzedaż pomysłów jest dobrym sposobem na zebranie środków pieniężnych
na własne b+r i zatrzymanie utalentowanych ludzi – przedsiębiorstwa mogą sprzedawać określone pomysły, technologie itp., pobierając za to np. opłaty licencyjne.
Świadomość pracowników b+r, że wyniki ich pracy są upowszechniane przez macierzystą firmę, jest dodatkową motywacją do dalszego wysiłku.
3. Sprzedaż pomysłów pozwala firmie zmierzyć realną (rynkową) wartość innowacji i upewnić się, czy dalsze inwestowanie w projekty b+r poświęcone takim
koncepcjom jest uzasadnione.
4. Eksportowanie i importowanie pomysłów pozwala korporacjom sprecyzować, co robią najlepiej z punktu widzenia jakości i kosztu dla klienta [Rigby, Zook.
2002, s. 82-84].
•

1 Strategię outsourcingu większości prac b+r przyjął Procter & Gamble, określając to jako podejście connect-and-develop, tzn. łączenia wysiłków wielu podmiotów z otoczenia korporacji na rzecz
generowania nowości produktowych; zob. szerzej: [Huston, Sakkab 2006].
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W praktyce większość dużych przedsiębiorstw stosuje tryb mieszany realizacji
projektów badawczo-rozwojowych przy innowacjach technologicznych. Wybrane
fragmenty projektu zleca się podmiotom spoza przedsiębiorstwa (jako np. podprojekty), a istotne fazy, kluczowe dla zachowania przewagi konkurencyjnej w określonych obszarach kompetencji technologicznych, prowadzone są w ramach własnej
sieci jednostek b+r.
Outsourcing, w tym „innowacje otwartego rynku”, dotyczą głównie fazy rozwoju konkretnych produktów lub też badań stosowanych podejmowanych pod
kątem identyfikowanych potrzeb rynku. Natomiast w kontekście długofalowego
rozwoju kompetencji technologicznych, które mają służyć kreowaniu nowych rynków czy dziedzin działalności przedsiębiorstwa, zasadnicze znaczenie ma własna
sieć jednostek badawczo-rozwojowych oraz wsparcie działań tej sieci poprzez:
– współpracę z instytucjami badawczymi sektora publicznego,
– współpracę z innymi firmami, głównie na drodze aliansów technologicznych.
Wymienione sposoby korzystania z zasobów zewnętrznych w zakresie generowania innowacji przekraczają jednak ramy niniejszego opracowania.
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SOME ASPECTS OF OUTSOURCING
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT WORKS
Summary
Globalization as well as development of economy caused that enterprises in case generating innovation more and more often used external knowledge. The managers decide on using the external of research and development works. It includes first of all: the outsourcing, co-operation with public institutions, co-operation with different enterprises, technological alliances. The paper presents the way of
generating the innovation with the use of outsourcing of research and development works by enterprises.
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1. Wstęp
Prędkość zmian, złożoność i związana z nimi niepewność występująca w otoczeniu utrudniają proces zarządzania organizacją. W otoczeniach dynamicznych
budowanie i zarządzanie kompetencjami wymaga elastyczności w zdobywaniu i
efektywnym rozlokowaniu nowych zasobów w zmieniających się okolicznościach.
Skuteczna strategia i związany z nią rozwój kompetencji muszą być kształtowane z
wykorzystaniem dokładnego zrozumienia otoczenia organizacji [Stonehouse i in.
2001, s. 79].
Niewątpliwie zmiany zachodzące w otoczeniu podmiotów gospodarczych powinny być na bieżąco identyfikowane i uwzględniane przez naczelne kierownictwo
przedsiębiorstw przy formułowaniu strategii, a także przy projektowaniu struktury
organizacyjnej, w ramach której będzie realizowana strategia.
Złożone organizmy gospodarcze, wśród których można wyróżnić ugrupowania
gospodarcze, tj. koncerny i holdingi prowadzące działalność w skali światowej,
podlegają oddziaływaniu globalnego otoczenia, które może wywierać istotny
wpływ na ich funkcjonowanie. Z drugiej jednak strony poszczególne jednostki
ugrupowań gospodarczych zlokalizowane w różnych krajach świata podlegają
wpływowi otoczenia kraju goszczącego. Dlatego jest oczywiste, że powinny one
monitorować lokalne otoczenie, w którym prowadzą działalność gospodarczą.
Globalne otoczenie organizacji można scharakteryzować za pomocą trzech
istotnych cech [Stonehouse i in, 2001, s. 79]:
– dynamiczności – czynniki otoczenia mają tendencje do zmian, a ich dynamika
wzrasta w funkcji czasu,
– złożoności – siły działające w otoczeniu są liczne, trudne do zrozumienia pojedynczo, a relacje pomiędzy nimi stają się w coraz większym stopniu niejasne,
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burzliwości – pojawiające się zmiany dążą w różnych kierunkach, różna jest
ich skala i nie zawsze dają się ułożyć według rozpoznawalnego lub przewidywalnego wzoru.
Zmieniające się dynamicznie otoczenie (lokalne, regionalne, międzynarodowe i
globalne) funkcjonowania podmiotów gospodarczych może determinować ich
rozwój lub też schyłek. Praktyka gospodarcza wskazuje na liczne przykłady firm,
które pod wpływem zmieniającego się otoczenia wykorzystały szanse i znacznie
zwiększyły swoje rozmiary, zdywersyfikowały działalność i zwiększyły swoje
terytorium działania.
Celem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania rozwoju złożonych
organizmów gospodarczych, które rozkwitły dzięki ekspansji geograficznej.

2. Od przedsiębiorstwa jednozakładowego
do wieloczłonowego podmiotu gospodarczego
Działalność gospodarcza jest najczęściej działalnością wielopodmiotową.
Oznacza to, że do jej realizacji niezbędne jest współdziałanie wielu podmiotów:
osób fizycznych, zespołów ludzi i instytucji. Współdziałanie podmiotów w ramach
ich domeny aktywności tworzy struktury działalności gospodarczej [Trocki 2004,
s. 13]. Charakterystykę owych struktur przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Charakterystyka struktur działalności gospodarczej
Rodzaje struktur
Elementy struktur
Struktury
Niesamodzielne prawnie podmioty gospodarcze;
organizacyjne
jednostki, komórki i stanowiska organizacyjne różnych
szczebli i różnego rodzaju organizacji gospodarczych
Struktury
Samodzielne prawnie podmioty gospodarcze w postaci
kapitałowe
spółek kapitałowych: spółki komandytowej, spółki z o.o.,
spółki akcyjnej
Struktury
Samodzielne prawnie i niezależne podmioty w dowolnej
kontraktowe
formie organizacyjno-prawnej: osób fizycznych, przedsiębiorstw indywidualnych, spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych itd.

Postać
Przedsiębiorstwo

Grupa kapitałowa

Sieć powiązań
gospodarczych

Źródło: opracowanie na podstawie [Trocki 2002, s. 313].

Zdaniem H. Jagody każde przedsiębiorstwo podlega procesowi ewolucji. Zaczyna swój byt w chwili założenia, po czym się rozwija, powiększając swój potencjał techniczny i ekonomiczny [Haus, Jagoda 1995, s. 44]. Rozwój przedsiębiorstwa może być skutkiem dwojakiego – niezależnego od siebie bądź współwystępującego – rodzaju działań: wzrostu wewnętrznego i wzrostu zewnętrznego. Wzrost
wewnętrzny oparty jest głównie na tworzeniu zdolności produkcyjnych, przerobowych, usługowych itd. w następstwie inwestycji rzeczowych w ramach dotychcza-
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sowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa lub w nowo tworzonych jednostkach organizacyjnych o różnym charakterze. Alternatywą wzrostu wewnętrznego
jest wzrost zewnętrzny, którego przejawem jest przede wszystkim współdziałanie z
innymi podmiotami gospodarczymi. Może mieć ono charakter bardziej luźny
(w ramach kooperacyjnych form współdziałania) lub bardziej ścisły (w ramach
form koncentracyjnych) [Haus, Jagoda 1995, s. 44-45].
Wynikiem procesów koncentracji zewnętrznej i wewnętrznej jest powstawanie
podmiotów gospodarczych różniących się od „klasycznego przedsiębiorstwa”.
Złożoność i wielkość skali prowadzonej działalności gospodarczej zmuszają do
wykonywania jej przez podmioty złożone z wielu członów, które są jednak w różnym stopniu zintegrowane, tworząc organizmy gospodarcze o zróżnicowanym
stopniu spoistości organizacyjnej. Typem wieloczłonowego podmiotu gospodarczego jest ugrupowanie gospodarcze [Koziński 1996, s. 20].
Uwzględniając zatem rozmiary organizacji, obszar działania oraz stopień dywersyfikacji przedmiotu działalności, można wyodrębnić trzy etapy ewolucji
przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym (rys. 1); począwszy od przedsiębiorstwa
jednozakładowego, poprzez przedsiębiorstwo wielozakładowe, do najbardziej złożonego organizmu, jakim jest ugrupowanie gospodarcze.

średni

Przedsiębiorstwo
wielozakładowe

Przedsiębiorstwo
jednozakładowe

mały

Stopień dywersyfikacji

wielki

Ugrupowanie
gospodarcze
(koncern,
holding)

mały

średni
Rozmiar organizacji

Rys. 1. Ewolucja przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym
Źródło: opracowanie własne.

wielki
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Jak wynika z rysunku, ostatnim etapem ewolucji przedsiębiorstwa jest ugrupowanie gospodarcze, składające się z wielu podmiotów, zarządzanych przez wydzieloną jednostkę, tzw. firmę-matkę. Możliwy jest dalszy rozwój ugrupowania, który
może odbywać się na trzech płaszczyznach:
– zwiększania skali dotychczasowej działalności,
– ekspansji geograficznej, przejawiającej się penetracją coraz większego terytorium geograficznego,
– dywersyfikacji działalności, sprowadzającej się do wzbogacenia istniejącego
przedmiotu działalności.
Wszystkie te płaszczyzny mogą występować jednocześnie lub też każda z nich
może być realizowana osobno. W dalszych rozważaniach przedmiotem zainteresowania autora będzie ekspansja geograficzna.
Zwiększanie obszaru działania ugrupowania może odbywać się na trzy sposoby:
– sprzedaż produktów do nowych krajów,
– lokalizowanie jednostek gospodarczych w tych regionach świata, w których
ugrupowanie nie prowadziło działalności lub też
– wykup firm umiejscowionych w krajach, w których ugrupowanie wcześniej
nie było obecne.
W organizmach gospodarczych, które poszerzają swoje terytoriom działania i
koncentrują działalność na wytwarzaniu i oferowaniu produktów konsumpcyjnych
dla szerokiego grona finalnych odbiorców z różnych krajów świata, ważnym elementem wykorzystywanym w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest marketing
i jego odpowiednie usytuowanie w strukturze podmiotu gospodarczego. W zależności od przyjętej strategii w zakresie działalności międzynarodowej przez firmę-matkę jednostki zależne ugrupowania mogą mieć większą lub mniejszą samodzielność decyzyjną w zakresie działalności marketingowej. Stopień swobody decyzyjnej menedżerów w zakresie marketingu będzie determinował miejsce usytuowania jednostki ds. marketingu w strukturze podmiotu zależnego ugrupowania. Istnieje
prawdopodobieństwo, że jeżeli będzie to znaczna swoboda, to ta jednostka będzie
lokalizowana wysoko w hierarchii zarządczej, w przeciwnym razie będzie odwrotnie.
Biorąc zatem pod uwagę ekspansję geograficzną jako płaszczyznę w rozwoju
dużych organizmów gospodarczych, można wyróżnić trzy typy ugrupowań, charakteryzujące się zarówno odmiennymi cechami, jak i strategiami w zakresie elementów marketingu-mix (tab. 2).
Słuszny wydaje się pogląd głoszony przez autorów publikacji Globalizacja. Strategia i zarządzanie [Stonehouse i in. 2001, s. 201], że realizowanie funkcji marketingu
we wszystkich krajach pociąga za sobą duże rozproszenie działalności w sensie geograficznym. Jednakże skoncentrowanie działań marketingowych w skali globalnej tam,
gdzie pozwalają na to warunki, w tym produkcji materiałów promocyjnych, utworzenia centralnych służb sprzedaży, centralnego serwisu, scentralizowanych szkoleń oraz globalnej reklamy, pozwala uzyskać istotną przewagę konkurencyjną.
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Ugrupowanie
transnarodowe

Ugrupowanie
wielonarodowe

Ugrupowanie międzynarodowe

Typ ugrupowania

Tabela 2. Typy ugrupowań w ramach ekspansji gospodarczej

Cechy charakteryzujące

Silna pozycja jednostki macierzystej oraz większy wpływ gospodarki i kultury kraju macierzystego na działanie i kulturę organizacyjną całego przedsiębiorstwa, łącznie z jego zagranicznymi filiami i jednostkami zależnymi. Ten typ
przedsiębiorstwa czerpie zwykle wzorce produktów, technologii i metod zarządzania z jednostki macierzystej, która monopolizuje albo
silnie koncentruje u siebie wybrane funkcje
strategiczne. Jednostka macierzysta chętnie obsadza stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych menedżerami delegowanymi z centrali.
Organizacja złożona z jednostki macierzystej
i zwykle z większej liczby jednostek zależnych
zlokalizowanych za granicą. Jednak stopień
decentralizacji zarządzania jest tutaj wyższy,
co jest uwarunkowane potrzebą większego
dostosowania działalności zagranicznych jednostek do wymagań ich otoczenia, którego
gusty i preferencje wyraźnie różnią się od panujących w kraju macierzystym.
Łączą tendencje globalizowania swej działalności z dostosowaniem produktów do gustów
i preferencji nabywców z różnych krajów. Są to
przede wszystkim duże i bardzo duże organizacje o specyficznym zespole cech, do których
zalicza się m.in. suwerenność ekonomiczną,
złożoność organizacyjną, rozproszenie geograficzne. Preferują tworzenie całkowicie własnych jednostek za granicą.

Znaczenie
otoczenia
w kraju
goszczącym

Strategia w zakresie
marketingu

Małe

W krajach posiadających chłonny rynek przedsiębiorstwo
rozwija marketing, dokonuje
w ograniczonym zakresie dostosowania oferty do wymagań lokalnych. Przedsiębiorstwo sprawuje zwykle centralną kontrolę nad marketingiem
i rozwojem produktu.

Duże

Możliwe pełne przystosowanie marketingu-mix do wymagań lokalnych. Lokalizacja w
kraju goszczącym o odpowiednim chłonnym rynku
działalności marketingowej
w strukturze przedsiębiorstwa.

Średnie
lub duże

Dążenie przedsiębiorstwa
do obniżenia kosztów działalności przy jednoczesnym
dostosowania marketingu-mix
do warunków lokalnych.

Źródło: opracowanie na podstawie [Czupiał 2001, s. 402-403; 2002, s. 18-19].

3. Lokalizacja jednostki ds. marketingu
w strukturze ugrupowania gospodarczego
W strukturze ugrupowania gospodarczego jest wiele miejsc kandydujących do
realizowania funkcji marketingowej. Możliwy jest wybór jednego z trzech wariantów.
1. Usytuowanie jednostki organizacyjnej ds. marketingu na szczeblu firmy-matki.
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Spółka-matka

Finanse

Marketing

Dyrektor regionu A
Ameryka Północna

Spółka-córka
A1

Produkcja

Controlling

Dyrektor regionu B
Europa

Komórki
marketingowe

Spółka-córka
A2

Spółka-córka
B1

Spółka-córka
B2

Rys. 3. Usytuowanie komórek marketingowych na szczeblu centrali i regionu
w strukturze ugrupowania gospodarczego
Źródło: opracowanie na podstawie [Decyzje... 2002, s. 325; Nieschlag, Dichtl, Horschgen 1994, s. 1000].

W strukturze ugrupowań gospodarczych, w których do tworzenia wewnętrznych jednostek stosuje się kryterium terytorialne, marketing powinien ewoluować
bardziej w kierunku decentralizacji niż centralizacji – jak zaznaczono na rys. 3.
Wynika to z ekspansji na rynki zagraniczne charakteryzujące się odmiennymi cechami (np. zróżnicowaną sytuacją społeczną, ekonomiczną, polityczną czy gospodarczą), a to wymusza dostosowanie oferty produktowej do potrzeb każdego regionu.
Spółka-matka

Centralne
sztaby

Centralny
marketing

Centralny dział
personalny

Spółka-córka, kraj I

Centralne
badania
i rozwój

Kierownictwo
regionu I

Centralna
technika
Kierownictwo
regionu II

Centralne
sztaby

Centralny dział
finansowy

Spółka-córka, kraj II

Rys. 4. Usytuowanie komórek marketingowych na szczeblu centrali w ugrupowaniu gospodarczym
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Decyzje... 2002, s. 520].
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2. Lokalizacja jednostki ds. marketingu zarówno na szczeblu firmy-matki, jak i
podmiotów zależnych.
3. Alokacja jednostki ds. marketingu wyłącznie na poziomie jednostek zależnych.
W celu zilustrowania w ujęciu modelowym struktur organizacyjnych ugrupowań
gospodarczych rozpatrywane dalej warianty dotyczyć będą wieloczłonowych podmiotów dla których ekspansja geograficzna jest płaszczyzną rozwoju. Umiejscowienie
komórek marketingowych w strukturze międzynarodowej przedstawiono na rys. 2.
Prezes korporacji międzynarodowej
Organizacja
Marketing

Pracownicy

Produkcja

Finanse

Linia produktów
Dział
produktu globalnego A
Marketing
Krajowe
filie/oddziały
produktu

Zarządzanie

Dział
produktu globalnego B
Marketing
Krajowe
filie/oddziały
produktu

Dział kadr
i inne działy

Inne działy
produktu globalnego
Marketing
Krajowe
filie/oddziały
produktu

Rys. 2. Międzynarodowa struktura działań firmy oparta na linii produktu
Źródło: [Davidson, Haspeslagh 1982, s. 180].

Struktura ta ułatwia pozycjonowanie produktu, prowadzenie odpowiedniej strategii międzynarodowej na rynkach poszczególnych krajów. Menedżerowie działów
posiadają dość znaczącą autonomię w zakresie decyzji dotyczących m.in. marketingu. Rola centralnego marketingu sprowadza się do wspierania i pomagania w zakresie realizacji strategii marketingowej konkretnym działom produktu globalnego.
Usytuowanie komórek ds. marketingu w strukturze ugrupowania gospodarczego
utworzonego według kryterium terytorialnego (regionu) przedstawiono na rys. 3. Komórki marketingowe są usytuowane na szczeblu centrali i regionu. W centrali firmy
zajmują się doradztwem i wspomaganiem poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za dany region w zakresie konkretnych elementów funkcji marketingowej, takich
jak: public relations, reklama czy nowe produkty. Natomiast na szczeblu regionu realizują one zadania w obszarze dostosowania cen i reklamy do uwarunkowań lokalnych,
prowadzą badania marketingowe, wybierają pośredników handlowych etc.
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Tak więc, poprzez uwzględnienie specyfiki danego obszaru, m.in. kultury, języka,
poziomu technologii, należy dostosować produkt, cenę, dystrybucję i promocję do
lokalnych/regionalnych uwarunkowań. Jednak jak pisze J. Mazur [Decyzje... 2002,
s. 325], w firmach międzynarodowych geograficzna decentralizacja decyzji marketingowych jest z reguły ograniczana i dotyczy zwykle wybranych funkcji (zwłaszcza sprzedaży, badań rynku, niektórych działań promocyjnych).
W ugrupowaniach gospodarczych, w których spółki-córki zostały wyodrębnione według kryterium geograficznego, komórki marketingowe mogą być także usytuowane na szczeblu centrali firmy. Taką sytuację ilustruje rys. 4.
Zgodnie z tym schematem organizacyjnym firma-matka prowadzi jednolitą politykę marketingową we wszystkich regionach, w których zlokalizowane są podmioty zależne. Zdaniem M. Trockiego [2004, s. 18] koncentracja decyzji na najwyższych szczeblach struktury – w przypadku ugrupowań gospodarczych w firmie-matce – ogranicza myślenie i działania strategiczne na rzecz działań operatywnych.
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DEVELOPMENT OF COMPLEX ENTERPRISES
Summary
The article tries to present complex enterprises’ development. The main focus is on geographical
expansion as a development’s ground of big economic entities. There are also presented various types
of organizational structures of multiadministrative subjects for which territorial expansion determines
various location of organizational entities for marketing in the structure of enterprises’ types.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce

Letycja Sołoducho-Pelc
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PROBLEMY WDROŻENIOWE STRATEGII

1. Wstęp
„Możecie wymyślić najlepszą strategię na świecie, ale jej wartość zależeć będzie
w 90% od umiejętności jej urzeczywistnienia”1. To stwierdzenie trafnie pokazuje, że
w praktyce tworzenie strategii nie jest tak trudne, jak wdrożenie planu strategicznego. Prawidłowe wprowadzenie strategii jest tak istotne, że zostało uznane przez inwestorów za najważniejszą niefinansową miarę służącą ocenie firmy2. Jednak większość przedsiębiorstw nie potrafi zrealizować opracowanej przez siebie strategii,
dlatego jest to jedno z ważniejszych wyzwań, przed którym stają współczesne firmy.

2. Proces wdrażania strategii
Właściwa implementacja strategii jest złożonym i kompleksowym procesem, w
ramach którego założenia strategii realizowane są w praktyce. Działania związane
z wdrażaniem strategii powinny obejmować3:
– przełożenie koncepcji strategicznej na programy wdrożeniowe,
– komunikowanie strategii oraz pozyskanie aprobaty ze strony osób, które ją
realizują,
– opracowanie formalnego systemu kontroli i korekty strategii.
Prawidłowa realizacja strategii wymaga dokonania wyboru odpowiedniego
czasu, ludzi, skoncentrowania ich uwagi na istotnych szczegółach, a wszystkie te
1

A. Brittain, cyt. za H. Simon, Jak znaleźć udaną strategię, „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 12.
M. Barcz, Błędy w budowaniu strategii firmy, „Manager” 2003 nr 1.
3 A. Kaleta, Warunki skutecznego wdrażania strategii, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania
strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. 1, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie
Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003, s. 343.
2
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warunki dotyczą zarówno działań indywidualnych, jak i zbiorowych4. Proces
wdrożenia strategii obejmuje5:
– przełożenie planu strategicznego na strategie funkcjonalne,
– ustalenie planów operacyjnych, konkretnych zadań, terminów i przypisanie ich
poszczególnym wykonawcom,
– określenie niezbędnego budżetu,
– alokację zasobów,
– przystosowanie kultury organizacyjnej,
– opracowanie systemów motywacji,
– monitoring i kontrolę stopnia realizacji poszczególnych celów oraz efektywnego i prawidłowego wykorzystania zasobów i budżetu.
Realizacja strategicznego planu może przynieść różne efekty, zależnie od tego,
czy strategia została właściwie opracowana, czy nie oraz czy proces jej wdrażania
przebiega prawidłowo, czy też nie. Można uznać, że sukces w obszarze zarządzania strategicznego staje się udziałem tych przedsiębiorstw, które umiejętnie wdrażają dobrze opracowaną strategię6. Skuteczność wdrażania strategii zależy od wielu
czynników, które utrudniają, niweczą lub pomagają w realizacji procesu wdrażania
strategii (tab. 1).
Tabela 1. Czynniki wpływające na przebieg procesu wdrażania strategii
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Czynniki zakłócające
ogólnikowo sformułowane cele
odchylenia w realizacji celów
nieodpowiednie informacje
nieodpowiednie powiązanie planowania
strategicznego z systemem kontroli
niekorzystne zmiany w rozmieszczeniu
zasobów
rozpraszanie energii (wzrost liczby problemów
utrudniających implementację)
opóźnianie podejmowania decyzji
niszczenie wiarygodności (pogłoski budzące
nieufność)
ograniczanie zapału pracowników
„bomba głębinowa” (wybuch konfliktów)

Czynniki ułatwiające
− klarowny projekt strategii
− jasna struktura organizacyjna
− systemy (procesy, przepływy) obrazujące
sposób działania firmy
− styl (zachowanie) menedżerów
− pracownicy
− podzielane wartości
− umiejętności posiadane przez firmę

Źródło: G. Dess, A. Miller, Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1993, s. 235; N. Piercy,
Market-led Strategic Change, Butteworth-Heinemann, London 1993, s. 331 (za) I. Penc-Pietrzak,
Wdrażanie strategii, „Manager” 1999 nr 6; D.H. Gray, Uses and misuses of strategic planning, „Harvard Business Review” 1986 nr 1.
4 L. Bossidy, R. Charan, Realizacja: zasady wprowadzania planów w życie, MT Biznes, Warszawa 2003, s. 45.
5 R. Lynch, Corporate Strategy, Pitman Publishing, London 1997, s. 667.
6 I. Penc-Pietrzak, Wdrażanie strategii, „Manager” 1999 nr 6.
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Wdrażanie strategii wymaga łączenia i harmonizowania strategii firmy oraz zachowań ludzi związanych z organizacją, dlatego tak olbrzymie znaczenie dla powodzenia tego procesu ma struktura i kultura firmy. Ze względu na to, że struktura
i strategia wzajemnie się przenikają, implementacja strategii pociąga za sobą konieczność modyfikacji struktury firmy. Kultura może stanowić źródło siły lub
ograniczać implementację strategii, dlatego zgodność kultury ze strategią warunkuje skuteczność realizacji wybranej opcji strategicznej.
Najważniejsze dla skutecznej implementacji strategii jest pozytywne nastawienie zarówno kierownictwa, jak i pracowników firmy. Wybór właściwego stylu
zarządzania powinien gwarantować, że większość pracowników będzie wspierała,
a przynajmniej nie sprzeciwiała się wprowadzanym zmianom. Pracownikom wdrażanie strategii najczęściej kojarzy się z istotnymi zmianami w dotychczasowym
systemie pracy, a nawet pojawieniem się dodatkowych obowiązków. Dlatego komunikacja i koordynacja działań odgrywają istotną rolę w procesie wdrażania strategii, gdyż umożliwiają pracownikom zaznajomienie się z nowymi obowiązkami,
skupienie się na priorytetowych celach i zadaniach, nawet pod presją codziennych
obowiązków. Dzięki zaangażowaniu się pracowników w opracowywanie strategicznego planu zyskuje się ich zrozumienie, aprobatę i większe zaangażowanie w
implementację strategii. Jednak zbiorowość pracowników jest bardzo zróżnicowana. Badania przedsiębiorstw pod kątem zachowań pracowników w sytuacji wdrażania strategii pozwoliły wyodrębnić trzy postawy nacechowane: obojętnością,
sprzeciwem lub poparciem odnośnie planu implementacji strategii7.

3. Strategiczna karta wyników jako narzędzie wdrażania strategii
Do implementacji strategii wykorzystuje się różne narzędzia, takie jak plany
taktyczne i operacyjne, systemy komunikacji, czy tak proste metody, jak informowanie pracowników na temat strategii. Obecnie popularnym narzędziem, służącym
opisywaniu, wdrożeniu i monitorowaniu procesu realizacji strategii, jest zrównoważona karta wyników (ang. balanced scorecard).
Strategiczna karta wyników, stosowana jako „system zarządzania strategicznego”, stanowi odzwierciedlenie wizji całej organizacji i wspomaga realizację strategii w długim okresie. W metodzie BSC (balanced scorecard) strategię firmy określa się w czterech kluczowych aspektach funkcjonowania firmy8:
– klienta/rynku (uzyskanie i utrzymanie satysfakcji klientów),
– procesowym (wzrost efektywności w najważniejszych procesach, aby stać się
liderem),
7 Szerzej: R. Speculand, Strategy implementation: we got the people factor wrong! How to lead
your saboteurs, groupie, double agent and mavericks, „Human Resource Management Digest” 2006
vol. 14 nr 6.
8 Klasyka. Od kontroli do strategii, „Harvard Business Review Polska” 2007 (październik).
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–

uczenia się (utrzymanie ciągłej innowacyjności, aby doskonalić się i w efekcie
tworzyć nową wartość),
– finansowym (wymagania akcjonariuszy),
Głównym celem BSC jest przełożenie wizji firmy na strategiczne cele, a następnie na strategiczne działania. Strategiczna karta wyników pozwala nakierować
przedsiębiorstwo na osiągnięcie strategicznych celów, integrując działania firmy
wokół ich urzeczywistnienia. Wdrożenie BSC zapewnia zgodność celów strategicznych z celami taktycznymi i operacyjnymi, budując trwałe powiązania pomiędzy płaszczyzną strategiczną i operacyjną9. BSC pozwala określić cele biznesowe,
wykorzystując, zamiast tradycyjnych wskaźników finansowych, mierniki strategiczne, umożliwiające badanie wszystkich ważnych czynników wpływających na
efektywność strategii.
Koncepcja BSC zwraca uwagę na konieczność koncentracji nie tylko na interesach akcjonariuszy (w perspektywie finansowej), lecz także na dbałości o tworzenie wartości dla klientów i pracowników. Uwzględnienie zarówno mierników wyników finansowych, jak operacyjnych, pozwala na kompleksową analizę sytuacji
firmy i ustalenie, czy polepszanie w jednym z obszarów nie odbyło się kosztem
innego. Dzięki wdrożeniu BSC przedsiębiorstwa dążą do kompleksowego doskonalenia procesów w firmie we wszystkich obszarach i mogą dokonywać pomiaru
efektywności realizowanych procesów. Metoda ta pozwala na dostosowanie strategii firmy do zmieniającego się otoczenia, stałe monitorowanie implementacji strategii, zapewniając harmonijny rozwój firmy. Narzędzie to pełni rolę systemu wczesnego ostrzegania, gdyż dostarcza informacji o aktualnej efektywności procesów i
dynamice wprowadzanych usprawnień10.
Niezaprzeczalną korzyścią, jaką osiągają firmy dzięki wdrożeniu strategicznej
karty wyników, jest jej wpływ na ukierunkowany i celowy rozwój kapitału intelektualnego firmy. Wykorzystanie BSC wymaga precyzyjnego określenia kompetencji i
umiejętności pracowników, które będą miały kluczowy wpływ na realizację strategii.
Strategiczna karta wyników, jako narzędzie kontroli, pozwala na testowanie,
ocenę oraz modyfikację hipotez będących podstawą strategii przedsiębiorstwa.
Skuteczność BSC zależy od posiadania jednoznacznej, klarownej strategii, wypracowanej przez ogół kierownictwa i pracowników. Dlatego nie ma sensu wykorzystanie tej metody przez firmy, które nie opracowują sformalizowanej strategii11.
Badania przedsiębiorstw z listy „Fortune” pokazują, że ok. 80% firm „eksperymen-

9 K. Poznańska, Zrównoważona karta wyników jako system zarządzania, [w:] Strategie rozwoju
współczesnych przedsiębiorstw, red. Z. Pierścionek, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2000, s. 341.
10 R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników: mierniki, które wpływają na wzrost efektywności firmy, „Harvard Business Review Polska” 2007 (październik).
11 K. Gruda, Misje, wizje i BSC, „Manager” 2003 nr 8.
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towało” z BSC12. Polskie przedsiębiorstwa stosujące koncepcję strategicznej karty
wyników zyskują przede wszystkim korzyści w postaci13:
– koncentracji na strategii,
– opracowania dobrego instrumentu zarządczego,
– opracowania dobrego instrumentu kontrolnego,
– zbierania informacji o charakterze strategicznym,
– rozwoju pracowników, powiązanego z przyszłymi potrzebami firmy.
Obecnie pojawiają się nowe zastosowania strategicznej karty wyników. Metoda ta coraz częściej jest wykorzystywana do prowadzenia nadzoru właścicielskiego, w celu sprawowania kontroli nad kierunkiem rozwoju firmy. Ponadto wykorzystuje się ją do kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, które uzależnia się
od oceny osiąganych przez nich wyników. Specjalna wersja BSC jest wykorzystywana do opracowania oraz implementacji strategii rozwoju kraju (np. Jordanii czy
Brazylii)14.
Pomimo że BSC można ocenić jako kompleksowe narzędzie wdrażania strategii, jednak jej wykorzystanie powinno być wspomagane przez takie narzędzia zarządzania, jak budżetowanie, prognozowanie oraz inne systemy kontroli15.

4. Problemy z wdrożeniem strategii
z wykorzystaniem strategicznej karty wyników
Uwaga, jaką poświęca się planowaniu długookresowemu i „strategicznemu
kontekstowi działań”, powoduje, że przedsiębiorstwa częściej skupiają się na opracowaniu strategii niż na jej wdrożeniu. Analiza strategii pod kątem możliwości i
metod jej wdrożenia wydaje się znacznie mniej atrakcyjna ze względu na swój
często techniczny charakter i słabe rozpoznanie praktyki.
Wyniki badań wskazują na szeroki wachlarz przyczyn utrudniających implementację strategii, których efekt jest ten sam: ponad połowa strategii nie jest wdrażana16.
Problemy, jakie ujawniają się w trakcie implementacji strategii, dotyczą braku właściwej oceny ilości czasu, jaki jest niezbędny do wdrożenia strategii, oraz braku analizy
głównych problemów, jakie z pewnością muszą się pojawić w trakcie wdrażania strategii. Brak dokładnego sprecyzowania zadań oraz szkoleń powoduje, że pracownicy
niższego szczebla nie są odpowiednio przygotowani do implementacji strategii.
12

H. Atkinson, Strategy implementation: a role for the balanced scorecard?, „Management Decision” 2006 vol. 44 nr 10.
13 H.R. Friedag i in., My Balanced Scorecard, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 207.
14 Strategiczna karta wyników: co się zmieniło po 15 latach, „Harvard Business Review Polska”
2007 (październik).
15 H. Atkinson, wyd. cyt.
16 R. Speculand, The great big strategy challenge, „Strategic Direction” 2006 vol. 22 nr 3.
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Jednym z ważniejszych czynników, decydujących o sukcesie lub porażce
wdrożenia strategii jest postawa kierownictwa najwyższego szczebla. Jeżeli zarząd
nie angażuje się w wystarczającym stopniu w przygotowanie wdrożenia strategii,
to prawdopodobnie traktuje BSC jako uniwersalną metodę, która nie wymaga wykorzystania indywidualnych pomysłów czy wniosków, dostosowanych do specyfiki firmy. Z kolei niewielka uwaga przywiązywana do stylu zarządzania, który powinien być dopasowany do wdrażanej strategii, powoduje brak lub słabą koordynację aktywności pracowników różnych szczebli.
BSC wymaga efektywnej komunikacji po to, aby każdy biorący udział we
wdrażaniu strategii (szczególnie menedżerowie średniego szczebla) znał i rozumiał
rolę, jaką odgrywa we wdrażaniu strategii. Niewystarczająca komunikacja lub jej
brak w przedsiębiorstwie wywołuje frustrację wśród pracowników, którzy nie widzą zaangażowania kierownictwa firmy. Niechęć do dzielenia się informacjami
powoduje, że brakuje otwartości oraz przejrzystości realizowanego procesu, a prace nad opracowaniem i wdrożeniem strategii nie pobudzają do dyskusji i nie inicjują procesu uczenia się.
Wśród źródeł najważniejszych problemów, jakie pojawiają się w trakcie implementacji strategii, najczęściej wskazuje się na17:
– brak zrozumienia, jak powinna być wdrażana strategia,
– pracownicy oraz klienci nie w pełni uświadamiają sobie i doceniają znaczenie
strategii,
– brak jasno określonej odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie
wprowadzania zmian,
– ustalanie priorytetów w sposób konfliktowy,
– potencjalne trudności nie zostały wcześniej rozpoznane, w związku z czym
reakcja na pojawiające się problemy jest opóźniona,
– nieefektywnie działająca grupa menedżerów wyższego szczebla,
– zła komunikacja pomiędzy pionami,
– ignorowanie nowych codziennych obowiązków przez pracowników.
Najczęściej przedsiębiorstwa zmagają się z porażką implementacji strategii
wtedy, gdy brakuje kompetentnej kadry, koordynacji działań oraz zaangażowania
wszystkich osób biorących udział we wdrażaniu strategii, co rodzi problemy związane z nieefektywną komunikacją, niesprecyzowaną rolą kierownictwa średniego
szczebla oraz brakiem integracji z istniejącym w firmie systemem kontroli.
Warto mieć jednak na uwadze, że krytyka BSC odnosi się w głównej mierze do
możliwości jej praktycznej aplikacji, a nie jej fundamentalnych zasad18.

17
18

H. Atkinson, wyd. cyt.
Tamże.
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5. Wnioski
Obecnie największą słabością zarządzania strategicznego realizowanego w
praktyce jest kwestia wdrażania strategii. Truizmem jest stwierdzenie, że nawet
najlepsza strategia, starannie opracowana przy współudziale pracowników, nie
przyniesie firmie żadnych korzyści, jeśli nie będzie prawidłowo i konsekwentnie
realizowana. Olbrzymi nacisk, jaki naukowcy, konsultanci i nauczyciele akademiccy kładą na konieczność opracowania strategii, powoduje, że współczesne firmy
często uznają samo posiadanie dobrze opracowanej strategii za czynnik niemal
gwarantujący odniesienie sukcesu. Jednak imponujące nakłady finansowe, poświęcony czas oraz nowatorskie koncepcje rozwojowe firmy, zaangażowane w proces
opracowania strategii, nie zmienią faktu, że w wielu przedsiębiorstwach są to
zmarnowane pieniądze, godziny czy idee.
Problemy związane z realizacją strategii mają swoje źródła przede wszystkim
w niechęci i lęku przed zmianami. Dobra koncepcja strategii z pewnością nie wystarczy, niezbędne jest przekonanie o konieczności wprowadzenia zmian oraz sprecyzowania zasadniczych działań, zmierzających do realizacji strategii. Wymaga to
przede wszystkim zmian w świadomości naczelnego kierownictwa, gdyż kluczowe
źródła problemów z wdrożeniem strategii pozostają w ścisłym związku ze stylem
zarządzania i zarządzaniem zmianami. Literatura tematu przede wszystkim skupia
uwagę na rozwiązywaniu problemów, występujących w trakcie implementacji
strategii. Brakuje podejścia kompleksowego, które z jednej strony pomogłoby
przygotować firmę do wdrożenia strategii, z drugiej w szczególny sposób ujęłoby
tak newralgiczne obszary, jak rola menedżerów poszczególnych szczebli oraz komunikacja.
Strategiczną kartę wyników można obecnie uznać za narzędzie wdrażania strategii, wobec którego nie ma alternatywy, chociażby ze względu na bardzo szerokie
zastosowanie BSC czy możliwość zapewnienia firmie harmonijnego rozwoju. Jednak jest to narzędzie implementacji strategii, które przyniesie sukces organizacji
wtedy, gdy będzie dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i stylu kierowania
firmą, a pracownicy wszystkich szczebli będą odpowiednio zmotywowani i zaangażowani w ten proces.
Bezdyskusyjnie strategie trzeba wdrażać, a dla strategicznego podejścia do kierowania rozwojem firmy nie ma alternatywy. I oby jak najrzadziej do sytuacji
współczesnych przedsiębiorstw pasował komentarz: „Wspaniała strategia, przykra
sprawa z jej wdrożeniem...” (Great strategy, shame about the implementation)19.

19

Tamże.
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THE MAIN STRATEGY IMPLEMENATION PROBLEMS
Summary
This paper reveals that implementation is not a single decision or action but a type of activities
over a long period of time. Strategy implementation literature identifies the main inhibitors of failure
and successful strategy implementation and deliberates the most important tool for strategy implementation – Balanced Scorecar (BSC).
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1. Wstęp
W artykule przedstawiono propozycję podejścia badawczego, które można zastosować przy wyborze efektywnego wariantu strategii zarządzania. Podejście to
zakłada wystąpienie określonych zespołów czynników kluczowych (ZCK), które
charakteryzują się odmiennymi trendami, będącymi wypadkowymi sytuacji zewnętrznej i ogólnego stanu przedsiębiorstwa (uwarunkowań wewnętrznych). Trendy mogą przybierać różną formę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest równoważne z prawdopodobieństwem subiektywnym uzyskania przewidywanego
wyniku przez dany wariant strategii1.
Prawdopodobieństwu subiektywnemu przeciwstawia się częstościową formułę
prawdopodobieństwa obiektywnego (statystycznego). Formuła ta odnosi się do
możliwości wielokrotnego powtarzania doświadczeń w takich samych (lub podobnych) warunkach, a wahania częstości danego zdarzenia mają tendencję malejącą
w miarę wzrostu liczby doświadczeń. Ponadto istotną cechą obliczania prawdopodobieństwa obiektywnego jest swoboda eksperymentowania.
Jednak w razie braku możliwości powtarzania prób – a taka sytuacja dominuje
w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa i najogólniej w działalności gospodarczej – pozostaje stosowanie podejścia opartego na określaniu prawdopodobieństwa subiektywnego. Ta specjalna odmiana prawdopodobieństwa może być już
realnie wykorzystywana w ocenie bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa.

1

Szersze omówienie zespołów czynników kluczowych (ZCK) i trendów jest przedstawione w
pkt 2 niniejszej pracy.
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Prawdopodobieństwo subiektywne jest indywidualną interpretacją bądź przekonaniem o możliwości zajścia określonego zdarzenia. Ten rodzaj prawdopodobieństwa odnosi się do zdarzeń jednostkowych, rzadkich lub takich, które w ogóle
jeszcze nie miały miejsca. Przekonanie o możliwości zajścia jakiegoś zdarzenia nie
może być jednak sądem o charakterze intuicyjnym czy wręcz irracjonalnym, ale
musi być kompetentną opinią ekspertów, opartą na logicznych lub empirycznych
przesłankach.

2. Istota bezpieczeństwa strategicznego
Pojęcie bezpieczeństwa strategicznego (BS) firmy zdefiniujemy jako ogólny
stan przedsiębiorstwa, który charakteryzuje się maksymalnym ograniczeniem oddziaływań czynników negatywnych na jego sprawność i potencjał strategiczny
(główne zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa). Odwrotnością BS są np. zawodność, uszkadzalność, awaryjność, które ogólnie wyrażają ubytek pewności działania. Jego przypadkiem jest ubytek bezpieczeństwa strategicznego, zwłaszcza zaś
bezpieczeństwa ekonomicznego.
Bezpieczeństwo strategiczne jest określone przez poziom organizacyjny, zasoby ludzkie (m.in. wartość pracy i umiejętności personelu) i materialne czynniki
wytwórcze. Wszystko to składa się na ogólny stan przedsiębiorstwa, który powinien się charakteryzować taką sprawnością i wolumenem majątku, który gwarantowałby jego trwałe istnienie i normalne (efektywne) funkcjonowanie. Można też
BS wyrażać wartością wyników ekonomicznych lub za pomocą różnego rodzaju
wskaźników, których wielkość jest oceniana jako dobra, a więc „bezpieczna”.
Kwantytatywne ustalenie BS opiera się na badaniach statystycznych i rankingach
umożliwiających opracowanie odpowiednich standardów.
Na BS wpływają różne czynniki, mające znaczenie pozytywne lub negatywne.
W praktyce zwykle obydwa te rodzaje czynników występują łącznie, będąc zarówno oddziaływaniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Determinanty o zasadniczym znaczeniu dla możliwości przetrwania i szans rozwojowych firmy tworzą zespół czynników kluczowych (ZCK). Można w nim wyróżnić tzw. kluczowe czynniki
sukcesu, a więc zaliczane do klasy zdarzeń sprzyjających (szans) lub kluczowe
czynniki przegranej, które należą do klasy zdarzeń destrukcyjnych (zagrożeń).
Zespół czynników kluczowych może charakteryzować się różnymi trendami,
będącymi wypadkowymi aktualnej sytuacji zewnętrznej i ogólnego stanu przedsiębiorstwa. Jako podstawowe trendy oddziaływania ZCK można wymienić: trend
rozwojowy, stabilizacyjny, regresywny i kryzysowy. O zakwalifikowaniu istniejącego ZCK lub możliwego do wystąpienia rozstrzyga przewaga w zakresie (liczbie)
i sile oddziaływania czynników sukcesu lub porażki. Przykładem czynników o
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wpływie pozytywnym mogą być: wzrost zapotrzebowania na produkty firmy,
atrakcyjność sektora, spadek inflacji lub potanienie surowców. Czynniki o wpływie
negatywnym to np.: wzrost oprocentowania kredytów, brak inwestorów strategicznych, utrata płynności finansowej, agresywna polityka gospodarcza firm konkurencyjnych, zubożenie społeczeństwa.
Odpowiednio do istniejących lub przewidywanych trendów oddziaływania
ZCK przygotowuje się warianty projekcji działalności przedsiębiorstwa: realistyczny, optymistyczny, pesymistyczny oraz warianty pośrednie. Projekcje te są
„odpowiedzią” na trendy oddziaływania ZCK. W projekcjach tych ujawnia się pewien dualizm: z jednej strony są one bowiem rozwiązaniami typu adaptacyjnego
(względem trendów oddziaływań ZCK), z drugiej zaś mogą mieć charakter innowacyjny. Adaptacyjność i innowacyjność są kierunkami, które konkretyzują poszukiwania i wybór wariantów podstawowych oraz subwariantów, np. w sferze dywersyfikacji lub specjalizacji działalności przedsiębiorstwa, jego restrukturyzacji, w obszarze strategii konkurencji (zróżnicowania, przywództwa kosztowego, koncentracji).
Omówione wyżej podstawowe wątki oceny BS zostały ujęte na rys. 1. Podstawowe części składowe tego schematu to:
I – czynniki składające się na sytuację zewnętrzną i ogólny stan przedsiębiorstwa,
II – zespoły czynników kluczowych i trendy oddziaływania ZCK,
III – warianty projekcji działalności przedsiębiorstwa,
IV – obliczenia.
Prezentowany schemat oceny BS ma służyć zarówno potrzebom diagnostycznym, jak i poszukiwaniu efektywnej projekcji działalności przedsiębiorstwa (np. opcji
strategicznej, najbardziej prawdopodobnego scenariusza). Sens diagnostyczny BS
sprowadza się do porównania planowanego (normatywnego, postulatywnego) i
rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa. Użyte tu określenie „poziom” jest pojęciem ogólnym, oznaczającym wielkość lub wartość, i eksponuje się w nim aspekt
kwantytatywny jakichś zjawisk, czego przykładem mogą być różnego rodzaju
wskaźniki (w tym prawdopodobieństwo), wolumen zasobów, umiejętności. Porównanie, o którym była mowa wcześniej, ujawni ewentualne rezerwy lub ubytek bezpieczeństwa czy też zgodność wielkości planistycznej i rzeczywistej. To właśnie
stwierdzenie upoważnia do wyprowadzenia wniosku, iż BS jest stopniowalne,
można go zatem rangować, a także oceniać w skali przedziałowej i ilorazowej.
W odniesieniu do poszukiwania efektywnej projekcji działalności przedsiębiorstwa BS jest problemem decyzyjnym, którego istotą jest – ogólnie rzecz biorąc –
znalezienie wariantu najbardziej prawdopodobnego lub o maksymalnej wartości
oczekiwanej. W tym przypadku ocena BS została włączona do metody wyboru
optymalnej projekcji w warunkach ryzyka.
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Rys. 1. Schemat oceny bezpieczeństwa strategicznego firmy
Źródło: opracowanie własne.
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3. Metoda wyboru optymalnej projekcji w warunkach ryzyka
1. Dla danego przedsiębiorstwa identyfikuje się sytuację zewnętrzną i jego stan
ogólny. Służy to ustaleniu zespołu czynników kluczowych (ZCK) oraz trendów ich
oddziaływania.
2. Przy określeniu praktycznie przewidywalnych i możliwych trendów przeprowadza się pomiar siły wpływu ZCK na przedsiębiorstwo oraz precyzuje zakres
zagrożeń bezpieczeństwa strategicznego (ZBS). Postępowanie to ma na celu uwiarygodnienie prognozowanych trendów oddziaływania ZCK.
3. Uwzględniając spodziewane trendy, opracowuje się warianty projekcji działalności przedsiębiorstwa. Warianty te – jak już wcześniej zaznaczono – są „odpowiedzią” na trendy oddziaływania ZCK. Dla każdego z nich prognozuje się wyniki
oraz ranguje zdolność do odparowania zagrożeń2. Wyniki projekcji są prognozowane w dwojakim wymiarze:
– w zakresie odparowania zagrożeń,
– w zakresie destrukcyjnego oddziaływania czynników ZCK.
Obydwa te wymiary określają subwarianty poszczególnych projekcji, gdzie
efekty subwariantów będą podstawą obliczania wartości oczekiwanej wyniku, jaki
jest generowany przez określoną projekcję.
4. Zamykającym etapem procesu wyboru optymalnej projekcji są obliczenia o
charakterze rachunku decyzyjnego. Kolejne kroki tego rachunku są następujące:
(4.1). Dla firmy lub dowolnego jej systemu, np. systemu eksploatacyjnego lub
finansowego, ustala się doświadczalnie lub w sposób analityczny wymagany poziom BS: jest to wielkość planowana (normatywna lub postulatywna) BS, która
stanowi kryterium kwalifikacyjne poszczególnych wariantów projekcji. Kryterium
to pełni funkcję selekcyjną, ustalającą zbiór wariantów dopuszczalnych, tj. takich,
których prognozowany wynik nie jest mniejszy od wymaganego poziomu BS.
Jeśli żaden z wariantów nie osiąga wymaganego poziomu BS, stosuje się alternatywne podejścia:
– albo podejmuje się decyzję o ponownym wariantowaniu (dla znalezienia rozwiązania, które spełniałoby założenie zachowania wymaganego poziomu BS,
– albo wybiera się wariant o najmniejszym ubytku BS, czemu odpowiada minimalizacja strat.
Generując warianty projekcji, należy uwzględniać obszar wspólnych założeń i
obszar swobody. Obszar wspólnych założeń dotyczy czynników, które będą wpisane w konstrukcję poszczególnych wariantów, po to mianowicie, aby była zachowana podobna płaszczyzna odniesienia dla wszystkich proponowanych rozwiązań, a
2

Zdolność do odparowania zagrożeń to możliwość eliminacji lub zabezpieczenia się przed czynnikami destrukcyjnymi.
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zatem ich porównywalność. Natomiast obszar swobody to przestrzeń zmian, w
której generuje się odrębne projekcje. W tym obszarze przeprowadza się wariantowanie rozwiązań przez adaptację danego systemu do sytuacji zewnętrznych, a zarazem jego aktywność i kreatywność w stosunku do trendów otoczenia, przez
przekształcenie (w określonych granicach) parametrów i zmiennych, dotyczących
wewnętrznej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Ponieważ warianty projekcji mogą przyjmować postać skrajną (np. optymistyczną i pesymistyczną), która przeważnie jest pochodną trendów oddziaływania
ZCK, rozwojowego i kryzysowego, przeto istotną sprawą jest przyjęcie właściwych kryteriów wyboru wariantu racjonalnego. Na przykład zastosowanie kryterium maksymalizacji zysku czyni zawsze preferowanym wariant optymistyczny,
albowiem z samej swej istoty jest on rozwiązaniem najbardziej atrakcyjnym i efektywnym, niezależnie od tego, jaka jest wiarygodność prognozowanych trendów. Z
tego właśnie powodu każdy wariant powinien być szacowany pod kątem prawdopodobieństwa jego praktycznego wdrożenia i wykorzystania. Wariantami preferowanymi są wówczas te, które są najbardziej prawdopodobne lub charakteryzują się
maksymalną wartością oczekiwaną.
(4.2). Obliczenie prawdopodobieństwa zdolności odparowania zagrożeń i
prawdopodobieństwa destrukcji. Ten krok w rachunku decyzyjnym wyraża ocenę
wariantów projekcji w kontekście bezpiecznego zarządzania firmą. Podstawą obliczenia wskazanych prawdopodobieństw jest rangowanie zdolności do odparowania
zagrożeń QD. Przykładem może być kwalifikacja QD przedstawiona w tab. 1.
Tabela 1. Rangowanie zdolności do odparowania zagrożeń QD
Ranga
1
2
3
4
5

Interpretacja
Wyróżniająca się (absolutna) zdolność do odparowania zagrożeń
Wysoka zdolność do odparowania zagrożeń
Średnia zdolność do odparowania zagrożeń
Dostateczna zdolność do odparowania zagrożeń
Brak zdolności do odparowania zagrożeń

Źródło: opracowanie własne.

Jako aspekty preferencyjne można przyjąć np. wielkość majątku firmy, stopę
wzrostu zrównoważonego firmy, dysponowane rezerwy kapitałowe, zdywersyfikowany portfel produktów. Aspekty te hierarchizują zdolność do odparowania zagrożeń, przy czym rangowanie QD przedstawione w tab. 1 przebiega według formuły „odwróconej”, a mianowicie od najmniejszej do największej liczby rangowej,
czemu odpowiada układ preferencyjny QD „od wyróżniającej się (absolutnej) do
braku zdolności do odparowania zagrożeń”.
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Prawdopodobieństwo zdolności odparowania zagrożeń P(QD) oblicza się według następującego wzoru3:
P ( QD ) = 1,25 − 0,25 SX k

(1)

oraz
r

SX k =

∑X

k

k=1

r

(2)

gdzie: SX k – średnia ranga ekspercka,
X k – ranga QD ustalona przez k-tego eksperta,
r
– liczba ekspertów.
Natomiast prawdopodobieństwo destrukcji P(FS) jest równe [1– P(QD)].
Porównanie wartości P(QD) dla poszczególnych wariantów projekcji działalności przedsiębiorstwa wskaże ten, który jest najbardziej prawdopodobny, i ten
właśnie zostanie uznany za efektywny ze względu na swą racjonalność. Jednocześnie taki wariant jest najmniej czuły na destrukcję.
(4.3). Obliczenie wartości oczekiwanej wyników projekcji. W tym kroku stosuje się bardziej rozwiniętą formułę rachunku decyzyjnego. Na podstawie prognozowanych wyników dla poszczególnych wariantów oraz oszacowane prawdopodobieństwa P(QD) i P(FS) oblicza się wartość oczekiwaną wyników projekcji:
m

E j = ∑ Dij Pij

(3)

i =1

gdzie: E j – wartość oczekiwana wyniku, generowana przez j-ty wariant projekcji,
przy czym j = 1, ..., n, Dij – wartość możliwego i-tego wyniku dla
j-tego wariantu projekcji, przy czym i = 1, ..., m,
Pij – prawdopodobieństwo osiągnięcia i-tego wyniku w j-tym wariancie
projekcji.
W prezentowanym modelu obliczeniowym wielkość wyniku jest wyrażona
przez wybrany parametr (zmienną) poziomu BS. Wynik ten jest prognozowany w
zakresie odparowania zagrożeń i w zakresie destrukcyjnego oddziaływania ZCK.
Liczba możliwych wyników m równa jest zatem 2.
Niezależnie od przedstawionej wyżej koncepcji, można też zastosować jako
kryterium wyboru decyzyjną funkcję ryzyka. W takiej sytuacji decyzje podejmuje
się dwukierunkowo:
3

Prezentowany wzór oparto na koncepcji J. Jaźwińskiego i K. Ważyńskiej-Fiok, Bezpieczeństwo
systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 150.
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1) przy niechęci do ryzyka wybiera się wariant minimalizujący straty,
2) przy gotowości do ryzyka wybiera się wariant maksymalizujący efekt użyteczny.

4. Wnioski końcowe
Zastosowanie koncepcji oceny bezpieczeństwa strategicznego może być wielorakie. Główne kierunki jej aplikacji dotyczą np. analizy portfelowej, prognozowania, planowania strategicznego, projektowania i ryzyka. Można wykorzystać tę
koncepcję w rachunku ekonomicznym przedsięwzięć operacyjnych i inwestycyjnych, zarówno w metodach statycznych, jak w metodach dyskontowych. Jest także
narzędziem analizy poziomu wiarygodności prognoz, programów i scenariuszy.
W związku z powyższym istotnym zadaniem praktycznym jest opracowanie
systemu bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do szczegółowych
funkcji w tym zakresie będzie należeć:
1) analiza sytuacji rynkowej w dziedzinie zabezpieczenia wykonawstwa technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego przyjętej strategii zarządzania,
2) prognozowanie zmienności zapotrzebowania materiałowo-sprzętowego i
zdolności wytwórczych jednostek wykonawczych,
3) bilansowanie możliwości realizacyjnych z założonymi normatywami i
wskaźnikami jakości,
4) opracowanie optymalnego scenariusza realizacji strategii zarządzania w warunkach ryzyka (dotyczy to m.in. systemu działań kompensacyjnych, systemu rezerw energetycznych i materiałowo-sprzętowych, kadrowych, finansowych, systemu dystrybucji i umów asekuracyjnych).
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THE CONCEPT OF AN ASSESSMENT
OF THE COMPANY’S STRATEGIC SECURITY
Summary
The paper presents a research approach which is applicable in selecting an effective option of
management strategy. This approach is based on the estimation of subjective probability and referring
it to the ability of counteracting threats. It corresponds to strategic management which is defined as
the company’s general condition characterized by the maximum mitigation of the impact of adverse
factors on its efficiency and strategic potential (the company’s major resources and competences).
The paper presents a method of selecting an optimal projection in the conditions of risk.
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ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJI
– PERSPEKTYWA ZDOLNOŚCI DYNAMICZNYCH

1. Wstęp
Celem przedstawionego artykułu jest zilustrowanie roli rutynowych procedur
organizacyjnych w kontekście elastyczności organizacji. Przedmiotem opracowania są szczególnego rodzaju rutynowe zachowania organizacyjne nadające organizacjom dynamikę, czyli zdolności dynamiczne. Artykuł oparty jest na studiach
literaturowych.

2. Elastyczność – sposób postrzegania
Elastyczność to atrybut pożądany tym bardziej, im większa jest zmienność warunków funkcjonowania organizacji. Mimo podkreślania znaczenia elastyczności dla utrzymywania długotrwałej przewagi konkurencyjnej trudno znaleźć w literaturze przedmiotu jednoznaczny sposób rozumienia tej kategorii. I tak np. J. Brilman uważa, że
elastyczna organizacja to taka, której struktura i kultura umożliwiają szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów oraz wymagań konkurencji. Jednocześnie jako podstawowe cechy idealnej organizacji elastycznej wskazuje: zdolność
nadążania za zmianami otoczenia i rozwijania się szybciej niż konkurenci, sprawny
system poznawania opinii klientów i szybkiego reagowania na ich oczekiwania, krótkie procesy decyzyjne oraz personel przyzwyczajony do zmian [Brilman 2002, s. 391].
Z kolei R. Krupski uważa, że podstawowymi przejawami elastyczności organizacji są:
– szybkość reakcji (w przypadku adaptacji reaktywnej, inercyjnej i antycypacyjnej) lub szybkość kreacji (w przypadku elastyczności kreatywnej),
– stopień dopasowania w każdym z elementów organizacji oddzielnie i we wszystkich naraz (w przypadku adaptacji reaktywnej, inercyjnej i antycypacyjnej) lub
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stopień zasięgu (w przypadku elastyczności kreatywnej) [Krupski, Stańczyk-Hugiet 2005, s. 172].
Zatem można przyjąć, że w literaturze przedmiotu elastyczność organizacyjną
często utożsamia się ze zdolnością do adaptacji całej organizacji, nie wymieniając
obszarów, których dotyczy [Lynch 1989]. W innych ujęciach elastyczności organizacji zawarta jest szczegółowa metoda jej osiągnięcia oraz szczegółowy obszar,
którego dotyczy [Ng, Dastmalchian 2001]. Jeszcze inaczej w definicji ujmuje się
czynniki elastyczności i jej cechy. I tak idealna organizacja elastyczna ma następujące cechy:
– zdolność nadążania za zmianami otoczenia i rozwijania się szybciej niż konkurenci,
– sprawny system poznawania opinii klientów i szybkiego reagowania na ich
oczekiwania,
– krótkie procesy decyzyjne – płaską strukturę, właściwe umocowanie pracowników wykonawczych (empowerment),
– personel przyzwyczajony do zmian (ten punkt jest najtrudniejszy do zrealizowania).

3. Zdolności dynamiczne organizacji a elastyczność strategiczna
Jeśli przyjrzymy się cyklowi życia organizacji, którego twórcą jest L.E. Greiner, to
z łatwością możemy zauważyć, iż ważną rolę w przechodzeniu do kolejnych faz rozwoju odgrywają mechanizmy koordynacji, wśród których na czołowe miejsce wysuwa
się formalizacja. To właśnie dzięki formalizacji kształtuje się porządek organizacyjny
oraz minimalizuje niepewność zachowań uczestników organizacji. Wzorce zachowań
przekształcają się w rutynowe zachowania organizacyjne. Takie rutynowe zachowania
sprawdzają się w określonych warunkach, z czasem jednak ograniczają możliwości
dokonywania zmian i adaptacji do zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji. W związku z powyższym rutynowe zachowania organizacyjne przegrywają w
konfrontacji z dynamiczną rzeczywistością. Alternatywą rutynowych zachowań organizacyjnych stają się zdolności dynamiczne (dynamic capabilities). Zdolności dynamiczne to swoistego rodzaju zachowania, które pokazują, jak prawidłowo kształtować
rutynowe zachowania organizacyjne [Nelson, Winter 1982; Eisenhardt, Martin 2000,
s. 1106]. Posiadanie dynamicznych zdolności pozwala organizacjom adaptować się
szybciej i dokładniej do wszelkich zmian. Sednem dynamicznych zdolności jest rozwój i odnowa zasobów, które ze względu na swój ewolucyjny charakter pozwalają na
adaptację do zmieniających się warunków. Taka natura zdolności dynamicznych jest
zdeterminowana procesami organizacyjnego uczenia się, kształtując nową logikę organizacyjną [Dosi, Nelson, Winter 2000, s. 15; Dierickx, Cool 1989, s. 1504-1511;
Teece, Pisano, Shuen 1997, s. 520].
Zdolności dynamiczne charakteryzują się ekwifinalnością, homogenicznością i
trwałością [Eisenhardt, Martin 2000, s. 1106], a ponadto są trudne w replikacji (do
innych podsystemów) w odróżnieniu od kluczowych kompetencji. Przynoszą orga-
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nizacji szereg korzyści, które wynikają z tego, że w organizacji tworzy się szczególny potencjał radzenia sobie z dynamiką otoczenia. Dynamiczne zdolności bowiem to umiejętności znalezienia alternatywnego wykorzystania zdolności i zasobów organizacji (potencjał kombinacyjny) [Kogut, Zander 1992, s. 383-397]. Zdolności dynamiczne to również umiejętności znalezienia takich obszarów oddziaływania, które są bogate w wiedzę (potencjał koordynacyjny) [Grant 1996, s. 357-387].
Zdolności dynamiczne to także procesy absorpcji informacji i wiedzy z otoczenia
(potencjał absorpcyjny) [Cohen, Levinthal 1990, s. 128-152]. W końcu zdolności
dynamiczne to większe możliwości uczenia się w wyniku wchodzenia w różnorodne interakcje z innymi podmiotami zewnętrznymi (np. sieci, umowy, współpraca),
a tym samym większy potencjał relacyjny. Zatem zdolności dynamiczne są umiejętnościami wpływającymi na elastyczność organizacji.
Kluczowe kompetencje to kolektywne uczenie się w organizacji. Z tego właśnie wynika najważniejsza rola kierowników, szczególnie wyższych szczebli, w
kreowaniu warunków do organizacyjnego uczenia się. Kluczowe kompetencje, jak
wskazują wyniki badań [Liao, Hu 2007, s. 410], powstają w wyniku transferu wiedzy. Jednocześnie kluczowe kompetencje stanowią źródło przewagi konkurencyjnej. Można więc twierdzić, że organizacyjne uczenie się i procesy związane z wiedzą stanowią podstawę do budowania kluczowych kompetencji, które zmieniają się
w czasie jako wynik reakcji na zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji. Są więc narzędziem elastyczności organizacji.
Porządkowanie myśli i założeń kształtujących się w ramach zarządzania strategicznego prowadzi w konsekwencji do różnych ujęć dorobku tej dyscypliny w
formie tzw. szkół zarządzania strategicznego. Nie wchodząc w szczegóły tych typologii, należy wskazać na szkołę uczenia się jako jeden z nurtów zarządzania
strategicznego wpisującego się w obszar zainteresowania organizacji elastycznej.
Według H. Mintzberga, J. Lampela i B. Ahlstranda to właśnie uczenie się organizacji ma największy potencjał do radzenia sobie ze złożonością otoczenia. Wynika
to głównie z tego, że jest podejściem elastycznym i oznacza podejmowanie różnorodnych aktywności w poszukiwaniu koncepcji działania. Nie są to działania w
pełni nieuporządkowane. Są to raczej próby poszukiwania nowych, ze strategicznego punktu widzenia bardziej interesujących rozwiązań [Mintzberg, Lampel,
Ahlstrand 1998]. Strategia się rozwija (formuje się, lecz nie jest formułowana) w
trakcie procesu uczenia się. Zakłada się bowiem, że w złożonym i niepewnym
świecie organizacji nie można podejmować działań analitycznych.
Dla ewolucjonistów szczególnie ważna jest adaptacja. Adaptacja staje się również elementem przywracania równowagi funkcjonalnej, jest jednym ze sposobów
utrzymywania równowagi z otoczeniem i w przekonaniu autorki podstawowym
sposobem utrzymywania równowagi. Adaptacja realizowana jest poprzez procesy
implementacji strategii, a więc następuje inkrementalnie w miarę pojawiania się
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różnych zasobów i nabierania przez nich atrybutu strategicznego. Adaptacja możliwa jest także poprzez organizacyjne uczenie się i innowacje. Tak utrzymują również D. Teece i inni w swojej koncepcji dynamicznych zdolności (dynamic capabilities) [Teece, Pisano, Shuen 1997, s. 509-533]. Procesy uczenia się i zasoby wiedzy, będące wynikiem tych procesów, są podstawą elastyczności organizacji.

4. Strategiczny fitness a elastyczność strategiczna

strategia

Zidentyfikowanie luki strategicznej jest działaniem umożliwiającym zidentyfikowanie strategii ex ante. Luka strategiczna oznacza niezgodność pomiędzy zasobami a potrzebami określonymi strategią. Posługując się kategorią napięcia (adaptacyjnego) wprowadzoną przez G. Hamela i C. Prahalada, można przyjąć, że w sytuacji wystąpienia nadwyżki posiadanych zasobów w stosunku do sformułowanej strategii wystąpi brak napięcia strategicznego – koncentracja na realizacji strategii, a nie
efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Taki stan może prowadzić do
marnotrawstwa zasobów, a także do realizowania satysfakcjonującej strategii –
strategii zadowalającej, lecz nie zawsze możliwie najlepszej w danych warunkach.
W sytuacji odwrotnej, gdy występuje niedobór zasobów w stosunku do sformułowanej strategii, występuje nadmiar napięcia strategicznego, powodujący próby
zmniejszania tego napięcia (rys. 1). Działania te mogą mieć charakter konstruktywny lub obronny. Napięcia są konieczne, to one bowiem stanowią mechanizm
napędowy działania. Posiadanie ograniczonych zasobów w stosunku do przyjętej i
realizowanej strategii nie musi stanowić bariery realizacji strategii pod warunkiem

brak napięcia
strategicznego

Strumienie aktywności strategicznych

nadmiar napięcia
strategicznego

zasoby
Rys. 1. Schemat występowania napięcia strategicznego
Źródło: opracowanie własne.
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posiadania umiejętności wykorzystania dźwigni zasobów. W wyniku analizy luki
strategicznej może się również okazać, że organizacja dysponuje nadmiarem zasobów w porównaniu z realnymi potrzebami związanymi z realizacją przyjętej strategii. Pojawia się wówczas potrzeba zagospodarowania tych zasobów.
Literatura zarządzania strategicznego obfituje w rozważania dotyczące tzw.
dopasowania organizacyjnego (strategic fit). Ten aspekt analizowany jest w kontekście możliwości realizacji strategii i oznacza konieczność dopasowania wszystkich elementów organizacji i jej otoczenia. Takie dopasowanie miałoby zapewnić
efektywność działania organizacji. Zresztą i obecnie, dokonując oceny strategii,
stosuje się często kryteria dopasowania, np. jak dobrze strategia jest dopasowana
do otoczenia ogólnego, jak dobrze jest dopasowana do otoczenia sektorowego, czy
strategia uwzględnia trendy itp. [Huffman 2001, s. 14]. Złożoność i niepewność
otoczenia wprowadziły jednak odmienną perspektywę postrzegania owego organizacyjnego fit. Obecnie raczej należy kształtować organizacyjny fitness, czyli zdolność do uczenia się i adaptacji [Beer i in. 2005, s. 445-447]. Istotne stają się możliwości sprostania wymaganiom zmiennego otoczenia. Zmienność otoczenia to
konieczność kształtowania dynamicznej organizacji. Koncepcja organizacyjnego
fitness znakomicie wpisuje się w nurt rozważań o elastyczności organizacji z perspektywy organizacyjnego uczenia się. Powszechnie wykorzystywane w procesie
zarządzania strategicznego podejście analityczne nie jest już wystarczające. System
zarządzania musi być nastawiony na eksploatowanie i eksplorowanie przyszłych
możliwości, a temu może służyć wyłącznie ciągłe uczenie się stwarzające możliwości doskonalenia działań [Baird, Griffin 2006, s. 372-383]. To dzięki takim działaniom można wypracować zdolności zmiany i reakcji na poziomie operacyjnym
(elastyczność operacyjna). Atrybutem dynamicznego systemu organizacyjnego nie
jest jednak wyłącznie elastyczność operacyjna, lecz szczególnie elastyczność strategiczna [Toni de, Tonchia 2005, s. 525-540; Matthyssens, Pauwels, Vandenbempt
2005, s. 550-552]. Obie te zdolności pozostają ze sobą w relacji przyczynowo-skutkowej, czyli dzięki elastyczności operacyjnej możliwe jest wypracowanie elastyczności strategicznej, ta zaś pozwala na wykorzystywanie sposobności dzięki zdolnościom tkwiącym w organizacji. Zdolności te dotyczą głównie reakcji na niepewność oraz zmiany celów zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami. W zasadzie
można twierdzić, że miarą elastyczności strategicznej jest liczba możliwych opcji
strategicznych, jakie organizacja może skonfigurować z zasobów i umiejętności,
zarówno tych pozostających w jej dyspozycji, jak i tych, do których ma dostęp czy
ma możliwości ich kontrolowania.
W związku z tym można twierdzić, że organizacyjne uczenie się jest w stanie
sprostać turbulentnemu otoczeniu właśnie dzięki elastyczności operacyjnej i elastyczności strategicznej. Wymaga to jednak często zmiany modeli mentalnych,
efektywnego komunikowania się oraz sprzężenia zwrotnego, co przecież stanowi
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podstawowe założenie organizacji uczącej się. Przedstawione tu uwagi pozwalają
na skonstruowanie modelu, który ilustruje sekwencję działań i uzyskiwanych rezultatów (rys. 2.). Przyjmując założenia wynikające z modelu organizacji uczącej się,
w organizacji realizowane są wielopłaszczyznowe procesy uczenia się. Procesy
uczenia stanowią bazę do doskonalenia działań, przy czym w pierwszej kolejności
są zorientowane na wnętrze organizacji. Stanowią więc podstawę doskonalenia
działań w sensie elastyczności operacyjnej. Dopiero elastyczność operacyjna stanowi przesłankę elastyczności strategicznej.
organizacja ucząca się

Ø
tworzenie warunków do doskonalenia działań

Ø
elastyczność operacyjna

Ø
elastyczność strategiczna
Rys. 2. Proces kształtowania elastyczności strategicznej
Źródło: opracowanie własne.

Elastyczność strategiczna to większe zdolności absorpcyjne i adaptacyjne organizacji. To także większe zdolności kombinacyjne organizacji. Tak więc, z jednej strony, uczenie się organizacji umożliwia wykorzystywanie wiedzy z otoczenia
i asymilowanie nowej wiedzy (nie tylko z otoczenia); z drugiej strony to możliwości budowania rozmaitych konfiguracji działań z tytułu posiadania puli zasobów i
ciągłego jej poszerzania. Zresztą elastyczność strategiczna często jest właśnie rozumiana jako możliwe konfiguracje, jakie organizacja może wygenerować [Clark
1996, s. 42-58], a jest ich tym więcej, im intensywniejsze są procesy organizacyjnego uczenia się i procesy związane z wiedzą. Tym samym organizacja nabywa
zdolności do reagowania na niepewność oraz zdolności do zmiany celów, wykorzystując najlepszą wiedzę.

5. Zakończenie
Coraz częściej synonimem organizacji sukcesu jest organizacja zwinna (agile
organization), definiowana jako organizacja posiadająca zdolność do szybkiego
reagowania na zmiany (szanse i zagrożenia) zachodzące w turbulentnym otoczeniu
w celu zachowania swej konkurencyjności. Warto w tym miejscu przytoczyć badania opublikowane przez „McKinsey Quarterly” w 2006 r., które wskazują na wagę
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zwinności (agility) i szybkości działania. Zwinność jest rozumiana jako zdolność
do szybkiej zmiany taktyki lub kierunku działania, jako wyraz antycypacji, adaptacji i reakcji na wydarzenia w otoczeniu biznesowym. Szybkość to miara tego, jak
prędko organizacja realizuje cele operacyjne i strategiczne. Liczba respondentów w
badaniu wynosiła 1562. Próbę badawczą stanowili przedstawiciele kierownictwa
przedsiębiorstw z wielu branż, przedsiębiorstw zarówno publicznych jak i prywatnych, organizacji biznesowych, rządowych i non-profit. Respondenci wskazują, że
zwinność jest istotna z punktu widzenia realizacji celów organizacji (37% wskazań
– ekstremalnie ważna, 52% wskazań – bardzo ważna, 10% wskazań – ważna).
Szybkość działania to także ważny element działania współczesnych organizacji
(28% wskazań – ekstremalnie ważna, 58% wskazań – bardzo ważna, 14% wskazań
ważna). Jednocześnie 91% respondentów wskazuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat
ważność tych dwóch badanych elementów wzrosła. Jednocześnie z uzyskanych
danych wynika, że mniejsze organizacje oraz organizacje prywatne oceniają się
jako bardziej zwinne i szybsze niż duże. Organizacje świadczące usługi to organizacje zwinne i szybkie. Proces podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, jak pokazują badania, stanowi barierę zwinności i szybkości działania organizacji [Macias-Lizaso, Thiel 2006, s. 1].
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FLEXIBLE ORGANIZATION
– DYNAMIC CAPABILITIES’ PERSPECTIVE
Summary
The paper generally presents learning organization concept. Attention is focused not on learning
organization concept but on the exploitation options of that concept in strategic management. Especially when organizations operate in dynamic environment the speed of operations seems to be important but also important is flexibility of operations. It seems that organizational learning processes
increase organization’s flexibility potential.
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RELACJE RYNKOWE JAKO ELEMENT
STRATEGICZNYCH ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wstęp
We współczesnej gospodarce obserwuje się, iż sukces liderów rynkowych w
coraz większym stopniu zależy od zdolności do szybkiej wymiany informacji
przedsiębiorstwa z otoczeniem, a w konsekwencji od reakcji przedsiębiorstwa na
zmiany w nim zachodzące. Tymczasem zarówno pozyskiwaniu informacji o otoczeniu, jak też elastycznemu reagowaniu na nowe oczekiwania rynku sprzyja budowanie przez przedsiębiorstwo swoistej sieci relacji z podmiotami z jego otoczenia. Relacje te są istotnym elementem zasobów, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, kreując swoją przewagę konkurencyjną. Niniejsza publikacja stanowi próbę
przedstawienia znaczenia relacji w kontekście strategicznych zasobów przedsiębiorstwa.

2. Miejsce relacji w strukturze zasobów przedsiębiorstwa
Zgodnie z zasobową teorią przedsiębiorstwa (resource-based view of the firm),
każdy podmiot stanowi unikatową wiązkę materialnych i niematerialnych zasobów
oraz umiejętności. Zasoby przedsiębiorstwa określa się jako czynniki kontrolowane
przez przedsiębiorstwo, używane w celu rozwijania i wprowadzania swoich strategii [Stankiewicz 2002, s. 700]. Wśród ogółu zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, szczególne znaczenie mają zasoby określane jako strategiczne (strategic
assets), zapewniające mu utrzymanie przewagi konkurencyjnej w przyszłości. Pojęcie zasobów strategicznych sformułowane zostało przez R. Amita i P.J.H. Schoemakera, którzy uważają, że strategiczna wartość zasobów uwarunkowana jest tym, iż:
– umożliwiają kreowanie nowych idei oraz nowych źródeł wartości,
– są trudne do nabycia i sprzedaży,
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–

są trudne do imitacji, specyficzne dla danego przedsiębiorstwa, czyli trudne do
przetransferowania, rzadkie,
– są trwałe, trudne do substytucji,
– są wzajemnie komplementarne, dzięki czemu rozwój jednych sprzyja rozwojowi innych,
– są zgodne z przyszłymi strategicznymi czynnikami sukcesu sektora,
– kreują wartość dla udziałowców przedsiębiorstwa [Amit, Schoemaker 1997,
s. 372-376].
Wśród rozmaitych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, wyróżnia się
tzw. zasoby relacyjne, stanowiące element składowy zasobów niematerialnych
przedsiębiorstwa. W literaturze relacje określa się jako zasoby niematerialne z
jednej strony odzwierciedlające stosunki panujące wewnątrz przedsiębiorstwa (np.
stosunki interpersonalne, stosunki przełożonych z podwładnymi itp.), a z drugiej
strony charakteryzujące stosunki przedsiębiorstwa z innymi podmiotami w otoczeniu [Stankiewicz 2002, s. 107]. Zasoby relacyjne charakteryzują się tym, iż występują na styku przedsiębiorstwa i otoczenia. Na zasoby te składają się umiejętności i
możliwości przedsiębiorstwa w zakresie nawiązywania relacji z innymi podmiotami oraz faktyczne wykorzystanie posiadanych na rynku relacji [Bąkowska-Morawska 2006, s. 167]. Istotę zasobów relacyjnych w tym kontekście zaprezentowano na rys. 1.
Przedsiębiorstwo

Potencjał
umiejętności i
możliwości
nawiązania
relacji

Otoczenie

Wykorzystanie
posiadanych
relacji

Zasoby relacyjne

Rys. 1. Istota zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa
Źródło: [Bąkowska-Morawska 2006, s. 167].

W świetle prezentowanego podejścia tylko zasoby o charakterze strategicznym mogą
stać się przyczyną osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają właśnie relacje, jakie przedsiębiorstwo kreuje na rynku.
Swoista sieć relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami w jego
otoczeniu jest czymś na tyle złożonym i trudnym do zdefiniowania, że samo w
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sobie staje się unikatowym atrybutem przedsiębiorstwa. Konkurenci nie są w stanie
kopiować takiego zasobu, ponieważ nie da się „w sposób pełny i sformalizowany
zidentyfikować i opisać skomplikowanych wzajemnych powiązań, mających najczęściej charakter domyślny” [Głuszek 2004, s. 192]. Zatem układ relacji wykreowanych na rynku przez przedsiębiorstwo nabiera cech przypisywanych tym zasobom,
które stanowią podstawę budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Kreowanie przez przedsiębiorstwo określonych zasobów relacyjnych uwarunkowane jest m.in. dążeniem do obniżania poziomu niepewności, a tym samym
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w turbulentnym otoczeniu. Uważa się bowiem, iż długookresowe relacje w najwyższym stopniu, spośród wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji przedsiębiorstw, zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa podmiotów, które tworzą te relacje [Gummesson 2002, s. 274]. Wyższy
poziom poczucia bezpieczeństwa na rynku wiąże się z kolejnym źródłem przewagi
konkurencyjnej wynikającej z wykreowania na rynku układu relacji współpracy z
innymi podmiotami. Owym źródłem przewagi nad rywalami rynkowymi jest budowanie zasobów, które charakteryzują się określoną specjalizacją w połączeniu z
zasobami partnerów rynkowych przedsiębiorstwa.
Inne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa stanowi zdolność do
wykorzystywania własnych zasobów w połączeniu z komplementarnymi zasobami
partnerów rynkowych. Takie komplementarne zasoby, po połączeniu, stają się
bardziej wartościowe, rzadkie i trudniejsze do imitacji niż wykorzystane osobno.
Podsumowując, można powiedzieć, iż przedsiębiorstwa funkcjonujące we
współczesnej gospodarce mają do wyboru dwie drogi rozwijania swojej konkurencyjności. Mogą to czynić samodzielnie lub poprzez budowanie relacji współpracy z
innymi podmiotami. Zdaniem M.J. Stankiewicza [2002, s. 328-329], opcja pierwsza jest, z organizacyjnego punku widzenia, najprostsza, ale jednocześnie wskazana jedynie dla dwu rodzajów przedsiębiorstw: małych, działających wyłącznie
lokalnie i/lub w sektorze niszowym, oraz wielkich, które potrafią wytworzyć efekty
ekonomii skali i wykorzystać efekt krzywej doświadczenia. Jednak w dobie postępującej globalizacji i turbulencji otoczenia nawet te wielkie przedsiębiorstwa zmuszone są rozwijać swoją konkurencyjność poprzez tworzenie różnego rodzaju
układów współpracy. Wydaje się zatem, iż opcja druga jest bardziej obiecująca.

3. Kreowanie zasobów relacyjnych przez polskie przedsiębiorstwa
– wyniki badań empirycznych
Badania, których wybrane wyniki zostały przedstawione w niniejszej publikacji, przeprowadzono w ramach projektu MEiN nr 1 H02D 02530. Przedmiot badań
stanowiła aktywność przedsiębiorstw polskich w zakresie realizacji ich współpracy
proinnowacyjnej. Badania oparto na kwestionariuszach ankiety skierowanej do
przedstawicieli kadr zarządzających przedsiębiorstwami.
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W celu przeprowadzenia badań w sposób celowy dokonano wyboru grupy 750
polskich przedsiębiorstw. Jako kryterium doboru przyjęto posiadanie doświadczenia w funkcjonowaniu na rynkach poddawanych międzynarodowej konkurencji
oraz w realizacji działań zaliczanych do szeroko pojętej współpracy przedsiębiorstw. Bazę adresową polskich przedsiębiorstw przygotowano, wykorzystując
„Listę 2000 polskich przedsiębiorstw” zamieszczoną w „Rzeczpospolitej” z 26.10.2006,
obejmującą m.in.: przedsiębiorstwa nominowane do nagrody Dobra Firma oraz jej
laureatów, przedsiębiorstwa najbardziej rentowne, jak również najnowocześniejsze
i najbardziej innowacyjne. Badania zostały przeprowadzone w pierwszej połowie
2007 roku. Ostatecznie wypełnione kwestionariusze ankiet otrzymano od 132
przedsiębiorstw.
Relacje, jakie przedsiębiorstwa kreują na rynku, mogą mieć charakter formalny
i nieformalny. Relacje o charakterze formalnym przyjmują postać współpracy między podmiotami, opartej na określonych umowach i często przyjmującej pewną
formę organizacyjną
W ramach badań podjęto próbę identyfikacji form, jakie najczęściej przyjmuje
realizowana przez badane przedsiębiorstwa współpraca z partnerami rynkowymi.
W tabeli 1 zaprezentowano wyniki badań dotyczące tej kwestii.
Tabela 1. Formy realizowanej proinnowacyjnej współpracy realizowanej
przez badane przedsiębiorstwa
Realizowana forma współpracy
Współpraca w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw, tzn. z dostawcami
i odbiorcami
Zawarcie korzystnego aliansu z silnym partnerem krajowym
Zawarcie korzystnego aliansu z silnym partnerem zagranicznym
Co-sourcing (wspólne dostarczanie środków – ludzi, maszyn itp.
– do realizacji określonego działania)
Outsourcing
Włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra)
Włączenie się w strukturę krajowej grupy kapitałowej
Włączenie się w strukturę grupy kapitałowej z siedzibą za granicą

Procent wskazań
30,0
24,0
19,0
17,5
15,0
15,0
12,0
10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

W świetle danych zaprezentowanych w tab. 1 prawie jedna trzecia respondentów buduje ścisłe relacje ze swoimi dostawcami i odbiorcami w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw stanowi sieć powiązanych i zależnych od siebie podmiotów, które, działając na zasadach współpracy, wspólnie
kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe, a także przepływy informacyjne od dostawców do ostatecznych użytkowników [Christopher 2000, s. 17].
Celem współpracy przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw jest zwiększenie efektyw-

361
ności poszczególnych partnerów, jak też całego układu, dzięki integracji i koordynacji działań przez nich realizowanych. To z kolei przekłada się na optymalizację wartości dodanej przez wszystkie ogniwa łańcucha do produktu finalnego.
Budowanie przez przedsiębiorstwa relacji w ramach realizowanych przez nie
procesów logistycznych oznacza długotrwałą współpracę dostawców i odbiorców, która pozwala na uzyskanie dodatkowych, wzajemnych korzyści w procesie
osiągania różnych celów indywidualnych podporządkowanych wspólnemu dążeniu do zapewnienia sprawności i efektywności przepływu produktów i towarzyszących im informacji.
Z kolei jedna czwarta uczestników przeprowadzonych badań zadeklarowała, iż
realizuje proinnowacyjną współpracę w ramach aliansu strategicznego z partnerem
krajowym, natomiast 19% w ramach aliansu strategicznego z partnerem zagranicznym. Można zatem powiedzieć, iż prawie połowa (43%) respondentów dostrzega
korzyści płynące z takiej formy współpracy z wybranymi partnerami rynkowymi.
Jak wynika z danych zaprezentowanych w tab. 1, alians strategiczny jest znacznie
bardziej popularny niż kreowanie przez przedsiębiorstwa powiązań w ramach grup
kapitałowych (krajowych oraz międzynarodowych). Fakt ten nie jest zaskoczeniem, bowiem korzyści wynikające z zawarcia aliansu są dwojakiego rodzaju: zachowanie autonomii przedsiębiorstw oraz łatwość wyjścia z tej formy powiązania
międzyorganizacyjnego. Podstawową cechą aliansów jest to, że dają partnerom w
zasadzie takie same korzyści, jakich dostarcza koncentracja, lecz jednocześnie nie
niosą ze sobą charakterystycznych dla niej ograniczeń.
Atrakcyjność relacji międzyorganizacyjnych kreowanych w ramach aliansów
strategicznych oraz w ramach łańcucha dostaw potwierdzają również wyniki badań
dotyczące rodzajów form współpracy, jakie respondenci chcieliby rozwijać w
przyszłości. Wyniki te przedstawiono w tab. 2. Pozwalają one stwierdzić, iż 23%
uczestników badań zadeklarowało dążenie do zawarcia aliansu z partnerem krajowym lub zagranicznym, a niewiele mniej, bo 21,5%, do zacieśnienia współpracy w
ramach zintegrowanego łańcucha dostaw.
Dość interesujące, ale także nieco niepokojące jest to, iż zaledwie 13% respondentów jest zainteresowanych budowaniem relacji rynkowych w ramach klastrów.
Klastry stanowią bowiem „sprawdzony” w gospodarkach rozwiniętych sposób na
podnoszenie innowacyjności uczestniczących w nich podmiotów. W związku z
tym, dostrzegając znaczący wpływ struktur klastrowych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach tej formy kooperacji, Unia Europejska uruchomiła specjalne programy rozwoju klastrów, przeznaczając na to niemałe fundusze [Local partnership... 2000, s. 33], które otrzymała także Polska. Jednak wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż zainteresowanie przedsiębiorstw tego rodzaju współpracą jest jeszcze znikome.
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Tabela 2. Formy współpracy, które badane przedsiębiorstwa zamierzają rozwijać
Realizowana forma współpracy
Zawarcie korzystnego aliansu z silnym partnerem krajowym
Zawarcie korzystnego aliansu z silnym partnerem zagranicznym
Współpraca w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw, tzn. z dostawcami
i odbiorcami
Co-sourcing (wspólne dostarczanie środków – ludzi, maszyn itp.
– do realizacji określonego działania)
Włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw (klastra)
Outsourcing
Włączenie się w strukturę krajowej grupy kapitałowej
Włączenie się w strukturę grupy kapitałowej z siedzibą za granicą

Procent wskazań
23,5
23,0
21,5
14,5
13,0
13,0
10,0
9,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

W ramach przeprowadzonych badań próbowano również ustalić zasadnicze cele kreowanych przez polskie przedsiębiorstwa proinnowacyjnych relacji rynkowych. Uzyskane w tym zakresie wyniki badań przedstawiono w tab. 3 i 4.
Tabela 3. Cele współpracy badanych przedsiębiorstw z dostawcami
Cel współpracy
Redukcja kosztów
Poprawa jakości produktu
Zwiększenie asortymentu produktów
Modernizacja posiadanej technologii
Pozyskanie nowej technologii
Wylansowanie nowego produktu

Procent wskazań
31,5
26,0
23,5
22,0
21,0
19,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Tabela 4. Cele współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcami
Cel współpracy
Zwiększenie asortymentu produktów
Poprawa jakości produktu
Wylansowanie nowego produktu
Zwiększenie elastyczności produkcji
Modernizacja posiadanej technologii
Skrócenie cyklu powstawania nowych produktów
Pozyskanie nowej technologii

Procent wskazań
24,0
23,5
21,5
18,0
12,5
10,5
9,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tab. 3 i 4, do głównych celów
współpracy badanych przedsiębiorstw z ich dostawcami należy zaliczyć: redukcję

363
kosztów (31,5% wskazań), poprawę jakości produktów (26,0% wskazań) oraz
zwiększenie asortymentu produktów oferowanych na rynku (23,5% wskazań). W
zasadzie bardzo podobny odsetek uczestników badań zadeklarował dążenie do
osiągnięcia celów w ramach współpracy z odbiorcami: 24% respondentów wskazało na cel, jakim jest zwiększenie asortymentu produktów, 23% na poprawę jakości
produktów, a 21,5% na dążenie do wylansowania na rynku nowego produktu.
W dalszym toku badań, w celu ustalenia, czy posiadane przez badane przedsiębiorstwa zasoby relacyjne przyczyniają się do podniesienia poziomu ich innowacyjności, a tym samym do poprawy konkurencyjności, poproszono respondentów o
wskazanie, jakie innowacje są rezultatem posiadania na rynku określonych relacji z
dostawcami i odbiorcami. W ramach analizy wyodrębniono cztery zasadnicze kategorie innowacji; produktowe, procesowe, rynkowe i organizacyjne.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, iż prawie jedna
czwarta respondentów kreuje i wprowadza na rynek nowe produkty, jak również
zmodernizowane produkty, wcześniej wytwarzane, będące rezultatem współpracy
z innymi przedsiębiorstwami. Nieco mniejsza grupa uczestników badań, bo blisko
jedna piąta, zadeklarowała, iż na skutek budowania relacji współpracy z innymi
podmiotami kreuje takie innowacje, jak: zmodernizowane technologie (20,5%
wskazań), nowe technologie (19,5% wskazań), nowe marki produktowe (20,0%
wskazań) czy wejście na geograficznie nowe rynki (20,5% wskazań).

4. Podsumowanie
Współpraca między przedsiębiorstwami jest opcją strategiczną coraz powszechniej wykorzystywaną przez firmy, które dążą do podniesienia poziomu swojej konkurencyjności. Wynika to przede wszystkim z tego, iż w ramach strategii
współpracy przedsiębiorstwa wspólnie generują nowe rozwiązania technologiczne,
dzieląc się kosztami, lub tworzą nowe produkty, których samodzielnie nie byłyby
w stanie wygenerować. Zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach wskazują, iż budowanie określonych relacji rynkowych,
zwłaszcza z dostawcami i odbiorcami, owocuje wymiernymi rezultatami, które
umacniają konkurencyjność badanych podmiotów. Jest to optymistyczne, gdyż
obecnie powszechnie uważa się, iż zdolność do kreowania innowacji jest niezbędna do tego, aby skutecznie konkurować na rynku globalnym.
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MARKET RELATIONSHIPS
AS THE PART OF STRATEGIC RESOURCES OF A FIRM
Summary
On the contemporary market, one can observe that the firm’s success is strongly related to the
ability of quick reaction to the changes appearing in the environment. This ability results from having
a wide net of different relationships with other market actors, such as suppliers, buyers, R+D institutions, etc. Such relationships are important elements of strategic resources of a firm.
The paper is an attempt to show the idea and importance of relationships as strategic resources of
an enterprise.

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Nr 20

2008
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce

Aleksandra Sus-Januchowska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

OPCJE REALNE I MOŻLIWOŚCI ICH APLIKACJI
WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

1. Wstęp
Opcje realne (rzeczywiste) stały się niezmiernie popularne w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Potwierdza to wiele praktycznych aplikacji
tego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zakończonych sukcesem, a przykładem ilustrującym zasadność wdrażania tej koncepcji jest chociażby Texaco.
Firma zdecydowała się na taki krok w momencie pojawienia się problemów z narastającą turbulencją otoczenia. Pomimo wyszukanych narzędzi analitycznych, takich jak symulacja Monte Carlo, analiza decyzyjna czy metoda NPV (net present
value), przedsiębiorstwo nie radziło sobie z analizą zyskowności inwestycji w nowe technologie. Kolejne kroki, realizowane z pomocą zewnętrznych konsultantów
Texaco, polegały na wdrożeniu i rozszerzeniu aplikacji podejścia z decyzji inwestycyjnych na pozostałe decyzje strategiczne, takie jak nowe technologie czy nowe
wyzwania w postaci e-biznesu. Ponadto dokonano integracji koncepcji opcji realnych z innymi obszarami zarządzania, a mianowicie z zarządzaniem projektami i
zarządzaniem ryzykiem biznesowym oraz z procesami planowania strategicznego
[Triantis, Borison 2001, s. 18]. Innymi przykładami firm, które wykorzystały równie szeroko tę metodę, są Hewlett Packard, General Motors, Intel, DuPont, Procter&Gamble czy Boeing i Airbus [Triantis, Borison 2001, s. 9; Mun 2006, s. 32-35].
Tym, co zauważa się niemal natychmiast, jest to, że z tej metody korzystają
głównie duże firmy, funkcjonujące w sektorach cechujących się wysokimi nakładami inwestycyjnymi, przy jednocześnie dużej niepewności zwrotów z inwestycji.
Dlaczego tak się dzieje? Głównie ze względu na skomplikowany aparat matematyczny, wykorzystywany w tej metodzie, który wymaga zatrudnienia sztabu profesjonalistów i ekspertów w dziedzinie analizy finansowej. Jednak opcje realne to nie
tylko narzędzie analityczne, ale także proces organizacyjny i sposób myślenia i
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jako takie, w początkowej fazie wdrażania, mają największe szanse na praktyczną
aplikację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Artykuł stanowi próbę przybliżenia metody opcji rzeczywistych i wskazania na
realne możliwości jej zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

2. Istota i cele aplikacji opcji realnych
L. Trigeorgis podkreśla, że opcje realne stanowią obecnie rewolucję w procesie
podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Są one nowatorską
metodą oceny efektywności procesu zarządzania projektami oraz podejmowania
decyzji strategicznych. Fenomen ten metody polega przede wszystkim na stałym
rewidowaniu i korygowaniu decyzji strategicznych w czasie rzeczywistym, a więc
wtedy, gdy zaistnieją bieżące informacje o realizowanym przedsięwzięciu [Real.
Options... 1999, s. XV]. W konsekwencji czyni to organizację elastyczną, tak więc
przygotowaną do różnych i zaskakujących ruchów podmiotów rynkowych, w tym
przede wszystkim konkurencji.
Literaturowe ujęcie opcji przedstawia je jako prawo, choć nie obowiązek, podjęcia pewnych decyzji, wskazując w ten sposób na ich związek z analizą finansową. Ciekawą interpretację opcji przedstawili M. Amram i N. Kulatilaka, dla których istota opcji ujawnia się w uzyskaniu odpowiedzi na pytania: Co zyskamy,
przechodząc z punktu A do punktu B? (ujęcie ogólne) oraz: Jakie opcje możemy
zidentyfikować podczas tej drogi i co osiągniemy dzięki ich realizacji? (ujęcie
szczegółowe) [Amram, Kulatilaka 1999a, s. 96]. Kluczowym etapem aplikacji
opcji jest zatem identyfikacja możliwych do podjęcia alternatyw działania w poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Decyzja jest podejmowana na podstawie aktualnych informacji z rynku finansowego, dotyczących bieżącej wartości
opcji [Adner, Levinthal 2004, s. 75]. Dokonując analogii, taki sposób myślenia i
działania można przełożyć na inne decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, nie
tylko inwestycyjne. Ponadto należy podkreślić, że warunkami ograniczającymi
wybór alternatywy jest brak okazji, warunkami sprzyjającymi zaś są okazje pojawiające się na rynku.
Zastosowanie opcji realnych wymaga spełnienia szeregu różnych warunków.
Jednym z nich jest sytuacja niepewności, w przeciwnym razie metoda ta jest bezwartościowa. Jedynie w sytuacjach wysokiej niepewności, współcześnie towarzyszącej przedsiębiorstwom na co dzień, racjonalna jest identyfikacja szeregu różnych wariantów działania. Decydent ma świadomość, że działa w warunkach niepewności i dlatego stara się uwzględnić możliwości, jakie niosą ze sobą pewne
decyzje, a także wzajemne powiązania pomiędzy nimi [Mun 2006, s. 38]. Zatem
głównym celem opcji realnych będzie minimalizacja niepewności funkcjonowania
przedsiębiorstwa, a ponadto jego uelastycznienie, ponieważ opcje umożliwiają
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zmianę decyzji podejmowanych w firmach. Elastyczność będzie w takim razie
rozumiana jako szybkość reagowania na zmiany, związana głównie z aktywną
odpowiedzią ze strony kierownictwa. Tak więc uelastycznienie i ograniczenie niepewności można uznać za dwa priorytetowe cele osiągane przez współczesne organizacje dzięki aplikacji metody opcji realnych.

3. Formy zastosowania opcji realnych – ujęcie ogólne
W badaniach przeprowadzonych w 2001 r.1 zidentyfikowano trzy główne podejścia do wdrażania opcji realnych we współczesnych przedsiębiorstwach, a mianowicie mogą one stanowić filozofię zarządzania, narzędzie analityczne lub proces
organizacyjny [Triantis, Borison 2001, s. 10].
Opcje realne wdrażane jako filozofia zarządzania pozwalają na zapanowanie
nad skomplikowanymi projektami inwestycyjnymi oraz na eliminowanie różnorodnych źródeł niepewności, głównie dzięki temu, że projekt czy inwestycja są postrzegane przez pryzmat opcji i szeroki wachlarz ich zastosowania (gdyż poszczególne elementy projektu mogą być realizowane, nabywane, sprzedawane etc.). To
daje pewną elastyczność w podejmowaniu działań, zawsze bowiem istnieje określone rozwiązanie, które pozwala ograniczyć potencjalne straty. Korzyści uzyskane
dzięki takiemu ujęciu decyzji strategicznych są duże, ale nie tak zadowalające jak
przy zastosowaniu do wyceny opcji aparatu matematycznego. M. Amram i N. Kulatilaka [1999b, s. 5] podkreślają, że współczesne firmy powinny wdrażać tę metodę właśnie w formie narzędzia analitycznego, dzięki któremu możliwe się staje
obliczenie wartości (efektywności) przedsięwzięcia wraz z wartością tkwiącej z
nim elastyczności oraz kreowanych przez niego przyszłych możliwości rozwoju.
Opcje jako narzędzie analityczne koncentrują się na wykorzystaniu metody
zaktualizowanych przepływów pieniężnych, a szczególnie wartości bieżącej netto
(NPV), rozszerzonej o wartość elastyczności [Trigeorgis 1993, s. 2.]. Generuje ona
jednak pewne trudności związane z prognozowaniem przyszłych przepływów pieniężnych. W trakcie identyfikacji różnych możliwości rozwoju przedsięwzięcia
niemożliwe jest dynamiczne zaplanowanie wpływów i wydatków związanych z
inwestycją. Zależą one bowiem od decyzji, które zostaną podjęte w przyszłości, a
te z kolei od poziomu i jakości dostępnych informacji. Rozwiązaniem tak posta1 Badaniami zostało objętych 34 firm z 7 różnych branż. Respondentami byli najczęściej kierownicy wyższego i średniego szczebla kierowania (wiceprezes, dyrektor, menedżer) z takich obszarów
przedsiębiorstw, jak: zarządzanie ryzykiem, finanse, zarządzanie strategiczne, w tym również inwestycje strategiczne, marketing, b+r. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na 3 pytania, a mianowicie: Jakie były przyczyny aplikacji opcji realnych w firmie? Jak i gdzie opcje realne były wdrożone? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu we wprowadzeniu metody opcji realnych? Szerzej na ten
temat w: [Triantis, Borison 2001].
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wionego problemu może być prezentacja projektu inwestycyjnego w formie drzewa decyzyjnego, które pozwala na strukturyzację przedsięwzięcia wraz z określeniem wszystkich istotnych momentów decyzyjnych [Ziarkowski 2004, s. 87-88].
Ponadto w tej postaci metoda wiąże się z innymi problemami, np. związanymi z
brakiem kompetencji menedżerów czy brakiem przekonania wśród najwyższego
kierownictwa co do poprawności wykorzystywanych metod wyceny opcji. Główną
jednak jej niedoskonałością jest to, że nie jest ona w stanie ujawnić czynników
otoczenia oddziałujących na wahania wartości zasobów. Oczywiście nie dyskwalifikuje to metody, a raczej zmusza do uaktywnienia innych działań, które minimalizują jej wady2.
Trzecią postacią, w jakiej opcje są wdrażane, jest proces organizacyjny, w którym opcje rozumiane są jako część szerszego procesu o charakterze strategicznym,
jako narzędzie zarządzania, wykorzystywane do identyfikacji i egzemplifikacji
strategii. W tej postaci opcje realne mogą zostać wykorzystane w planowaniu scenariuszowym, jak również w procesie zarządzania ryzykiem.

4. Opcje realne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– ujęcie szczegółowe
Australijski Standard Zarządzania Ryzykiem AS/NZS 4360:19993 identyfikuje
dwa główne rodzaje strategii zarządzania ryzykiem. Są nimi działania podejmowane w celu redukcji bądź kontroli prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz
procedury redukujące bądź kontrolujące konsekwencje jego wystąpienia [Davidson
2003, s. 135-136]. Pierwsza grupa strategii obejmuje prewencję i unikanie ryzyka,
a więc działania podejmowane w firmie przed rzeczywistym wystąpieniem ryzyka.
Działania prewencyjne polegają na antycypowaniu ryzyka i niedopuszczeniu do
jego wystąpienia dzięki np. ustaleniu niezbędnych klauzul kontraktowych czy zabezpieczeniu zapłaty i innym formom zabezpieczenia etc. [Jedynak, Szydło 1997,
s. 29]. Unikanie ryzyka to nic innego jak uświadomienie sobie możliwości jego
wystąpienia i eliminowanie tych sytuacji.
Natomiast strategie związane z minimalizacją konsekwencji ryzyka to przyjęcie ryzyka na siebie (retencja), przeniesienie ryzyka na innych (transfer) oraz kompensacja ryzyka. Retencja ryzyka to pasywna lub aktywna akceptacja ryzyka, a
więc uznanie ryzyka i niepodejmowanie działań eliminujących źródła i konsekwencje ryzyka bądź utworzenie w firmie planu działania realizowanego w mo2

Takim działaniem może być zastosowanie gry wojennej (wargaming), dzięki której m.in. można zidentyfikować siły na rynku wpływające na wartość zasobów firmy.
3 Ogólnokrajowy standard zarządzania ryzykiem przyjęty przez Australię i Nową Zelandię. Internet:
http://www.wales.nhs.uk/ihc/documents/A.4.1.4_Australia_and_New_Zealand_Methodology_AS_NZ%20
4360_1999.pdf.
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mencie zaistnienia ryzyka (contingency plan) [Pritchard 2002, s. 41]. Stanowi on
podstawę działań w momencie wystąpienia ryzyka bądź ogranicza się do stworzenia specjalnego funduszu, z którego środki finansowe są w stanie pokryć w całości
przewidywane i nieoczekiwane niepowodzenia [Malara 2003, s. 120]. Transfer
ryzyka koncentruje się na przesunięciu odpowiedzialności lub konsekwencji związanych z ryzykiem na inne podmioty, np. kontrahentów, dostawców, partnerów czy
klientów [Pritchard 2002, s. 40-41]. Kompensacja ryzyka wiąże się z tworzeniem
określonej wielkości rezerw finansowych na wypadek zaistnienia niekorzystnych
zdarzeń losowych (samoubezpieczenie).
Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem opcje realne stanowią prawo, lecz nie
obowiązek, do podjęcia pewnych działań, związanych z minimalizacją bądź eliminacją ryzyka, podejmowanych w zależności od takich warunków ograniczających,
jak [Krzakiewicz 2003, s. 41]:
– wielkość potencjalnych strat lub wielkość oczekiwanego dodatkowego dochodu uzyskanego w wyniku podjęcia działań o wysokim stopniu ryzyka;
– prawdopodobieństwo ryzyka;
– poziom ryzyka, który stanowi stosunek wielkości strat do nakładów na przygotowanie i realizację decyzji związanych z ryzykiem, zmienia się (w przedziale
od zera do 1, podejmowanie decyzji o wartości powyżej 1 jest nieuzasadnione);
– dopuszczalność ryzyka, czyli stan, w którym prawdopodobieństwo ryzyka
znajduje się w przedziałach poziomu normatywnego (standardu) dla danego
obszaru działalności przedsiębiorstwa; przekroczenie tego poziomu może wiązać się z naruszenie przepisów prawa.
Kierując się tymi kryteriami organizacja spośród wielu możliwości wybiera tę
najbardziej korzystną. Organizacja staje się zatem elastyczna, bowiem nie opiera
swojej działalności na planach, a uwzględnia możliwości aplikacji zmian w czasie
rzeczywistym. Wymaga to jednak dokonania podziału danego przedsięwzięcia na
etapy i analizowaniu w każdym z nich możliwości wystąpienia ryzyka i ewentualnych sposobów radzenia sobie z nim. Implementacja strategii zarządzania ryzykiem oparta na opcjach realnych wymaga również od kierownictwa przedsiębiorstwa utworzenia systemu informacyjnego, opartego na pozyskiwaniu i przetwarzaniu słabych sygnałów, tak z otoczenia, jak i z wnętrza organizacji. Jego brak mógłby osłabić jej aktywność w turbulentnym otoczeniu.
Koncepcja opcji realnych znajduje również swoje zastosowanie w procesie
planowania scenariuszowego. Istota planowania scenariuszowego koncentruje się
nie na uzyskaniu dokładnego obrazu przyszłości, lecz na przewidywaniu rozwoju
różnych zjawisk i badaniu ich wpływu na organizację. Metody scenariuszowe
wskazują przedział zmienności, w którym będzie zawierać się przyszłość. Ważną
cechą tego podejścia jest uwzględnienie różnych wariantów w zależności od zmian
zachodzących w otoczeniu [Gierszewska, Romanowska 2003, s. 68]. Scenariusze
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dotyczą nie tylko możliwych wydarzeń w przyszłości, ważnych z punktu widzenia
przedsiębiorstwa, ale i oceny wartości poszczególnych wyborów strategicznych w
zależności od oddziaływań otoczenia, oceny potencjalnej siły wpływu poszczególnych procesów występujących w tym otoczeniu oraz szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia tych procesów [Gierszewska, Romanowska 2003, s. 70-91].
Jednak metoda ta uwzględnia nie zmiany rzeczywiste, a jedynie te prawdopodobne. Zatem spostrzeganie ich przez pryzmat opcji zawartych w poszczególnych
scenariuszach może również nadać tej metodzie charakter elastyczny. Ponadto
pozwala zminimalizować problemy związane z długookresowym planowaniem,
prezentowane w literaturze przedmiotu jako istotne słabe strony planowania strategicznego (szerzej zob. [Krawiec 2003, s. 96 i nast.]).

5. Zakończenie
Opcje realne idealnie wpasowały się w nowoczesne koncepcje zarządzania
przedsiębiorstwem, oparte na wykorzystywaniu okazji i minimalizacji negatywnych wpływów ze strony turbulentnego otoczenia. Nie są one łatwym narzędziem,
co dobitnie podkreślił K. Obłój, cytując słowa A Triantisa: „Realne opcje przypominają sport ekstremalny. Ludzie oglądają je z przyjemnością i mówią »Wow, to
jest super«. Ale gdy trzeba spróbować czegoś takiego samemu – wszystko natychmiast przestaje być proste” [Obłój 2007, s. 196]. Z pewnością identyfikacja opcji w
ciągu decyzyjnym nie należy do prostych zadań i, w przeciwieństwie do opcji finansowych, nie są one precyzyjnie określone. Nie można jednak zaprzeczyć, że
istnieją w prawie każdej decyzji, czy to o charakterze strategicznym, czy operacyjnym, a ich liczba wydaje się skończona [Armam, Kulatilaka 1999a, s. 96].
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THE REAL OPTIONS ANALYSIS AND ITS ROLE
IN RECENT ORGANIZATIONS
Summary
The article concentrates on real options analysis and its role in recent organizations. This approach is relatively new in strategic management and a small amount of companies are applying this
method. In the article the real options analysis is presented as a way of thinking, analytic tool and an
organizational process.
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SPECYFIKA PROCESU OPRACOWANIA STRATEGII
MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Zarządzanie strategiczne jest to zespół takich decyzji i działań zarządczych,
które określają długoterminowe funkcjonowanie firmy. Zawiera ono „skanowanie”
otoczenia działalności (zarówno wewnętrznego, jak i wewnętrznego), tworzenie
strategii (planowanie strategiczne lub długoterminowe), realizację strategii, jej
ocenę i kontrolę. Badanie zarządzania strategicznego kładzie szczególny nacisk na
monitoring i ocenę zewnętrznych możliwości oraz zagrożeń w świetle zalet i wad
korporacji. Takie są ogólne zasady zarządzania strategicznego, niezależnie od skali
działalności przedsiębiorstwa.
Przejdźmy teraz do specyfiki zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach (MP). Ważnym problemem strategicznego zarządzania w MP są modele, w ramach których realizowany jest proces opracowania i realizacji strategii.
Sformalizowany model strategii rozpatruje proces opracowania strategii jako
formalny rodzaj działalności, w ramach której najwięcej uwagi poświęca się powiązaniu między zewnętrznym otoczeniem biznesu a organizacją. Ten model rozpatruje osiągnięcie tzw. zgodności strategicznej (z warunkami zewnętrznego i wewnętrznego biznesowego otoczenia) jako jedno z ważniejszych zadań, do którego
rozwiązania powołany jest strateg. Przy racjonalnym podejściu wypracowanie
strategii opiera się na sformalizowanej procedurze, która jest rozpisana na etapy,
metody i techniki.
Model intuicyjnego opracowania strategii koncentruje się na wewnętrznych parametrach organizacji, takich jak kultura, styl kierowania i polityka dotycząca zasobów ludzkich. Zgodnie z tym modelem formalne planowanie strategiczne z czasem traci na znaczeniu, przeważnie z powodu dynamiki otoczenia zewnętrznego,
kiedy warunkami kluczowymi przeżycia firmy jest zdolność do innowacyjności i
elastyczność. W ramach intuicyjnego podejścia przeważają oceny jakościowe i
nieregularne.
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A zatem strategiczne zarządzanie w małej firmie:
umożliwia organizacji działania prewencyjne, nie ograniczające się tylko do
działań będących odpowiedzią, zwiększa jej gotowość do stawiania czoła zarówno kontrolowanym, jak i niekontrolowanym sytuacjom;
– zapewnia wyraźne strategiczne spojrzenie i nadaje sens misji firmy;
– strategiczna optyka łączy w jeden strumień całą energię organizacji i pomaga w
skutecznym dotarciu do wszystkich pracowników z planami organizacji, zapewniając tym samym ich gotowość do rozwiązywania zadań organizacyjnych;
– pozwala ocenić mocne i słabe strony organizacji oraz skupić się na strategicznie ważnych kierunkach;
– poprzez ocenę skuteczności realizacji strategii organizacja uzyskuje niezbędne
informacje o tym, na ile strategia odpowiada zewnętrznym warunkom otoczenia, co pozwala zrozumieć charakter zmian, zachodzących w zewnętrznym
biznesowym otoczeniu.
Niezależnie od wymienionych zalet wykorzystania w MP zarządzania strategicznego istnieją przyczyny, które nie pozwalają na wykorzystanie ich w pełnym
zakresie. Są one następujące:
– właściciele (kierujący) MP mogą nie doceniać zalet i wagi zarządzania strategicznego w prowadzeniu działalności gospodarczej, uważając, że jest ono korzystne tylko dla dużych firm;
– niezależnie od świadomości korzyści strategicznego planowania właściciele
(kierujący) MP nie mogą być pozbawieni umiejętności zarządczych, niezbędnych do inicjowania i wspomagania procesu strategicznego w toku prowadzonej działalności gospodarczej;
– wielu właścicieli (kierujących) MP może być skrajnie przeciążona codziennymi sprawami i rutynowymi obowiązkami, które mogą zabierać czas niezbędny
do planowania strategicznego.
Niezależnie od tego, jaki charakter nosi planowanie strategiczne, formalny czy
nieformalny, menedżerowie powinni poświęcać uwagę istotnym elementom analitycznym tego procesu, a mianowicie: badać (skanować) otoczenie działalności
firmy, analizować działania konkurencji, oceniać mocne i słabe strony swojej firmy, określać i oceniać alternatywne kierunki działań, weryfikować i korygować
plany. Skuteczność wykonania wymienionych elementów w takim czy innym zakresie tylko wzrasta, jeśli będzie nosić uporządkowany i systematyczny charakter
oraz zostanie podporządkowana określonym regułom. Reglamentacja strategiczna
może nadać zarządzaniu małą firmą stabilność, i co za tym idzie, pozwala liczyć
nie na przypadkowy, a na całkowicie regularny dodatni wynik.
A zatem reglamentacja strategiczna przedsiębiorczości jest mechanizmem, powołanym do zapewnienia długoterminowej konkurencyjności małego przedsiębiorstwa i tym samym jego strategicznej stabilności. Reglamentacja strategiczna inte–
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gruje również dwa źródła tworzenia i wspomagania przewagi konkurencyjnej, jak
przedsiębiorcze myślenie i strategiczne zarządzanie. Reglamentacja strategiczna
ma również na celu jednoczesne rozwiązanie dwóch zadań w ramach MP: osiągnięcie zewnętrznej skuteczności („robić” wg Druckera) i wewnętrznej wydajności
(„robić rzeczy właściwie” wg Druckera).
Najważniejszą częścią składową reglamentacji strategicznej jest planowanie
strategiczne, będące procesem formułowania misji i celów organizacji, wyboru
specyficznych strategii w celu zapewnienia efektywnej pracy organizacji w przyszłości. Jego zadanie polega na zapewnieniu innowacji i zmian organizacyjnych,
wystarczających do adekwatnej reakcji na zmiany w otoczeniu zewnętrznym. Planowanie strategii zazwyczaj kończy się ustaleniem ogólnych kierunków, zapewniających rozwój i wzmocnienie pozycji organizacji. Włączenie do systemu planowania nowoczesnej techniki komputerowej, metod i modeli ekonomiczno-matematycznych pozwala znacząco podnieść niski poziom planowej pracy w małych
przedsiębiorstwach i uzasadnienia podejmowanych faktycznych decyzji.
Istota procesu planowania strategii sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi
na pytania:
• Jaka jest obecnie sytuacja firmy, jaka jest strategiczna sytuacja na rynku produkcji budowlanej?
• Jakie cele strategiczne stawia kierownictwo organizacji?
• Jakie przeszkody mogą się pojawić na drodze do postawionego celu?
• Co i jak należy zrobić, aby osiągnąć strategiczne cele?
Proces planowania strategii rozwoju organizacji jest obwarowany szeregiem
trudności. Podstawowa trudność związana jest z tym, że proces podejmowania
decyzji wstępnych jest zależny od struktury pełnomocnictw i finansowego zaplecza
organizacji. Ponadto z reguły brakuje kompetentnych zarządzających, zdolnych
zająć się wypracowaniem i realizacją strategii z uwzględnieniem czynników branżowych i regionalnych. W związku z tym pojawia się zadanie określenia podstawowych strategicznych kierunków rozwoju małej przedsiębiorczości i perspektyw
ich realizacji z uwzględnieniem powstałych systemów wzajemnego oddziaływania
wytwórcy i nabywcy wyrobów. Istota planowania przejawia się w konkretyzacji
celów rozwoju całej organizacji na ustalony okres; określeniu zadań gospodarczych, środków ich osiągnięcia, terminów i kolejności realizacji; określeniu materialnych, ludzkich i finansowych zasobów, niezbędnych do rozwiązania założonych zadań. A zatem przyjęcie planowania jako funkcji zarządzania polega na
uwzględnieniu, w miarę możliwości zawczasu, wszystkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniających warunki sprzyjające normalnemu funkcjonowaniu i rozwojowi małego przedsiębiorstwa. Planowanie wstępne oparte jest na
ujawnianiu i prognozowaniu popytu konsumpcyjnego, analizie i ocenie posiada-

375
nych zasobów oraz perspektyw rozwoju koniunktury gospodarczej. Wynika stąd
konieczność powiązania planowania z marketingiem i kontrolą w celu stałej korekty wskaźników produkcji i zbytu w ślad za zmianami popytu na rynku.
SPECIFICITY OF STRATEGY MAKING PROCESS
IN A SMALL COMPANY
Summary
The paper presents the specificity of strategic management in small enterprises, the possibility to
use strategic management methods and the reasons for their insufficient implementation in companies.
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STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNEK HOTELARSKI

1. Wstęp
Planowanie inwestycyjne, a wraz z nim formułowanie strategii wejścia na rynek
hotelarski, związane jest z szeregiem aktywności przygotowawczych. Czynności te
mają dać odpowiedź na wątpliwości związane z potencjałem rynku, jego rozwojem i
perspektywami działania na tym rynku, jak też możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu.
W literaturze przedmiotu jest wiele pozycji z zakresu planowania inwestycyjnego oraz zarządzania strategicznego obiektem hotelarskim. Niewątpliwie brakuje
jednak analizy strategii wejścia na rynek hotelarski w kontekście oceny zasadności
przyjętej strategii i temu zagadnieniu poświęcono niniejszy artykuł.
Na początek dokonano krótkiej analizy literatury z zakresu zarządzania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem planowania inwestycji oraz teorii formułowania strategii wejścia na rynek hotelarski. Następnie przeprowadzono empiryczną ocenę strategii wejścia na rynek przedsiębiorstwa hotelarskiego w mieście
stołecznym Warszawa, wspierając ją analizą przypadku, w której wykorzystano
sprawozdania finansowe hotelu, raporty spółek consultingowych, które przygotowują raporty konkurencyjne dla tego obiektu, jak też wywiady z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie hotelu, zwłaszcza zaś za politykę cenową. Pracę
kończy podsumowanie uzyskanych wyników i wnioski.

2. Zarządzanie procesem inwestycyjnym
w kontekście strategii wejścia na rynek hotelarski
Istnieje wiele definicji procesu inwestycyjnego. Ciekawą definicję stworzył
M. Bryx1, który pisze, że „proces inwestycyjny jest skomplikowaną ścieżką postę1

M. Bryx, Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2002, s. 111.

377
powania, której celem jest doprowadzenie do stworzenia inwestycji-budynku o
określonych cechach i po określonych kosztach”. Inne definicje opisują proces
inwestycyjny jako świadome działanie wywołane przez inwestora, nakierowane na
zaspokojenie jego potrzeb. Obydwie definicje mają pewne cechy wspólne. Pierwsza cecha wspólna jest związana ze świadomością podjęcia się trudu inwestycyjnego. Drugą cechę wspólną stanowi świadome ukierunkowanie inwestycji na produkt
finalny podejmowanego trudu. M. Bryx nazywa ten etap zamianą środków pieniężnych na rzeczowe. Świadomość inwestora jest budowana zwłaszcza we wstępnej fazie projektu. Polega ona na bardzo ogólnikowej i często intuicyjnej ocenie
szans powodzenia inwestycji. W kolejnych etapach zostaje przeprowadzona szczegółowa analiza wykonawcza projektu, uwzględniająca analizę marketingowofinansową. Decyzja o realizacji inwestycji jest podejmowana w ostatnim etapie
wstępnego projektu. Poszczególne etapy formułowania i realizacji projektu inwestycyjnego przedstawiono na rys. 1.
Strategia podstawowa
przedsiębiorstwa
(cele strategiczne)

Otoczenie przedsiębiorstwa
(popyt na dobra/usługi
i inicjatywy)
Inicjatywy
produkcyjno-usługowe
Przesłanki
inwestowania

Warunki wewnętrzne
(zasoby)

Warunki zewnętrzne
(instrumenty finansowe
i ekonomiczne)

Polityka inwestycyjna
przedsiębiorstwa
Rodzaje strategii
inwestycyjnych
Decyzje inwestycyjne
przedsiębiorstwa

Metody (sposoby)
planowania i realizacji
inwestycji
Projekty inwestycyjne
(warianty)

Przewidywane wyniki
inwestycyjne
Rys. 1. Etapy formułowania i realizacji projektu inwestycyjnego
Źródło: H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław 2003.

H. Towarnicka [2003] zwraca szczególną uwagę na rolę wyznaczania celów
przedsiębiorstwa oraz otoczenia rozumianego jako perspektywy wielkości popytu
na dobra/usługi wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Ważną kwestię stanowi rów-
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nież analiza konkurencyjna, w tym analiza własnych zasobów jako fundament
przewagi konkurencyjnej. W samym etapie formułowania i realizacji planu inwestycyjnego istotnym elementem według tej autorki jest wybór strategii inwestycyjnych. Strategor2 wyróżnia cztery zasadnicze strategie wejścia i działania na rynku:
strategie kosztowe, strategie dyferencjacji, strategie globalizacji oraz strategie relacyjne. Wybór strategii działania powinien być poprzedzony analizą segmentacji
strategicznej, a szczególnie zdefiniowaniem klienta docelowego, analizą i wyborem sieci dystrybucji, określeniem polityki cenowej, analizą konkurencji i łańcucha
wartości. Wszystkie wymienione czynności mają pomóc zarządzającym obiektem
w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Wybór strategii wejścia kończy etap
wstępny projektu, po którym następuje przygotowanie harmonogramu poszczególnych etapów inwestycji.

3. Strategie wejścia na rynek hotelarski – teoria
Strategia jako pojęcie zarządcze oznacza plan działania w zamiarze osiągnięcia
celów organizacji. Ciekawą definicję podaje J. Rokita3, który twierdzi, że strategia
polega na ustalaniu długookresowych celów, określeniu kursów działania oraz
alokacji niezbędnych zasobów do osiągnięcia tych celów. Nie można się nie zgodzić z tym opisem. Każde bowiem przedsiębiorstwo, bez względu na branżę, w
której zamierza działać, musi określić cele funkcjonowania na rynku, a następnie
przydzielić określone zasoby do osiągnięcia tych celów. Nie inaczej jest w przypadku inwestycji hotelarskiej. Istotnymi przesłankami wejścia na rynek turystyczny według M. Bednarskiej4 są: prognozy wzrostu turystki przyjazdowej, dekapitalizacja bazy turystycznej oraz łatwość pozyskania kapitału pracującego.
Nie wszystkie wymienione przesłanki są trafne. Warto bowiem zaznaczyć, że
zarówno opłacalność inwestycji, jak też łatwość pozyskania kapitału inwestycyjnego w dużej mierze zależą od potencjału rynku oraz cen nieruchomości w rejonie
inwestycyjnym. M. Bednarska ponadto nie wymienia bardzo istotnej przesłanki,
jaką jest planowana lokalizacja obiektu hotelarskiego oraz jej wpływ na stopę
zwrotu i płynność inwestycji. Wątpliwa jest też łatwość pozyskania kapitału inwestycyjnego, zależy ona bowiem od wielkości istniejącej bazy turystycznej, jej możliwości rozwoju, jak też zamożności obywateli. Wśród krajów, w których inwestycje hotelarskie są obarczone dużym ryzykiem i są niechętnie finansowane przez
banki, znajdują się Wielka Brytania i Niemcy. Najważniejszą przyczyną tego stanu
są ceny nieruchomości, które już od wielu lat praktycznie nie rosną, dlatego również zabezpieczenie kredytu w postaci hipoteki jest mniej opłacalne w porównaniu
2

Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 2001.
J. Rokita, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 20.
4 M. Bednarska, Przedsiębiorstwo turystyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 255.
3
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chociażby z Warszawą, gdzie średni roczny wzrost wartości rynkowej nieruchomości w ostatnich latach (2006-2007) kształtował się na poziomie 40-60%, zależnie
od lokalizacji. Dodatkowo inwestorów zniechęca niska stopa z zainwestowanego
kapitału oraz brak mobilności inwestycji.
Zasadniczym i jedynym kryterium podjęcia decyzji o wejściu na rynek hotelarski jest oczywiście opłacalność inwestycji; ta z kolei w dużej mierze zależy od
spójności strategii inwestycyjnej. Przez spójność inwestycji rozumiemy fizyczne
dostosowanie obiektu hotelarskiego do oczekiwań finalnego odbiorcy. W tym znaczeniu istotnym kryterium wysokości podjętych nakładów inwestycyjnych będzie
nie tylko zamożność klienta, lecz również przewidywany poziom obłożenia hotelu,
walory turystyczne obiektu oraz potencjał wzrostu gospodarczego w danym rejonie. Strategie wejścia na rynek hotelarski przedstawiono na rys. 2.
Podział strategii opiera się na dwóch filarach, tj. produktowym i operacyjnym.
Strategie produktowe polegają na określeniu przez inwestora fizycznych i jakościowych cech obiektu, a przez to na zdefiniowaniu finalnego odbiorcy usług.

•
•
•

•

Cele
finansowe
marketingowe
sprzedażowe

•
•
•

STRATEGIE PRODUKTOWE:
kategoria obiektu
ukierunkowanie dochodowe
lokalizacja
kryteria demograficzne

Obszar
operacyjny

STRATEGIE
DYFERENCJACJI

STRATEGIE
CENOWE

DYSTRYBUCJA

STRATEGIE
KOSZTOWE

Niskiej ceny

Niskich
kosztów
stałych

Rys. 2. Strategie wejścia na rynek hotelarski
Źródło: opracowanie własne na podstawie planu sieci International Hotels Group.

Wśród strategii produktowych wyróżniamy podział na strategie dyferencjacji
oraz strategie kosztowe. Te pierwsze są ukierunkowane na klienta zamożnego i
stosowane w odniesieniu do obiektów 4- i 5-gwiazdkowych. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi te strategie są: fizyczny wygląd budynku, walory lokalizacyjne, nowoczesny wygląd wnętrza, wysoki poziom obsługi, szeroki wybór punk-
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tów gastronomicznych i dodatkowe udogodnienia (np. basen, siłownia). Natomiast
strategie kosztowe są stosowane w odniesieniu do obiektów 1-, 2- i
3-gwiazdkowych. Obiekty te różnią się zarówno jakością wykończenia, jak też
dostępnością szeregu usług spotykanych w obiektach o wyższej kategorii.
Kolejny podział dotyczy sfery operacyjnej strategii. Jak wykazują ankiety przeprowadzone przez firmę JD Powers z 2006 r. ponad 80% klientów hoteli 4-5-gwiazdkowych w Europie nie przejawia szczególnego przywiązania do konkretnej sieci
hotelarskiej czy też samodzielnego obiektu. Najczęstsze kryteria podjęcia decyzji o
wyborze hotelu stanowią cena oraz lokalizacja budynku. Udogodnieniem z kolei
jest łatwość dokonania rezerwacji oraz zaufanie, że oferowana cena jest identyczna
we wszystkich kanałach dystrybucji. Z tego też względu istotnym elementem realizacji strategii wejścia na rynek jest właśnie polityka cenowa i dystrybucyjna.
W kontekście oceny skuteczności prowadzonej polityki cenowej i dystrybucyjnej, z
punktu widzenia realizacji strategii wejścia na rynek, zostanie przeprowadzona
analiza przypadku obiektu pięciogwiazdkowego w mieście stołecznym Warszawie.

4. Analiza skuteczności strategii wejścia na rynek
– studium przypadku
Definicja skuteczności, jako funkcji osiągania zamierzonego rezultatu działania, rozumiana jest jako pozytywna zgodność wyniku z uprzednio wyznaczonym
celem przedsiębiorstwa. Jeżeli mówimy, że celem istnienia przedsiębiorstwa jest
pomnażanie majątku właścicieli kapitałów, to w kontekście inwestycji hotelarskiej
ten cel, pomimo iż inaczej realizowany niż w branżach produkcyjnych, również
jest najważniejszy.
Decyzja inwestycyjna pociąga za sobą, nieporównywalne do innych branż,
konsekwencje majątkowe. Jak w każdej inicjatywie inwestycyjnej, pojawiają się
atuty oraz negatywne aspekty takiej decyzji. Niewątpliwym atutem inwestycji na
rynku hotelarskim może być potencjalny, wysoki zysk ekonomiczny z tytułu aprecjacji wartości rynkowej nieruchomości. Z kolei nie można nie zauważyć, że ryzyko utraty płynności finansowej przez hotel wskutek silnie działającej dźwigni operacyjnej i finansowej stanowi istotny, negatywny aspekt podjęcia się takiej inwestycji. Równie istotnym i negatywnym aspektem realizacji takiego przedsięwzięcia
jest bardzo mała mobilność inwestycji. Mobilność w tym kontekście jest rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do zmiany profilu działania oraz reorientacji
marketingowej, to bowiem, jaki profil klienta stanowi naszą grupę docelową, są
określane znacznie wcześniej, zanim jeszcze obiekt powstanie. Poniesione nakłady
muszą więc nie tylko odpowiadać oczekiwaniom klientów z danego segmentu, lecz
przede wszystkim muszą być spójne z polityką cenową i dystrybucyjną, tak aby
zapewnić oczekiwany zwrot z zainwestowanych kapitałów.
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W hotelarstwie, z punktu widzenia wyznaczonych celów inwestycyjnych, niewątpliwie najważniejszym kryterium oceny skuteczności wejścia na rynek będzie
poziom osiąganego przychodu na pokój oraz procentowy wzrost wartości nieruchomości. Przy znacznym poziomie kosztów stałych w hotelu to właśnie zdolność
generowania wyższych przychodów niż konkurencja jest świadectwem sukcesu
rynkowego i skutecznej strategii wejścia na rynek. Z tego też właśnie powodu
przedmiotem przeprowadzonej analizy nie była ocena jakościowa, lecz analiza
przyjętej strategii cenowej, która niewątpliwie pozwoliła zrozumieć i ocenić skuteczność strategii w kontekście wyznaczonych celów.
W przeprowadzonej analizie również celowo nie zostaje podjęta ocena skuteczności strategii, obejmująca problematykę optymalnej lokalizacji obiektu oraz
jego wpływu na wartość rynkową. Decyzję taką uzasadniało podobne położenie
analizowanego obiektu do kilku innych tej samej kategorii, konkurencyjnych.
Wszystkie te hotele są położone w ścisłym centrum miasta, oddalone od siebie w
odległości nie większej niż 3-5 km. To oznacza, że wzrost wartości rynkowej tych
nieruchomości prawdopodobnie był bardzo zbliżony. W takim wypadku dalsza
analiza tego zagadnienia, mającego na celu jego ocenę w kontekście jego wpływu
na skuteczność realizacji strategii wejścia, byłaby bezzasadna.
Zanim przejdziemy do analizy uzyskanych w badaniach wyników, warto wytłumaczyć istotę i rolę strategii cenowej w hotelu. Po pierwsze, jest rzeczą oczywistą, że w hotelu ze względu na mocno ograniczone możliwości produkcyjne, których granicą jest liczba dostępnych pokoi, cena oraz polityka cenowa, determinują
dochodowość obiektu hotelarskiego. Warto również zaznaczyć, że możliwość obniżenia kosztów w razie spadku przychodów jest bardzo mała. Wynika to ze struktury kosztów w hotelu, gdzie ponad 80% stanowią koszty stałe. Polityka i struktura
cen w przedsiębiorstwie hotelarskim są bardzo złożone i dla celów tej pracy istotne
jest tylko zrozumienie, że hotel oferuje różne poziomy cen dla poszczególnych
segmentów rynku, przy czym część z tych cen jest kontraktowana, a część w pełni
elastyczna.
W przeprowadzonych badaniach ten właśnie element, jak się okazało, miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Ceny kontraktowe dotyczą w głównej mierze segmentów korporacyjnych – lokalnych oraz wypoczynkowych, a możliwość oddziaływania na nie, tzn. ich podnoszenia w okresach zwiększonego popytu, praktycznie nie istnieje. Każdy hotel również oferuje ceny ogólnodostępne, sprzedając je poprzez sieć elektronicznej dystrybucji liczącej ponad
500 tys. terminali na całym świecie. Ceny te, w przeciwieństwie do cen kontraktowych, są w pełni elastyczne, tzn. hotel ma możliwość podnoszenia lub obniżania
ich wartości. Kolejnym ważnym elementem w polityce cenowej hoteli jest kontraktowa alokacja. Hotele często rezerwują swoim kontraktowym partnerom pewną
określoną liczbę pokoi, która najczęściej jest zwalniania 24 godz. przed przyjazdem. Ponieważ ponad 80% rezerwacji indywidualnych jest dokonywana do sied-
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miu dni przed datą przyjazdu, używana kontraktowa alokacja uniemożliwia ustawienie określonych poziomów tzw. overbookingu, czyli liczby dodatkowych pokoi
wystawionych na sprzedaż, tak ażeby przy uwzględnieniu gości, którzy nie dojadą
do hotelu, oraz anulowania rezerwacji w dniu przyjazdu, hotel był w stanie sprzedać całą pulę pokoi. Analizowane obiekty konkurencyjne przyjęły strategię cenową
opartą na kryteriach nieelastycznych.
Obiekt opisywany jest hotelem położonym w centrum miasta. Otworzył się w
2003 roku. Podstawową strategią hotelu była próba zmiany struktury rezerwacji, ze
zmianą na korzyść rezerwacji z segmentów elastycznych. Zmiana ta miała zwiększyć elastyczność cen w okresach zwiększonego popytu, ażeby hotel, który zrezygnował z kontraktowania cen nieelastycznych, mógł podnieść ceny w celu osiągnięcia wyższych przychodów. Ponieważ obłożenie w Warszawie w kolejnych
dniach tygodnia kształtowało się w tych latach (2003-2007) na poziomie 90-100%,
hotel o elastycznej strukturze cen mógł osiągnąć wyższe przychody od grupy konkurencyjnej. Wyższe przychody były skutkiem nie tylko podniesienia cen, lecz
również zmiany struktury rezerwacji z przewagą rezerwacji z segmentów niekontraktowych. Z badania dokumentów sprawozdawczych, raportów firmy konsultingowej Deloitte and Touche (D&T) wynika, że hotel stosujący w pełni elastyczne
kryteria cenowe osiągnął przeciętnie wyższy od grupy konkurencyjnej o 70% przychód na pokój. Bardzo interesujące okazały się również wyniki wypracowane w
okresie posezonowym. Otóż hotel, który zastosował elastyczne kryteria cenowe,
był w stanie obniżyć ceny ogólnodostępne (w pełni elastyczne) poniżej poziomu
konkurencji. Wynikiem takiej decyzji była zmiana struktury rezerwacji na korzyść
segmentów elastycznych. W okresie posezonowym wystąpiły dwa zjawiska wspomagające ten proces. Pierwsze polegało na wykorzystaniu systemów elektronicznej
dystrybucji do wypromowania „najniższej” ceny w mieście. To z kolei wywołało
znaczny wzrost rezerwacji dokonywanych z segmentów elastycznych. Grupa hoteli, która posiadała znaczną część rynku zakontraktowanego po niskich cenach, nie
była skłonna obniżać cen w segmentach elastycznych z dwóch powodów; braku
wiary w skuteczność obniżki cen oraz obawy o negatywny skutek w postaci obniżonej ceny średniej, co doprowadziłoby do zmniejszenia przychodów.
Tabela 1 zawiera wyniki rynku hoteli pięciogwiazdkowych w Warszawie od 1999
roku. Pogrubionym drukiem są zaznaczone wyniki od 2003 r., a więc od daty otwarcia
hotelu opisywanego w referacie. Wyniki tego obiektu są przedstawione w tab. 2.
W roku 2004 nastąpiła znaczna dysproporcja pomiędzy wzrostem podaży pokoi na rynku pięciogwiazdkowym a wzrostem popytu. Skutkiem tego była w moim
rozumieniu zupełnie niepotrzebna, znacząca obniżka cen kontraktowych o [(–)20-30%], co w konsekwencji doprowadziło do spadku przychodów całego rynku. W
kolejnych latach rynek się ustabilizował, a wraz z silniejszym wzrostem gospodarczym rynek odnotował znaczny wzrost przyjazdów biznesowych. Niestety, na skutek
decyzji cenowych podjętych w 2004 r., pomimo wzrostu obłożenia w Warszawie o
18%, hotele nie były w stanie osiągnąć średniej ceny sprzed 2004 roku. Stan ten jest
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wynikiem nieprzemyślanej decyzji o obniżkach cen kontraktowych o ponad 20% w
2004 r., jak też znacznej (ponad 20-procentowej) aprecjacji waluty krajowej.
Z kolei hotel opisywany (tab. 2), który zastosował elastyczną strategię cenową,
w sposób bardzo sprawny wykorzystał wzrost gospodarczy i nie tylko podniósł
średnią cenę o 20 euro, ale również zwiększył obłożenie o ponad 30% w porównaniu do 2003 roku. Niewątpliwie przyjęta strategia cenowa, z punktu widzenia wyznaczonych celów, okazała się bardziej skuteczna, co ilustruje tab. 3. Tabela 4
(dane w euro) zawiera szczegółową prezentację wyników osiągniętych w grupie
hoteli konkurencyjnych za lata 2003-2007.
Tabela 1. Rynek hoteli pięciogwiazdkowych w Warszawie w latach 1999-2007
Warszawa
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Zmiana 8 lat

Obłożenie
(%)
63,2
60,8
55,9
49,7
48,4
49,6
56,1
63,9
68,6
5,4

Cena
średnia
(euro)
154
172
147
123
104
87
74
74
81
–73

Revpar*
(euro)

Pokoje
sprzedane

Podaż pokoi
(roczna)

Przychody
(euro)

97
105
82
61
51
43
41
47
56
–42

527 104
507 087
466 220
515 553
502 421
587 656
706 849
988 450
1 140 276
613 172

834 025
834 025
834 025
1 037 330
1 038 060
1 184 790
1 259 980
1 546 870
1 662 210
828 185

81 186 705
87 291 078
68 758 530
63 260 363
52 487 548
50 838 068
52 023 719
73 010 622
92 425 710
11 239 005

* revenue per available room – przychód na dostępny pokój.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Deloitte and Touche (D&T).
Tabela 2. Wyniki finansowe analizowanego obiektu hotelowego w latach 2003-2007
Obiekt
opisywany
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Zmiana 5 lat

Obłożenie
(%)

45,40
64,50
64,00
78,00
79,00
33,60

Cena
średnia
(euro)

Revpar
(euro)

97
105
107
110
117
20

44
68
68
86
92
48

Pokoje
sprzedane

Podaż pokoi
(roczna)

Przychody
(euro)

66 947
95 112
94 374
115 019
116 493
49 547

147 460
147 460
147 460
147 460
147 460
0,00

6 493 843
9 986 729
10 098 061
12 652 068
13 629 728
7 135 884

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego oraz raportów Deloitte and
Touche.
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Tabela 3. Wskaźniki analizowanego obiektu na tle grupy konkurencyjnej
Wskaźniki
Lata
2003
2004
2005
2006
2007
a

b

c

ARI
MPI
(market penetration index)a (average rate index)b
0,9
0,9
1,3
1,2
1,1
1,5
1,2
1,5
1,2
1,4

RGI
(revenue generation index)c
0,9
1,6
1,7
1,8
1,7

wynik jest otrzymywany przez podzielenie obłożenia hotelu analizowanego przez obłożenie grupy
konkurencyjnej
wynik jest otrzymywany przez podzielenie średniej ceny hotelu analizowanego przez średnią cenę
grupy konkurencyjnej
wynik jest otrzymywany przez podzielenie „przychodu na pokój” hotelu analizowanego przez
„przychód na pokój” grupy konkurencyjnej

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Wyniki osiągnięte w grupie hoteli konkurencyjnych w latach 2003-2007
Rynek hoteli 5-gwiazdkowych
Sezon wysoki Struktura
Cena
Średnia cena
Nieelastyczne
0,7
70
49
Elastyczne
0,3
115
35
84
Obłożenie Średnia cena
Revpar
65%
84
55
Sezon niski
Struktura
Cena
Średnia cena
Nieelastyczne
0,5
65
32,5
Elastyczne
0,5
95
47,5
80
Obłożenie Średnia cena
Revpar
43%
80
34

Obiekt analizowany
Cena
Średnia cena
100
40
130
78
118
Obłożenie Średnia cena
Revpar
75%
118
89
Struktura
Cena
Średnia cena
0,35
70
25
0,65
90
59
83
Obłożenie Średnia cena
Revpar
48%
83
40
Struktura
0,4
0,6

Źródło: opracowanie własne.

5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania pokazały mechanizmy działania polityki cenowej w
branży hotelarskiej. Jak zostało dowiedzione, istotnym elementem strategii wejścia
na rynek hotelarski jest właściwe zrozumienie tych mechanizmów oraz możliwość
praktycznego ich zastosowania. Polityka cenowa, a w tym decyzje dotyczące tego,
jaki model struktury cenowej przyjmiemy, determinują granice możliwych do osiągnięcia wyników na długie lata. Hotele o nieelastycznej strukturze cen, wskutek
ograniczonej możliwości ich podnoszenia w okresie zwiększonego popytu, osiąga-
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ją gorsze wyniki nie tylko w sezonie, lecz także w okresie posezonowym. Uzyskane wyniki badań nie powinny być traktowane jednoznacznie, choć niewątpliwie
powinny stanowić podstawę do dalszych obserwacji.
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ENTERING STRATEGIES FOR HOTEL INDUSTRY
Summary
The paper describes the process of entering hotel market with the use of different business approaches. One of the key aspects which must be considered prior to investment decision is both:
location of the building as well as the pricing model used in the investment. Hotels use two typical
pricing models, non-elastic which supports production from contracted segments and elastic which
supports production from non-contracted segments. Whilst it is said that non-elastic model will support hotel objectives by delivering stable number of room nights during the entire investment period it
has been proved that non-elastic delivery generates inferior business results to elastic model.
The research conducted amongst six 5 star hotels in Warsaw covering years 2003-2007 has
proved that the hotel with fully flexible pricing model is able to deliver superior results both in high
as well as in low season.
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SEKTOR SZKŁA PŁASKIEGO JAKO SEKTOR GLOBALNY
– PRÓBA ANALIZY

1. Wstęp
Niniejsze opracowanie jest poświęcone tematyce czynników globalizacji sektora, stanowiących jeden z elementów tzw. trójkąta globalizacji1, zaproponowanego
przez G.S. Yipa [2004, s. 36]. Koncepcja ta, dzięki dokładnemu określeniu czynników wpływających na potencjał globalizacyjny sektora2, pozwala na przeprowadzenie dokładnej jego analizy, pozwalającej znaleźć odpowiedź na pytanie, czy
dany sektor umożliwia stosowanie strategii globalnej. Tematyka ta wydaje się
szczególnie istotna w obliczu procesów globalizacyjnych, które są nieodłącznym
elementem współczesnej rzeczywistości gospodarczej. By móc osiągnąć sukces w
wymiarze światowym, przedsiębiorstwa muszą przyswoić sobie metody diagnozowania potencjału globalizacyjnego sektorów. Tylko prawidłowo przeprowadzona
ocena sektora pozwala bowiem na obranie optymalnej strategii, warunkującej osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

2. Charakterystyka sektorów globalnych
W literaturze przedmiotu sektor globalny definiuje się jako „sektor, w którym sytuacja firm na rynkach regionalnych lub krajowych zależy w dużym stopniu od walki
konkurencyjnej w skali światowej” [Gierszewska, Romanowska 2003, s. 149]. Przed1

Pozostałe wierzchołki „trójkąta globalizacji” to składniki organizacji globalnej oraz instrumenty strategii globalnej, koncentrujące się wokół kosztów i korzyści globalizacji.
2 Potencjał globalizacyjny sektora, a więc zestaw specyficznych cech sprzyjających wdrażaniu
strategii globalnej, nazywany jest także potencjałem globalnym. W niniejszym opracowaniu stosowane będzie jednak pojęcie potencjału globalizacyjnego, zaproponowane przez G.S. Yipa [2004].
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siębiorstwa działające w sektorach globalnych mogą czerpać z tego powodu specyficzne korzyści, możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu strategii globalnej.
Sektory globalne opisuje się najczęściej za pomocą tzw. czynników globalizacji sektora, czyli zewnętrznych uwarunkowań, dających przedsiębiorstwom możliwości osiągania korzyści związanych z globalizacją. G.S. Yip [2004, s. 43] proponuje, by w analizie potencjału globalizacyjnego sektora uwzględniać cztery grupy
czynników globalizacji:
1) czynniki rynkowe,
2) czynniki kosztowe,
3) czynniki rządowe,
4) czynniki konkurencyjne.
Analiza powyższych czynników globalizacji wskazuje możliwości stosowania
strategii globalnej w danym sektorze. Potencjał globalizacyjny sektora wykazuje
jednak zmienność w czasie, ponadto większość sektorów posiada ten potencjał
tylko pod niektórymi względami. Istnienie czynników globalizacji sektora nie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązku globalizowania wszystkich elementów strategii. W każdej sytuacji przedsiębiorstwa mają możliwość globalizowania tych
elementów działalności, którym sprzyjają aktualne uwarunkowania. Ponadto nie
wszystkie ze wskazanych powyżej czynników mają pozytywny wpływ na potencjał
globalizacyjny sektora, niektóre wręcz utrudniają globalizację strategii.

3. Charakterystyka sektora szkła płaskiego
Podejmując próbę określenia potencjału globalizacyjnego, należy w pierwszej kolejności zdefiniować sektor podlegający ocenie. W tym artykule punktem wyjścia będzie definicja szkła płaskiego. Możemy więc przyjąć, że „szkło płaskie jest wstępnie
produkowane w formie płaskich tafli, przy czym może być poddawane dalszej obróbce
(np. gięciu – szyby samochodowe). Zwykle używane jest do produkcji okien, drzwi
szklanych, przezroczystych ścian oraz szyb samochodowych” (opracowanie własne na
podstawie [www.flatglass.com.au/index.htm; www.pilkington.com/europe/poland/polish/about+pilkington/this+is+pilkington/our+company/two+strong+bbusiness+lines.htm].
W literaturze naukowej brakuje analiz sektora szkła płaskiego, w związku z czym
najszerszą wiedzę na jego temat można pozyskać od samych producentów szkła.
I tak jeden z głównym światowych producentów szkła płaskiego, Grupa NSG/
/Pilkington, dzieli sektor szkła płaskiego, a co za tym idzie, swoją działalność, na
dwie części [www.pilkington.com/europe/poland/polish/about+pilkington/this+is+
pilkington/our+company/two+strong+bbusiness+lines.htm]:
– produkty budowlane – do których należą różne rodzaje szkła wykorzystywane w
architekturze, zarówno w nowo powstających, jak i remontowanych budynkach,
– produkty motoryzacyjne – do których należą oryginalne szyby samochodowe
projektowane i produkowane na zlecenie producentów samochodów oraz szyby
samochodowe wykorzystywane jako części zamienne.
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Tak więc na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć, że sektor szkła
płaskiego obejmuje producentów wytwarzających szkło płaskie, znajdujące zastosowanie w budownictwie oraz przemyśle samochodowym.
Sektor szkła płaskiego rozwija się bardzo dynamicznie, czemu sprzyjają współczesne trendy w stylizacji samochodów i budowli, prowadzące do zwiększania powierzchni szklanych. Szacunkowe obliczenia wskazują, że w ostatnich latach popyt na
szkło wzrasta szybciej niż realny PKB w gospodarce światowej [www.pilkington.com/europe/poland/polish/about+pilkington/this+is+pilkington/our+industry/de
fault.htm]. Całkowita roczna wielkość produkcji szkła płaskiego na świecie wynosi
ok. 34 mln ton. Z obliczeń spółki NSG/Pilkington wynika, że 70% światowej produkcji szkła znajduje zastosowanie w budownictwie, 10% to szyby samochodowe, natomiast pozostałe 20% jest wykorzystywane do dekoracji wnętrz. Najbardziej chłonne są
rynki Europy i Chin, które zużywają ponad połowę światowej produkcji szkła
[www.pilkington.com/europe/poland/polish/about+pilkington/this+is+pilkington/our+i
ndustry/default.htm].

4. Ocena potencjału globalizacyjnego sektora szkła płaskiego
Niniejsze opracowanie będzie dotyczyć dwóch podstawowych obszarów sektora szkła płaskiego, a mianowicie sektora szkła budowlanego i sektora szkła samochodowego. Potencjały globalizacyjne obu sektorów zostaną określone na podstawie modelu zaproponowanego przez G.S. Yipa [2004, s. 73-133]. Ocenie zostanie
poddana siła poszczególnych czynników globalizacji, występujących w obu analizowanych sektorach. Oprócz elementów uwzględnionych bezpośrednio w modelu
zostaną przeanalizowane także inne czynniki wskazywane w literaturze przedmiotu, które wydają się istotne z punktu widzenia niniejszej analizy. Znakami plus
zostaną oznaczone czynniki decydujące o globalnym charakterze sektora. Minusy
oznaczają natomiast, iż badany sektor nie może zostać uznany za globalny ze
względu na konkretne kryterium (tab. 1).
Podobieństwo potrzeb klientów w skali globalnej to pierwszy z wyznaczników zaliczanych do grupy rynkowych czynników globalizacji. Jeśli potrzeby klientów pochodzących z różnych krajów są podobne, to mogą zostać zaspokojone za
pomocą jednego standardowego (globalnego) produktu, z ewentualnymi nieznacznymi dostosowaniami lokalnymi.
Zarówno w sektorze szkła budowlanego, jak i w sektorze szyb samochodowych mamy do czynienia z procesami izomorfizacji preferencji nabywców. Na
całym świecie dominują podobne trendy stylistyczne, a współczesne konstrukcje
architektoniczne wykorzystują wiele szklanych elementów. W sektorze producentów szyb samochodowych możemy mówić wprost o istnieniu klientów globalnych.
Szyby samochodowe są produkowane w kooperacji z producentami samochodów,
w seriach dostosowanych do wielkości produkcji konkretnych modeli. Projektowa-
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nie szkła samochodowego musi być, rzecz jasna, dostosowane do wymagań klienta, jednak produkcja danej serii ma wymiar globalny. Ponadto, abstrahując od
kształtu szyby, potrzeby producentów samochodów są z pewnością podobne
pod względem wymagań co do trwałości i bezpieczeństwa szkła.
Tabela 1. Ocena potencjału globalizacyjnego sektora szkła płaskiego
Sektor szkła
budowlanego
Rynkowe czynniki globalizacji
Podobieństwo potrzeb klientów w skali globalnej
+
Globalni klienci i sieci dystrybucji
–
Transferowalny marketing globalny
+
Globalne kraje wiodące
–
Kosztowe czynniki globalizacji
Globalne korzyści skali
+
Stroma krzywa doświadczenia i uczenia się
+
Efektywność globalnego zaopatrzenia
–
Globalne usprawnienia logistyczne
–
Kosztowe zróżnicowanie krajów
–
Rządowe czynniki globalizacji
Sprzyjająca polityka handlowa
+
Globalna porównywalność standardów technicznych
+
Globalne jednolite regulacje marketingowe
+
Państwowi konkurenci i klienci
–/+
Poziom kontroli rządowej
+
Konkurencyjne czynniki globalizacji
Eksport i import globalny
–
Konkurenci z różnych kontynentów
+
Globalna współzależność krajów
–
Globalni konkurenci
+
Globalna transferowalność przewagi konkurencyjnej
+
Wyszczególnienie

Sektor szyb
samochodowych
+
+
+
–
+
+
–
–
–
+
+
+
–/+
+
–
+
–
+
+

Źródło: opracowanie własne.

Klienci globalni to drugi z czynników określających potencjał globalizacyjny
sektora. Sektor producentów szyb samochodowych jest klasycznym przykładem
obsługi klientów globalnych. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „największy światowy producent pojazdów samochodowych, General Motors, wydaje około
44 miliardów funtów na komponenty, które są nabywane globalnie od coraz mniejszej liczby coraz większych dostawców w celu zapewnienia zarówno niższych
kosztów, jak i jednakowej jakości” [Stonehouse i in. 2001, s. 61]. Można zaryzykować hipotezę, że potrzeby globalnego producenta mogą zostać zaspokojone tylko przez globalnego dostawcę, będącego w stanie dostarczać taki sam produkt na
każdym rynku.
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W sektorze producentów szkła budowlanego klientem globalnym można nazwać jedynie światowych architektów. G.S. Yip dopuszcza bowiem taką możliwość, by „definicją klienta globalnego objąć też takie wpływowe grupy, jak lekarze przepisujący leki, architekci stosujący specyficzne materiały budowlane, konstruktorzy i inni eksperci techniczni, którzy wybierają jakiś typ wyposażenia” [Yip
2004, s. 87]. W takim rozumieniu globalnymi klientami producentów szkła są architekci i wykonawcy podejmujący decyzje o użyciu szkła konkretnego producenta. Pozyskiwaniu takich globalnych klientów służą z pewnością globalne strategie
marketingowe, budujące spójny wizerunek marki na całym świecie. Na poziomie
poszczególnych oddziałów firm produkujących szkło budowlane raczej nie można
mówić o klientach globalnych. Wynika to z braku globalnych firm budowlanych,
które prowadziłyby swą działalność w skali światowej.
Transferowalność marketingu w skali globalnej, czyli możliwość stosowania ujednoliconych działań marketingowych na wszystkich rynkach, to kolejny
czynnik decydujący o potencjale globalizacyjnym sektora. Zarówno w sektorze budowlanym, jak i w sektorze samochodowym możliwe jest stosowanie jednolitej strategii marketingowej na wszystkich rynkach. Szyby nie są produktem wymagającym
lokalnych dostosowań, gdyż w obecnym czasie na całym świecie dominują podobne
tendencje architektoniczne. Pewne różnice mogą dotyczyć technicznych parametrów
szyby, uwzględniających np. zmiany klimatyczne. Reklama takiego produktu nie
wymaga więc szerokiego zróżnicowania ze względu na lokalne wymagania. By ocenić transferowalność marketingu w sektorze szkła płaskiego, wystarczy przejrzeć
strony internetowe głównych uczestników tego sektora (np. [www.pilkington.com;
www.guardian.com]). Każda ze stron umożliwia przeglądanie jej zasobów w kilku
językach, jednak zawarte tam treści oraz szata graficzna są bardzo podobne, jeśli
nie identyczne. W ten sposób firmy starają się tworzyć swój globalny wizerunek.
W sektorze szkła płaskiego nie da się wskazać krajów wiodących, które wyznaczałyby światowe standardy i były szczególnie istotnymi rynkami. Co prawda,
w 1952 r. technologia float została opracowana w Wielkiej Brytanii przez założyciela firmy Pilkington, Brytyjczyka sir Alistaira Pilkingtona, jednak współcześnie
Wielka Brytania nie jest krajem wiodącym w światowej produkcji szkła. Także
rozproszenie geograficzne głównych producentów szkła (Pilkington – Wielka Brytania, Asahi – Japonia, Saint-Gobain – Francja, Guardian – USA) podtrzymuje tezę
o braku wiodącego kraju w sektorze szkła płaskiego.
Wśród grupy kosztowych czynników globalizacji sektora warto w pierwszej
kolejności rozważyć występowanie globalnych korzyści skali. Szyby samochodowe i szkło budowlane powstają w identycznych fabrykach, w procesie produkcyjnym opartym na technologii float. Wybudowanie fabryki szkła float wymaga
znacznych nakładów kapitałowych, bowiem zależnie od wielkości i położenia fabryki kwota ta może wynieść nawet kilkaset milionów dolarów. Fabryki szkła float
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przystosowane są do pracy ciągłej przez cały rok, a przewidywany czas ich technologicznej sprawności wynosi kilkanaście lat. Po tym czasie fabryka wymaga zwykle modernizacji, która zapewnia kolejny okres nieprzerwanej produkcji szkła.
Zwrot zainwestowanego kapitału wymaga zatem wykorzystania pełnych zdolności
produkcyjnych, a także doskonałego marketingu. Jest to istotne, zwłaszcza gdy
uwzględnimy fakt, że sprzedaż szkła budowlanego ma charakter sezonowy, a okres
największego popytu przypada na miesiące letnie i jesienne. Poza tym okresem
zapewnienie nieprzerwanego zbytu może okazać się niemożliwe w skali jednego
kraju. Działalność globalna (chociażby ze względu na różne strefy klimatyczne)
umożliwia producentom szkła osiąganie odpowiednich korzyści w procesie produkcji i sprzedaży.
Kolejnym czynnikiem potwierdzającym globalny charakter sektora szkła są
efekty doświadczenia i uczenia się. W sektorze producentów szyb samochodowych doświadczenie i innowacyjność są niezbędne przy projektowaniu szyb do
nowych modeli samochodów. Jest to szczególnie istotne wobec rosnących wymagań projektantów i finalnych użytkowników. W sektorze producentów szkła budowlanego dobrym przykładem korzyści płynących z przyswajania i stosowania
wiedzy jest nowatorskie szkło samoczyszczące, dzięki któremu producent umocnił
swą pozycję na globalnym rynku, potwierdzając status lidera technologicznego.
Umiejętność gromadzenia doświadczeń pozwala producentom szkła na szybkie i
sprawne przystosowanie do zmieniających się oczekiwań klientów i zaostrzonych
regulacji prawnych (np. w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony środowiska). Mimo to zmiany techniki i technologii w tym sektorze są wolniejsze od zmian w innych sektorach.
Sektor szkła nie wykazuje natomiast charakteru globalnego w odniesieniu
do kolejnego czynnika, jakim jest globalna efektywność zaopatrzenia. Podstawowym surowcem używanym w procesie produkcji szkła jest piasek, który stanowi aż
72,6% zestawu szklarskiego [http://www.pilkington.com/europe/poland/polish/about+
pilkington/this+is+pilkington/our+technology+and+processes/default.htm]. Oczywiście nie każdy rodzaj piasku jest wykorzystywany w procesie produkcji szkła, niemniej jednak materiał ten jest surowcem ogólnie dostępnym. Za jego lokalnym
pozyskiwaniem przemawia zatem stosunkowo niska cena oraz możliwość stałych
dostaw warunkujących ciągłość produkcji. Wysokie koszty transportu i magazynowania oraz ryzyko opóźnienia dostaw powodują, że w sektorze szkła dominuje
raczej zaopatrzenie lokalne. Niektórzy producenci, poprzez ustalenie jednolitej
polityki zakupów dla całej firmy, dążą do koordynacji zaopatrzenia w skali globalnej. Ewentualna centralizacja zaopatrzenia może dotyczyć jednak tylko niektórych
surowców do produkcji szyb zespolonych.
Usprawnienia logistyczne to czynnik, który w sektorze producentów szkła
płaskiego nie ma charakteru globalnego. Produkcja nie może być centralizowana
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ze względu na wysokie koszty transportu zarówno niektórych surowców, jak i produktu finalnego, czyli szkła. Transport szkła jest utrudniony ze względu na duże
gabaryty i podatność ładunku na uszkodzenia. Koszty transportu są na tyle wysokie,
że jako optymalny dystans przewozu szkła określa się odległość do kilkuset kilometrów. Jedynym środkiem transportu, którym można przewozić szkło na dłuższy dystans, nie generując przy tym wysokich kosztów, jest statek. Jeśli lokalny rynek
nie jest w stanie wchłonąć produkcji danej fabryki float, korzystne jest jej ulokowanie w pobliżu portu, dzięki czemu możliwy będzie transport szkła drogą morską.
Także kolejny z czynników globalizacji, a mianowicie kosztowe zróżnicowanie krajów, nie ma dużego znaczenia w sektorze szkła. Wysokie koszty transportu
powodują, że niemożliwe jest ulokowanie produkcji w krajach o niskim poziomie
kosztów. Produkcja szkła płaskiego nie jest pracochłonna, w związku z czym koszty siły roboczej mają relatywnie mały udział w całkowitej puli kosztów. Z tych
względów linie produkcyjne szkła float są lokowane w wielu krajach na wszystkich kontynentach.
Kolejna grupa czynników decydujących o potencjale globalizacyjnym sektora
nosi nazwę czynników rządowych. Pierwszym z kryteriów jest sprzyjająca polityka handlowa. W ostatnich latach obserwuje się tendencje do zmniejszania barier
handlowych, szczególnie w ramach międzynarodowych ugrupowań integracyjnych, takich jak Unia Europejska. Sektor szkła płaskiego nie podlega szczególnym
regulacjom państwowym, a działające w nim przedsiębiorstwa mają pełną swobodę
w lokalizowaniu swych fabryk i oddziałów. Główni producenci szkła posiadają
linie produkcyjne w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.
Drugi czynnik o charakterze rządowym to istnienie porównywalnych standardów technicznych. W obu analizowanych sektorach standardy techniczne
na głównych światowych rynkach są porównywalne. Wynika to z tego, że światowym standardem w produkcji szkła płaskiego jest technologia float, opracowana
w 1952 roku. Od tego czasu likwidowane są fabryki oparte na przestarzałych technologiach (np. Pitsburgh), a główni producenci szkła używają tylko technologii
float. Jeśli chodzi o specyficzne wymagania rynków krajowych (np. w zakresie
bezpieczeństwa), które mogłyby wpływać na proces technologiczny, to w skali
globalnej nie ma wyraźnych różnic w poziomie tych regulacji.
Jednolite regulacje marketingowe w skali globalnej korzystnie wpływają
na potencjał globalizacyjny sektora szkła. Szkło (zarówno budowlane, jak i samochodowe) nie jest produktem kontrowersyjnym, którego reklama mogłaby być niewłaściwie odebrana w pewnych kulturach. Sektor stwarza możliwość stosowania globalnej
strategii marketingowej, oczywiście przy zachowaniu pewnych ogólnie przyjętych
zasad, takich jak np. reklama bez przemocy czy reklama bez oczerniania konkurentów.
Produkcja szkła nie jest sektorem strategicznym, który wymagałby silnej kontroli i własności państwowej. Wszyscy globalni producenci szkła są spółkami
z kapitałem prywatnym, w związku z czym w sektorze nie ma krajowych konku-
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rentów. Być może istnieją lokalni wytwórcy szkła kontrolowani przez państwo,
jednak z pewnością nie mają oni wpływu na sektor w skali globalnej. Podobna
sytuacja dotyczy krajowych klientów, którzy w sektorze szkła płaskiego nie odgrywają istotnej roli. W sektorze szyb samochodowych globalnymi odbiorcami są
światowi producenci samochodów. Odbiorcami szyb budowlanych są zazwyczaj
także prywatne firmy, prowadzące inwestycje budowlane na większą lub mniejszą
skalę. Brak krajowych konkurentów obniża potencjał globalizacyjny sektora, natomiast brak krajowych klientów wpływa na jego podwyższenie.
Polityka rządu w poszczególnych państwach ma istotne znaczenie dla producentów szkła, którzy, ze względu na wysokie koszty transportu, nie mogą lokować
swej produkcji jedynie w kilku wybranych krajach. Produkcja szkła nie może mieć
charakteru scentralizowanego, w związku z czym rozwojowi tego sektora
z pewnością sprzyja pozytywne nastawienie rządów do napływu inwestycji zagranicznych oraz niski poziom rządowej kontroli. W ostatnich latach następuje liberalizacja światowego handlu, otwieranie granic i zwiększanie dostępności rynków krajowych, co jest niewątpliwie korzystne dla globalnych producentów szkła płaskiego.
Pierwszym z konkurencyjnych czynników globalizacji jest wielkość eksportu
i importu. W sektorze szkła płaskiego ponadgraniczne przemieszczanie surowców
i produktów finalnych ma stosunkowo małe znaczenie ze względu na, wspominane
już, wysokie koszty transportu. Produkcja poszczególnych zakładów sprzedawana
jest raczej lokalnym klientom w kraju.
Niewątpliwie rozwojowi potencjału globalizacyjnego sektora sprzyja istnienie
konkurentów z różnych kontynentów. Tabela 2 zawiera listę największych producentów szkła pogrupowanych według kontynentów, z których pochodzą. Najwięcej producentów szkła ulokowanych jest w Azji, jednak w światowej czołówce pod
względem wielkości produkcji jest tylko jedna azjatycka firma (Asahi). W związku z
tym, że w Afryce i Ameryce Południowej nie ma znaczących producentów szkła,
rynki te stają się terenem oddziaływań głównych globalnych graczy sektora.
Tabela 2. Główni producenci szkła płaskiego na świecie
Europa
Pilkington Group Limited,
Saint-Gobain Group

Ameryka Północna
Guardian Industries
Corporation,
PPG Industries,
Cardinal Glass Industries

Azja
Asahi Glass Co. Ltd.
Taiwan Glass Industry
Corporation,
Muliaglass,
Central Glass Co. Ltd.
Hanglas,
Keumkang

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.glassglobal.com].

Współzależność krajów to czynnik, który w sektorze producentów szkła płaskiego nie ma dużego znaczenia. Produkcja lokalizowana jest w wielu krajach,
a lokalne zakłady produkcyjne zaopatrują krajowych odbiorców.
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W obu analizowanych sektorach występują globalni konkurenci, którzy swym
zasięgiem obejmują wszystkie najważniejsze światowe rynki. W sektorze szkła
budowlanego za globalne można uznać cztery firmy, do których należy 67% światowej produkcji szkła [www.pilkington.com/europe/poland/polish/about+pilkington/this+is+pilkington/our+industry/default.htm]. Są to: NSG/Pilkington, Saint-Gobain, Asahi i Guardian. W sektorze szyb samochodowych tylko trzy przedsiębiorstwa dostarczają ok. 75% szyb do nowych samochodów. Do globalnych graczy
w sektorze szyb samochodowych zalicza się więc: Grupę NSG/Pilkington, Asahi
oraz alians strategiczny Saint Gobain/Central.
Ostatni z czynników globalizacji sektora wskazanych przez G.S. Yipa to globalna transferowalność przewagi konkurencyjnej. Homogeniczność rynku szkła
sprzyja transferowaniu rodzajów przewagi konkurencyjnej pomiędzy różnymi krajami. W większości jest to przewaga oparta na tzw. systemie obsługi, pozwalającym producentom szkła wiązać się z odbiorcami specyficznym wachlarzem usług
związanych z konfekcjonowaniem, transportem i montażem produkowanych szyb.

5. Zakończenie
Przedstawiona próba analizy potencjału globalizacji sektorów szkła budowlanego i szkła samochodowego wskazuje na możliwość czerpania korzyści wynikających z zastosowania strategii globalnej. Analizowane sektory wykazują znaczny
potencjał globalizacyjny, szczególnie w zakresie rządowych czynników globalizacji. Można wysnuć więc wniosek, że międzynarodowy klimat polityczny sprzyja
dalszemu rozwojowi sektora szkła. Najsłabiej ocenione zostały czynniki kosztowe,
jednak „nie istnieje taki sektor, który miałby wysoki potencjał z punktu widzenia
każdego z licznych czynników globalizacji” [Yip 2004, s. 64]. Charakter czynników kosztowych nie stanowi przeszkody we wprowadzaniu strategii globalnej w
sektorze szkła. Ich kształt wymaga raczej wprowadzenia pewnych elementów regionalnych, np. w zakresie zaopatrzenia czy organizacji logistyki. Wydaje się więc,
że w sektorze szkła płaskiego można stosować strategię globalną, opartą na zunifikowanym produkcie.
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THE FLAT GLASS SECTOR AS A GLOBAL SECTOR
– AN ATTEMPT OF ANALYSIS
Summary
The paper focuses on the global sectors which create possibilities of implementing the global
strategies. The study comprises of three parts: a theoretical explanation of global sector’s nature, the
characteristic of flat glass sector and the evaluation of its globalizing potential. The author’s aim is to
present a practical application of the idea of factors determining the sector’s globalizing potential.
The evaluation of the globalizing potential of the flat glass sector answers the question whether it is
possible to implement a global strategy in this particular sector.
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SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU
NA PRZYKŁADZIE FIRMY PRICEWATERHOUSECOOPERS

1. Wstęp
Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw uważane jest dziś za nowoczesną
strategię biznesową, wyznaczającą kierunki rozwoju na całym świecie. Prospołeczny image staje się – wobec postępującej globalizacji gospodarki i towarzyszącej temu procesowi homogenizacji produktów – jednym z istotniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów i tym samym źródłem przewagi
konkurencyjnej. Nie dziwi zatem, że coraz więcej przedsiębiorstw zauważa, iż
koncentracja wyłącznie na jakości produkowanych dóbr, świadczonych usług jest
obecnie niewystarczająca i zaczyna utożsamiać się z ideą tzw. wrażliwego kapitalizmu, który umiejętnie łączy cele ekonomiczne z celami społecznymi i troską o środowisko naturalne.
Przedsiębiorstwa chcą być postrzegane jako twórczy członkowie społeczeństwa, dlatego opracowują nowe standardy w zakresie relacji z kluczowymi interesariuszami, tj. dostawcami, klientami, własnymi pracownikami i organizacjami
pozarządowymi. Coraz chętniej angażują się też w życie społeczności lokalnych,
nie tylko poprzez tworzenie miejsc pracy, godziwe wynagrodzenie, świadczenia
pozapłacowe, podatki do budżetu lokalnego, ale również aktywne uczestnictwo w
rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych, takich jak wykluczenie
społeczne czy przestępczość.
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie idei społecznego zaangażowania biznesu (ang. corporate community involvement/investment, w skrócie CCI) na
podstawie firmy PricewaterhouseCoopers (PwC). W następnej jego części scharakteryzowano istotę tegoż zaangażowania, jego przesłanki i korzyści, jakie przynosi
beneficjentom. W kolejnej opisano różnorodne przedsięwzięcia z zakresu CCI,
realizowane przez badaną korporację.
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2. Istota, przesłanki i korzyści
z tytułu społecznego zaangażowania przedsiębiorstw
Społeczne zaangażowanie biznesu, stanowiące jeden z aspektów społecznej
odpowiedzialności biznesu, oznacza realizację różnorodnych programów i procesów, dzięki których przedsiębiorstwa, przyjmując postawę obywatelską, aktywnie
uczestniczą w rozwiązywaniu problemów społecznych. Obejmuje ono szerokie
spektrum działań, począwszy od filantropii, działalności charytatywnej po inwestycje społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring, kampanie społeczne i marketing społecznie zaangażowany.
Początkowo społeczne zaangażowanie realizowane było w formie dobroczynności,
tj. bezpośrednich dotacji pieniężnych przeznaczanych na wybrany cel, z reguły niepowiązany z biznesowa działalnością firmy. W latach osiemdziesiątych XX w. pojawiło
się pojęcie „strategicznej filantropii”, opierającej się na zasadzie, że konkurowanie
ceną i społecznym zaangażowaniem jest lepsze niż konkurowanie samą tylko ceną. Firmy stopniowo zaczęły wpisywać dobroczynność w ogólną strategię biznesową. Realizowane programy społeczne miały charakter całościowy i długofalowy. Były doskonale przemyślane i skorelowane z modelem biznesowym angażującego się przedsiębiorstwa. Zaczęto je traktować jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.
Różne są przesłanki społecznego zaangażowania biznesu. Może to być zarówno poczucie powinności moralnej, jak też szeroko rozumiany interes firmy. Z badań przeprowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że najczęściej o zaangażowaniu społecznym decyduje
kilka równorzędnych powodów. I tak większość polskich przedsiębiorców (ponad
70%) widzi w działalności prospołecznej element działań promocyjnych firmy i budowania jej wizerunku. Około 25% respondentów chce pomagać innym z dobroci i potrzeby serca, a ponad 30% – uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych
uznaje za swój obywatelski obowiązek [http://www.mckinsey.com (2008-03-06)].
CCI przynosi szereg korzyści, zarówno samej firmie, jej pracownikom, jak i
organizacjom pozarządowym i społecznościom lokalnym (tab. 1). Wśród najczęściej wymienianych znajduje się: wzrost potencjału firmy, rozwój osobowy i zawodowy jej pracowników, wzmocnienie wizerunku i tym samym lojalności klientów, akcjonariuszy, inwestorów, stymulowanie rozwoju gospodarczego i kulturalnego lokalnych społeczności, promowanie postaw filantropijnych.
Niewątpliwie CCI jest jednym z najistotniejszych czynników budowania przyjaznego środowiska społecznego, co w praktyce oznacza życzliwie nastawionego
do firmy konsumenta, z rozmysłem wybierającego jej produkty. Ta akceptacja jest
niezbędna dla pomyślnej egzystencji podmiotu gospodarczego, bowiem „wolna
jednostka prowadząca działalność może przetrwać tylko dzięki przyzwoleniu społeczeństwa – nie jest to niezbywalne prawo nadane członkom kierownictwa i akcjonariuszom” [Black 2001].
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Korzyści
dla środowiska
i otoczenia

Korzyści dla organizacji
i instytucji pozarządowych

Korzyści
wizerunkowe
dla firmy

Korzyści dla
pracownika:

Korzyści dla pracowników
z punktu widzenia firmy

Tabela 1. Korzyści płynące ze społecznego zaangażowania biznesu
Korzyści dla beneficjentów społecznego zaangażowania biznesu
− integracja pracowników i zwiększenie ich zadowolenia, satysfakcji z pracy
− podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z planami indywidualnego rozwoju
− zmiana podejścia do firmy – nie tylko jako miejsca zarobkowania, ale również
osiągania innych celów życiowych
− wzrost motywacji w całej firmie
− integracja społeczna pracowników
− wzmocnienie relacji emocjonalnych pracowników z firmą
− atrakcyjna oferta dla aktywnych pracowników
− włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji
− sposób wyłaniania liderów
− budowanie pozytywnych wzorców dla pracowników
− budowanie sieci współpracy między poszczególnymi działami w firmie
− poprawa komunikacji między działami i pracownikami
− satysfakcja z wartościowych działań na rzecz innych
− pojawienie się nowych życiowych wartości
− inspiracja, wsparcie osobistego rozwoju
− sposób na realizowanie własnych zainteresowań i pasji
− sposób na odreagowanie stresów zawodowych i spędzenie czasu po pracy
− osobisty udział w przełamywaniu negatywnych stereotypów o ludziach dotkniętych
chorobami czy niepełnosprawnością
− budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie
− pozytywny odbiór misji firmy i jej marki
− zdobycie poparcia i akceptacji ze strony społeczności lokalnej
− wpływ na przyzwyczajenia, preferencje, zapotrzebowanie na produkty firmy
− konkurencyjna pozycja na rynkach, gdzie ważna jest społeczna odpowiedzialność
biznesu
− ważny element statusu społecznego firmy
− wiarygodny wizerunek w środowisku
− wiarygodni partnerzy biznesowi w otoczeniu
− profesjonalne wsparcie ze strony wolontariuszy biznesowych
− otwieranie się na zmianę
− włączanie się w proces ciągłego i wzajemnego uczenia się
− pełniejsze poznanie partnerów w środowisku
− świadoma współpraca z otoczeniem
− edukacja personelu oraz podopiecznych
− zwiększenie zakresu i jakość świadczonych przez nie usług
− zwiększenie grona wolontariuszy
− nagłośnienie i rozwiązywanie problemów społecznych
− aktywizacja społeczności lokalnej
− stymulacja rozwoju gospodarczego regionu przez ożywienie kulturalne, podniesienie
poziomu edukacji i życia lokalnej społeczności przy jednoczesnym wzroście
zainteresowania produktami lokalnej firmy
− edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności

Źródło: [http://www.wolontariat.biz.pl (2008-03-08)].
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Decyzje o społecznym zaangażowaniu w dużych organizmach gospodarczych mogą być scentralizowane bądź podejmowane na poziomie regionalnej jednostki biznesowej. Wydaje się, iż w tym drugim przypadku możliwe jest lepsze dopasowanie programów społecznego zaangażowania do potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

3. Społeczne zaangażowanie
na przykładzie firmy PricewaterhouseCoopers∗
PricewaterhouseCoopers jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Zatrudnia ponad 146 000 pracowników w 150 krajach.
Przychody firmy PricewaterhouseCoopers na całym świecie za rok podatkowy
zakończony 30 czerwca 2007 r. wyniosły 25,2 mld USD.
Misją firmy jest świadczenie profesjonalnych usług i rozwiązywanie kompleksowych problemów biznesu dla klientów na globalnych, regionalnych i lokalnych
rynkach. Wartości szczególnie cenione w PwC to: jakość i doskonałość – oznaczające dotrzymywanie obietnic i działanie, którego jakość przewyższa oczekiwania
klientów, innowacyjność, tj. ciągłe rozwijanie wiedzy oraz otwartość na zmiany i
elastyczne podejmowanie decyzji; praca zespołowa, czego wyrazem jest nacisk na
wzajemne dzielenie się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz innymi zasobami i
w efekcie budowanie długoterminowych, pozytywnych relacji z klientami, jak
również w gronie współpracowników firmy oraz przywództwo, pojmowane jako
przejmowanie inicjatywy w prowadzonych projektach, odkrywanie nowych możliwości, inspirowanie i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.
Firma kładzie ogromny nacisk na budowanie i utrzymanie zaufania swoich
klientów. W swoich działaniach stara się kierować nie tylko przepisami prawa, ale
również najwyższymi standardami technicznymi i etycznymi. Stosowanie tych
standardów przez wszystkich pracowników i partnerów firmy, ułatwia obowiązujący w PwC „Kodeks postępowania”, uzupełniony o tzw. zasady etycznego podejmowania decyzji.
W Polsce PricewaterhouseCoopers zatrudnia zespół ponad 1000 specjalistów w
6 miastach (Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach).
Polskie oddziały zapewniają pełny zakres produktów i usług w trzech pionach
usługowych: audyt (Assurance), usługi doradcze (Advisory) i doradztwo podatkowe (Tax). Firma współpracuje z największymi organizacjami studenckimi, takimi
jak AIESEC, ELSA, BEST, Wiggor oraz wieloma kołami naukowymi. Od początku swojej działalności w naszym kraju, firma aktywnie angażowała się w życie
lokalnych społeczności. Działania te początkowo prowadzone były w ramach Ko∗

Ta cześć opracowania powstała na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio w Fundacji
PwC „Podaruj siebie”, jak również ze strony internetowej firmy.
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mitetu Zaangażowania Społecznego. Polegały na wolontariacie pracowniczym,
przekazywaniu pomocy rzeczowej lub finansowej.
W celu scalenia wszystkich działań firmy, w listopadzie 2005 r. powołano
Fundację PwC „Podaruj siebie”, a pracownicy – za pośrednictwem ankiety –
zdefiniowali obszary i formy prospołecznej działalności, w którą chcieliby się
zaangażować.
Obecnie firma posiada spójną, długofalową strategię społecznego zaangażowania, która stanowi integralny element szerszej strategii społecznej odpowiedzialności firmy, realizowanej w takich obszarach jak: rynek, społeczeństwo, miejsce pracy i
środowisko. Działania z zakresu społecznego zaangażowania, rozumianego w kategoriach wsparcia i współpracy ze społecznością lokalną, klasyfikują się do obszaru
społeczeństwo. Globalne wytyczne strategii zaangażowania społecznego są adaptowane do potrzeb danego regionu. Następnie poszczególne kraje definiują swoje działania z perspektywy specyficznych potrzeb środowiska lokalnego, w którym działają, zachowując jednak spójność z kierunkiem wyznaczonym przez region.
Głównym celem Fundacji „Podaruj siebie” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości edukacji dzieci ze środowisk zmarginalizowanych
oraz umożliwianie im wejścia na rynek pracy. Działania fundacji opierają się na
wiedzy, umiejętnościach i zasobach pracowników PwC. Głównymi partnerami
społecznym Fundacji PwC „Podaruj siebie” są organizacje pozarządowe zrzeszone
w Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej.
Priorytetowym obszarem działania fundacji jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi, realizującymi wzorcowe programy na rzecz integracji społecznej.
Działalność fundacji w obrębie tego obszaru, została zainicjowana w 2007 r. programem grantów. Jest to ogólnopolski konkurs na wzorcowe programy zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Za wzorcowe programy PwC uznaje: kompleksowe,
lokalne systemy pomocy psychologiczno-społecznej dziecku i rodzinie wykluczonej społecznej (zagrożonych przez przestępczość, uzależnienia), programy szkoleń
kadr poprzez terminowanie (praktyki, wolontariat, konsultacje, praktyczne szkolenia zawodowe w zakresie środowiskowych form pracy z dzieckiem i rodziną zagrożoną bądź dotkniętą wykluczeniem). Organizacja pożytku publicznego ubiegająca się o grant musi zapewnić we własnym zakresie wkład finansowy do programu w wysokości 10% wnioskowanej kwoty, przy czym maksymalna wysokość
grantu to 20 000 zł. Kryteriami przyznawania grantów są: efektywność, innowacyjność, kompleksowość i wieloaspektowość programu. W roku 2007 udzielono
5 grantów w ogólnej kwocie 88 455 zł.
Pozostałe obszary aktywności fundacji to:
– wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie jakości edukacji; działania
fundacji w tym obszarze sprowadzają się do uczestnictwa pracowników – wolontariuszy PwC w zajęciach edukacyjnych i ogólnorozwojowych dla dzieci i
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młodzieży (np. pomoc w odrabianiu lekcji, wspólne wyjścia do kina, zajęcia
sportowe, pogadanki o hobby, wizyty w szpitalu);
– aktywizacja zawodowa młodzieży narażonej na marginalizację społeczną; działania fundacji skupiają się na doradztwie zawodowym, realizowanym poprzez
wolontariat pracowniczy w formie warsztatów dotyczących poszukiwania pracy, a także pogadanek o różnych zawodach, dotyczących np. tworzenia planów
rozwoju zawodowego lub przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej (współudział w ogólnopolskiej 10-miesięcznej kampanii społecznej dla osób niepełnosprawnych „Wyślij CV – ktoś czeka”);
– popularyzacja działań na rzecz integracji społecznej, odbywająca się w drodze
konkursu „Grasz o staż” na najlepszą pracę studencką związaną z działaniami
na rzecz integracji społecznej i walki z marginalizacją społeczną w Polsce. Nagrodą w konkursie jest staż w Fundacji PwC i dwóch organizacjach pozarządowych: Powiślańskiej Fundacji Społecznej i Ośrodku Socjoterapii w Wildze.
Innymi ciekawymi inicjatywami z zakresu społecznego zaangażowania realizowanymi w badanej spółce są:
1. Mentoring Starszy Brat – Starsza Siostra, skierowany jest zarówno do pracowników PwC, licznej studenckiej grupy adeptów programu „Grasz o staż” oraz
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, a także ogólnej grupy studentów zainteresowanych wolontariatem. Program polega na rocznej, regularnej (jedna godzina w tygodniu) pracy z dzieckiem, w której zakres wchodzi m.in. wsparcie go w nauce, spędzanie z nim wolnego czasu czy poszerzanie jego horyzontów.
2. Konkurs dla pracowników PwC „I Ty możesz zostać Supermanem” – ma on
na celu rozbudzenie aspiracji dzieci, zainteresowanie otaczającym światem, zwrócenie ich uwagi na pozytywne strony życia i wykształcenie aktywnych postaw
życiowych. Zajęcia te mają za zadanie pozwolić im oderwać się od codziennych
problemów oraz poszerzyć horyzonty. Każdy pracownik firmy może wygrać 1000
zł na realizację cyklu zajęć, które sam wymyśli. Odbywają się one na zasadzie
wolontariatu. Od listopada 2006 r. zorganizowano już cztery edycje konkursu.
Wszelkie działania społeczne fundacji pokrywane są ze środków przekazywanych przez pracowników firmy za pośrednictwem odliczeń od pensji w specjalnej
bazie deklaracji lub przekazywania 1% podatku dochodowego, jak również przez
osoby nie związane z firmą (1% podatku dochodowego). Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż rezultaty partnerstwa strategicznego PwC z wybranymi organizacjami pozarządowymi prezentowane są w rocznym sprawozdaniu z działalności fundacji i podlegają ciągłemu monitorowaniu.
Do głównych korzyści ze społecznego zaangażowania firma zalicza: umocnienie pozytywnego wizerunku wśród klientów przy jednoczesnym rozwiązywaniu
konkretnych problemów społecznych oraz rozwój zawodowy i osobowy pracowników, przejawiający się poprawą ich zdolności interpersonalnych i w efekcie poprawą
komunikacji zarówno wewnątrz firmy, jak i z kluczowymi jej interesariuszami.
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Z badań wynika, że kluczową rolę w realizacji strategii społecznego zaangażowania pełni w PwC wolontariat pracowniczy, dlatego warto w tym miejscu postawić pytanie: Co sprawia, że pracownicy zarówno badanej, jak i innych firm stają
się wolontariuszami? Według P.F. Druckera pracownikom potrzebna jest dodatkowa sfera życia społecznego, kontaktów osobistych i zaangażowania w sprawy nie
związane z pracą i zatrudniającą ich organizacją, gdyż odczuwają oni silną potrzebę wnoszenia własnego wkładu w rozwój społeczeństwa, robienia czegoś znaczącego. Płaszczyzną, na której może zostać zaspokojona ta potrzeba, jest właśnie
wolontariat pracowniczy [Drucker 2002, s. 489-490]. W firmie PwC rozwojowi
wolontariatu sprzyja ponadto jasno określona misja oraz strategia społecznego
zaangażowania, której konsekwentne wypełnianie odbywa się przy zachowaniu
najwyższych standardów technicznych i moralnych.

4. Podsumowanie
Działania podejmowane przez PwC wskazują na wrażliwość społeczną, niezwykłe wyczulenie tej firmy na świat zewnętrzny. Badany podmiot dobrowolnie,
świadomie i w pełni angażuje się w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. Umiejętnie łącząc potrzeby i oczekiwania partnerów pozarządowych z aspiracjami, wiedzą i doświadczeniem własnych pracowników, od lat buduje dialog
społeczny i przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności. Postawa proaktywna, tj. odpowiedzialność za jakość życia i środowisko, w którym funkcjonuje
współczesny człowiek, oraz ciągłe poszukiwanie i rozwiązywanie problemów społecznych, chęć zaistnienia w świadomości lokalnej jako „dobry sąsiad” i „aktywny
obywatel”, wpisane są w cele rozwojowe tegoż przedsiębiorstwa.
W wieku XII uczony żydowski Majmonides skonstruował tzw. złotą drabinę dawania,
składającą się z ośmiu szczebli dobroczynności [http://www.iob.org.pl (2008-03-10)]:
Pierwszy szczebel: dawać niechętnie.
Drugi szczebel: dawać radośnie, ale nie według potrzeb.
Trzeci szczebel: dawać radośnie i według potrzeb, ale dopiero wtedy, gdy o to
poproszą.
Czwarty szczebel: dawać radośnie i według potrzeb, nie czekając, aż o to poproszą, ale składać swój dar w ręce ubogiego, zawstydzając go w ten sposób.
Piąty szczebel: tak dawać, aby potrzebujący znali swego dobroczyńcę, choć on
ich nie zna.
Szósty szczebel: znać obdarowanych, ale pozostawać dla nich nieznanym.
Siódmy szczebel: dawać tak, aby nie wiedzieć, komu się pomaga, i aby obdarzany nie znał dobroczyńcy.
Ósmy, najwyższy szczebel w złotej drabinie dobroczynności: zapobiegać ubóstwu, ucząc zawodu, dając komuś pracę lub jeszcze w inny sposób zapobiegać
potrzebie darowizny.
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Wydaje się, iż Firma PwC, wykorzystując zestaw różnorodnych programów
społecznych, osiągnęła czwarty szczebel dobroczynności: daje radośnie i według
potrzeb, nie czekając, aż o to poproszą.
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CORPORATE COMMUNITY INVOLVEMENT
IN PRICEWATERHOUSECOOPERS
Summary
The article focuses on the idea of Corporate Community Involvement (CCI). In the first part of it
the author defines not only the heart of the matter but also its premises. Besides there are also advantages and benefits mentioned which may be gained by workers and society generally understood –
and all of it in the environment of the corporate responsible company.
The second part of the article consists of describing vast variety of enterprises within CCI which
have been executed by PricewaterhouseCoopers.
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1. Wstęp
Warunki działania w dzisiejszym środowisku biznesowym powodują, iż na
sukces w danym segmencie wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest
przewaga konkurencyjna, która pojawia się wtedy, gdy jeden z graczy odkrywa rynek lub niszę rynkową, gdzie możliwe jest osiągnięcie pozycji lepszej od pozostałych uczestników. Aby było to możliwe, niezbędne jest nie tylko posiadanie odpowiednich zasobów, ale także umiejętne ich użytkowanie. Istotną rolę odgrywa zatem
czas – odpowiednie wykorzystanie okazji, jaką stwarza rynek, lub też umiejętność
przewidzenia kierunku zmian zjawisk na nim zachodzących. M. Romanowska wymienia zatem przewagę konkurencyjną, dostrzeganą od dawna przez Japończyków,
którą jest wyprzedzenie w czasie1. Chodzi tu o baczne obserwowanie trendów otoczenia i rywali w celu odpowiedniego wykorzystania pojawiających się szans.
Podobną wizję osiągania przewagi konkurencyjnej opisuje strategia „błękitnego oceanu”. „Błękitne oceany” są określane jako „niewykorzystana przestrzeń rynkowa, kreowanie popytu i szansa na zyskowny wzrost” 2. Są one zatem przeciwieństwem jasno zdefiniowanych granic branży i określonych reguł gier konkurencyjnych. Konieczność tworzenia nowych rynków wynika z kilku przyczyn, lecz główną siłą napędową jest przede wszystkim globalizacja i związane z nią kurczenie się
dotychczasowych segmentów, a co za tym idzie, rosnąca w niezwykle szybkim
tempie konkurencja, wymuszająca często pewne zachowania i agresywne decyzje.

1

M. Romanowska, Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 1998, s. 164.
W. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i
sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 19.
2
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„Konkurencja rynkowa wymaga, aby wciąż myśleć w kategoriach strategicznego trójkąta – my, klient i nasi rywale. Prowadzenie biznesu polega na osiąganiu
strategicznej przewagi konkurencyjnej spełniającej trzy kryteria: musi ona być
istotna z punktu widzenia klienta, zauważona przez niego i możliwa do utrzymania”3. Spełnienie tych warunków jest niewątpliwie łatwiejsze, gdy dany podmiot
sam określa i kreuje przestrzeń rynkową, osiągając tym samym ogromną przewagę
konkurencyjną. Udało się to twórcom portalu nasza-klasa.pl.
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania specyfiki strategii „błękitnego oceanu”
w całkowicie nowym obszarze działalności, jakim jest stworzenie serwisu społecznościowego; tym samym stanowi krótką analizę przyczyn powodzenia tego przedsięwzięcia.

2. Tworzenie „błękitnego oceanu”
Podwaliną strategii „błękitnego oceanu” jest innowacja wartości, która pojawia
się wówczas, gdy dana firma potrafi połączyć innowację nie tylko z użytecznością,
lecz także z ceną i pozycjami kosztowymi. Jest to zadanie trudne, jednak innowatorzy tworzący „błękitne oceany” muszą dążyć równolegle do wyjątkowości oraz
możliwie najniższych kosztów4. Jak zostanie przedstawione w dalszej części artykułu, założycielom portalu nasza-klasa.pl udało się spełnić te warunki.
Aby powodzenie strategii „błękitnego oceanu” było możliwe, niezbędne jest
spełnienie sześciu podstawowych zasad, dotyczących nie tylko formułowania samej strategii, lecz również jej realizacji. Należą do nich:
– rekonstrukcja granic rynku,
– koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbach,
– sięganie poza granice istniejącego popytu,
– właściwa kolejność elementów strategicznych,
– przezwyciężanie głównych przeszkód organizacyjnych,
– wbudowanie realizacji w strategię5.
Zapewne każdy z wymienionych czynników przyczyni się do minimalizacji ryzyka związanego z kreowaniem dotychczas nieistniejących rynków, a o ich powodzeniu zadecyduje umiejętne wykorzystanie przewagi konkurencyjnej, która zostanie dzięki nim osiągnięta. Aby dokładnie zrozumieć ideę i elementy strategii „błękitnego oceanu”, należy przyjrzeć się porównaniu dotychczasowych granic konkurencyjnych, określanych mianem „czerwonego oceanu”, z tworzeniem nowej przestrzeni rynkowej. Przedstawiono to w tab. 1.

3

H. Simon, Przewaga konkurencyjna, „Gazeta Wyborcza” 2005 (z 11.01).
W. Kim, R. Mauborgne, wyd. cyt., s. 31-32.
5 Tamże, s. 43.
4
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Tabela 1. Porównanie strategii „czerwonego” i „błękitnego oceanu”
Strategia „czerwonego oceanu”
− konkurowanie w istniejącej przestrzeni
rynkowej
− zwalczanie konkurencji
− wykorzystanie istniejącego popytu
− konieczność znajdowania kompromisu między
wartością a kosztem
− uporządkowanie całego systemu działań firmy
zgodnie z jej strategicznym wyborem między
wyjątkowością a niskimi kosztami

Strategia „błękitnego oceanu”
− tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej
− konkurencja przestaje być istotna
− tworzenie i przechwytywanie nowego popytu
− przełamanie przymusu kompromisu między
wartością a kosztem
− uporządkowanie całego systemu działań firmy
zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości
i niskich kosztów

Źródło: W. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 38.

Jak łatwo zauważyć, „błękitny ocean” to propozycja całkiem nowej koncepcji
i redefiniowanie granic dotychczasowej przestrzeni rynkowej. Takie podejście nie
tylko daje możliwość wpływania na kształt istniejącego rynku, lecz przede wszystkim pozwala na pozostawienie w tyle konkurencji, która będzie potrzebowała dłuższego czasu na dostosowanie się do panujących reguł gry. Osiągnięcie tak ważnej
przewagi nie tylko przyczyni się do wzrostu lojalności klientów, lecz umożliwi
również utrzymanie pozycji lidera i kreowanie popytu zgodnie z założonymi wcześniej celami.
Nasza-klasa.pl zaoferowała swoim klientom usługę wcześniej niedostępną,
zajmując tym samym niezwykle ważną pozycję strategiczną. Lojalność użytkowników jest bowiem elementem, który na długo stanowić będzie bardzo trudną barierę wejścia dla potencjalnych konkurentów. Co więcej, twórcy są w stanie oferować wysoką jakość usługi przy jednoczesnym dbaniu o niski poziom kosztów. To
wszystko sprawia, iż portal na długo jeszcze pozostanie liderem w segmencie społeczności internetowej.

3. Powstanie portalu nasza-klasa.pl
Pomysł założenia społeczności internetowej wzorowany był na istniejącym
w USA serwisie classmates.com6. Wykorzystano zatem istniejący projekt, uzupełniając go jednak o rozwiązania dostosowane do rodzimego rynku użytkowników.
Główną ideą portalu było stworzenie szerokiej społeczności internetowej, której
użytkownicy będą mogli odnowić utracone przez lata kontakty. Przede wszystkim
zrezygnowano z pobierania opłat za udostępnienie niektórych funkcji, opierając
przychody głównie na wpływach z reklam. Takie rozwiązanie okazało się bardzo
6

Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje pochodzą z bezpośredniego wywiadu z twórcami serwisu.
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korzystne, przyczyniając się do wzrostu popularności. Warto nadmienić, iż amerykański pierwowzór poniósł w ostatnich miesiącach dość spektakularną porażkę,
odnotowując znaczne straty za sprawą fiaska publicznej oferty sprzedaży akcji7.
Portal ruszył 11 listopada 2006 r., po ponadrocznych pracach przygotowawczych, które pozwoliły na udoskonalenie pierwotnego spontanicznego pomysłu.
Jego ideą było utrzymanie i wznowienie kontaktów ze znajomymi ze szkolnych lat.
Grupą docelową były osoby młode, poszukujące kolegów ze szkoły średniej, w
kilka lat po zdaniu matury. Tymczasem, bardzo szybko okazało się, że równie często
internauci chcieli odnowić kontakty ze znajomymi jeszcze ze szkoły podstawowej, a
grupa odbiorców zaczęła szybko poszerzać się o osoby starsze, które znacznie chętniej szukały możliwości kontaktu z dawno niewidzianymi kolegami. Uzupełnienie
spisu szkół o uczelnie wyższe spowodowało niezwykle intensywny wzrost liczby
użytkowników, gdyż grupa docelowa powiększyła się o szerokie rzesze studentów.
Jednak od początku istnienia portal działał jakby w dwóch wymiarach. Z jednej strony pozwalał odszukać ludzi ze szkolnej ławy, z drugiej zaś umożliwiał poznanie
zupełnie nowych osób. Dzięki zastosowaniu kilku funkcji możliwe było poszerzanie
grona kolegów i odtąd liczba użytkowników portalu rosła w błyskawicznym tempie.
Obecnie zarejestrowanych jest ponad 7 mln użytkowników8.
O atrakcyjności biznesowej serwisu świadczyć może fakt, iż bardzo wiele firm
zainteresowanych było zakupieniem udziałów naszej-klasy. Inwestorem, który
ostatecznie zdecydował się nabyć 20% udziałów, jest fundusz European Founders
należący do braci Samwer, który jak dotąd zainwestował już w ponad 100 firm
internetowych. Dostrzegł on zatem potencjał drzemiący w portalu i pozostaje istotnym doradcą przy podejmowaniu decyzji strategicznych.
Zapytani o kluczowy czynnik sukcesu, twórcy naszej-klasy.pl wymieniają kontakty z mediami. Dobra medialna promocja pomysłu owocowała lawinowym wręcz
przyrostem liczby użytkowników. Warto zaznaczyć, iż dziennie serwis odnotowuje
ponad 80 mln odsłon, co jest niewątpliwie doskonałym miernikiem jego sukcesu.
Należy również wspomnieć, iż firma nie posiada formalnej strategii – podejmowane działania oparte są głównie na intuicji i biznesowym instynkcie. To jednak wystarczyło, aby stworzyć komercyjnie skuteczny i innowacyjny produkt, zgodnie z
założeniami strategii błękitnego oceanu.

4. Nasza-klasa.pl jako „błękitny ocean”
Nasza-klasa.pl a tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej. Na sukces portalu
nasza-klasa.pl wpłynęło wiele czynników. Przede wszystkim było to oferowanie
7 Z. Domasiewicz, Porażka Classmates.com – amerykańskiego protoplasty serwisu Nasza-klasa.pl,
„Gazeta Wyborcza” 2007 (z 16.12).
8 www.nasza-klasa.pl (2008-02-28).
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całkowicie nieznanej dotychczas usługi, która pozwala na zaspokojenie wielu potrzeb użytkowników. Dodatkowo nasza-klasa.pl oferuje skok wartości – nagle pojawił się rozgłos wokół jej marki, a także lojalni użytkownicy na rynku9. Sprzyjało
temu zainteresowanie mediów, podsycane dodatkowo rosnącą w niezwykle szybkim tempie liczbą rejestrujących się osób. Jak już wspominano, są oni lojalni wobec oferowanej usługi ze względu na przynależność do gęstej sieci kontaktów.
Niemałe znaczenie odgrywa także swoista moda na przynależność do społeczności
naszej-klasy.pl. Część użytkowników w dalszym ciągu uczęszcza do szkoły i nie
odczuwa potrzeby wirtualnego kontaktu z kolegami, z którymi może bez trudu
nawiązać bezpośrednią relację. Mimo tego są oni użytkownikami, gdyż za pośrednictwem serwisu mogą zaspokoić potrzebę promocji i kreacji samego siebie. To
także ma niebagatelny wpływ na zniechęcenie potencjalnych naśladowców oraz
pozytywnie wpływa na tworzenie przestrzeni rynkowej.
Konkurencja przestaje być istotna. Obecnie twórcy naszej-klasy.pl nie boją
się ewentualnych konkurentów. Pomimo że istnieją inne serwisy, nie oferują one
tak wyjątkowej użyteczności i nie posiadają wystarczającej wyjątkowości, która
zachęciłaby milionowe rzesze użytkowników. Rozpatrują jednak potencjalne groźby wejścia, także ze strony zagranicznych naśladowców. Nie stanowią oni mimo
wszystko realnego zagrożenia, głównie za sprawą zastosowania opisanego wyżej
rozwiązania, czyli stworzenia bardzo dużego dystansu strategicznego. Obserwują
oni jednak poczynania konkurentów, takich jak serwis grono.net, który również
proponuje poszukiwanie znajomych, opiera się jednak na braku ustalonej struktury
i nie posiada tak znaczącego motywu, który łączyłby użytkowników. Ponadto monitorowane są poczynania serwisu fotka.pl, który, choć z wielu względów nie jest
uznawany za konkurenta, szczyci się podobną liczbą zarejestrowanych użytkowników i z tego względu poddawany jest analizie. Nawiązana została również współpraca z portalem finansowym Money.pl, który działa w całkowicie odrębnej branży. Mimo to integracja z tego typu podmiotem może świadczyć o świadomości
dążenia do nieograniczania pola widzenia i perspektywach współpracy która przyczyni się do utrzymania wiodącej pozycji konkurencyjnej.
Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu. Tworzenie „błękitnego oceanu”
nie jest statycznym osiągnięciem, lecz dynamicznym procesem. Wymaga zatem
ambitnego, twórczego i kompleksowego podejścia. Z tego powodu niezbędne jest
nieustanne monitorowanie zmian zachodzących w otoczeniu oraz ruchów podejmowanych przez potencjalnych konkurentów. Co również istotne, nie należy zamykać swojego pola widzenia ograniczeniami związanymi z długookresowym
funkcjonowaniem stworzonego rynku. Należy systematycznie sięgać wzrokiem
poza jego granicę i przyglądać się innym branżom, grupom strategicznym, nabywcom czy komplementarnym ofertom produktowym. Jest to bowiem jedyny sposób
9
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na ponowną rekonstrukcję granic rynkowych10. W ten sposób działają twórcy naszej-klasy.pl. Ponadto trwają wciąż intensywne prace nad wdrożeniem uniwersalnych narzędzi, służących do zakładania społeczności. Brane jest pod uwagę „odtwarzanie” nie tylko klas, lecz również stowarzyszeń czy firm. To także świadczy o
długookresowym podejściu do utrzymania osiągniętej przewagi konkurencyjnej
oraz nieustannym udoskonalaniu wypracowanej strategii. Poszczególne posunięcia
strategiczne, takie jak np. sprzedaż udziałów, służyły wytyczeniu nowych dróg
silnego i zyskownego wzrostu. Dzięki tym wszystkim działaniom wizjonerski pomysł mógł zostać przekształcony w całkiem rentowne przedsięwzięcie. To właśnie
działania menedżerskie i decyzje związane z poważną ofertą biznesową nie tylko
przyczyniły się do powodzenia serwisu, lecz przede wszystkim wykreowały rynek
i ustaliły jego granice.
Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztem. Warto
wspomnieć, iż branża internetowa charakteryzuje się dość niskimi kosztami wejścia – co może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem. Jeśli jednak rozpatruje się
koszty serwerów, są one bardzo wysokie przy milionowej liczbie użytkowników.
Istotne jest, iż twórcy naszej-klasy.pl są świadomi, iż serwis ten wymaga ciągłych udoskonaleń i podnoszenia atrakcyjności. Jest to możliwe także dzięki zastosowaniu modelu darmowości usługi przy jednoczesnym pokrywaniu wszelkich kosztów związanych z działalnością portalu, m.in. wpływami z reklam. Nasza-klasa.pl należy bowiem
do programu partnerskiego TradeDoubler, jest w sieci reklamowej Adnet i wyświetla reklamy Google AdSense. To pozwala na zapewnie środków finansowych na
bieżącą działalność,a jednocześnie daje możliwość kreowania wartości dla klienta.
Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie z jej dążeniem do
wyjątkowości i niskich kosztów. Cały system działań firmy został podporządkowany jednoczesnemu dążeniu do wyjątkowości i niskich kosztów, a więc ściśle
utrzymywana jest zasada darmowości usługi oraz braku niekomfortowych dla
użytkownika form reklamy. Co więcej, portal jest systematycznie wzbogacany o
nowe i – co niezwykle istotne – łatwe w obsłudze funkcje, które także przyczyniają
się do jego popularności. Ma to również na celu eliminację podstawowego zagrożenia, jakim jest znudzenie użytkownika. W branży internetowej, cykl życia produktu jest bowiem krótki, głównie za sprawą szybko zmieniającej się technologii.
Aby temu zapobiec, wprowadzane są rozwiązania, których zadaniem jest podtrzymywanie nawiązanych po latach kontaktów.

5. Etapy formułowania strategii „błękitnego oceanu”
Nowatorski pomysł stworzenia dotąd nieistniejącego portalu, a tym samym
przyciągnięcia szerokiej rzeszy nabywców, stał się kanwą strategii „błękitnego
10
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oceanu”. Aby jednak mógł on stać się prężnie działającym modelem biznesowym,
przynoszącym jego twórcom zyski, musiał zostać przekształcony w pewną sekwencję strategiczną. Kolejne kroki przedstawiono na rys. 1.
Użyteczność
Użyteczność dla
dla nabywcy
nabywcy
Czy pomysł na biznes zawiera
wyjątkowy element
użyteczności dla nabywcy?
Cena
Czy cena jest przystępna dla
masowego nabywcy?

Koszt
Czy jest możliwe zrealizowanie
celów kosztowych i osiągnięcie
zysków przy ustalonej cenie
strategicznej?

Zastosowanie
Jakie są przeszkody we
wprowadzeniu w życie
pomysłu na biznes? Czy można
zawczasu się do nich odnieść?

Komercyjnie
pomysł
Komercyjnie żywotny
żywotny pomysł
na
„błękitny
ocean”
na błękitny ocean

Rys. 1. Formułowanie strategii „błękitnego oceanu”
Źródło: W. Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową
i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 172.

Analizując powyższy model, łatwo dojść do wniosku, iż nasza-klasa.pl jest
komercyjnie żywotnym pomysłem na „błękitny ocean”. Po pierwsze, chęć nawiązania kontaktu z kolegami ze szkolnych lat jest ważkim powodem, dla którego
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wielu nabywców zainteresuje się proponowaną ofertą – w tym wypadku użyteczność dla nabywcy jest wyjątkowa, gdyż potrafi zaspokoić kilka ważnych potrzeb –
kontaktu, samorealizacji i autoprezentacji. Cena jest bez wątpienia przystępna dla
masowego nabywcy – większość usług oferuje się jest za darmo, za niektóre dodatkowe rozwiązania (takie jak np. przechowywanie większej liczby zdjęć na serwerze) pobiera się niewielką opłatę. Jest to więc następny czynnik przyciągający
docelowych odbiorców. Kolejny element, jakim jest zrealizowanie celów kosztowych i osiągnięcie zysków, także jest realizowany. I choć główny koszt stanowią
serwery i łącza, generując niemałe wydatki, są one rekompensowane przychodami
z reklam umieszczanych na stronie. Reklamodawcy bardzo chętnie korzystają z
popularności portalu, gdyż w ten sposób mogą dotrzeć do niezwykle szerokiej grupy docelowej. Zatem oferta proponowana przez naszą-klasę.pl jest nie tylko atrakcyjna dla firm umieszczających tam swą reklamę, ale przede wszystkim takie rozwiązanie pozwala właścicielom zmieścić się w zakładanych kosztach przy jednoczesnym zapewnieniu całkiem rozsądnej marży zysku. A co jest najbardziej istotne
– cena, jaką płaci nabywca, czyni serwis przystępnym dla masowych odbiorców
przy zachowaniu wysokiej użyteczności. To połączenie trzech czynników pozwala
firmie osiągnąć wspominaną już wcześniej innowację wartości. Ostatni element,
jakim są przeszkody w skutecznym wprowadzeniu pomysłu w życie, został zniwelowany już na samym początku działalności serwisu. Jego twórcy intuicyjnie wiedzieli, iż nie napotkają oporów związanych z jego przyjęciem, ponieważ, jak podkreślają, tworzyli coś, z czego sami chcieliby korzystać, w sposób możliwie najbardziej funkcjonalny. Przeszkody, pojawiające się wraz z niespodziewanym masowym wzrostem liczby użytkowników, polegały przede wszystkim na nieustannym blokowaniu 130 serwerów, które stanowią techniczną podstawę funkcjonowania portalu. Były one jednak na bieżąco rozwiązywane za pomocą ciągłych zakupów, a ostatecznie zdecydowano się na przeniesienie ich z Frankfurtu do Poznania, co zdecydowanie przyczyniło się poprawy ich efektywności.
Opisane powyżej kroki w formułowaniu strategii „błękitnego oceanu” pozwalają
na wyciągnięcie wniosków, iż choć zapewne nieświadomie, twórcy naszej-klasy.pl
spełnili wszelkie wymagania niezbędne do stworzenia nie tylko nowej przestrzeni
rynkowej, ale przede wszystkim rentownego przedsięwzięcia biznesowego.
Należy także przeanalizować możliwość imitacji strategii naszej-klasy.pl. Oczywiste jest bowiem, iż konkurencyjne naśladownictwo jest bardzo prawdopodobne i
z reguły mniej kosztowne. Dzieje się tak, ponieważ to innowator ponosi główny
koszt oraz niezwykle wysokie ryzyko implementacji nowatorskich pomysłów. Aby
zminimalizować zagrożenie ze strony potencjalnych konkurentów, należy wziąć
pod uwagę cechę wyłączności. Jest ona funkcją nie tylko natury dobra, lecz również systemu prawnego. Można bowiem powstrzymać niepożądane kopiowanie,
głównie poprzez zapewnienie ochrony patentowej dobra lub powstrzymując do
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niego dostęp11. Stworzenie strategii „błękitnego oceanu” jest właśnie sposobem na
umocnienie barier dla naśladownictwa. W przypadku naszej-klasy.pl główną przeszkodę stanowią tzw. korzyści sieci. Poprzez tworzenie szerokich sieci swoich
użytkowników serwis zyskuje pewność, iż nie będą oni zainteresowani poszukiwaniem innych tego typu portali. Długoterminowe relacje, które nawiązują oni pomiędzy sobą, niewątpliwie powstrzymują inne firmy przed łatwą i wiarygodną
imitacją. Niezwykle trudno byłoby bowiem przyciągnąć użytkowników, którzy nie
zrezygnują z nawiązanych już kontaktów oraz nie będą odczuwali potrzeby przejścia do potencjalnego naśladowcy, gdyż wiązałoby się to z opuszczeniem społeczności internetowej. Bezcelowe wydają się również perspektywy przenoszenia na
inny serwer, który będzie oferował, poza nieznacznymi modyfikacjami, de facto
dublowanie tych samych funkcji.
Twórcy naszej-klasy.pl mają także ambitne plany ekspansji, rozszerzając swoją
działalność na kraje skandynawskie oraz kraje Europy Wschodniej (głównie Ukrainę i Łotwę). Jednocześnie nie obawiają się groźby zagranicznego wejścia na rynek, głównie ze względu na specyfikę oferowanego przez nich produktu. Co więcej, przewaga konkurencyjna, którą do tej pory osiągnęli, daje im gwarancję silnych barier wejścia dla potencjalnych konkurentów.
Należy jednak zastanowić się nad kierunkiem rozwoju strategii. Istnieje bowiem ryzyko pojawienia się konkurentów, którzy podejmą agresywną walkę w
celu przechwycenia części rynku. Obrona ciężko zdobytej bazy klientów wydaje
się być oczywistym posunięciem. Niebezpieczna może okazać się jednak chęć
utrzymania udziałów rynkowych, która może łatwo wprowadzić w pułapkę konkurowania. Ryzykowny wyścig z nowymi podmiotami może bowiem spowodować,
iż centralne miejsce w myśleniu strategicznym firmy, zamiast nabywcy, zająć może konkurencja. Powstaje wówczas dylemat, związany z wyborem pomiędzy tworzeniem ponownej innowacji wartości a udoskonalaniem i lekką modyfikacją
obecnego kształtu oferowanego produktu i obrony swej dotychczasowej pozycji
konkurencyjnej. Sytuację może dodatkowo komplikować fakt wciąż dużych zysków generowanych przez aktualną ofertę, który z pewnością nie mobilizuje do
poszukiwania nowego „błękitnego oceanu”. W tym przypadku nie ma gotowej
recepty, która pomogłaby w podjęciu tej niezwykle ważnej strategicznej decyzji.
Rozwiązaniem może być koncentracja na wydłużeniu, poszerzeniu i pogłębieniu strumienia dochodów poprzez udoskonalenia operacyjne i ekspansję geograficzną. Ma to na celu jak najszersze pokrycie rynku i stworzenie jak największego
dystansu zniechęcającego do ewentualnych imitacji. Największym wyzwaniem
stojącym przed twórcami naszej-klasy.pl jest zatem poszerzenie stworzonego „błękitnego oceanu” poprzez zatrzymanie użytkowników portalu dzięki uatrakcyjnie11
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niu oferowanych usług. Zamiarem jest zatem zdominowanie „błękitnego oceanu”
chroniące przed naśladowcami na możliwie najdłuższy czas12.

6. Zakończenie
Przewaga konkurencyjna jest niewątpliwie niezbędnym elementem gry rynkowej, a dążenie do jej osiągnięcia – nadrzędnym celem wielu przedsiębiorców. Jednym z jej składników jest dobrze sformułowana, dopasowana do specyfiki firmy
strategia. Opisana w niniejszym artykule strategia „błękitnego oceanu” stanowi
doskonały przykład możliwości osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym skomplikowanym środowisku biznesowym. Decydują o tym m.in. działania konkurentów, którzy
wyznaczają pewne standardy. Niezbędne jest zatem ciągłe obserwowanie zmian
zachodzących na rynku i umiejętne dostosowywanie się do jego wymagań. Co więcej, aby móc czerpać korzyści, jakie płyną z wyprzedzenia pozostałych graczy, należy wcielać w życie pomysły, które korespondują z celami zawartymi w strategii.
Opisany w artykule przykład portalu nasza-klasa.pl jest próbą analizy poszczególnych elementów i składowych należących do strategii „błękitnego oceanu”.
Przedstawia on kluczowe czynniki sukcesu oraz określa strategiczne wybory w
dążeniu do wyjątkowości. Równowaga pomiędzy funkcjonalnością a prostotą jest
niewątpliwie założeniem, które decyduje o wysokiej użyteczności serwisu. Dodatkowo niezwykle istotne jest zastosowanie przemyślanej strategii cenowej, która
przyczynia się do rosnącego zainteresowania użytkowników oraz pozwala na długookresowy kompromis pomiędzy oferowaną wartością a kosztem.
Podsumowując, dzisiejsze warunki prowadzenia działalności biznesowej są
niewątpliwie jedną z sił napędowych przyczyniających się do rosnącej konieczności tworzenia „błękitnych oceanów”. Umiejętność dostrzeżenia i wykorzystania
istniejącej okazji na przekształcenie innowacyjnego pomysłu w sprawnie działający biznes wydaje się być wymownym aspektem sukcesu. Niniejsza analiza przypadku portalu nasza-klasa.pl wydaje się być doskonałym przykładem wizjonerskiej
strategii wyprzedzającej rynek i tworzącej „błękitny ocean”.
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NASZA-KLASA.PL
AS AN EXAMPLE OF THE “BLUE OCEAN” STRATEGY
Summary
The article describes the main idea and elements of the Blue Ocean Strategy and its significance
in gaining the competitive advantage. It also shows the nasza-klasa.pl as the example of application of
basic rules of the strategy into the business practice. Moreover, the paper presents the main factors of
success and the perspectives of future development, as far as the possibilities of maintaining the competitive advantage that has been gained because of successful setting the boundaries of the market.
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MISJA W FIRMIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ

1. Misja jako przedmiot kontrowersji
Misja przedsiębiorstwa jest pewnym fenomenem. Nie ma prawdopodobnie
drugiego narzędzia zarządzania strategicznego, które by budziło tak wiele skrajnych emocji i wywoływało tyle kontrowersji. Wydaje się, że kłopot z misją mają
zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania. Wśród teoretyków nie ma zgody ani
co do definicji misji, ani co do wskazówek aplikacyjnych. Praktycy natomiast często się od misji dystansują i jest ona obiektem ich żartobliwych komentarzy, jako
poetycka i utopijna abstrakcja. Jednakże, pomimo tych kontrowersji, okazuje się,
że misja jest w Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym narzędziem zarządzania ostatnich kilku dekad1. Badania pokazują, że 80-90% dużych przedsiębiorstw ją
formułuje2 i publikuje, a 78% posiada kodeksy etyczne3, przy czym jednocześnie
okazuje się, że trzy czwarte menedżerów uważa, że ich firma zmierza w innym
kierunku niż wskazywałaby misja i niewiele więcej niż jedna trzecia się z nią zgadza i jest usatysfakcjonowana jej zawartością4. Zastanawiające jest więc, dlaczego
pojawiające się zarzuty w stosunku do misji nie ujmują jej popularności? Wydaje
się, że kluczowa jest tutaj obietnica, którą misja ze sobą niesie. Jest to obietnica,
która wyraża się w jej funkcjach, wielce w przedsiębiorstwach pożądanych. Według powszechnie przyjętych typologii, do podstawowych funkcji misji należy
1 Wskazują na to coroczne badania bostońskiej firmy Bain & Company, prowadzone wśród 500
największych amerykańskich przedsiębiorstw.
2 Por. P.M. Lencioni, Niech wartości naprawdę coś znaczą, „Harvard Business Review Polska”
2004 (maj); C.K. Bart, Sex, lies and mission statements, „Business Horizons” 1997 (Nov.-Dec.).
3 G. Weaver, L. Trevino, L. Cochran, Corporate ethics practices in the mid-1990’s: an empirical
study of the Fortune 1000, „Journal of Business Ethics” 1999 vol. 18.
4 Badanie przeprowadzone wśród kadry kierowniczej 88 czołowych amerykańskich przedsiębiorstw, zob. C.K. Bart: Sex, Lies, and Mission...
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zaliczyć funkcje: ukierunkowującą5, motywującą/inspirującą, integrującą6, stabilizującą i wyróżniającą.
Niestety zbyt często powyższe funkcje nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością przedsiębiorstw, które misję sformułowały. Pomimo ambitnie brzmiących deklaracji, sformułowanych najczęściej podczas sesji wyjazdowej zarządu, w przedsiębiorstwach często trudno zaobserwować znaki świadczące o zaistnieniu jej funkcji – pracownicy nie nabierają zapału ani się nie jednoczą wokół misji, a podejmowanie spójnych i wyrazistych decyzji w dalszym ciągu jest trudne. W takiej sytuacji nieuchronnie
pojawia się rozczarowanie misją menedżerów i ich ironiczne komentarze na jej temat.
Wydaje się, że przyczyna takiego stanu rzeczy leży w „magicznym” traktowaniu misji
– tzn. zakładaniu, że samo sformułowanie takiej deklaracji spowoduje automatyczne
pojawienie się w przedsiębiorstwie dobrodziejstw wynikających z jej funkcji. Myślenie
takie jest błędne. Misja nie jest bowiem źródłem zmian w kulturze organizacji, przeciwnie – stanowi ona wyraz kultury. Jeśli by przyjąć za E. Scheinem, że kultura organizacyjna składa się z 3 poziomów: najgłębiej ukrytych podstawowych założeń (paradygmatu), z wartości i norm oraz z widzialnych artefaktów organizacyjnych7, to zapisanie misji nie wprowadza automatycznie zmiany na dwóch głębszych poziomach, jak
sądzą niektórzy rozczarowani nią menedżerowie. Wydaje się, że zapisana i powieszona
na ścianie misja może być jedynie artefaktem, możliwym do zaobserwowania, widzialnym wytworem kultury. Jeśli nie jest ona zgodna z ukrytymi wartościami i normami oraz nie wypływa z rzeczywiście przyjmowanego paradygmatu, nie będzie zasadniczo wpływać na zachowania organizacyjne. Skuteczna i dobra misja, czyli taka,
której towarzyszą opisane powyżej funkcje, wynika z kultury organizacyjnej8, jest
spójna z rzeczywistymi wartościami i przekonaniami ludzi pracujących w firmie, a tym
samym jest wiarygodna zarówno dla pracowników, jak i dla otoczenia. Nie jest wtedy
„przebraniem” przedsiębiorstwa w celach marketingowych czy też motywacyjnych,
lecz stanowi autentyczny wyraz jej aspiracji i dążeń. Jedynie wiarygodna i autentyczna
misja będzie ludzi inspirować, integrować i ukierunkowywać.

2. Misja a firma społecznie odpowiedzialna
Celem tego referatu jest określenie cech charakterystycznych dla misji w firmie
społecznie odpowiedzialnej. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
stawia wymagania całemu procesowi zarządzania strategicznego, jest zbudowana
5

P.M. Lencioni, wyd. cyt.
Por. D. Simpson, Rethinking vision and mission, „Planning Review” 1994 vol. 22 nr 5
(Sept./Oct.).
7 Por. E. Schein, Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, Jossey Bass, San
Francisco, 1985; unowocześniona prezentacja modelu w formie góry lodowej w: J.A. Stoner,
C. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 316.
8 Por. Ł. Sułkowski, Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, „Przegląd Organizacji” 2005 nr 3.
6
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na wartościach, które powinny znaleźć wyraz także w kulturze i misji przedsiębiorstwa. Wydaje się, że w celu stworzenia skutecznej misji w firmie społecznie odpowiedzialnej należy zadbać o kilka elementów.
Pierwszym i najbardziej kluczowym warunkiem skuteczności misji w firmie
społecznie odpowiedzialnej jest zadbanie o jej integralność z działalnością i kulturą przedsiębiorstwa. Drugim warunkiem jest włączanie do misji wartości
zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i budowanie firmy na tych
wartościach. Trzecim warunkiem natomiast jest ukierunkowanie misji na potrzeby
interesariuszy firmy. Wszystkie trzy elementy zostaną omówione bardziej szczegółowo w dalszej części referatu.
Spójność misji i realnych działań firmy jest zawsze ważna, niemniej jednak
szczególnie istotna w przypadku firm społecznie odpowiedzialnych. Dla społecznej
odpowiedzialności biznesu takie wartości, jak integralność i autentyczność, są
kluczowe. Misja niezgodna z działaniami firmy i z jej kulturą organizacyjną nie
tylko będzie nieskuteczna, ale podważy również sens idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Dla idei tej bowiem integralność i harmonia stanowią niezbędną bazę. To właśnie zaburzenia integralności między wyznawanymi zasadami a
realnymi działaniami stanowią najczęstszy zarzut w stosunku do firm proklamujących społeczną odpowiedzialność biznesu9, brak integralności powoduje też spadek
zaufania i zaangażowania wśród pracowników10. Aby misja stała się częścią firmy,
musi nastąpić jej zespolenie ze wszystkimi „tkankami przedsiębiorstwa”– powinna
znaleźć swoje odzwierciedlenie w strategii, celach, taktyce, polityce, kulturze zachowań kierownictwa, wyglądzie budynków, systemach płac, zakresie obowiązków pracowników11, procesach zatrudniania, zarządzania i kontroli, w zasadach
awansowania i nagradzania, w polityce zwolnień12 – czyli we wszystkim, co składa
się na przedsiębiorstwo. Integralność misji może być zapewniona więc z jednej
strony poprzez zadbanie, aby znajdowała ona odzwierciedlenie we wszystkich
systemach przedsiębiorstwa, z drugiej zaś poprzez propagowanie jej wśród pracowników i przykładanie dużej wagi do tego, aby stała się ich własną. Może się to
dokonywać na wiele sposobów: począwszy od wspólnego z pracownikami określania kluczowych wartości dla firmy, poprzez dostosowywanie wartości firmowych
9

Zarzuty o brak spójności dotyczą wielu przedsiębiorstw pretendujących do miana społecznie
odpowiedzialnych. Jako przykład można podać: BP – z jednej strony jeden ze światowych liderów
corporate social responsibility, zwracający uwagę na problemy środowiska, z drugiej zaś wpadki,
takie jak eksplozje ze skutkami śmiertelnymi w rafinerii czy też wyciek ropy na Alasce, Nike i oskarżenia o wyzysk pracowników w Chinach, Nestle i afera z mlekiem dla niemowląt w krajach Trzeciego Świata i wiele innych.
10 T. Simons, Wysokie koszty utraty zaufania, „Harvard Business Review Polska” 2003 (maj).
11 J.C. Collins, J.I. Porras, Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm.
SPM Project, Jacek Santorski Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław 2003, s. 214.
12 P.M. Lencioni, wyd. cyt.
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i indywidualnych pracowników13, zatrudnianie tylko takich osób, którym firmowe
wartości są naturalnie bliskie14, aż po promowanie misji15: powtarzanie jej, częste
odwoływanie się do niej przez kierownictwo, precyzowanie, z jakimi oczekiwaniami w stosunku do pracowników się ona wiąże16, przekazywanie jej treści w
firmowych legendach, symbolach, mitach i rytuałach17 czy też poświęcanie tematyce wartości i misji warsztatów i szkoleń pracowniczych. Niektóre przedsiębiorstwa powołują też komitety lub specjalistów ds. etyki oraz przeprowadzają regularne audyty etyczne18.

3. Treść misji w firmie społecznie odpowiedzialnej
Zawartość (treść) misji jest częstym przedmiotem dyskusji teoretyków zarządzania. Istnieje wiele teorii mówiących o tym, jakie elementy misja powinna zawierać; często są to teorie sprzeczne. Wydaje się, że najczęściej wymieniane elementy misji można podsumować jako (rys. 1): aspiracje rynkowe (domena, rynek,
produkty/usługi, zakres działania, technologia, przewaga konkurencyjna19, marzenia20, cele21), wartości (filozofia działania22, nadrzędna ideologia23, kultura i tożsamość24, wyjątkowy sens i racja bytu25, duch organizacji26, zasady postępowania)

13

M. van Marrewijk, A value based approach to organization types: toward a coherent set of
stakeholder-oriented management tools, „Journal of Business Ethics” 2004 vol. 55.
14 J.C. Collins, J.I. Porras, wyd. cyt., s. 241.
15 K. Blanchard, M. O’Connor, Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa 1998, s. 35.
16 W.Ch. Kim, R. Mauborgne, Chcesz, by pracownicy dali z siebie wszystko? Graj fair!, „Harvard Business Review Polska” 2004 (marzec).
17 Por. P. Selznick, Leadership and Administration: a sociological interpretation, Harper &
Row, New York, 1957, s. 66-74; R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., E. Hartman, Values and the foundation of strategic management, „Journal of Business Ethics” 1988 vol. 7.
18 S.F. Walker, J.W. Marr, Stakeholder Power, Perseus Publishing, Cambridge (MA) 2001,
s. 78-82; D. Garcia-Marza, Trust and dialogue: theoretical approaches to ethics auditing, „Journal of
Business Ethics” 2005 vol. 57.
19 J. Pearce, F. David, Corporate mission statements: the bottom line, „Academy of Management
Executive” 1987 vol. 1 nr 2 (May).
20 A. Kaleta, Misja we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej nr 3, WSB, Poznań 2003, s. 97-104.
21 C.W.L. Hill, G.R. Jones, wyd. cyt., s. 39.
22 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 116.
23 J.C. Collins, J.I. Porras, wyd. cyt., s. 73.
24 M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000, s. 271.
25 Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, red. R. Krupski R., Wyd. AE, Wrocław 2003,
s. 109; P. Dwojacki, Składniki misji – wizja przyszłości, „Przegląd Organizacji” 1995 nr 12.
26 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, wyd. 2, Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków 1998,
s. 163-165.
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Rys. 1. Elementy składowe misji
Źródło: opracowanie własne.

oraz zobowiązania wobec interesariuszy (stosunek do klienta, zakres społecznej
działalności27, rola społeczna28, oczekiwania otoczenia29). Nie wszystkie z elementów misji będą jednak miały związek z koncepcją społecznej odpowiedzialności
biznesu. Dla tej koncepcji istotne będą szczególnie dwa elementy: wyznawane
wartości oraz zobowiązania wobec interesariuszy.

4. Wartości jako element misji
w firmie społecznie odpowiedzialnej
W przedsiębiorstwie zarządzanym w sposób społecznie odpowiedzialny misja
powinna być ukierunkowana na określone wartości, zgodne z tą koncepcją.
Uwewnętrznione wartości, jak się wydaje, stanowią fundament misji i źródło sukcesów przedsiębiorstw. P.F. Drucker zwraca uwagę, że to „duch organizacji” rodzi
motywy pracy i sprawia, że pracę chce się wykonywać i robi się to z poświęceniem
i wysiłkiem. Twierdzi on, że „dobry duch w organizacji zarządzania oznacza, że
wytwarza ona więcej energii, niż włożono w nią wysiłku. Chodzi więc o wytwarzanie energii. [...] Urządzenie mechaniczne może, zgodnie z teorią, zachować co
najwyżej energię bez strat – nie może jej jednak zwiększyć. Uzyskać więcej niż się
włożyło można tylko w sferze moralnej. [...] Stąd dla stworzenia właściwego ducha
27

B. Wawrzyniak, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989, s. 46.
P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2000, s. 32-34.
29 A. Kaleta, wyd. cyt., s. 97-104.
28
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w zarządzaniu trzeba moralności”30. Według P.F. Druckera więc ducha organizacji
budują wartości moralne, które sprawiają, że przedsiębiorstwo niejako wytwarza
dodatkową energię, która motywuje ludzi do działania. Wszystkie zaangażowane
działania ludzi oparte są bowiem na wartościach31.
Klasyczne już badania przedsiębiorstw odnoszących sukcesy, przeprowadzone
przez T.J. Petersa i R.H. Watermana32 oraz badania J.C. Collinsa i J.I. Porrasa33
jednoznacznie pokazują, że firmy-zwycięzcy są zbudowane na zasadach, przekonaniach i wartościach, w które głęboko się wierzy i które wyrażane są we wszystkich podejmowanych działaniach. Firmy, które sukcesu nie odniosły, stanowiące
grupę kontrolną powyższych badań, albo nie posiadały zbioru spójnych przekonań,
albo ograniczały się w nich do celów finansowych i zadań ilościowych – co nie
miało wiele wspólnego z wartościami moralnymi i ze zrównoważonym zarządzaniem strategicznym.
Dla zarządzania strategicznego w firmie społecznie odpowiedzialniej fundamentalną wartością, która powinna stanowić zasadę działania firmy, jest uczciwość. Uczciwość stanowi warunek konieczny etycznych działań, przejrzystości i
integralności firmy i jest wartością centralną w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Przejawia się ona przede wszystkim w stylu, w jakim przedsiębiorstwo działa, w tym, jak przebiegają w nim procesy. Okazuje się, że uczciwość procesów i sposób podejmowania decyzji są kluczowe w oczach pracowników – są
oni nawet skłonni wspierać decyzje kierownictwa, z którymi się nie zgadzają, pod
warunkiem, że mają przekonanie, iż proces, w którego wyniku menedżer dokonał
danego wyboru, był uczciwy34. Pracownicy współpracują z systemami, którym
ufają, że są uczciwe. Uczciwość jako zasada działania buduje bowiem klimat zaufania. A zaufanie z kolei jest niezbędne przy wymianie informacji i współpracy,
sprzyja innowacyjności i zaangażowaniu – tak ważnych w organizacjach opartych
na wiedzy. Potwierdzają to, jak się wydaje, cytowane wyżej wyniki badań Watermana i Petersa oraz Collinsa i Porrasa.
Rysunek 2 stanowi propozycję obrazowego przedstawienia powiązań pomiędzy wartościami w firmie, której bliska jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
Wartością pierwotną jest tu uczciwość, która buduje zaufanie. Zaufanie natomiast
stwarza warunki do zaangażowania się pracowników, uwalnia kreatywność i buduje szacunek między ludźmi. Te wartości przejawiają się natomiast w kolejnych i,
jako całość, tworzą kolaż charakterystyczny dla firmy społecznie odpowiedzialnej.
30

P.F. Drucker, Praktyka..., s. 163-165.
R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., E. Hartman, wyd. cyt.
32 T.J. Peters, R.H. Waterman, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa 2000,
s. 413-417.
33 J.C. Collins, J.I. Porras, wyd. cyt., s. 73.
34 W.Ch. Kim, R. Mauborgne, wyd. cyt.
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Jeśli wartości te są autentyczne, zgodne z kulturą firmy i rzeczywiście realizowane,
to generują efekt synergii, czyli ową „nadwyżkę energii”, o której pisał P.F. Drucker,
moralną wartość dodaną.
Dialog
Szacunek

Współpraca

Elastyczność
UCZCIWOŚĆ

ZAUFANIE

Kreatywność
Konkurencyjność

SYNERGIA

Harmonia

Odpowiedzialność
Zaangażowanie

Rozwój
Jakość

Rys. 2. Zależności pomiędzy wartościami charakterystycznymi dla firmy społecznie odpowiedzialnej
Źródło: opracowanie własne.

Wymienione wartości (i im pokrewne) są charakterystyczne dla społecznej odpowiedzialności biznesu. Większość firm społecznie odpowiedzialnych będzie się
do nich odnosić w swojej misji, kodeksach etycznych czy też w polityce odpowiedzialności.

5. Zobowiązania wobec interesariuszy jako element misji
w firmie społecznie odpowiedzialnej
Trzecim elementem misji, który należy wziąć pod uwagę w firmie społecznie
odpowiedzialnej, są zobowiązania wobec interesariuszy. Sens istnienia przedsiębiorstwa wyraża się w umiejętności zaspokajania potrzeb społecznych. To przede
wszystkim klienci (ale także pośrednio np. pracownicy, społeczność lokalna czy
też władze) legitymizują działalność firmy. Do zadań firmy należy przede wszystkim dostarczanie towarów i usług satysfakcjonujących klientów, ale także zabiega-
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nie o zaangażowanie pracowników, satysfakcję udziałowców czy też zadowolenie
ze współpracy partnerów biznesowych35. Dlatego, jak pisze P.F. Drucker, „zadaniem zarządu jest zarządzanie społeczną sferą przedsiębiorstwa – jego wpływem na
społeczeństwo i jego funkcję społeczną”36. Zakres postrzeganej przez firmę własnej odpowiedzialności społecznej można odczytać z treści misji. Treść misji wskazuje bowiem, jak przedsiębiorstwo odnosi się do oczekiwań interesariuszy, którymi
z nich się interesuje i włącza do kręgu swoich zobowiązań. Przedsiębiorstwa będą
się różniły tym, jak traktują swoją rolę wobec otoczenia, z którymi interesariuszami chcą budować relacje i jakie zobowiązania wobec nich podejmą. Wydaje się, iż
należy przyjąć, że im bardziej systemowe myślenie o rzeczywistości, tym szerszy
zakres zobowiązań i krąg interesariuszy. Jak pisze M. van Marrewijk, wraz z rozwojem organizacji rośnie też jej świadomość co do grona interesariuszy, z którymi
musi się ona liczyć i wobec których ponosi odpowiedzialność. Początkowo są to
tylko zarząd i kierownicy, na następnym etapie grono to poszerza się o właścicieli,
banki, polityków, klientów i partnerów biznesowych, w następnej kolejności do
grona interesariuszy dołączają pracownicy, wolontariusze i społeczności lokalne, a
później społeczeństwo jako całość37. Wzajemne relacje z interesariuszami będą się
natomiast kształtować od milczącej tolerancji i współegzystencji, którą charakteryzuje brak zaangażowania w budowanie relacji oraz unikanie kontaktu i konfliktu;
poprzez współdziałanie, kiedy to strony relacji są ze sobą w dialogu i uzgadniają
przedsięwzięcia; aż po strategiczne partnerstwo, w którym obie strony występują
jako równorzędni partnerzy, razem planują przedsięwzięcia i czerpią korzyści z
podejmowanych działań (strategia win-win). W firmie społecznie odpowiedzialnej
misja powinna stanowić wyraz szeroko zarysowanych zobowiązań wobec interesariuszy. Efektywne zaangażowanie ukierunkowane na interesariuszy jest fundamentem społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa obywatelskiego38 (ang. civil
corporation).

6. Podsumowanie
Analiza misji przedsiębiorstwa, w tym analiza wartości i zobowiązań wobec
interesariuszy, powinna być dokonywana z dużą ostrożnością. Jak wspomniano
wcześniej – jakość misji zależy w pierwszej kolejności od jej wiarygodności, zatem
pierwszym krokiem powinna być zawsze ocena integralności deklaracji z działa35

Por. K. Blanchard, M. O’Connor, wyd. cyt., s. 23.
P.F. Drucker, Myśli przewodnie..., s. 32-34.
37 M. van Marrewijk, M. Were, Multiple levels of corporate sustainability, „Journal of Business
Ethics” 2002 vol. 44 nr 2-3.
38 S. Zadek, The Civil Corporation. The New Economy of Corporate Citizenship, Earthscan,
London-Sterling 2001, s. 192.
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niami firmy i z jej fundamentalnymi przekonaniami. Dobra misja przejawia się
bowiem nie tyle w pięknym sformułowaniu, ile w urzeczywistniających się funkcjach. Szczególną ostrożność należy zachować przy analizie tekstu misji. Często
wśród teoretyków zarządzania strategicznego można się spotkać z wręcz obsesyjnym skupieniem na analizie zawartości misji39, doszukiwaniem się w niej właściwych elementów i na tej podstawie wyrokowaniem, czy jest ona dobra, czy nie.
Trzeba tu jednak pamiętać, że misja może być perfekcyjnie skonstruowana, zawierać wszystkie konieczne elementy, być lapidarna, dobrze brzmiąca, oryginalna,
wystarczająco ogólna i szczegółowa, marzycielska i nie nadmiernie grafomańska,
ale w dalszym ciągu nie spełniać swoich funkcji ze względu na brak autentyczności
i wiarygodności. I choć sama treść misji i sposób jej sformułowania są ważne, to,
aby ocenić wartość misji, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy spełnia ona
w firmie swoje funkcje. Lepsza jest misja mniej oryginalna i nie tak perfekcyjnie
sformułowana, lecz integrująca i inspirująca ludzi. Jak twierdzi Ch.K. Bart, większość misji i tak brzmi dosyć podobnie, a ich siła leży nie tyle w samej treści, ile w
unikatowej interpretacji tej treści, charakterystycznej dla danego przedsiębiorstwa40. Duch misji, a co za tym idzie – jej funkcje tkwią nie w samej literze, ale
właśnie w jej interpretacji i urzeczywistnieniu.
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MISSION STATEMENT IN SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANIES
Summary
The aim of this paper is to determine the characteristics of a mission statement in a socially responsible company. It seems that in order to create an effective mission statement in a CSR company,
it is necessary to care for a few elements: mission integrity with the company’s activities and organizational culture, inclusion of the values coherent with the CSR concept, and focus on the stakeholder
needs.
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TEORETYCZNE ASPEKTY
PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
W WARUNKACH WSPÓŁCZESNYCH

Gdy mowa jest o współczesnym stanie planowania strategicznego w firmach
przemysłowych, to z całą stanowczością należy uznać, że planowanie strategiczne
jako szczególna dziedzina metodologii jest dość dobrze opracowane zarówno po
względem podstaw teoretycznych, jak i aparatu metodologicznego, a tym bardziej
w części organizacji tego procesu. Sam ten pogląd jest bez wątpienia uzasadniony,
ponieważ z formalnego punktu widzenia podstawowe prace w zakresie planowania
strategicznego pojawiły się pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Od
tej pory problematyka ta nieprzerwanie była badana i na dzień dzisiejszy liczba
monografii i artykułów na temat planowania strategicznego liczy już tysiące.
Wszystko to bez wątpienia jest prawdą, ale istnieje jedna ważna okoliczność, która
powoduje, że pogląd na tę kwestię nie jest jednoznaczny.
Należy z pewnością przyznać, że zarówno na całym świecie, jak i w Rosji,
zwłaszcza w ostatnich 10-15 latach, zachodzą nie tyle istotne, ile najczęściej zasadnicze przemiany, które zmuszają z kolei do weryfikacji tradycyjnie ustalonych
poglądów na różne kwestie, w tym również na problemy związane z planowaniem
strategicznym. Jest sprawą oczywistą, że dokładna analiza tych przemian i momentów przełomowych wychodzi poza ramy naszego badania, ale na główny aspekt
problemu należy zwrócić szczególną uwagę. Chodzi o tzw. nową ekonomię i przejście do społeczeństwa informatycznego, co z kolei wiąże się z wyjątkowo wysoką
turbulencją zewnętrznego otoczenia i skrajnym skróceniem horyzontu czasu, w
ramach którego mogą być przeprowadzone dość adekwatne oceny prognozowe.
Innymi słowy, tradycyjne planowanie strategiczne w znaczącym stopniu staje pod
znakiem zapytania, ponieważ prawie wszystkie jego przesłanki metodologiczne są
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ukierunkowane właśnie na realizację bardziej lub mniej długotrwałej prognozy, a i
sama strategia nosi przede wszystkim w sobie zarodek długotrwałości. A to już
wymaga odrębnego rozpatrzenia.
Jest zrozumiałe, że długoterminowość jako taka i sama w sobie nie jest synonimem jakiejś określonej wartości odcinka czasu i w decydującej mierze zależy
przede wszystkim od sfery ekonomicznej, o której tu mowa. Jeśli mówimy o produkcji przemysłowej, to rozpatruje się przede wszystkim przynależność branżową
przedsiębiorstwa. Jeśli przyjmiemy tu punkty skrajne, to prognozy strategiczne w
części dotyczącej potężnej dziedziny budowy maszyn i prognozy strategiczne w
przemyśle odzieżowym będą określane z punktu widzenia długoterminowości
przez zasadniczo różne charakterystyki czasowe. Ale nawet przy uwzględnieniu tej
dość ważnej okoliczności nie budzi wątpliwości oczywisty fakt, że jaka by była
długość danego odcinka czasu, to jednak skraca się ona znacząco w warunkach
współczesnych, powtórzmy raz jeszcze, wskutek wysokiej turbulencji procesów
zachodzących w ramach nowej gospodarki. A zatem bardziej uzasadnione byłoby,
naszym zdaniem, następujące postawienie sformułowanego wyżej pytania: co mianowicie w warunkach współczesnego okresu rozwoju i w najbliższej perspektywie
pozostanie, mówiąc obrazowo, nienaruszone w odniesieniu do teoretycznych postulatów i efektywnej praktyki planowania strategicznego, a co należy albo zweryfikować, albo zmienić w taki sposób, aby wcześniejsze osiągnięcia były modyfikowane do nowych realiów. Jeśli przyjąć ten punkt widzenia, to pierwszą i najważniejszą
kwestią jest systematyzacja tych osiągnięć, które mają miejsce dzisiaj i które powinny być rozpatrzone z nowego punktu widzenia. To jedna część problemu.
Druga polega na tym, że sam rozwój rosyjskiej gospodarki jako całości i produkcji przemysłowej w szczególności dodają do tego zagadnienia niezwykle ważne
dla celów naszej pracy aspekty. Jest zrozumiałe, że przekształcenie Rosji w zakresie przejścia od gospodarki nakazowej do rynkowej jest procesem niezwykle złożonym. Jego złożoność polega na tym, że w swej istocie mowa nie o klasycznym
przejściu słabo rozwiniętego kraju na tory nowoczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Chodzi o inną kwestię: kraj o wysoko rozwiniętym, lecz ukierunkowanym przede wszystkim na potrzeby wojska przemyśle w ciągu ponad 15 lat
usiłuje przekształcić swoją bazę przemysłową w nowoczesny, wysokotechnologiczny kształt, ale wciąż jednak w bardzo specyficznych warunkach rozwoju. Chodzi o to, że podstawowymi rozwijającymi się i wspomagającymi dobrobyt kraju
dziedzinami przemysłu są przede wszystkim branże surowcowe, a pozostałe sfery
przemysłu rozwijają się i wzbogacają o technologiczne treści przede wszystkim
dzięki środkom, które kraj uzyskuje ze sprzedaży właśnie surowców. W ramach
naszego badania i niniejszych rozważań nie ma potrzeby dokładniej zatrzymywać
się nad tą kwestią, ale naszym zdaniem, już teraz można stwierdzić, że obok „ogólnoświatowych turbulencji” w przemyśle rosyjskim nie mniej ważną rolę odgrywa

427
wyjątkowo złożona specyfika okresu przejściowego, który przeżywa dziś krajowa
gospodarka jako całość i przemysł w szczególności. Co za tym idzie, drugim elementem naszej analizy powinno być badanie wpływu danej specyfiki na możliwości efektywnego zastosowania metodycznych i organizacyjnych osiągnięć planowania strategicznego, które zostały już nakreślone w poprzednim okresie, oraz
tego, w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane z uwzględnieniem realiów
współczesnej rosyjskiej gospodarki.
Przeprowadzone badanie pozwoliło dojść do następujących zasadniczych
wniosków:
1. Klasyczne opracowania organizacyjno-metodologicznych punktów widzenia
na planowanie strategiczne we współczesnych warunkach zachowują swoją skuteczność tylko w części i konieczne jest opracowanie oraz praktyczne wypróbowanie nowszych koncepcyjnie metodologicznych stanowisk. W związku z tym szczególne komplikacje pojawiają się właśnie w odniesieniu do rozwoju strategicznego,
i, z kolei, dla planowania strategicznego rosyjskich firm przemysłowych.
2. Podobnego rodzaju trudności w znacznej mierze określa fakt, że większość
rosyjskich firm przemysłowych początkowo była ukierunkowana na produkcję
wojskową. Dlatego ich kluczowe kompetencje w całości były związane z zadaniami tego rodzaju i tylko w nieznacznym stopniu wydawała się możliwa transformacja tych kompetencji w dziedziny cywilne, w których dziś znajduje się centrum
zainteresowań rynkowego rozwoju kraju. Co zaś tyczy się orientacji surowcowej
dzisiejszego rozwoju przemysłu, również ona nie daje jakichkolwiek poważnych
podstaw do pokonania wymienionych trudności.
3. Realną strategiczną alternatywą na dziś jest orientacja na przodujące zachodnie firmy przemysłowe i próba uzyskania albo wzmocnienia za ich pośrednictwem istniejących kluczowych kompetencji, albo całkowite ich przeniesienie na
rosyjski grunt ekonomiczny. Przy tym, rozpatrując strategię jako konstrukcję systemową, zapewniającą zbilansowany rozwój i ogólny kierunek wzrostu, dochodzimy do wniosku, że jeśli z pryncypialnego i metodologicznego punktu widzenia cel
ten w ramach opracowania strategii zostanie osiągnięty, to konkretne rozwiązania
lokalnych zadań w zakresie realizacji strategii zawsze będą znajdować się w sferze
planowego opracowania strategicznego.
4. Uogólnienie tych stanowisk, które daje klasyka reprezentowana przez teorię
Portera z jednej strony, a z drugiej – zawartych w podstawowych tezach koncepcji
zasobowej pozwoliło dojść do wniosku, że w swoich podstawowych cechach
wnioski obu tych teorii zachowują swój pozytywny charakter i wagę także w czasach najnowszych. Samo jednak postawienie pytań dotyczących pozycjonowania
firmy, wzrostu jej efektywności operacyjnej, znaczenia właściwego rozumienia
kluczowej kompetencji oraz innych pytań tego rodzaju powinno być dostosowane
do potrzeb realiów „nowej gospodarki”.
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Szczególnie interesująca jest w związku z tym kwestia, jakim określeniem
można odzwierciedlić samą istotę kluczowej kompetencji i na ile w tym fenomenie
racjonalnie i zasadnie powinny wyglądać charakterystyki produktów, usług czy
innych elementów działalności firmy przemysłowej. Jednocześnie koniecznie należy podkreślić, że współczesna praktyka rozwoju przemysłowego bez wątpienia
pozwala mówić o co najmniej dwóch zasadniczo odmiennych punktach widzenia
na pojmowanie kompetencji kluczowej: z jednej strony jest ona czymś, co można
nazwać „koncepcją Honda”, z drugiej zaś – „koncepcją koncentracji”.
Pierwsza zakłada, że firma koncentruje swoje wysiłki na wysokiej klasy projektach, produkcji i sprzedaży dość uniwersalnego produktu, który może potem
wchodzić jako główny element w skład najróżniejszych systemów technicznych.
Odpowiednio wysoki poziom tej kluczowej kompetencji już sam pozwala podwyższyć konkurencyjność całej gamy takich produktów na dość dużą wysokość. „Koncepcja Honda” zakłada możliwość wykorzystania szerokiego asortymentu produktów wytwarzanych na bazie jednej kluczowej kompetencji. Natomiast druga koncepcja zakłada odcięcie zarówno w produkcji firmy, jak i projektach, sprzedaży itd.
wszystkich tzw. nieprofilowanych kierunków i skoncentrowanie całej działalności
firmy na jednej lub dwóch kluczowych kompetencjach.
5. Ponieważ chodzi albo o istotne wzmocnienie kluczowej kompetencji, albo o
jej ponowne zdobycie, to w ramach planowania strategicznego dosyć ważne jest
rozsądne połączenie decyzji strategicznych z jednej strony i ukierunkowanych
ważnych taktycznych zadań z drugiej. Także sam plan strategiczny powinien być
sprawdzony z kilku podstawowych punktów widzenia. Przede wszystkim powinien
on pełnić funkcję koncentratora zasobów firmy na kierunkach osiągania nowych
kluczowych kompetencji, powinien wskazywać podstawowe strategiczne zadania
zmiany motywacji personelu w celu efektywnej realizacji odnowionej strategii i, co
jest szczególnie ważne, to właśnie plan strategiczny powinien umożliwiać kontrolę
podążania firmy ku świetnej przyszłości, tzn. osiągania w każdej sytuacji dość
znaczących okresowych planowanych wyników, będących swoistymi wiechami
(zwieńczeniem wysiłków) w ramach tego postępu.

THEORETICAL ASPECTS
OF STRATEGIC PLANNING OF INDUSTRIAL COMPANIES
IN CONTEMPORARY CONDITIONS
Summary
The paper draws attention to the necessity of basing strategic planning on key competences. So
far the industry structure based on resource and military sectors made such an approach difficult. The
changes happening in the economy should allow the development of strategic planning in companies.
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1. Wstęp
W niniejszym artykule przedstawiono część wyników badań przeprowadzonych
w drugiej połowie 2006 r. w krajowych przedsiębiorstwach branży mięsa czerwonego, które dostosowały się do wymagań unijnych i uzyskały prawo sprzedaży swoich
produktów na rynku wspólnotowym. Na ankietę badawczą odpowiedziało 49 firm
spośród 159, do których wysłano ankiety. Przystępując do badań, przyjęto założenie,
że po integracji Polski z UE nastąpiły zmiany strategii działania przedsiębiorstw
krajowej branży mięsa czerwonego, w tym również w obszarze form strategii.
W badaniach przyjęto, że mówiąc o formie strategii, mamy na myśli to, jaką
ona przybiera postać, czy jest to strategia formalna, w postaci zwartego dokumentu, znana kierownictwu i pracownikom firmy, czy raczej strategia nieformalna, nie
mająca namacalnej postaci, będąca pewnym tworem egzystującym „w głowie”
szefa czy właściciela firmy. Forma strategii to również elementy, z jakich ona się
składa, oraz okres, na jaki została opracowana. Nie można również zapomnieć o
misji jako centralnym elemencie strategii każdej firmy oraz celach strategicznych.

2. Postać strategii
Dane zaprezentowane w tab. 1 mówią o tym, że przed 1 maja 2004 r. strategie
badanych przedsiębiorstw najczęściej przyjmowały postać ogólnej wizji rozwoju
∗ Artykuł napisano w ramach realizacji projektu badawczego promotorskiego nr 1H02D 107 30,

finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków na naukę w latach 2006/2007, ze
środków przyznanych w ramach stypendium współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa, realizowanego w ramach ZPORR,
priorytet II, działanie 2.6.
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„w głowie szefa”. Strategia formalna, w postaci dokumentu znanego kierownictwu
firmy, pojawiła się w dziewięciu spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw.
Dwa podmioty posiadały strategię w postaci ustnych ustaleń, znanych każdemu
pracownikowi.
Tabela 1. Postać strategii badanych przedsiębiorstw przed 1 maja 2004 r. i w II połowie 2006 roku
Przed 1 maja
II połowa
2004 roku
2006 roku
Postać strategii
liczba
%
liczba
%
wskazań wskazań wskazań wskazań
Strategia w formie ogólnej wizji rozwoju „w głowie szefa”
37
75,5
24
48,9
Strategia w formie ustnych ustaleń, znanych każdemu
2
4,1
5
10,2
pracownikowi firmy
Strategia formalna w postaci dokumentu, znanego
9
18,4
14
28,6
kierownictwu firmy
Strategia formalna w postaci dokumentu, znanego każdemu
–
–
4
8,2
pracownikowi firmy
Inna postać
1
2,0
2
4,1
Ogółem
49
100,0
49
100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z informacji tych wynika, że w badanych przedsiębiorstwach dominowały strategie o charakterze niesformalizowanym. Biorąc pod uwagę, że prawie 86% badanych firm to podmioty małe i średnie, można z dużą dozą prawdopodobieństwa
przypuszczać, że to właśnie ich właściciele odgrywali role przywódców, liderów
posiadających własne wizje rozwoju firm, które przekazywali do realizacji swoim
pracownikom.
Uderzający jest fakt, że żadna z badanych firm przed 1 maja 2004 r. nie posiadała strategii formalnej w postaci dokumentu, który byłby znany każdemu pracownikowi. Brak strategii w takiej postaci może być przyczyną wielu problemów.
Trudno jest przejść ze strategii ogólnej do planów operacyjnych i taktycznych,
przełożyć zamiary strategiczne na konkretne działania funkcjonalne. Pracownicy
nie znający strategii mogą podejmować działania sprzeczne z jej założeniami.
Z kolei dwa lata po dacie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować pewne zmiany, jakie zaszły w obszarze dotyczącym postaci strategii.
Należy podkreślić, że o ponad 25% zmalał odsetek firm, których strategia miała postać ogólnej wizji rozwoju „w głowie szefa”. Mimo tego spadku nadal taka
forma strategii dominowała. Na drugim miejscu znalazła się strategia formalna w
postaci dokumentu znanego kierownictwu firmy. Strategia w postaci ustnych ustaleń znanych każdemu pracownikowi znalazła się na trzecim miejscu. Największa
zmiana nastąpiła w stosunku do strategii w postaci formalnego dokumentu znanego
każdemu pracownikowi firmy. O ile przed 1 maja 2004 r. żaden z badanych pod-
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miotów nie posiadał strategii w tej postaci, o tyle w II połowie 2006 r. cztery firmy
mogły się nią pochwalić.
Z powyższych informacji wynika, że badane przedsiębiorstwa w większym
stopniu skłaniają się w kierunku formalizowania strategii. Takie rozwiązanie pomaga w lepszym stopniu informować pracowników o strategicznych zamierzeniach
kierownictwa. Znajomość strategii powinna przyczynić się do podniesienia motywacji u realizujących ją osób. Gdy pracownicy wiedzą, że ich działania przyczyniają się do osiągnięcia zamierzeń strategicznych, są bardziej skłonni angażować
się w niekiedy trudne i wymagające poświęcenia zadania. Ponadto strategia sformalizowana daje możliwość jasnego sprecyzowania roli poszczególnych osób i
komórek organizacyjnych w procesie realizacji założonych zamierzeń oraz ułatwia
kontrolę stopnia wykonania poszczególnych zadań.

3. Horyzont czasu strategii
Ważną kwestią przy definiowaniu strategii jest określenie jej horyzontu czasowego. Opracowana strategia przedsiębiorstwa powinna swoim zasięgiem obejmować okres od 3 do 10 lat. Decyzje dotyczące działań w okresie od 2 do 3 lat zawierają się w planach taktycznych, a te obejmujące swoim wpływem okres do jednego
roku – w planach operacyjnych. Istota opracowywania strategii przedsiębiorstwa
na długi czas tkwi w tym, iż firmy mogą z wyprzedzeniem przewidywać zagrożenia oraz szanse, jakie mogą pojawić się w otoczeniu. Dzięki temu są w stanie przygotować się na przezwyciężenie przyszłych zagrożeń i opracować działania zmierzające do wykorzystania przyszłych okazji – możliwości rozwojowych.
Badane przedsiębiorstwa przed 1 maja 2004 r. najczęściej ustalały horyzont
czasu swoich strategii na okres od 1 roku do 2 lat (21 firm) lub w przedziale od 3
do 5 lat (20 firm) – rys. 1.

Rys. 1. Horyzont czasu strategii w badanych przedsiębiorstwach przed 1 maja 2004 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Powyższe informacje upoważniają do stwierdzenia, że w badanej grupie przedsiębiorstw dominują takie, które przed 1 maja 2004 r. nie posiadały strategii długookresowych, a jedynie plany taktyczne, o horyzoncie czasu od 1 roku do 2 lat.
Gdyby dokonać spłaszczenia przyjętej typologii i zawęzić kryteria analizy do
dwóch horyzontów czasu – od 1 do 5 lat i powyżej 5 lat, to w wyniku tego zabiegu
otrzymamy informację, że przed wejściem Polski do UE dla prawie 84% badanych
firm granicą w planowaniu działań strategicznych był okres 5 lat.
Po 1 maja 2004 r. sytuacja nie uległa znacznym zmianom. Badane podmioty
nadal najczęściej ustalają horyzont swoich strategii na okres od 1 roku do 2 lat (21
firm) – rys. 2.

Rys. 2. Horyzont czasu strategii w badanych przedsiębiorstwach po 1 maja 2004 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Zmalała natomiast liczba przedsiębiorstw, które opracowują swoje plany strategiczne w średnim (od 3 do 5 lat) horyzoncie czasu – 16 firm. Wzrosła z kolei do
10 liczba podmiotów posiadających plany strategiczne długookresowe (od 5 do 10
lat). Pojawiły się również dwie firmy ze strategią wybiegającą na ponad 10 lat w
przyszłość. Jeśli ponownie dokonamy podobnego zabiegu, jak w ramach odpowiedzi dotyczących horyzontu czasowego strategii przed 1 maja 2004 r., to otrzymamy
dane mówiące, że dla 75,5% badanych podmiotów nadal granicą planowania działań strategicznych jest okres 5 lat. Nastąpił więc spadek liczby przedsiębiorstw
(o niecałe 9%), których strategie zamykają się w takim przedziale czasu. Świadczy
to o tym, że więcej firm wydłuża perspektywę swoich zamierzeń strategicznych.
Mimo tych zmian nadal w badanej grupie podmiotów dominuje planowanie
taktyczne (od 1 roku do 2 lat). Firmy, które bazują na planowaniu krótkookresowym, narażają się na niebezpieczeństwo reaktywnego dostosowywania się do otoczenia. Mogą mieć również problemy z właściwą reakcją na zmiany, jakie w tym
otoczeniu zachodzą. Brak myślenia w perspektywie strategicznej, jeśli za taką
przyjmiemy horyzont czasu powyżej 5 lat, może również powodować, że podmioty
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te nie będą w stanie przewidzieć zmian, jakie mogą zajść w ich otoczeniu w dalszej
przyszłości. Strategie krótkookresowe mają to do siebie, że nie wyznaczają ambitnych celów rozwojowych, skupiają się raczej na celach, które zapewniłyby organizacji przetrwanie lub utrzymanie aktualnej pozycji na rynku. Krótkowzroczność w
działaniu naraża firmę na sytuacje kryzysowe, gdy w jej otoczeniu lub wnętrzu
dojdzie do zdarzeń, których nie przewidziano, a które można byłoby antycypować,
gdyby wydłużono horyzont planowania i przeprowadzono odpowiednie analizy.

4. Elementy składowe strategii
Odnosząc się do kwestii części składowych strategii badanych przedsiębiorstw,
założono, że strategia firmy powinna zawierać takie podstawowe elementy, jak:
misja, cele strategiczne, funkcjonalne programy działania (zaliczono do nich plany
marketingowe, plany inwestycyjne i plany produkcyjne) oraz plany biznesu dla
poszczególnych przedsięwzięć. Do tego zbioru dodano również wizję, wychodząc
z założenia, że jest ona niejako marzeniem odnoszącym się do przyszłego wizerunku czy poziomu rozwoju firmy, który właściciele chcieliby zrealizować.
Tabela 2. Elementy składowe strategii badanych przedsiębiorstw przed i po 1 maja 2004 roku
Elementy strategii
Wizja
Misja
Cele strategiczne
Plan marketingowy
Plan inwestycyjny
Plan produkcyjny
Biznesplany dla poszczególnych przedsięwzięć
Ogółem

Przed 1 maja 2004 r.
liczba
%
wskazań
21
42,9
10
20,4
13
26,5
13
26,5
27
55,1
25
51,0
19
38,8
128
–

Po 1 maja 2004 r.
liczba
%
wskazań
19
38,8
22
44,9
23
46,9
25
51,0
25
51,0
30
61,2
20
40,8
164
–

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Z analizy danych zawartych z tab. 2 wynika, że trzy najczęściej wymieniane elementy strategii przed 1 maja 2004 r. to: plan inwestycyjny (27 firm), plan produkcyjny
(21) oraz wizja (21). Dane te potwierdzają wcześniejsze obserwacje. Strategie badanych podmiotów miały najczęściej postać ogólnej wizji rozwoju „w głowie szefa”.
Jednak wizje te nie miały odzwierciedlenia w jasno określonych misjach – jedynie 10
firm posiadało w tamtym okresie ten element strategii. W swoich działaniach badane
podmioty skupiały się raczej na strategiach funkcjonalnych. Dominacja planów inwestycyjnych może wynikać z tego, że przedsiębiorstwa musiały dostosować się do unij-
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nych standardów, a to wymagało opracowania programów restrukturyzacyjnych
uwzględniających nakłady finansowe na konieczne działania modernizacyjne. Dlatego
najprawdopodobniej plany inwestycyjne odgrywały tak znaczącą rolę w strategiach
badanych podmiotów z okresu przed przystąpieniem Polski do UE. Widać również, że
niewiele podmiotów (26,5%) miało jasno określone cele strategiczne. Taka sytuacja
mogła być wywołana tym, że większość badanych firm posiadała raczej cele krótkookresowe niż długookresowe. Brakowało także planów marketingowych, co było problemem dużej części badanych podmiotów – prawie 75% z nich nie posiadało tego
typu planów w swoich strategiach. Może to świadczyć o swoistym lekceważeniu funkcji marketingowej w badanych firmach. Z kolei opracowane biznesplany dla poszczególnych przedsięwzięć posiadało niespełna 40% przedsiębiorstw.
Z kolei, analizując dane dotyczące elementów strategii badanych przedsiębiorstw
po 1 maja 2004 r., można stwierdzić, że mimo iż nadal dominują w nich plany produkcyjne i inwestycyjne, to znacznie zyskały na znaczeniu plany marketingowe, cele strategiczne i misja. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w II połowie 2006 r. horyzont czasu
strategii prawie 43% badanych podmiotów nie sięga dalej niż 2 lata, to można powiedzieć, że zdecydowana dominacja planów produkcyjnych w strategiach badanych firm
oznacza, iż koncentrują się one głównie na realizacji bieżących zamówień. Utrzymujący się wysoki poziom wskazań mówiących o posiadaniu w strategii takiego elementu,
jak plan inwestycyjny, może świadczyć o tym, że część firm nadal modernizuje swoje
zakłady lub przewiduje wprowadzenie nowych produktów na rynek – albo też ma
zamiar angażować się w nowe dziedziny działalności. Wzrost znaczenia planów marketingowych potwierdza niejako obserwacje poczynione przez autora, że obecnie coraz
więcej przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mięsa i jego przetworów dostrzega
zalety szerszego wykorzystywania takich narzędzi marketingu, jak reklama, promocja
czy dystrybucja. Dzięki temu możliwe jest budowanie własnych marek produktów,
które mogą przyczynić się do zdobycia zaufania i lojalności konsumentów.
Znamienne jest również, że wzrosła liczba firm, które w swoich strategiach mają
misje. Obecnie posiadanie takiego elementu deklarują 22 przedsiębiorstwa (wcześniej 10). Może to świadczyć o rosnącej świadomości właścicieli badanych podmiotów
o konieczności przełożenia własnych wizji rozwoju firm na misje zrozumiałe dla pracowników i otoczenia. Misja mówiąca o tym, po co firma istnieje, dla kogo produkuje
swoje wyroby i co zamierza osiągnąć, daje pracownikom możliwość zapoznania się z
senesem działania przedsiębiorstwa. Pracownicy świadomi celów, do jakich zmierza
przedsiębiorstwo, powinni być lepiej zmotywowani do ich realizacji.

5. Misja
Misja określa charakterystyczną rolę firmy, precyzuje powód jej istnienia oraz
wyraża jej odrębność spośród innych organizacji; powinna dokładnie, w sposób
zrozumiały dla uczestników organizacji i jej otoczenia, wyrażać dalekosiężne za-
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mierzenia i aspiracje. Alternatywą braku misji jest improwizacja, zarządzanie ad
hoc, dryfowanie (po falach otoczenia) i w końcu upadek1. Opierając się na modelu
K. Obłoja2 mówiącym o tym, że centralnym elementem strategii, mającym niejako
decydujący wpływ na pozostałe komponenty, jest misja, zapytano przedstawicieli
badanych podmiotów, czy po 1 maja 2004 r. sformułowano w ich przedsiębiorstwach misje, a jeśli tak, to czym obecne misje różnią się od tych sprzed daty wejścia Polski do UE.
Na wstępie należy zaznaczyć, że większość badanych podmiotów (ok. 55%)
nie posiada misji. Być może taki stan rzeczy wynika z braku wiedzy na temat znaczenia misji dla współczesnych przedsiębiorstw lub z niechęci do angażowania się
w proces jej tworzenia. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla tych przedsiębiorstw. Nie mając bowiem jasno wyznaczonego kierunku działań, podmioty te
narażają się na bezwładne dryfowanie po falach zmian, jakie zachodzą w ich otoczeniu. Brak misji powoduje również, że firmy muszą często podejmować działania improwizacyjne, ponieważ zaskoczone jakimś zdarzeniem (pozytywnym lub
negatywnym), nie mają przygotowanych planów postępowania w takich sytuacjach
i ad hoc próbują wymyślić działania, które pomogłyby im poradzić sobie z zaistniałą rzeczywistością.
Natomiast z analizy podanych przez pozostałe podmioty misji można stwierdzić, że zdecydowana większość z nich nie posiada cech dobrej misji. Misja powinna określać charakterystyczną rolę firmy, precyzować powód jej istnienia oraz
wyrażać jej odrębność spośród innych podmiotów. Powinna również, w sposób
dokładny i zrozumiały dla uczestników organizacji i jej otoczenia, wyrażać dalekosiężne zamierzenia i aspiracje.
Podane przez firmy „misje” najczęściej przejawiają się w sposobie myślenia
szefa, nie mają sformalizowanej postaci, w sposób bardzo ogólny dotyczą tego,
czym podmiot chce się zająć, nie wyrażają dalekosiężnych planów i aspiracji. Mówią raczej o tym, co przedsiębiorstwo zamierza zrobić w krótkim czasie. Jedynie o
trzech podanych sformułowaniach można powiedzieć, że mają pewne cechy misji.
Informują, czym firmy się zajmują, komu oferują swoje produkty, na jakich przewagach konkurencyjnych chcą bazować (jakość, spełnianie wymagań i oczekiwań
klientów) oraz dotyczą w pewnym stopniu przyszłości.
Spośród firm, które podały swoje misje, 61% stwierdziło, że ich obecne (tzn. w
II połowie 2006 r.) misje różnią się od tych sprzed wstąpienia Polski do UE. Pytani
o różnice, badani najczęściej odpowiadali, że wcześniejsze misje miały na celu
dostosowanie zakładów do wymagań UE (nawiasem mówiąc, powinien to być
raczej cel w realizacji misji firmy niż misja sama w sobie), przetrwanie na rynku
czy próba zdobycia większego udziału rynkowego. Dla pięciu firm misją stała się
1
2

M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000, s. 304.
K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998, s. 34.
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walka o przetrwanie na rynku. Może to być spowodowane dużymi obciążeniami
finansowymi związanymi z procesem dostosowawczym, które obecnie odbijają się
na działalności firm i powodują w nich problemy. Jednak takie misje są mało ambitne. Nie dają przedsiębiorstwu bodźców do rozwoju, a pracowników nie motywują do kreatywnego rozwiązywania problemów firmy. Spośród pozostałych misji
część ma charakter zadaniowy i mówi raczej o podejmowaniu działań w krótkim
okresie aniżeli wyraża dalekosiężne plany i kierunki rozwoju. Do misji tego typu
można zaliczyć takie deklaracje, jak: „zakończenie inwestycji i szczegółowa analiza kosztów”; „wprowadzenie zmian technologicznych”; „sprzedaż, produkcja wyrobów”; „wyjście z problemów finansowych”.
Część podanych przez badane przedsiębiorstwa misji można zaliczyć do grupy
zamierzeń o bardziej strategicznym charakterze, które kładą nacisk na rozwój firmy w dłuższym czasie. Do misji tego typu można zaliczyć takie sformułowania,
jak: „duża rozbudowa przedsiębiorstwa”; „zabezpieczenie zbytu przez otwieranie
własnych sklepów”; „rozwój nowych rynków”.
Podsumowując, można stwierdzić, że zdecydowana większość badanych firm,
które deklarują posiadanie misji w swoich obecnych strategiach, ma raczej deklaracje krótkookresowych zamierzeń niż dalekosiężne plany rozwojowe. W misjach
tych trudno jest się doszukać sensu istnienia danych podmiotów. Jedynie o trzech
przedsiębiorstwach można powiedzieć, że posiadają dobrze opracowane misje.

6. Wnioski
Dokonując podsumowania badań w tej części, która odnosi się do ewolucji
form strategii przedsiębiorstw branży mięsa czerwonego po przystąpieniu Polski
do UE, można stwierdzić, że ciągle dominującą postacią, w jakiej przejawia się
strategia, jest ogólna wizja rozwoju firmy „w głowie szefa”. Jednak w II połowie
2006 r. mniejszy odsetek podmiotów posiadał strategię w takiej postaci, a wzrosła
liczba firm, które decydują się na ujmowanie strategii w postaci formalnego dokumentu. W kwestii dotyczącej horyzontu czasu strategii największy odsetek badanych przedsiębiorstw zadeklarował, że plany ich działań, zarówno przed 1 maja
2004 r., jak i po tej dacie, zawierały/zawierają się w przedziale od roku do dwóch
lat. Świadczyłoby to o tym, że firmy te nie posiadały i nadal nie posiadają strategii
długookresowych, a jedynie plany taktyczne.
W strategiach badanych przedsiębiorstw uwidoczniła się jeszcze większa, niż
to miało miejsce przed wejściem Polski do UE, dominacja planów funkcjonalnych
(produkcyjny, inwestycyjny, marketingowy). Opieranie się przez większość firm w
swojej działalności na strategiach z maksymalnie dwuletnim horyzontem czasu ich
realizacji niejako tłumaczy, że dominują w nich plany funkcjonalne, a nie ambitne,
długookresowe zamierzenia strategiczne. Wzrosła ponaddwukrotnie liczba firm, które
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deklarują, że posiadają misje. Jednak po głębszej analizie przesłanych przez badane
podmioty misji należy stwierdzić, że tylko trzy z nich zasługują na takie miano.
Można więc stwierdzić, że formy strategii badanych podmiotów po dwóch latach członkowstwa Polski w UE nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu z
formami strategii tych przedsiębiorstw sprzed daty akcesji.
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1. Wstęp
Sektor, zdaniem A. Kalety1, stanowi bardzo istotną kategorię analizy strategicznej, a jego jednoznaczne zdefiniowanie z określeniem wszystkich podstawowych wyznaczników i linii podziałów nie jest ani możliwe, ani konieczne. Podział
sektorowy, w odróżnieniu od tradycyjnych podziałów gałęziowo-branżowych, ma
otwarty, często subiektywny charakter. Właśnie ta cecha, w opinii A. Kalety, decyduje o szczególnej przydatności tego instrumentu do analiz strategicznych; o ile
klasyfikacje statystyczne z natury rzeczy wymagają unifikacji kryteriów, a prostota
i obiektywny, a zarazem „domknięty” charakter podziałów jest niezbędnym warunkiem ich stosowania, o tyle wyznaczenie pól analizy strategicznej dla poszczególnych przedsiębiorstw może mieć daleko bardziej zindywidualizowany charakter. Stosownie do potrzeb, granice sektora jako obiektu analizy strategicznej każdorazowo wyznacza się indywidualnie2.
Według J. Penca3 sektor to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub
usługi o podobnym przeznaczeniu. Autor ten uważa, iż poprawna definicja sektora,
do którego należy dane przedsiębiorstwo, jest trudna do określenia. Każda taka
definicja jest w istocie sprawą wyboru, gdzie wyznaczyć granicę między istniejącymi produktami a wyrobami substytucyjnymi, między istniejącymi firmami a
potencjalnymi nowo wchodzącymi, między istniejącymi firmami a dostawcami i
odbiorcami, co nie jest proste. Według wymienionego autora, przy definiowaniu
1

A. Kaleta, Analiza strategiczna w przemyśle, Wyd. AE, Wrocław 1997, s. 192.
Tamże, s. 192.
3 J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 395-396.
2
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sektora ważne jest jednak, aby nie pominąć utajonych źródeł konkurencji, które
mogłyby pewnego dnia zagrozić temu sektorowi. J. Penc4 cytuje M.E. Portera,
który jako podstawowe typy sektorów stwarzających różne warunki konkurencji
wymienia sektory różniące się stopniem koncentracji (sektory rozproszone/sektory
skoncentrowane) oraz stopniem podatności na konkurencję międzynarodową (sektory globalne/sektory nieglobalne). Sektory rozproszone to według J. Penca5 takie,
które składają się z wielu przedsiębiorstw małej i średniej wielkości, z których żadne
nie ma znaczącego udziału w rynku i nie może silnie oddziaływać na wyniki całego
sektora. Sektory te wytwarzają produkty zróżnicowane lub identyczne i występują w
takich dziedzinach, jak handel detaliczny, usługi, przetwórstwo metali i drewna, produkcja rolna i sektory „twórcze”. Przedsiębiorstwa rolne zajmujące się bezpośrednią
sprzedażą produktów rolniczych spełniają tak rozumianą definicję sektora. Jest to też
sektor bardzo mało lub wcale niepodatny na konkurencję międzynarodową, mimo iż
bezpośrednia sprzedaż produktów rolniczych występuje na całym świecie.
M. Lisiński6 cytuje M.E. Portera, który uważa, że podstawową przesłanką wyróżnienia sektora jest kryterium samodzielności strategicznej, a więc możliwość
opracowania własnej strategii konkurowania na interesującym nas obszarze – rynku, gałęzi czy branży. Warunkiem jest możliwość użycia zasobów zgodnie z przyjętą strategią. Różne sektory wymagają stosowania odmiennych strategii.

2. Profil ekonomiczny sektora bezpośredniej sprzedaży
W pewnym zakresie sektor bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych
spełnia niektóre warunki przedstawione przez M.E. Portera7 dla sektora doskonale
konkurencyjnego: można do niego swobodnie wejść (firmy istniejące nie mają w
takim sektorze żadnej siły przetargowej wobec dostawców i klientów), a rywalizacja jest nieograniczona ze względu na dużą liczbę firm i podobieństwo wyrobów.
W bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych rywalizacja ta, jeśli istnieje,
nie jest jednak ostra, bowiem rozmiar produkcji każdego pojedynczego gospodarstwa nie jest duży (zasadniczo tylko tacy rolnicy są zainteresowani bezpośrednią
sprzedażą – mają na nią czas), każdy producent ma najczęściej swoją grupę wiernych klientów przywiązanych do produktu (jego znanych, często wybitnych cech
jakościowych), firmy częściej współpracują ze sobą niż konkurują.
W niniejszej pracy dokonano analizy głównych cech ekonomicznych sektora
bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych, obejmującego swym zasięgiem
4

Tamże, s. 395-396.
Tamże, s. 395-396.
6 M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 135.
7 M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa
1992, s. 23-24.
5
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województwo podkarpackie, stosując bardzo tu przydatną metodę, jaką jest ekonomiczny profil sektora.
Poniżej przedstawiono skróconą, ograniczoną do warunków woj. podkarpackiego, charakterystykę sektora bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych,
według następujących cech8:
• Wielkość rynku: roczna wartość sprzedaży w sektorze ok. 954,5 mln zł9.
• Tempo wzrostu popytu: ok. 2% rocznie, a w dłuższym okresie ponad 3%10.
• Zasięg konkurencji w sektorze: głównie regionalny, a nawet lokalny; producenci rolni najczęściej sprzedają swoje produkty rolnicze w promieniu 20 km
od miejsca wytworzenia ze względu na wysokie koszty transportu oraz niewielkie ilości oferowanych produktów.
• Liczba konkurentów i ich udziały w rynku: ok. 78 80011; jest to przykład sektora rozproszonego, w którym największy producent rolny posiada obecnie zaledwie ułamek procenta (promil) udziału w rynku12. Sektor ten charakteryzują
warunki zbliżone do modelu konkurencji doskonałej.
• Liczba nabywców: ok. 1269 tys.13

8 Cechy wyodrębniono zgodnie z: A.A. Thompson, A.J. Stricland, Strategic Management, Concepts and Casus, wyd. 9, R.D. Irwin, Homewood, III., wyd. IX, Boston 1996, s. 61, za: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999, s. 109-111 oraz
T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 120-122.
9 Wartość sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych jest szacunkowa, ponieważ w Polsce
nie gromadzi się danych statystycznych na temat ilości i wartości sprzedaży bezpośredniej. Autorka
pracy na podstawie przebadanej reprezentatywnej próby producentów rolnych prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów rolniczych oszacowała globalną wartość sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych dla woj. podkarpackiego w 2004 roku. Na oszacowaną wartość sprzedaży składały
się produkty rolnicze, które zgodnie z metodologią Powszechnego Spisu Rolnego zostały uwzględnione w prowadzonych przez autorkę pracy badaniach, tj. zboża, ziemniaki, strączkowe, warzywa,
owoce, żywiec wieprzowy, żywiec wołowy, żywiec drobiowy, mleko i jaja.
10 Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy
do roku 2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, listopad 2004, s. 37.
11 Z badań własnych wynika, że bezpośrednią sprzedażą produktów rolniczych, choć w bardzo
zróżnicowanym zakresie, zajmuje się 39,8% rolników z województwa podkarpackiego. Uogólniając
ten rezultat na gospodarstwa rolne w województwie, otrzymano przedstawioną liczbę.
12 Z obliczeń wykonanych na podstawie badań własnych wynika, że dla ogólnej liczby gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, wynoszącej 199 635, w której zgodnie z wynikami badań 39,8% stanowią bezpośredni sprzedawcy (co stanowi ok. 78 800 gospodarstw), szacunkowa
wielkość rynku wynosi 954,5 mln złotych rocznie. Po podzieleniu tej kwoty przez stwierdzoną w
badaniach najwyższą wartość bezpośredniej sprzedaży przypadającą na 1 gospodarstwo rolne, otrzymano jego udział w rynku dla obszaru woj. podkarpackiego wynoszący 0,01%.
13 Z badań własnych wynika, że wśród nabywców żywności w woj. podkarpackim ok. 60,5%
populacji od 16 lat wzwyż dokonuje zakupów bezpośrednio u rolników (oczywiście w bardzo zróżnicowanym zakresie), co daje wymienioną liczbę nabywców.

441
•

•

•

•

Zakres integracji pionowej przedsiębiorstw: występuje integracja pionowa.
Praktycznie żaden z bezpośrednich sprzedawców nie jest zainteresowany pełną
integracją wstecz, tj. nie podejmie się produkcji we własnym zakresie maszyn
rolniczych lub syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin, jednak zdarzają się przypadki posługiwania się przez producentów rolnych urządzeniami
rolniczymi własnej produkcji lub bardzo często – a w rolnictwie ekologicznym
obowiązkowo – wykorzystywania naturalnych nawozów uzyskiwanych jako
produkt uboczny w produkcji zwierzęcej z własnego gospodarstwa, a nawet
świadomej uprawy niektórych gatunków roślin na zielony nawóz. Rolnicy ekologiczni mogą wykorzystywać tylko naturalne metody ochrony roślin, a więc
w praktyce najczęściej samodzielnie produkowane preparaty. Producent rolny,
jako jedyne, a zarazem ostateczne ogniwo w dystrybucji, samodzielnie przekazuje produkt rolniczy finalnemu klientowi.
Bariery wejścia i wyjścia z sektora: niskie bariery wejścia i wyjścia w sektorze.
W zależności od zastosowanej formy sprzedaży bezpośredniej, występuje najczęściej całkowity brak barier wejścia i wyjścia (sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych z gospodarstwa, sprzedaż na poboczu drogi itp.) lub bariery
wejścia są niewielkie (np. sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych we
własnym sklepie zlokalizowanym poza gospodarstwem, sprzedaż obwoźna
itp.). Bariery wejścia wiążą się przede wszystkim z koniecznością pozyskania
odpowiedniej liczby nabywców w promieniu do 20 km od miejsca zlokalizowania sprzedaży (w krajach Europy Zachodniej i USA promień bezpośredniej
sprzedaży niekiedy definiowany jest szerzej – nawet 30 do 50 km).
Zmiany technologii/innowacje w produktach: technologia produkcji jest tradycyjna, zmienia się powoli. Jest to podstawowy atut bezpośrednich sprzedawców. Od pewnego czasu (2-5 lat) obserwuje się zainteresowanie innowacjami
w produktach, tj. przechodzenie z konwencjonalnych metod gospodarowania
na ekologiczne, które umożliwiają oferowanie produktów ekologicznych z certyfikatem, oraz zainteresowanie rejestracją nazw produktów jako chronionych
oznaczeń geograficznych lub chronionych nazw pochodzenia i rejestracją nazw
specyficznego charakteru, a także umieszczaniem tradycyjnych wyrobów na
„Liście produktów tradycyjnych”. Proekologiczna zmiana technologii produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego może okazać się w przyszłości
niezbędna do zachowania atutów bezpośredniej sprzedaży.
Charakter (stopień zróżnicowania) produktów: produkt najczęściej jednorodny
(chociaż pojedynczy bezpośredni sprzedawca może oferować niewielkie ilości
bardzo wielu produktów rolniczych). Występują przypadki zróżnicowania produktów, tj. produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne. Znaczna część odbiorców nie dostrzega różnic między wyrobami różnych producentów.
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Korzyści skali działania: odgrywają znikomą rolę w tym sektorze (sektor rozproszony o możliwościach produkcyjnych ograniczonych przede wszystkim
wielkością pojedynczych gospodarstw rolnych). Występują zbliżone koszty
produkcji wszystkich podmiotów działających w sektorze, należy jednak
wspomnieć o znaczeniu uwarunkowań naturalnych.
• Koszt produktu a stopień wykorzystania zdolności wytwórczych: brak danych
na temat wykorzystania zdolności produkcyjnych w tym sektorze, trudno zatem
określić produktywność sektora.
• Rentowność sektora: przeciętna lub niska, jednak zachęcająca wielu rolników,
poszukujących dodatkowych źródeł dochodów, do podejmowania bezpośredniej sprzedaży.
Główne cechy ekonomiczne sektora, zdaniem T. Gołębiowskiego, wskazują na
istotne uwarunkowania działania, a zatem mają ważne znaczenie dla wyboru strategii przedsiębiorstw14.
•

3. Zakończenie
Ponieważ sektor bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych ciągle charakteryzuje się dużym potencjałem popytu, zwiększa to zainteresowanie rolników
bezpośrednią sprzedażą. Można przypuszczać, że liczba i struktura konkurentów w
sektorze będzie ulegała zasadniczej zmianie. Dla znacznej części rolników działalność ta stanie się incydentalną formą pozbycia się nieznacznej nadwyżki produkcji,
przeznaczonej na własne spożycie (podobne zjawiska obserwujemy obecnie). Zacznie natomiast wykształcać się niewielka grupa silnych, profesjonalnie zorganizowanych gospodarstw rolnych, dla których sprzedaż bezpośrednia produktów
rolniczych stanie się głównym źródłem dochodów, a więc koncentracja sektora
(należy podkreślić, że prawdopodobnie bardzo powolna) nastąpi na skutek opuszczania rynku przez słabszych rywali. Niskie bariery wejścia (np. łagodne przepisy
prawne związane z prowadzeniem tego rodzaju działalności, niskie koszty wejścia,
pojawienie się możliwości pozyskania dotacji z UE na tego rodzaju działalność itp.),
zachęcając potencjalnych konkurentów do wejścia do tego sektora, jednocześnie
powinny zwiększyć wrażliwość podmiotów działających w sektorze na to zagrożenie. Jak zauważa T. Gołębiowski15, w takich sektorach, w których istnieją niskie
bariery wejścia, strategie konkurentów już obecnych w sektorze powinny zawierać
narzędzia obrony przed nowymi wejściami. Autor ten proponuje zróżnicować produkt danej firmy na tle produktów konkurentów. Niewątpliwie taką szansę daje
możliwość oferowania produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych, co
ułatwi zdobywanie lojalnych nabywców, lecz jednocześnie wymaga wyższych
14
15

T. Gołębiowski, wyd. cyt., s. 120-122.
Tamże, s. 120-122.
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kompetencji w sferze technologicznej i marketingu. Z kolei ci bezpośredni sprzedawcy, którzy będą oferować nadal produkty jednorodne, przyczynią się do zwiększenia siły przetargowej nabywcy wobec dostawcy – producenta, gdyż klientowi
łatwiej będzie zmienić źródło zakupu; zwiększy się także znaczenie konkurencji
cenowej, co z kolei będzie wymagało zwiększonej konkurencyjności kosztowej
przedsiębiorstw.
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IN THE AGRICULTURAL PRODUCTS DIRECT SALES SECTOR
Summary
The work presents a detailed analysis of competitive setting from agricultural product direct sales
sector with the use of such a method as an economic sector profile.
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WARUNKI UTRZYMANIA I POPRAWY
KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
NA WSPÓLNYM RYNKU EUROPEJSKIM

1. Wstęp
Wspólny rynek europejski można porównać do rozbudowanego organizmu gospodarczego, który zespala w jedną całość różnorodne gospodarki narodowe, zapewniając im sprawne i bezpieczne funkcjonowanie. Tym samym powstała struktura zapewnia korzyści skali wynikające ze wzrostu inwestycji obniżających koszty
jednostkowe oraz umożliwia ograniczanie kosztów transakcyjnych związanych z
cłami, kursami walutowymi, barierami pozataryfowymi oraz różnorodnością norm
i standardów. Równocześnie zapewnia ułatwiony dostęp do rynków poszczególnych krajów członkowskich poprzez gwarancję wzrostu sprzedaży, podniesienie
poziomu jakości na skutek presji konkurencyjnej, zwiększenie możliwości pozyskania inwestora strategicznego, poprawę efektywności oraz łatwiejszy dostęp do
nowych technologii, kapitału i źródeł zaopatrzenia.
W rezultacie funkcjonowania owego organizmu mamy do czynienia ze zwiększeniem się skali pojedynczych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich dywersyfikacją, dzięki czemu tworzy się baza pod rozwój infrastruktury sieciowej, eliminującej
różnice technologiczno-organizacyjne pomiędzy gospodarkami oraz poszczególnymi
przedsiębiorstwami1. Wielką szansę może stanowić szeroko rozumiany przymus
innowacyjny, który będzie wpływał np. w polskich przedsiębiorstwach na likwidację
różnic cywilizacyjnych i rozwojowych, warunkując w długim okresie, mimo swej
początkowej uciążliwości, wzrost ich konkurencyjności2. Niezwykle istotną sprawą
1 Więcej na ten temat zob. Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, red.
E. Skawińska, PWE, Warszawa 2004, s. 18-19.
2 W. Szymański, Szok akcesyjny i jego alternatywa, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku
akcesyjnego, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005, s. 7-8.
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jest możliwość uzyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć z obszaru naukowo-badawczego, co stanowi nadrzędny cel europejskiej polityki naukowej i
przemysłowej, ukierunkowanej na wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw krajów Wspólnoty3. W odniesieniu do dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych w grę wchodzą środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wiąże się to z tym, że priorytetowe znaczenie ma dla Unii Europejskiej rozwój kapitału ludzkiego i zmniejszenie bezrobocia, co znalazło wyraz m.in. w
Strategii Lizbońskiej i w „Europejskiej strategii zatrudnienia”, dyskutowanej na
szczycie w Luksemburgu w 1997 roku4. Dodatkowym efektem może być też ograniczenie konkurencyjności cenowej na skutek wyrównywania się poziomu cen, przy
czym należy mieć również na uwadze pojawienie się trudności z podołaniem unijnym wymaganiom standaryzacyjnym i certyfikacyjnym. Na otwartości rynków krajów europejskich korzystają przede wszystkim podmioty najlepiej przygotowane do
współzawodnictwa, a tych, pomimo systematycznie zachodzących zmian, jest wśród
polskich przedsiębiorstw wciąż mało. Niemniej jednak dzięki takim działaniom polska gospodarka oraz decydujące o jej obliczu przedsiębiorstwa zyskują szansę dogonienia bardziej rozwiniętych i lepiej przygotowanych do prowadzenia walki konkurencyjnej przedsiębiorstw zagranicznych.
Mając to na względzie, celem niniejszego referatu uczyniono identyfikację
czynników decydujących o utrzymaniu i poprawie konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw na rynku europejskim. Przyjmując założenie, że szczególną rolę
powinno się przypisywać działaniom strategicznym oraz opracowywaniu strategii
rozwojowej przedsiębiorstwa, wskazano na konieczność powiązania tych czynności
ze źródłami przewagi konkurencyjnej. Analizując źródła przewagi konkurencyjnej,
uzyskuje się informację o tym, jakie środki firma może – i powinna – wykorzystać
do budowy przewagi konkurencyjnej stanowiącej o jej sukcesie rynkowym.

2. Charakterystyka działań strategicznych
budujących konkurencyjność przedsiębiorstw
W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych konkurencyjność przedsiębiorstwa jest głównie pochodną długookresowych działań, które zapewnią mu prowadzenie skutecznej rywalizacji na rynku i utrzymanie w nim swojego udziału5.
3

Por. U. Malinowska, Uwarunkowania postępu produktowego w przedsiębiorstwie, materiały
konferencji naukowej pt. „Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji”, IFGN, SGH,
Warszawa, listopad 2005.
4 I. Lichniak, Wpływ akcesji na politykę rynku pracy w Polsce, [w:] Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005, s. 118.
5 Zbliżone stanowisko reprezentują, cytowani przez M.J. Stankiewicza, T.J. Peters oraz R.H. Waterman; por. T.J. Peters, R.H. Waterman Jr, In Search of Excellence. Lessons from America’s Best-run
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W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa muszą sobie jednak przyswoić, że zasadniczym warunkiem sprawnego funkcjonowania na rynku europejskim jest i będzie
nadal umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków konkurowania z jednoczesnym dostosowaniem się do obowiązujących we Wspólnocie dyrektyw, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym.
Przedsiębiorstwa muszą zatem podejmować wszelkie możliwe działania wpływające na poprawę ich pozycji konkurencyjnej i zbliżające je w zakresie konkurencyjności do firm odnoszących sukcesy rynkowe. W ramach wspomnianych poczynań również polskie firmy powinny realizować te działania, które owocują:
– zwiększeniem realizowanej sprzedaży i dotychczasowych udziałów w rynku
krajowym, umocnieniem posiadanej pozycji na rynku krajowym i rozwojem
działalności marketingowej,
– obniżeniem kosztów produkcji i cen oferowanych wyrobów przy zachowaniu
lub podniesieniu poziomu jakości,
– zmodernizowaniem i unowocześnieniem parku technologiczno-maszynowego,
– rozwojem własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,
– stosowaniem unijnych norm i zdobyciem europejskich certyfikatów jakościowych,
– wprowadzeniem do sprzedaży nowych, unikatowych i innowacyjnych produktów6.
Koncentracja na działaniach strategicznych powinna ułatwić polskim przedsiębiorstwom rozpoznanie nie tylko własnej pozycji rynkowej, ale i pozycji konkurencyjnej. Ta wiedza pozwoli następnie na określenie możliwości rozwojowych
przedsiębiorstw i na przygotowanie odpowiedniej strategii ich realizacji. A ponieważ zachodzące obecnie zmiany niosą za sobą zarówno niespotykane wcześniej
szanse, jak i zagrożenia, więc wymagają od przedsiębiorstwa budowy strategii
opartej przede wszystkim na potencjale wewnętrznym, czyli na odpowiednio dobranych zasobach oraz umiejętnościach ich efektywnego wykorzystywania. Głównymi składnikami strategii nie powinny być już wyroby i rynki, lecz procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, które, przekształcane w określone zdolności strategiczne, zapewnią klientom nowe i satysfakcjonujące ich wartości7. To właśnie
posiadane zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa decydują o strategicznych różnicach występujących między podmiotami i determinują wybór odpowiedniej strategii realizacyjnej, pozwalającej na zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyj-

Companies, Harper & Row Publishers, New York 1982; M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 200-210.
6 Por. J. Wysocki, Sytuacja polskich przedsiębiorstw w kontekście integracji z UE, [w:] Polskie
przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, IFGN, SGH, Warszawa 2003, s. 128.
7 J. Penc, Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Kraków 1998, s. 322.
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nej. Duża różnorodność zasobów sprawia jednak, że mają one różne znaczenie dla
strategii i dlatego w celu określenia ich przydatności należy wskazywać tylko takie,
które są strategicznie wartościowe8. Zasoby posiadające wartość strategiczną, którą należy szacować w odniesieniu do gry sił rynkowych, łącząc umiejętności przedsiębiorstwa (co robi dobrze) z otoczeniem zadaniowym (jakie są wymagania rynku
i co oferują konkurenci), są dla formułowania strategii najistotniejsze, gdyż dzięki
nim możliwe jest zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej9.
W praktyce wejście polskich przedsiębiorstw na rynki europejskie oraz ich dalsza ekspansja muszą zostać poprzedzone zbudowaniem określonej strategii działania, w której należy uwzględnić wszystkie szanse i zagrożenia, jakie są skutkiem
integracji europejskiej, oraz odrzucić „skupianie” na standardowych wyrobach czy
narzuconych wymaganiach rynku. Jednocześnie głównym składnikiem rzutującym
na kształt strategii rozwojowej polskich przedsiębiorstw powinno być wykorzystanie potencjału tkwiącego wewnątrz ich struktur w sposób bardziej efektywny niż
czynią to konkurenci europejscy. Decydując się na rozwój zasobów niematerialnych, w tym wiedzy, marki i reputacji, a także własnych umiejętności, podobnie
jak ma to miejsce w krajach wysoko rozwiniętych, polskie przedsiębiorstwa zyskują możliwość zbudowania silnej i gwarantującej sukces rynkowy pozycji konkurencyjnej10. Słuszność tego kierunku wynika z tego, że nadal stosowana przez polskie firmy strategia kosztowa ma charakter przejściowy i zapewnia jedynie krótkotrwałe zyski. W tej sytuacji budowanie strategii rozwojowych na przewadze kosztowej nie rokuje sukcesu w długim okresie, gdyż nie pozwala na zachowanie unikatowości prowadzonych działań i wyeliminowanie naśladownictwa ze strony
innych przedsiębiorstw. Konkurowanie niskimi kosztami traci na znaczeniu przede
wszystkim ze względu na konkurentów z krajów azjatyckich, w tym z Chin i Indii,
8 Przykładem zasobów strategicznych są monopol naturalny, koszty nieodwracalne i wyłączność;
Por. J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s.170.
9 M. Bartnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000, s. 52.
10 Podejście to znajduje potwierdzenie w licznych opracowaniach teoretycznych oraz badaniach
empirycznych prowadzonych przez krajowe ośrodki naukowe, por.: U. Kłosiewicz, B. Słomińska,
Niematerialne zasoby firmy źródłem sukcesu na rynku, „Marketing i Rynek” 1996 nr 10; G. Gierszewska, Kluczowe czynniki sukcesu, „Nowe Życie Gospodarcze” 1997 nr 32, s. 31-33; Budowanie
potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, TNOiK, „Dom Organizatora”,
Toruń 1999; B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. UMK,
Toruń 2001; Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, red. M.J. Stankiewicz,
Wyd. UMK, Toruń 2002; M. Gorynia, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. AE, Poznań 2002; J.W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku,
SGH, Warszawa 2004; Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE, Raport z badań,
IFGN, SGH, Warszawa 2005.
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które swoją ekspansję rynkową opierają na tym właśnie elemencie, często ograniczając koszty do poziomu nieosiągalnego dla polskich firm, szczególnie z branży
produkcyjnej. Dodatkowo dochodzi tu kwestia presji konkurencyjnej ze strony
dobrze przygotowanych do rywalizacji przedsiębiorstw europejskich.
Podejmując decyzję o konkurowaniu na wspólnym rynku europejskim, polskie
przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim nauczyć się efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami i umiejętnościami, gdyż w ostatecznej ocenie ta sprawność jest kluczowa dla zdobycia odpowiedniej pozycji konkurencyjnej. Swoim
podstawowym celem polskie przedsiębiorstwa powinny zatem uczynić nie tylko
osiąganie ponadprzeciętnych zysków, ale i dążenie do wzrostu wartości firmy.
Także realizowana przez nie sprzedaż powinna być efektem działań zorientowanych na tworzenie wartości użytkowych dla klienta, zaspokajanie oczekiwań oraz
zyskanie jego satysfakcji. Aby możliwie maksymalnie wykorzystywać posiadane
zasoby i kreować kluczowe umiejętności, kierujący przedsiębiorstwami muszą
pamiętać, że ich ilość, charakter oraz odpowiednia alokacja są podstawowymi fundamentami strategicznego rozwoju każdej organizacji. Nie wolno też zapominać o
strukturze zasobów, która wpływa na wzajemne powiązania między nimi i decyduje o dostępnych konfiguracjach, zapewniających możliwie najlepszą realizację
przyjętych zadań. Szczególny nacisk trzeba kłaść na rozwój tych zasobów i umiejętności, które pozwalają na zdobywanie nowych rynków, rozwój nowych produktów lub integrację różnych działań w sprawnie funkcjonujące systemy. Konieczne
jest również ciągłe myślenie o wewnętrznym uczeniu się, stosowaniu licencji lub
aliansach strategicznych z innymi partnerami. Wszystkie rozwijane na tej podstawie kluczowe umiejętności powinny być dodatkowo badane pod kątem ich przydatności do kreowania nowych wartości i przyszłych potrzeb rynkowych, które,
zaakceptowane przez klientów, zapewnią oferującemu je przedsiębiorstwu określone dochody.
Funkcjonowanie w konkurencyjnym otoczeniu wymaga nie tylko odkrywania
przez polskie przedsiębiorstwa własnych kluczowych umiejętności, ale także dbałoci o nie i dalszy ich rozwój w celu skutecznego wyróżniania się wśród konkurentów. Jest to możliwe m.in. poprzez stosowanie unikatowej i trudnej do zaimplementowania przez konkurencję technologii produkcyjnej, wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania organizacją, elastyczne reagowanie na zmieniające się
warunki rynkowe, realizację przedsięwzięć przy współpracy z innymi podmiotami,
stosowanie outsourcingu z równoczesną koncentracją na kluczowym dla przedsiębiorstwa rodzaju działalności, nastawienie się na wysoką jakość produkcji, jej unikatowość lub działania dywersyfikacyjne, uwzględniające tworzenie wartości dla
potencjalnych nabywców.
Wobec różnicowania się i globalizacji rynku zwiększanie konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw należy realizować drogą dostarczania produktów niszo-
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wych nie mających substytutów oraz zaspokajania popytu pojawiającego się na rynkach niszowych11. Jednocześnie każda decyzja kadry menedżerskiej o wyjściu z
ofertą produktową poza kraj macierzysty powinna być poprzedzona podstawowymi
badaniami rynkowymi dotyczącymi możliwości zaistnienia i utrzymania się na rynku
zewnętrznym. Przedstawiciele licznych polskich firm, które odniosły sukces na rynkach zagranicznych, podkreślają, że decydującą rolę odgrywają tu właściwe relacje z
klientami zagranicznymi oraz przekonanie ich o walorach oferowanych produktów,
zgodności z normami europejskim w zakresie jakości i bezpieczeństwa, a także odpowiedniej relacji jakości do ceny. Skutecznym rozwiązaniem wpływającym na
poprawę konkurencyjności może być tworzenie jak największej liczby tzw. przebojów eksportowych, wyróżniających polskie produkty spośród oferty pozostałych
przedsiębiorstw funkcjonujących na wspólnym rynku europejskim12. Bardzo ważne
są także związki biznesowe z przedsiębiorstwami zagranicznymi i dostosowywanie
własnej strategii do funkcjonowania w takich relacjach. W warunkach stale rosnącej
konkurencyjności podobne działania stają się ekonomiczną koniecznością, tym
bardziej, że konkurencja polskich przedsiębiorstw z korporacjami ponadnarodowymi jest obecnie niemożliwa, gdyż nasze rodzime firmy nie są w stanie osiągnąć
sprawnej i funkcjonalnej postaci wielkich koncernów międzynarodowych13.
Wymienione propozycje działań prowadzących do wzrostu konkurencyjności
polskich przedsiębiorstw można rozpatrywać w kontekście ich wykorzystania zarówno do utrzymania osiągniętej już przewagi konkurencyjnej, jak i do budowy
nowej przewagi, przy czym najlepszym rozwiązaniem jest ich równoległe zastosowanie do osiągnięcia obu tych celów.
W kształtowaniu konkurencyjności pomocne mogą okazać się też niektóre doświadczenia firm amerykańskich, z których wynika, iż są pewne zasady działania i
zachowania się przedsiębiorstw w otoczeniu, które wpływają na ich sukcesy rynkowe. Sukcesy te są zasługą ich własnego potencjału i chęci do jego dalszego rozwoju, w tym przede wszystkim pochodną umiejętności menedżerów, którzy potrafią efektywnie wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa w celu realizacji określonej strategii działania. W ich opinii, dążąc do osiągnięcia sukcesu, szczególną uwagę należy zwracać na:
11

Na ten fakt zwraca szczególnie uwagę K. Kuciński, zob. Przedsiębiorstwa i gospodarka po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005, s. 13.
12 Za takim rozwiązaniem opowiada się także W. Szymański, który uważa, że w perspektywie
integracji i postępującej globalizacji szanse polskich firm i polskiej gospodarki tkwią w tworzeniu
całego szeregu hitów eksportowych; por. W. Szymański, Rozstrzygająca rola przedsiębiorstw w
dostosowaniu gospodarki do integracji europejskiej i globalizacji, [w:] Polskie przedsiębiorstwa
wobec standardów europejskich, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005, s. 24.
13 Z. Pierścionek, Szanse polskich przedsiębiorstw na globalizację – globalizacja szansą dla polskich przedsiębiorstw, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005, s. 98.
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–

nieustanną potrzebę działania, sprowadzającą się do natychmiastowej analizy
wyłaniających się problemów, poszukiwania odpowiedzi i wdrażania rozwiązań,
– utrzymywanie bliskich relacji z klientami oraz poznawanie ich potrzeb i oczekiwań, które bardzo szybko należy zaspokajać,
– popieranie autonomii i przedsiębiorczości w ramach danej organizacji,
– poprawę wydajności i efektywności zatrudnionych w organizacji ludzi poprzez
uświadamianie im roli, jaką odgrywają w firmie, i korzyści, jakie mogą mieć z
jej sukcesu,
– koncentrację na podstawowym profilu działalności firmy, w którym wykorzystywane są jej specyficzne umiejętności i doświadczenia,
– uproszczenie struktury organizacyjnej w wyniku ograniczenia kadry na wyższych stanowiskach zarządczych,
– wypracowanie systemu zarządzającego pozwalającego na centralizację i autonomię podejmowanych działań14.
Stosowanie się do wymienionych zasad nie zagwarantuje każdemu przedsiębiorstwu stuprocentowej pewności osiągnięcia sukcesu rynkowego, szczególnie w
polskich firmach, które w dość krótkim czasie zostały zmuszone do odnalezienia
się w zupełnie odmiennych uwarunkowaniach konkurencyjnych, ale w pewnym
wymiarze może stanowić pomoc przy wytyczaniu prawidłowego kierunku ich dalszego rozwoju.

3. Przewaga konkurencyjna
warunkująca sukces rynkowy polskich przedsiębiorstw
Uwzględniając obecne, szybko zmieniające się uwarunkowania gospodarcze,
wynikające z postępujących procesów integracyjnych i globalizacyjnych, polskie
przedsiębiorstwa szczególną uwagę w zakresie utrzymania i podniesienia konkurencyjności powinny kierować na działania wymuszające rozwój własnych zasobów i
umiejętności. Ostatnie badania naukowe prowadzone w tym obszarze oraz doświadczenia polskich przedsiębiorstw, którym udało się odnieść sukces na rynku europejskim, wskazują, że decydujące znaczenie dla konkurencyjności będą miały zdolności
przedsiębiorstw do efektywnego wykorzystywania potencjału wewnętrznego15. Tym
samym skutkiem ekonomicznego gospodarowania posiadanymi zasobami i umiejętnościami będzie możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na
14

Sugerowane kierunki działań prowadzących do sukcesu rynkowego są wynikiem badań przeprowadzonych w 62 wzorowo zarządzanych przedsiębiorstwach amerykańskich (np. Boeing, Kodak,
McDonald’s) i mogą stanowić swego rodzaju podpowiedź dla polskich przedsiębiorstw jak postępować,
aby być konkurencyjnym; Por. T.J. Peters, R.H. Waterman, wyd. cyt., s. 8-19; J. Penc, wyd. cyt., s. 342.
15 Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. Z. Pierścionek,
S. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2006.
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wykreowanych kluczowych umiejętnościach przedsiębiorstwa, pozwalających na
tworzenie wartości istotnych dla klientów, jej pracowników oraz akcjonariuszy.
Najlepiej widać to na przykładzie polskich przedsiębiorstw eksportujących, w
tym koncentrujących się na rynkach europejskich. Uzyskiwane przez nie wyniki są
zadowalające, głównie w odniesieniu do skali produkcji, i w praktyce są porównywalne z wynikami uzyskiwanymi przez działające na polskim rynku przedsiębiorstwa zagraniczne o podobnym potencjale produkcyjnym16. Poza tym duża część
tych firm od lat działa już na rynkach zagranicznych, rozwijając tam sieci dystrybucyjne czy przejmując pośredników. Przykładami takich przedsiębiorstw są: Inter
Groclin SA – producent wyposażenia samochodowego, którego prawie cała produkcja trafia na rynki UE17, Mlekovita – producent wyrobów mleczarskich, który
nieźle sobie radzi na rynku niemieckim, wysyłając tam ponad 40% produktów, czy
Fabryka Mebli Forte SA – producent mebli, którego głównym odbiorcą jest rynek
niemiecki18. Z kolei w odniesieniu do grupy dużych polskich przedsiębiorstw eksportujących z branży produkcyjnej można powiedzieć, że stanowią one przykłady
najbardziej konkurencyjnych firm krajowych, które należy stawiać za wzór pozostałym podmiotom, gdyż są stanie konkurować z firmami zagranicznymi nie tylko
na rynku krajowym, ale i na całym rynku unijnym19. Sprzedaż eksportowa realizowana przez te podmioty pozytywnie świadczy o jakości ich wyrobów oraz jest
wymiernym przykładem ich dobrej kondycji finansowej i potencjału konkurencyjnego. Zyski z eksportu mogą stanowić źródło finansujące dalsze działania inwestycyjno-rozwojowe, znajomość zaś rynków krajów Unii Europejskiej oraz zaznaczenie na nich swojej obecności powinny dodatnio wpływać na poprawę konkurencyjności wspomnianych firm oraz całej naszej gospodarki. Należy również zwrócić
uwagę na idące w dobrym kierunku zmiany w strukturze eksportu polskich przedsiębiorstw, polegające na zmniejszaniu się udziału surowców i wyrobów pracochłonnych na rzecz wyrobów o większym stopniu przetworzenia technologicznego.
Odnosząc się do przedsiębiorstw eksportujących, można przyjąć, że jako
pierwsze dostrzegły one potrzebę zmian w swoich sposobach konkurowania i poprzez stopniowe wykorzystanie specyficznych dla siebie zasobów oraz umiejętności zaczęły budować przewagę konkurencyjną ułatwiającą im sprawne konkurowanie z firmami europejskimi. Przedsiębiorstwa te wyraźnie wskazują na konieczność
16 Więcej zob. J. Wysocki, Zmiana warunków konkurowania polskich przedsiębiorstw w związku
z integracją z Unią Europejską, [w:] Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2005.
17 Firma chwali się, że blisko 2% eksportu Polski do krajów Unii pochodzi z jej zakładów produkujących wyposażenie i akcesoria samochodowe.
18 Zob. Jak polskie firmy podbijają świat, „Gazeta Finansowa” 2005 (z 24 marca).
19 O tym, że do procesu integracyjnego najlepiej przygotowane są przedsiębiorstwa eksportujące
dotychczas na rynki UE i firmy z kapitałem zagranicznym, pisze także W. Szymański; por. W. Szymański, Szok akcesyjny..., s. 11.
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wykorzystywania przy budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej umiejętności
związanych z wyborem kierunków ekspansji rynkowej i ich elastycznych zmian,
zdolności do postrzegania preferencji i zachowań odbiorców, zdolności do uczenia
się nowych technologii, zdolności do integrowania działań marketingowych z produkcyjnymi i logistycznymi oraz umiejętności stosowania konkurencyjnej technologii własnego pochodzenia20. Niestety spora grupa przedsiębiorstw wciąż jeszcze
przykłada zbyt małą wagę do umiejętności zbierania i przetwarzania informacji o
odbiorcach oraz konkurentach, do umiejętności uczenia się zarządu i pracowników
czy umiejętności z zakresu działań marketingowych. A przecież Polska dysponuje
już znacznym, potencjałem ilościowym i jakościowym w obszarze zasobów ludzkich (tj. wykwalifikowanej siły roboczej oraz ludzi z nowoczesnym wykształceniem technicznym i wykształceniem ekonomicznym), który należałoby i trzeba
wykorzystywać. Źródła przewagi konkurencyjnej wspomnianych przedsiębiorstw
można zatem uznać za podstawę osiągniętego i utrzymywanego przez nie sukcesu
rynkowego oraz wskazywać je jako podpowiedź dla innych przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań wpływających na poprawę własnej pozycji konkurencyjnej.
Skuteczność i efekty działań opartych na wewnętrznych źródłach przewagi konkurencyjnej będą jednak wymagać dużej kreatywności ze strony menadżerów i dłuższego okresu ich realizacji.

4. Zakończenie
Podsumowując, należy stwierdzić, iż poza realizacją działań dostosowawczych
i podejmowaniem przez polskie przedsiębiorstwa kroków zgodnych ze wskazywanymi zaleceniami, a także budowaniem strategii opartej na potencjale wewnętrznym, utrzymanie i poprawa ich konkurencyjności wymaga sprzyjających okoliczności zewnętrznych, kształtowanych przez makrootoczenie, na które podmioty
rynkowe nie mają większego wpływu. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych
badań oraz opiniami ekspertów, sukces przedsiębiorstwa jest uzależniony nie tylko
od wysiłku, zdolności oraz wiedzy menedżerów i pracowników, kultury organizacyjnej i nakładów kapitałowych, ale też od warunków makroekonomicznych, instytucjonalnych i politycznych, w jakich dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. W
związku z tym istotna rola przypada strukturom instytucjonalnym, od których zależy siła i jakość bodźców stymulujących przedsiębiorstwa do aktywnego działania i
dalszego rozwoju, w tym również stworzenie dobrego i stabilnego prawa gospodarczego oraz przejrzystych zasad konkurencyjności rynkowej. Rozwiązania takie
są bardzo potrzebne, gdyż w większości polskie firmy ledwo dają sobie radę z obciążeniami wynikającymi z kosztów działań dostosowawczych, które skutecznie
20

J. Wysocki, Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, [w:]
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, red. K. Kuciński, IFGN, SGH, Warszawa 2006.
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utrudniają prowadzenie normalnej działalności gospodarczej. Pomimo iż w polityce gospodarczej Unii Europejskiej preferowane są działania pobudzające rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw, nie oznacza to, że duże przedsiębiorstwa nie
mogą liczyć na pomoc legislacyjną, organizacyjną czy finansową ze strony instytucji unijnych lub organizacji rządowych. Niezwykle ważny jest również wniosek, że
wszystkie wskazywane działania decydują nie tylko o sile konkurencyjnej polskich
przedsiębiorstw, ale i o kondycji naszej gospodarki. Uznając przedsiębiorstwa i
gospodarkę za jeden wspólny organizm, administracja państwowa powinna czynnie uczestniczyć w procesie rozwoju wspólnego rynku europejskiego i stosować
wszelkie możliwe rozwiązania zmierzające do poprawy konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw oraz wspierające dalszy ich rozwój. Poza wsparciem ze strony
państwa polskie przedsiębiorstwa nie mogą jednak zapominać o wysokiej jakości
oferowanych produktów i usług, zaspokajaniu oczekiwań odbiorców, promocji
własnej marki czy zwracaniu się ku innowacyjności i postępowi technicznemu.
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SUPPORT AND IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS
OF POLISH COMPANIES ON THE COMMON EUROPEAN MARKET
Summary
In principle it turns out that the success of Polish companies on the common European market
depends on their ability to adapt to new conditions of competition. In practice this aim can be
achieved by initiating suitable adapting and restructuring programmes which allow to eliminate weaknesses of Polish companies, such as: poor quality of products, lack of capital, low level of investments, outdated technologies, insufficient management and marketing knowledge or inexperience.
Apart from that, in order to compete with foreign enterprises, Polish companies should not only concentrate on profits, but first of all on the growth of the firm value and on the creation of the value for
potential clients.
At present economic situation, Polish companies should throw away traditional, related with
costs, sources of a competitive advantage and build their long-term strategies on the base of direct
sources of competitive advantage, coming from their internal resources and competences. In fact, only
internal sources give an enterprise a permanent competitive advantage that allows to compete with
foreign companies and determines its market success.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
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FUZJE I PRZEJĘCIA JAKO ZEWNĘTRZNE STRATEGIE
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w coraz bardziej turbulentnym, konkurencyjnym i globalizującym się otoczeniu stają przed trudnymi dylematami wyboru
odpowiedniej drogi rozwoju. Jak słusznie zauważa J. Rokita, „zarządzanie strategiczne
w turbulentnym otoczeniu musi być proaktywne, nastawione na przyszłe sukcesy, nowe
technologie i procesy, wyłaniające się wzorce zachowań konkurentów i konsumentów”1.
Wzrost konkurencji na rynkach lokalnych oraz na rynku globalnym rodzi konieczność stałego poszukiwania przez przedsiębiorstwa nowych, skutecznych strategii rozwoju. Rozwój przedsiębiorstwa może być efektem jego wzrostu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Możemy wyodrębnić dwie orientacje strategiczne realizacji
rozwoju poprzez wzrost: orientację wewnętrzną wzrostu (strategie wzrostu wewnętrznego) oraz orientację zewnętrzną wzrostu (strategie wzrostu zewnętrznego).
Strategie wzrostu wewnętrznego koncentrują się na umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez zwiększanie jego potencjału na drodze inwestycji w zasoby rzeczowe, w tym zwłaszcza majątek produkcyjny, nowe produkty,
marketing oraz kapitał ludzki. Strategie rozwoju zewnętrznego są natomiast ukierunkowane na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, przede
wszystkim poprzez przejęcie lub fuzję, czyli połączenie się z innym przedsiębiorstwem. Wybór spośród wymienionych orientacji strategicznych można traktować
także jako odpowiedź na pytanie: „budować czy kupować?”, które stawiają sobie
menedżerowie przedsiębiorstwa, odpowiedzialni za jego rozwój. U podstaw takiego wyboru znajdują się różne przyczyny (motywy), wynikające z możliwości finansowych, organizacyjnych, technologicznych i personalnych przedsiębiorstwa.
1 J. Rokita, Dylematy stojące przed zarządzaniem strategicznym, referat na konferencję profesorów nauk o zarządzaniu: „Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej”, materiały
konferencyjne, Tychy 2005, s. 4.
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Konkretny wybór natomiast generuje różnorodne skutki zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionych w nim ludzi.
Celem opracowania jest przedstawienie istoty i najważniejszych motywów
(przyczyn) przejęć i fuzji, traktowanych jako strategie rozwoju przedsiębiorstw
poprzez wzrost zewnętrzny. Podstawę epistemologiczną niniejszych rozważań
stanowią studia literatury przedmiotu oraz obserwacje życia gospodarczego.

2. Istota przejęć i fuzji przedsiębiorstw
Przejęcia i fuzje są sposobami na osiągnięcie zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw, który prowadzi do ich rozwoju. Niektórzy autorzy uznają je za zewnętrzne strategie rozwojowe, strategie o wyjątkowej sile, pozwalające przedsiębiorstwom na dokonywanie zmian koniecznych do „odnowy korporacyjnej”,
gwarantujących poprawę ich pozycji rynkowej szybciej niż poprzez alternatywny wzrost wewnętrzny2. Stanowią one szansę uzyskania korzyści z połączonych
aktywów i podzielonych kompetencji w sposób niemożliwy do osiągnięcia
przez współpracę3. Fuzje i przejęcia oznaczają również dwie różne formy
(techniki) integracji przedsiębiorstw, wynikające z odmiennych przesłanek oraz
motywów. Powodują one zazwyczaj różnorodne skutki dla uczestników takiej
integracji.
W literaturze anglosaskiej występują takie określenia, jak: merger, acquisition, consolidation, buy out, take-over, oznaczające: fuzję, przejęcie, konsolidację i wykup. Powszechnie używane są pojęcia fuzji i przejęć. Do ich określenia wykorzystywany jest termin mergers & acquisitions (M&A)4. Na gruncie
literatury polskiej najczęściej operuje się pojęciami: fuzje i przejęcia, rzadziej
nabycia5. Przejęcia i nabycia czasami są stosowane jako synonimy. Jednak podobnie jak w terminologii angielskiej, rozróżnia się nabycia przyjazne i wrogie,
odnosząc do tych ostatnich słowo przejęcie. Rozróżnienie między fuzją i przejęciem ma charakter umowny ze względu na różnorodność związków między
przedsiębiorstwami6.
2 Warto zwrócić uwagę na to, że większość transakcji w ramach fuzji i przejęć na świecie i w
Polsce przeprowadzanych jest przez inwestorów strategicznych.
3 P.H. Haspelslagh, D.B. Jemison, Managing Acquisitions. Creating Value through Corporate
Renewal, The Free Press, New York 1991, s. 3.
4 J. Child, D. Faulkner, R. Pitkethly, The Management of International Acqiusitions, Oxford University Press, New York 2001, s. 7; S.E. Jackson, R.S. Schuler, Managing Human Resources through
Strategic Partnership, wyd. 8, Thompson Learning, Mason (Ohio) 2003, s. 59.
5 Patrz: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998, s. 19-20.
6 P. Alberciak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Implikacje teoretyczne, Katedra Ekonomii
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
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Fuzja, utożsamiana z łączeniem się, zjednoczeniem7, traktowana jest jako
forma współpracy między rzeczywistymi lub potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami i klientami, którzy połączyli swoje zasoby oraz umiejętności w celu prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia lub określonego rodzaju działalności. Ma ona miejsce wówczas, kiedy co najmniej dwie spółki łączą
się w wyniku zawartej między nimi umowy i powstaje nowa spółka. Celem
takiego połączenia jest integracja przedsiębiorstw prowadzonych przez te spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie formy łączenia się spółek.
Pierwszą z nich jest połączenie przez inkorporację – fuzja. Jej istota sprowadza
się do przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą
(wchłonięcie), w zamian za akcje (A + B = A). Druga forma natomiast polega
na łączeniu się przez zjednoczenie – konsolidacja, w wyniku którego następuje
przeniesienie majątku łączących się spółek na spółkę nowo powstałą – nowy
podmiot prawny (A + B = C)8. W wyniku fuzji dochodzi do utraty osobowości
prawnej przez co najmniej jedną z łączących się spółek oraz przeniesienia ich
majątków i kapitałów do nowo utworzonego podmiotu (bytu) prawnego9.
Przejęcie jest odmienną (w porównaniu z fuzją) formą (techniką) integracji
przedsiębiorstw. Jego istota polega na uzyskaniu przez spółkę przejmującą decydującego wpływu (kontroli) nad spółką przejmowaną. W praktyce najczęściej przejęcie sprowadza się do nabycia lub objęcia odpowiednio dużego pakietu akcji lub
udziałów (pakiet kontrolny), dającego nabywcy kontrolę nad spółką przejmowaną
(transfer kontroli)10. Inne formy przejęcia obejmują zakup aktywów, prywatyzację
spółki publicznej, dzierżawę i wspólne przedsięwzięcia. Przejęcie jest najszybszym, w stosunku do innych form bezpośredniego inwestowania, sposobem osiągnięcia celów strategicznych (zdobycie przewagi rynkowej, konkurencyjnej, technologicznej). W wyniku przejęcia żaden z uczestników tego procesu nie traci osobowości prawnej, dochodzi zaś do ukształtowania się pomiędzy nimi stosunku domi-

7

W słowniku wyrazów obcych pojęcie fuzji określa się jako „połączenie, zjednoczenie się [...]
przedsiębiorstw handlowych, towarzystw akcyjnych”, zob.: Słownik wyrazów obcych”, PWN, Warszawa 1993, s. 239; por. także: Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995, s. 209.
8 Przepisy o inkorporacji i konsolidacji zawiera Kodeks spółek handlowych (art. 492 par. 1), a ich
istotę opisuje G. Zubrzycki, Przejęcia, fuzje i zakupy przedsiębiorstw, „Penetrator – Wiadomości
Gospodarcze” 1997 (maj), s. 36-37. Podobną definicję podaje P.A. Gaughan, Mergers, Acquisitions,
and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, Inc., New York 1999, s. 7.
9 Kodeks spółek handlowych zezwala na połączenie tylko i wyłącznie jednorodnych spółek kapitałowych, tzn. spółki akcyjnej ze spółka akcyjną i spółki z o.o. ze spółką z o.o., w zamian za majątek
spółki przejmowanej spółka przejmująca przyznaje akcje lub udziały swoim uczestnikom.
10 W literaturze przedmiotu przejęcie wiązane jest z nabyciem co najmniej 51% akcji (udziałów)
przedsiębiorstwa, a fuzja jest traktowana jako szczególny rodzaj przejęcia. Warto pamiętać o tym, że w sytuacji znacznego rozdrobnienia kapitału akcyjnego, do rzeczywistego przejęcia kontroli nad spółką wystarczy
posiadanie 10-20% tego kapitału. Takie stanowisko reprezentuje także P.A. Gaughan, wyd. cyt., s. 17.
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nacji (zależności). Jest to podstawowa różnica między fuzją a przejęciem11. Inne
różnice pomiędzy nimi polegają m.in. na odmiennych procedurach przygotowania i
realizacji przejęcia, możliwości nabycia przedsiębiorstwa przez pracowników i
menedżerów. Ponadto przejęcia, w przeciwieństwie do fuzji, mogą przebiegać przy
dowolnej strukturze rodzajowej uczestników integracji.
W literaturze ekonomicznej przejęcie określane jest jako łączenie w sensie
ekonomicznym (fuzja faktyczna). Na gruncie prawnym fuzja (wg kodeksu spółek
handlowych jest to przejęcie) traktowana jest jako jedna z form łączenia w znaczeniu prawnym (fuzja prawna)12. Niektórzy autorzy umieszczają procesy fuzji i przejęć w ramach szerszej grupy działań określanych mianem nabycia13.
Jak zauważa P.J. Szczepankowski, z uwagi na różnorodność procesów fuzji i
przejęć, trudno jest wskazać jednoznaczną granicę pomiędzy tymi procesami. Jeśli
dochodzi do połączenia podobnych podmiotów, to powstała spółka skupia w sobie
cechy i własności obu z nich. Jeżeli większa i silniejsza spółka łączy się z mniejszą, to w praktyce dochodzi do przejęcia kontroli, uzależnienia ekonomicznego,
czyli przejęcia. Ponadto zdarzają się sytuacje, w których integracja przyjmuje postać procesu dwustopniowego: najpierw ma miejsce przejęcie, a po doprowadzeniu
do pełnej integracji dochodzi do fuzji. Poza tym, jak podkreśla wymieniony autor,
nie wolno zapominać o innych sposobach rozwoju przedsiębiorstw, opartych na
umownych procesach transakcji między partnerami np. joint ventures, alianse strategiczne, licencjonowanie działalności, franchising i ich wzajemne kombinacje14.
W. Wrzesiński traktuje fuzje i przejęcia oraz wspólne przedsięwzięcia jako narzędzia ekspansji. Wraz z wydzieleniem i sprzedażą przedsiębiorstw, obejmującą
wydzielenie (spin off), sprzedaż (dywestycje), wprowadzenie spółki zależnej do
obrotu publicznego i sprzedaż części akcji inwestorom zewnętrznym, oraz zmianami własnościowymi, obejmującymi oferty zamiany akcji i wykup akcji w celu
umorzenia, tworzą one w krajach rozwiniętych gospodarczo podstawowe formy
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw15.
Według J.C. Hooke’a przejęcia mają cztery podstawowe zalety, które trudno
byłoby dostrzec w podobnym wymiarze w innych, podstawowych strategiach roz11

W doktrynie prawa handlowego w odniesieniu do procesu przejęcia kontroli nad spółkami
handlowymi używa się określenia fuzja kapitałowa. Określenie to odnoszone jest do objęcia przez
nabywcę odpowiedniej liczby akcji spółki przejmowanej (ang. takeover) i jest używane w prawie
antymonopolowym, prawie papierów wartościowych i w literaturze ekonomicznej.
12 R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
2000, s. 24-27.
13 Zob. M. Sierpińska, Sposoby łączenia spółek i ich ekonomiczne skutki, „Bank” 1995 nr 11;
Fuzje i przejęcia…, s. 22.
14 P.J. Szczepankowski: „Fuzje i przejęcia”, op. cit. s. 28.
15 W. Wrzesiński, Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO), Liber,
Warszawa 2000, s. 17-18.
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woju przedsiębiorstwa. Do tych zalet zalicza on: zmniejszone ryzyko operacyjne,
pełną kontrolę, dźwignię finansową i zwiększenie wartości16.

3. Przesłanki (motywy) przejęć i fuzji
Przejęcia i fuzje, jako podstawowy sposób realizacji zewnętrznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, często wynikającej z jego ogólnej strategii, w praktyce zależą od
różnych przesłanek oraz różnorodnych sytuacji, w których mogą występować.
Na różnorodność sytuacyjną wskazuje J. Brilman17. Podaje ona następujące
sytuacje:
– zakup małego przedsiębiorstwa odpowiadającego wielkości działu lub departamentu przedsiębiorstwa przejmującego;
– fuzja z przedsiębiorstwem mniejszym, lecz efektywniejszym;
– przejęcie małego lub średniego przedsiębiorstwa badawczego w dobrej lub
bardzo słabej kondycji finansowej;
– przejęcie przedsiębiorstwa komplementarnego, oferującego specyficzne produkty dla wybranej grupy klientów;
– fuzja z przedsiębiorstwem podobnej wielkości i podobnej domenie działalności;
– zakup przedsiębiorstwa zorientowany na pozyskanie brakujących atutów (technicznych, handlowych, kompetencyjnych);
– wykupienie większościowego akcjonariusza, który przekaże zarządzanie przedsiębiorstwem nowemu właścicielowi, wykupienie grupy zarządzającej z zamiarem pozostawienia jej w przedsiębiorstwie albo wykupienie od jakiejś grupy tej
części działalności, której zamierza się ona pozbyć.
Przejęcia i fuzje w skali międzynarodowej należy traktować jako skutek globalizacji. Skutkiem globalizacji są również procesy konwergencji systemów ekonomicznych, kultur i praktyk zarządzania18.
J.F. Weston, K.S. Chung i J.A. Siu jako przyczyny przejęć i fuzji w wymiarze
międzynarodowym wskazują możliwość osiągnięcia długotrwałych celów strategicznych m.in. ekspansja na rynki zagraniczne przy jednoczesnej ochronie rynku
wewnętrznego (krajowego), powiększenie rozmiarów domen biznesowych, prowadzące do uzyskania korzyści z tytułu ekonomii skali, niezbędnej do konkurowania
w skali globalnej. Osiągnięcie tych celów gwarantuje wyższy wzrost wartości
przedsiębiorstwa, w porównaniu ze wzrostem z tytułu wykorzystania potencjalnych strategii rozwoju wewnętrznego19. Wymienieni autorzy wskazują również na
16

J.C. Hooke, Fuzje i przejęcia, Liber, Warszawa 2001, s. 19.
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 204.
18 Patrz J. Child, D. Faulkner, R. Pitkethly, wyd. cyt., s. 10.
19 J.F. Weston, K.S. Chung, J.A. Siu, Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance, second edition, Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey) 1998, s. 350-355.
17
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korzyści, jakie stwarzają międzynarodowe fuzje i przejęcia: wzrost wiedzy technologicznej poprzez nabycie nowych technologii, uzyskanie przewagi konkurencyjnej
poprzez różnicowanie produktów20 i wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze
sobą dywersyfikacja21, a szczególnie dywersyfikacja geograficzna, korzystanie z
elementów protekcjonistycznej polityki państw, na rynkach których połączone
przedsiębiorstwa będą oferować swoje produkty, niższe koszty pracy oraz dostęp
do pewnych źródeł dostaw22.
Jak zauważa A. Pocztowski, w praktyce bardzo rzadko o podjęciu decyzji o
dokonaniu przejęcia lub fuzji decyduje jedna przesłanka. Najczęściej na decyzję
wywiera wpływ cały zbiór czynników, wśród których na czoło wybija się chęć
powiększenia zysku i wzrost wartości przedsiębiorstwa. Podstawowym celem
procesów przejęć i fuzji jest rozwój przedsiębiorstwa, który w konsekwencji,
poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej, prowadzi właśnie do zwiększenia
jego wartości rynkowej, stanowiącej podstawę oceny efektywności tych procesów23. Wymieniony autor wyodrębnia cztery grupy przyczyn przejmowania lub
łączenia się przedsiębiorstw24:
– przyczyny techniczne i operacyjne, do których zalicza m.in. zwiększenie
efektywności zarządzania poprzez pozyskanie bardziej efektywnego kierownictwa oraz wykorzystanie synergii operacyjnej poprzez korzyści skali, komplementarność zasobów i umiejętności, ograniczanie kosztów transakcyjnych i korzyści z integracji technicznej;
– przyczyny rynkowe i marketingowe: zwiększenie udziału w rynku, wzrost
wartości dodanej, wyeliminowanie konkurencji, komplementarność produktów i
rynków, dywersyfikacja ryzyka działalności, wejście na nowe obszary działania;
– przyczyny finansowe: wykorzystanie funduszy nadwyżkowych, zwiększanie
zdolności kredytowych, przejecie gotówki, obniżane kosztu kapitału, korzyści
podatkowe, lepsza wycena przez nabywcę;
– przyczyny menedżerskie: wzrost wynagrodzeń kierownictwa, wyższy prestiż i
zwiększenie zakresu władzy, zmniejszenie ryzyka zarządzania oraz zwiększenie swobody działania.
20

Na silną korelację pomiędzy umiędzynarodowieniem a dyferencjacją produktową zwraca uwagę R.E. Caves, Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
21 Por. P.G. Berger, E. Ofeh, Diversification’s effect on firm value, „Journal of Economics” 1995
nr 6, s. 39-66; L. Lang, R. Stulz, Tobins’s Q Corporate Diversyfication and Firm Performance, „Journal of Poiltical Economy” 1994 nr 102, s. 1248-1280. Autorzy ci podkreślają, że przejęcia i fuzje
stwarzają możliwości dywersyfikacji niż strategie rozwoju wewnętrznego.
22 J. F. Weston, K.S. Chung, J.A. Siu, wyd. cyt.,
23 A. Pocztowski, Fuzje i przejęcia w gospodarce, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 13.
24 Tamże s. 14-20.
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MOTYWY FUZJI I PRZEJĘĆ
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Rys. 1. Motywy fuzji i przejęć przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw,
FRR, Warszawa 1998, s. 8-18.
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A. Helin i K. Zorde zwracają również uwagę na różnorodność uwarunkowań i
motywów fuzji i przejęć przedsiębiorstw, występujących po obu stronach transakcji25. Zostały one przedstawione na rys. 1. Z punktu widzenia nabywcy najważniejsze są motywy związane z efektami synergii oraz z efektem finansowym, a po
stronie przedsiębiorstwa sprzedającego: możliwość koncentracji na zasadniczej
działalności, finansowanie innych części przedsiębiorstwa, wycofanie z aktywnej
działalności, nieporozumienia wśród udziałowców i oportunizm.
W. Wrzesiński podkreśla, że fuzje i przejęcia są formami decyzji inwestycyjnych26. Podstawą takich decyzji mogą być następujące przesłanki:
– zamiar ekspansji na nowe rynki zbytu,
– chęć dywersyfikacji działalności zorientowanej na obniżenie ryzyka operacyjnego (alternatywa wobec nowej inwestycji),
– dążenie do redukcji kosztów operacyjnych w wyniku korzyści skali,
– uzyskanie korzyści finansowych poprzez zmianę struktury finansowania,
– oszczędności podatkowe,
– potencjalne synergie, zwłaszcza synergie rynkowe, kosztowe i finansowe.
Przy okazji omawiania motywów fuzji i przejęć i kojarzonych z nimi wprost
przewidywanych korzyści z tego typu inwestycji strategicznych, należy także
mieć na uwadze niezbędne nakłady (koszty), jakie musi ponieść podmiot przejmujący, m.in. konieczność posiadania wolnej gotówki, nakłady inwestycyjne
związane z naprawą i restrukturyzacją przejmowanego przedsiębiorstwa, zobowiązania inwestycyjne i socjalne oraz koszty integracji wynikające z konieczności dostosowania wielu systemów operacyjnych (systemów: zarządzania, informatycznych, technologicznych, produkcyjnych, logistycznych, kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych).

4. Zakończenie
Czynniki wpływające na decyzje o przejęciu lub fuzji znajdują się zarówno w
samym przedsiębiorstwie (przesłanki wewnętrzne), jak i jego otoczeniu (przesłanki
zewnętrzne). Przesłanki wewnętrzne są związane z konkretnymi warunkami i
ograniczeniami przedsiębiorstw – uczestników procesów przejęć i fuzji. Kształtują
one określone motywy przejęć i fuzji, o charakterze obronnym lub ofensywnym.
Motywy te są zróżnicowane w odniesieniu do przedsiębiorstw przejmowanych i
przejmujących oraz w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przejęciem,
czy z fuzją. Przesłanki zewnętrzne natomiast, poza motywem zwiększenia wartości
rynkowej przedsiębiorstwa, występującym po stronie jego właścicieli, wiążą się z
upowszechniającym się w ostatnich latach zjawiskiem globalizacji. Ułatwia ona
25
26

A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1998, s. 8-18.
W. Wrzesiński, wyd. cyt., s. 23-24.
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rozwój międzynarodowych rynków, szerokie wykorzystywanie nowoczesnych
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz transfer kapitału, wyrobów i usług, zachęcając tym samym przedsiębiorstwa różnych krajów do łączenia
się lub przejmowania innych przedsiębiorstw.
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MERGERS AND ACQUISITIONS
AS EXTERNAL DEVELOPMENT STRATEGIES FOR BUSINESSES
Summary
Mergers and acquisitions are an example of the company’s development based upon an external
growth. They are considered as a way of an integration of companies and as a phenomenon of the
globalization of business. The paper presents the essence of mergers and acquisitions of companies.
The study of publications done by the author helps to analyze the motives of them, especially those
which have an international character, in the strategic dimension.
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Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
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ISTOTA STRATEGII ROZWOJOWYCH
W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
– WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

1. Przesłanki podjęcia badań
Problematyka realnego oblicza zarządzania strategicznego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw jest w zagranicznej literaturze przedmiotu dość często
poruszana, pozostając wdzięcznym obiektem badań empirycznych. Szczególnie
literatura anglosaska obfituje w raporty z badań nad naturą strategii rozwojowych
w praktyce. Opracowania autorów amerykańskich i brytyjskich często koncentrują
się na praktyce zarządzania strategicznego w dwuwymiarze – procesu i zawartości
strategii (process and content approach). Ocenie podlegają więc nie tylko umiejętności zarządcze rozumiane jako proces czynnościowy, ale też rodzaje i efekty stosowanych w praktyce strategii.
Problemy związane z formułowaniem i wdrażaniem strategii w praktyce od lat
badają harwardczycy, m.in. R.S. Kaplan i D.P. Norton, według których zaledwie
od 10 do 30% sformułowanych strategii zostaje skutecznie zrealizowanych. W pracach tych autorów można znaleźć typowe wady obecnie stosowanych praktyk zarządzania (w tym głównie zarządzania strategicznego). Według ich badań [Kaplan,
Norton 1996]:
– aż 41% dyrektorów nie wie, w jaki sposób wcielić w życie strategię (wśród
menedżerów niższego szczebla odsetek ten wyniósł aż 93%),
– wynagrodzenie 74% menedżerów wyższego szczebla i mniej niż 10% menedżerów średniego szczebla jest powiązane z realizacją strategii,
– 45% przedsiębiorstw w ogóle nie dokonuje przeglądu strategii i nie podejmuje
decyzji dotyczących strategii,
– alokacja zasobów nie jest powiązana z realizacją strategii (np. przez budżetowanie),
– niezadowalająca jest także znajomość strategii przez pracowników.
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Bardzo interesujące wnioski badawcze w tym zakresie opublikowali w ostatnich latach również M.C. Mankins i R. Steele, sugerując, że w praktyce firmy mają
do czynienia z tzw. luką: strategia – wykonanie (the strategy – to – performance
gap) [Mankins, Steele 2005]. Wymienieni autorzy za główne przyczyny rozczarowań i porażek przy realizacji strategii uznali:
– nieadekwatne lub nieosiągalne zasoby,
– błędnie sformułowane cele strategiczne,
– słabą komunikację zamierzeń strategicznych (utajnianie),
– nieadekwatny monitoring strategiczny,
– nieadekwatny system motywacyjny,
– brak systemu korekt w zamierzeniach strategicznych,
– słabe przywództwo.
W polskiej literaturze z zakresu zarządzania strategicznego z kolei częściej
można natrafić na teksty o charakterze normatywnym lub postulatywnym. Dominują podręczniki lub poradniki w zakresie stosowania określonej logiki myślenia
strategicznego lub w najlepszym razie dość obszerne opisy klasyfikujące strategie.
Polska literatura przedmiotu jest też wyjątkowo bogata w podręczniki z zakresu
metodyki analizy strategicznej, błędnie traktując element diagnostyczny jako esencję procesu zarządzania strategicznego. Znacznie rzadziej w polskiej literaturze
można znaleźć wyniki badań dotyczących praktycznych aspektów zarządzania
strategicznego, w tym tak bardzo potrzebnych badań weryfikujących przydatność
narzędzi tego zarządzania oraz umiejętność ich stosowania w praktyce menedżerskiej. Nie prowadzi się również systematycznych badań nad skutecznością i efektywnością stosowanych strategii. Brakuje badań diagnostycznych ukazujących
system zarządzania strategicznego w praktyce od strony postrzegania i rozumienia
istoty strategii przez kadry menedżerskie. Bodaj jedynym kompleksowym opracowaniem dotyczącym ewentualnych błędów w praktyce zarządzania był w ostatnich
latach raport firmy szkoleniowej Training Partners z 2005 roku1. Autorzy badań,
wśród licznych, bo 17 najczęściej popełnianych przez polskich szefów grzechów,
sześć razy dotykają problemów zarządzania strategicznego. Są to [Zarządzanie...
2005]:
– brak jakiejkolwiek strategii – postępowanie według utartych zwyczajów;
– niedostosowanie działań operacyjnych do celów strategicznych, szczególnie po
zmianie strategii firmy;
1

W latach 2001-2004 konsultanci firmy szkoleniowej Training Partners obserwowali pracę kierowników wszystkich szczebli z 50 wybranych przedsiębiorstw różnych branż. Błędne zachowania
menedżerskie analizowano na tle różnych stadiów rozwoju tych firm: kryzysu, stabilizacji, szybkiego
rozwoju, przygotowania do prywatyzacji, restrukturyzacji itp. Badano zachowania menedżerów
wszystkich działów i komórek organizacyjnych, także szefów projektów. Publikacja raportu: [Zarządzanie... 2005].
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–

trzymanie się raz ustalonej strategii – nawet wtedy, gdy z uwagi na sytuację
wewnętrzną firmy lub otoczenie rynkowe konieczne są zmiany;
– opracowane systemy ułatwiające zarządzanie i organizację pozostają tylko na
papierze;
– uznawanie obecnie osiąganych wskaźników (produktywności, efektywności,
organizacji pracy i czasu, kosztów, jakości itp.) za coś, czego nie da się już
poprawić;
– dobieranie filozofii zarządzania na podstawie mody.
Tymczasem w polskiej praktyce zarządzania postulaty dotyczące konieczności
formułowania strategii są już bezdyskusyjne. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, pomimo wielu doniesień o rzekomym zmierzchu strategii biznesowych w
praktyce zarządzania na świecie, polskie firmy z entuzjazmem przyjęły i chętnie
zaadaptowały pomysł na projektowanie ambitnych strategii rozwoju. Mimo powszechnie panującej zgodności co do potrzeby opracowania strategii, nadal jednak
większość polskich przedsiębiorstw nie jest zarządzanych „strategicznie”. W wielu
firmach plan strategiczny jest dokumentem, który istnieje „dla prestiżu” lub po
prostu dlatego, że „wypada mieć strategię”. Strategie polskich firm często jednak w
bardzo niewielkim stopniu kształtują rzeczywistość przedsiębiorstwa. Dodatkowo
obserwacje dowodzą, że zarządzanie strategiczne w polskim wydaniu jest często
wadliwe i zdeformowane i jako takie prowadzi do zjawiska, które można nazwać
degeneracją strategiczną [Zelek 2006]. Okazuje się bowiem, że niewłaściwe zarządzanie strategiczne prowadzi do utrwalania poważnych błędów, patologii i niebezpiecznych nawyków, które zamiast zapewniać rozwój, pogrążają firmy w kryzysie i grożą długotrwałym niedorozwojem, czyli degeneracją strategiczną.
Autorka niniejszego referatu wielokrotnie w swoich publikacjach akcentowała
ten problem. Wieloletnie obserwacje praktyki zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach pozwoliły na sformułowanie autorskiego dekalogu głównych wad i błędów popełnianych przez rodzimych strategów zarówno w procesie
zarządzania strategicznego, jak i w pojmowaniu istoty strategii. Oto główne dysfunkcje i wady polskiej praktyki zarządzania strategicznego:
01. Prymat problemów operacyjnych.
02. Niezrozumienie istoty strategii w biznesie.
03. Błędna formalizacja celów strategicznych.
04. Fetyszyzowanie zapisów strategii.
05. Ignorowanie analizy strategicznej.
06. Syndrom imitowania zachowań konkurentów.
07. Skłonność do walki konkurencyjnej za wszelką cenę.
08. Niezintegrowanie strategii z architekturą organizacji.
09. Brak innowacyjności.
10. Ksenofobia strategiczna.

468
2. Zakres i metoda badań
Prezentowane w niniejszym referacie rezultaty badań są wynikiem własnego
projektu badawczego pt. „Istota zarządzania strategicznego w praktyce polskich
przedsiębiorstw”, przeprowadzonego w 2007 r. na próbie ponad 250 przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego, jako reprezentacji pilotującej właściwe badania
ogólnopolskie2. Głównym celem podjętych badań była próba weryfikacji założeń o
występowaniu wyżej opisywanych dysfunkcji zarządzania strategicznego w praktyce. Dekalog błędów zarządzania strategicznego stanowi więc w pewnym sensie
zestaw hipotez badawczych, poddanych badaniom weryfikacyjnym. Tak przyjęty
cel badawczy zdeterminował zakres przedmiotowy badań i przyjęcie następujących
zadań badawczych:
1. Lustracja postaci strategii (dokumentacja, autorstwo, horyzont czasu, metody
i okresy modyfikacji i aktualizacji, forma upublicznienia).
2. Analiza i ocena założeń strategicznych i obszarów planowania (misja, wizja,
priorytety, cele strategiczne, obszary planowania).
3. Badanie rodzajów stosowanych strategii rozwojowych (świadomość klasyfikacji strategii).
4. Weryfikacja problemów i efektów wdrożenia strategii (badanie postaw wobec założeń strategii, wywołane zmiany, osiągnięte/osiągane efekty).
Tak sformułowanym zadaniom badawczym podporządkowano strukturę logiczną niestandardowego kwestionariusza pogłębionego wywiadu wspomaganego.
Wywiad prowadzono w czterech obszarach (segmentach), bezpośrednio odzwierciedlających powyżej zdefiniowane zadania badawcze. Były to:
– segment I – postać (forma) strategii,
– segment II – założenia strategiczne i obszary planowania,
– segment III – rodzaje strategii,
– segment IV – skutki i efekty wdrożenia.
2

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie skierowano do 400 przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego wyselekcjonowanych na zasadzie doboru celowo-losowego. Celowość próby
wyrażała się w wytypowaniu kategorii przedsiębiorstw w przekroju branżowym (wg EKD) i wg
rozmiaru, tak by stanowiły charakterystyczną strukturę sektora przedsiębiorstw w województwie.
Losowość w doborze została zastosowana w typowaniu kolejnych podmiotów w poszczególnych
kategoriach. Ostatecznie akces do udziału w badaniu zgłosiły 252 podmioty, spośród których w 159
stwierdzono stosowanie zarządzania strategicznego i te firmy poddano pogłębionemu wywiadowi
kwestionariuszowemu. W analizie statystycznej materiału badawczego ustalono więc liczebność
próby na N = 159, o następującej strukturze: a) rozmiar: 45% – przedsiębiorstwa duże, 30% – przedsiębiorstwa średnie, 20% – przedsiębiorstwa małe, 5% – mikroprzedsiębiorstwa; b) sekcja EKD: 12%
– sekcja D, 18% – sekcja E, 13% – sekcja F, 22% – sekcja G, 6% – sekcja H, 9% – sekcja I, 6% –
sekcja J, 6% – sekcja K, 4% – sekcja M, 2% – sekcja N, 2% – sekcja O; c) forma organizacyjna firmy: 75% – firmy samodzielne, 25% – firmy zależne lub stowarzyszone.
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Kwestionariusz obejmował 17 pytań merytorycznych, z rozwiniętą kafeterią
sugerowanych odpowiedzi (wspomaganie odpowiedzi), wzbogaconych możliwością rozbudowywania kafeterii i kolejnych wątków wywiadu. Wywiady zostały
przeprowadzone w 159 przedsiębiorstwach spośród 252 wytypowanych do badania, w których uzyskano pewność stosowania zarządzania strategicznego w praktyce. Oznacza to, że w praktyce ponad 1/4 populacji firm uczestniczących w badaniu,
zgodnie z ich deklaracją, nie posiada strategii i/lub nie stosuje zarządzania strategicznego w praktyce. Istotną cechą badań, gwarantującą wiarygodność zgromadzonego materiału empirycznego, było przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami ścisłego zarządu lub z osobami z najwyższego kierownictwa badanych
firm. Zabieg ten pozwolił na efektywne wykorzystanie przyjętego narzędzia badawczego i zgromadzenie bogatego materiału jakościowo-opisowego, który stanowi podstawę realizacji przyjętych zadań badawczych.

3. Postać strategii w praktyce – kontekst badawczy
Pierwszy segment kwestionariusza wywiadu został poświęcony postaci strategii w badanych firmach. Lustracji podlegały zarówno dokumentacja programowa,
kwestia autorstwa strategii, jak i forma jej upublicznienia. Bardzo ważnym aspektem tej części badań było również ustalenie horyzontu czasu funkcjonującej strategii i metod jej weryfikacji, korekt, aktualizacji czy modyfikacji.
I tak najczęściej występującą w praktyce formą strategii jest dokument papierowy o formalnym znaczeniu dla organizacji, zwykle przyjęty do realizacji w postaci specjalnej uchwały zarządu firmy (rys. 1). Taka postać dominuje w 60% badanych firm i oznacza proceduralne, sformalizowane podejście do istoty zarządzania strategicznego. Charakterystyczną cechą strategii sformalizowanych jest to, że
dotyczą one w zasadzie dużych przedsiębiorstw, spółek Skarbu Państwa i podmiotów zależnych (firm niesamodzielnych). Można więc przypuszczać, że postać
uchwały zarządu w odniesieniu do strategii to narzędzie corporate governance i
jako takie jest narzucone firmom odgórnie. Co oczywiste, w tej grupie przedsiębiorstw strategia i jej zapisy mają moc obowiązującą, wyznaczając główne kierunki rozwoju i określając docelowe, pożądane stany. Ten typ strategii jest więc odzwierciedleniem podejścia synoptycznego, bazującego na stosowaniu tradycyjnych
procedur planowania strategicznego na podstawie precyzyjnie wyznaczonej wiązki
celów mierzalnych i oznaczonych w czasie. Synoptyka oznacza w takim podejściu
ścisłą koncentrację na osiąganiu zakładanych celów, za czym podąża system controllingu strategicznego, monitorujący stopień realizacji celów w czasie. W praktyce badanych firm do formy oficjalnego dokumentu zobowiązują również określone
techniki planowania strategicznego. W 8 przedsiębiorstwach (tj. 5% badanej populacji) zastosowanie znalazła strategiczna karta wyników lub uproszczone mapy
strategii, a w kolejnych 2 firmach koncepcja general management navigator (GMN).
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Jedna badana firma była w pierwszej fazie wdrażania innowacyjnej koncepcji strategicznej blue ocean.
Sformalizowane, synoptyczne strategie tworzą często – zgodnie z opiniami respondentów – dość istotne ograniczenia decyzyjne. Stwierdzenia takie pojawiały
się w ponad 2/3 wywiadów w tej grupie firm. Spora grupa menedżerów biorących
udział w wywiadach tak określała niedoskonałość istniejącej formy strategii: „...nie
pozwala na reaktywność i elastyczność”, „...usztywnia procesy decyzyjne”,
„...stanowi poważne ograniczenie swobody decyzyjnej”, „...wydłuża czas reakcji,
wymagając uchwalania każdorazowych zmian”. Wypowiedzi kadr kierowniczych
na temat obecnych form strategii sugerują, że w znakomitej większości polskich
firm nie jest znane i stosowane podejście inkrementalne. W trakcie wywiadów
okazało się, że menedżerowie intuicyjnie poszukują metod uelastycznienia założeń
strategicznych, jednak samo pojęcie inkrementalizmu nie jest im znane. Często
jednak respondenci podkreślali zalety sformalizowanego systemu przyjmowania
strategii, podkreślając takie jej cechy jak: „...bezdyskusyjność założeń”,
„...czytelność dążeń”, czy „...wprowadza porządek i ład korporacyjny”.
Jaka jest forma strategii Państwa firmy?
konkretny zapis
zestawu działań
w postaci
elektronicznej
8%

ogólny zamysł
działań - nie ma
formy dokumentu
26%

inne
1%
dokument
formalnie przyjęty
i uchwalony
przez zarząd
60%

dokument
wewnętrzny
o charakterze
nieformalnym
5%

Rys. 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące formy strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.
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O ile wykorzystanie sformalizowanych zasad dokumentowania założeń strategicznych można uznać za niepokojące (szczególnie w kontekście dość krytycznych
uwag i opinii respondentów), o tyle bardziej niepokojącym objawem jest deklaracja kadr kierowniczych o braku dokumentacji strategicznej. W ponad 1/4 badanych
firm stwierdzono brak jakichkolwiek planów, programów czy innych dokumentów
o znamionach strategii. W tej grupie przedsiębiorstw zarządy utrzymują, że strategia to bardzo ogólny zamysł dotyczący przyszłości, który pozostaje w zasadzie
niepisanym zamierzeniem kadry menedżerskiej. Co oczywiste, najczęściej upublicznienie założeń strategicznych jest kłopotliwe, a zwykle w ogóle nie ma miejsca.
To przykład takiego stylu kierowania, w którym pomysły strategiczne powstają w
zaciszu gabinetów prezesów i nie opuszczają ich murów, pozostając jedynie autorską idee fix. Tego typu zarządzanie strategiczne, rozumiane raczej jako rodzaj filozofii myślenia ścisłego kierownictwa, dominuje w firmach małych i średnich, może
więc pełnić skutecznie funkcję rozwojową.
Za pozytywną zmianę jakościową w technikach zarządzania strategicznego należy uznać pojawienie się nowoczesnej formy dokumentacji strategicznej – zapisu
elektronicznego. Taka postać strategii dotyczy ok. 8% badanych firm i ma zwykle
związek z funkcjonowaniem w tych organizacjach zintegrowanych systemów zarządzania klasy enerprice planning resource ERP (głównie systemy SAP – systems
applications and products in data processing).
Kolejnym wątkiem lustracji postaci strategii jest kwestia autorstwa strategii
(rys. 2). Ponad połowa badanych firm posługuje się strategią autorstwa ścisłego
zarządu, podczas gdy w blisko 1/4 firm ujawnia się demokratyczny styl zarządzania, gdzie strategia powstała w wyniku pracy interdyscyplinarnego zespołu autorów (niekoniecznie ze szczebla najwyższego kierownictwa). W pierwszej grupie
dominują firmy małe i średnie. Kolegialny styl projektowania strategii częściej
dotyczy firm dużych, ze szczególnym uwzględnieniem firm samodzielnych. Z
kolei w dużych spółkach Skarbu Państwa oraz firmach zależnych (grupy kapitałowe, holdingi) często strategia jest pochodną narzuconych przez podmioty nadrzędne planów czy zadań (na 40 zbadanych firm zależnych, w 15 stwierdzono całkowite pozbawienie autonomii zarządu w zakresie planów strategicznych). W co dziesiątej firmie strategia została opracowana przez zespół konsultantów, często w
wyniku dużego projektu analityczno-doradczego. Na 15 takich przypadków, 13
dotyczyło dużych, a więc zasobnych przedsiębiorstw. Jak wynika z wypowiedzi
respondentów, główną barierą w korzystaniu z usług wyspecjalizowanych firm
doradczych jest nadal bariera finansowa. Badani menedżerowie oceniają, że usługi
konsultantów są bardzo drogie i zwykle rozczarowujące. Oto charakterystyczne wypowiedzi respondentów dotyczące motywów korzystania lub niekorzystania z doradztwa strategicznego: „...nie warte swojej ceny”, „...nie spełniają oczekiwań”,
„...rozczarowują słabą znajomością rynku i specyfiki firmy”, „...o przyszłości firmy
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nie powinni decydować zewnętrzni konsultanci”. Respondenci zwracali jednak
uwagę na to, że strategia stworzona na zewnątrz przez grupy ekspertów: „...jest
bardziej obiektywna”, „...dodaje prestiżu”, „...daje doskonałe argumenty przetargowe w relacjach z interesariuszami”, „...jest lepsza, gdy ma być prezentowana na
zewnątrz”.
Kto jest autorem strategii Państwa firmy?
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strategia została
opracowana przez
zewnętrznych
konsultantów
9%

Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące autorstwa strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Za istotną cechę z punktu widzenia kultury zarządzania strategicznego uznano
w badaniach wątek dotyczący dostępności zapisów strategicznych (rys. 3). Dlatego
w pierwszym segmencie kwestionariusza wywiadu pojawiło się pytanie o formę
upublicznienia strategii. Wyniki tej części badań są wielce zaskakujące. Oto tylko
jedna firma, spośród 159 zbadanych, udostępnia swoje plany strategicznie powszechnie – główne zapisy strategii zawarte są w specjalnym folderze o charakterze public relations oraz na stronach www. W trzech firmach z kolei strategia jest
dokumentem utajnionym, w wyłącznej dyspozycji autora (taka forma dotyczy bezpośrednich właścicieli niedużych firm). Tylko co piąta firma udostępnia ogólne
zapisy strategiczne wszystkim pracownikom, a ponad 1/3 firm wytypowała uprawnionych pracowników do dostępu do strategii. W tej ostatniej grupie stan taki doty-
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czy najczęściej firm, które korzystają z systemów zarządzania informacją; również
w ponad 1/3 badanych przedsiębiorstw strategia jest dokumentem niejawnym, udostępnianym kadrom kierowniczym (w 16% firm także właścicielom).
W jakim zakresie Państwa strategia jest upubliczniona?
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Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu upublicznienia strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Uogólniając wnioski z tej części analizy, należy stwierdzić, że strategie w praktyce badanych firm uchodzą w zasadzie za tajne i są z wielkimi oporami upowszechniane w grupach pracowniczych. W ponad 2/3 firm strategie nie są w żadnej formie udostępniane pracownikom. W przekonaniu kadr kierowniczych nie ma
w tym nic złego. Swoją niechęć do dzielenia się informacjami strategicznymi menedżerowie argumentują głównie koniecznością zachowania tajemnic handlowych
firmy. Podobnie traktują problem udostępniania informacji o charakterze operacyjnym, preferują przy tym klasyczną formę udzielania skonkretyzowanych zadań
wycinkowych, bez ujawniania szerszego kontekstu strategicznego. I choć taka
praktyka może wprowadzać bardzo poważne zakłócenia w procesie zarządzania
firmą, badani kierownicy nie dostrzegają tego problemu. Jak sami twierdzą:
„....pracownicy mają wykonywać zadania, a nie rozumieć strategię”, „...w firmie
produkcyjnej, pracownicy liniowi nie muszą znać strategii firmy”, „...pracownicy
na szczeblach wykonawczych mają do zrealizowania plany wycinkowe, nie są
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wtajemniczani w zamierzenia strategiczne”. W praktyce więc rejestruje się groźną
deformację zarządzania strategicznego, polegającą na limitowaniu dostępu do informacji strategicznej i blokowaniu przepływu informacji.
Ostatnim akordem analizy formy strategii w praktyce badanych przedsiębiorstw
była diagnoza w zakresie horyzontu czasu funkcjonujących strategii (rys. 4 i 5). Dla
70% analizowanych podmiotów strategia oznacza plany rozwojowe na ponad 3 lata
(w tym dla co piątej firmy nawet ponad 5 lat). Niestety wśród respondowanych są
również organizacje, które za strategie uznają plany roczne – 9%, a nawet krótsze
niż rok – 2%. Bardziej wartościowych wniosków dostarcza analiza odpowiedzi
dotyczących trybu korygowania i/lub aktualizowania strategii. Rozkład odpowiedzi
w tym zakresie wskazuje na świadomość kadr kierowniczych o konieczności kroczących weryfikacji strategii. Blisko 40% badanych firm bowiem sugeruje, że weryfikacja zapisów strategii odbywa się w miarę potrzeb („...tak często, jak jest to
potrzebne”, „...w praktyce niemal co miesiąc”). Takie odpowiedzi są charakterystyczne dla grupy firm, w których strategia ma postać nieformalną i często nie jest
w ogóle dokumentowana. Może to oznaczać w praktyce, że większą elastyczność
lub reaktywność na zmiany wykazują firmy, które nie dysponują oficjalną strategią
w formie papierowej. Cykl roczny lub krótszy deklaruje ponad połowa badanych
Jaki jest horyzont czasowy strategii w Państwa firmie?
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Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące horyzontu czasu strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.
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Jak często strategia jest weryfikowana (uaktualniana)?
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Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwości weryfikacji strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

firm, a tylko 10% przyznaje się do 3-letniego cyklu weryfikacji strategii. Cykl
roczny jest charakterystyczny dla sformalizowanych strategii, które często definiują go jako element systemu monitoringu wykonania strategii.

4. Założenia strategiczne i obszary planowania
– kontekst badawczy
W drugim segmencie kwestionariusza wywiadu skoncentrowano uwagę na formach deklaracji ambicji rozwojowych w postaci misji, wizji i celów strategicznych. Wyrażenie ambicji zarządu co do przyszłości firmy w postaci misji i/lub
wizji posiada ok. 2/3 badanych firm, nadal jednak ok. 30% firm nie stosuje w praktyce takich form deklaracji (rys. 6). Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że ok. 1/4
respondowanych menedżerów nie jest w stanie zacytować brzmienia misji swojej
organizacji, co może sugerować ignorowanie lub bagatelizowanie jej znaczenia. W
istocie, niezależnie od tego czy firma posługuje się misją czy nie, kadry kierownicze często podkreślają jej nikłe znaczenie praktyczne. W trakcie pogłębionego
wywiadu dotyczącego roli misji w organizacji uzyskano następujące, dość sceptyczne wobec roli misji opinie: „...używamy misji głównie dla celów PR-owskich”,
„...to banalne, ale patetyczne hasło – w praktyce nie ma większego znaczenia”,
„...nasi pracownicy nie znają misji, a jeśli znają, to jej nie rozumieją”.
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Czy w strategii firmy posługujecie się Państwo deklaracją misji/wizji?
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Rys. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące deklaracji misji/wizji (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Większe znaczenie dla weryfikacji przyjętych w badaniu hipotez ma jednak
określenie sposobu formułowania celów strategicznych na potrzeby strategii (rys. 7).
W znakomitej przewadze są firmy, w których strategia to skonkretyzowany plan,
zawierający zestawy wskaźników czy parametrów do osiągnięcia – dotyczy to
ponad 80% badanych firm. Tylko 18% ankietowanych przedsiębiorstw sugeruje, że
strategia wyznacza ogólne kierunki działań, nie określając docelowych rozmiarów
czy wyników ekonomicznych lub finansowych. Oznacza to, że polska praktyka
zarządzania strategicznego nadal bazuje na koncepcji planistycznej i synoptycznej.
Podejście inkrementalne lub elementy tzw. szkoły ewolucyjnej są rzadkością –
tylko co piąta badana firma wskazuje na stosowanie takiej filozofii strategicznej.
Poważne skutki dla praktyki zarządzania strategicznego przynosi też problem
utożsamiania tzw. strategii funkcjonalnych ze strategią rozwoju. Oto ponad 40%
badanych firm za strategię uznaje swój plan marketingowy, zakładający docelowe
rozmiary sprzedaży lub docelowy udział w rynku. Nieznacznie mniej, bo ok. 30%
firm, utożsamia strategię z planem finansowym i wskaźnikami finansowymi (wartość firmy – 16%, rentowność – 13%). To niebezpieczne zjawisko może powodować w praktyce efekt „fetyszyzowania strategii”, tj. nadmiernej koncentracji na
osiąganiu wskaźników ilościowych (ekonomicznych) w zamian za tworzenie perspektyw dalszego rozwoju firmy. Dodatkowo stosowanie strategii „najeżonych”
parametrami matematycznymi pozbawia firmy reaktywności i elastyczności w
działaniu – firmy takie często funkcjonują w wyraźnie zdefiniowanych warunkach
brzegowych, nastawionych na osiąganie zamierzonych wskaźników. Jest charakte-
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rystyczne, że tego typu błędy myślowe, tj. utożsamianie strategii rozwoju z wycinkową strategią funkcjonalną, dotyczą w dużej mierze firm niesamodzielnych (zależnych), często oddziałów korporacji międzynarodowych oraz firm małych.
Oznacza to, że firmy niesamodzielne mają bardzo niewielki stopień autonomii w
kreowaniu strategii rozwojowych – co wydaje się zrozumiałe ze względów strukturalnych i motywów związanych z kontrolą nad firmą. Problem ten zastanawia jednak w przypadku firm małych. Tutaj najprawdopodobniej przyczyną omyłkowego
traktowania strategii funkcjonalnych jest niezrozumienie istoty strategii.
Które z poniższych określeń najlepiej opisuje postać Państwa strategii?
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1,9%

inne
ogólny opis działań w różnych obszarach bez
określonych parametrów ilościowych i
finansowych
kompleksowy plan, obejmujący różne obszary
działań, zakładający rózne parametry
finansowe i ilościowe
skonkretyzowany plan inwestycyjny,
zakładający docelową wartośc inwestycji

18,2%

35,2%

1,3%

skonkretyzowany plan finansowy, zakładający
doeclową wartośc firmy

16,4%

skonkretyzowany plan ilościowy, zakładający
docelowy udział w rynku (wielkośc fiz.
sprzedazy)

14,5%

skonkretyzowany plan finansowy, zakładający
docelowe rozmiary zysku (rentowności)

13,2%

skonkretyzowany plan marketingowy,
zakładający docelowe rozmiary sprzedaży
0,0%

25,2%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Rys. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące funkcjonalności strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Analiza tego problemu w przekroju branżowym pozwala przypuszczać, że dominacja strategii marketingowych występuje w firmach z sektora handlowo-usłu-
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gowego (w tym hotele i gastronomia, usługi finansowe i okołobiznesowe). Z kolei
silniejszy nacisk na aspekty finansowe jest kładziony w podmiotach z sektora
przemysłowego (głównie w przemyśle przetwórczym, budownictwie, transporcie i
usługach komunalnych).
Uzupełnieniem powyższej diagnozy jest ocena strategii badanych firm w kontekście formy definiowania celów strategicznych (rys. 8). Ponownie blisko ¾ badanych podmiotów posługuje się miernikami, wskaźnikami i parametrami ilościowymi w opisie swoich dążeń strategicznych. W tej grupie dodatkowo ponad 40%
firm używa dwóch typów celów – mierzalnych i niemierzalnych (opisowych). Jednocześnie tylko ok. 1/4 firm stosuje w swoich strategiach wyłącznie cele opisowe,
dotyczące jakości czy procesów. Analiza ta jednoznacznie potwierdza tezę o dominacji podejścia synoptycznego i planistycznego w praktyce zarządzania w zbadanych firmach. Pociesza jednak to, że ok. 40% firm opiera swoją przyszłość na postulatach ilości i jakości jednocześnie.
Jaki charakter mają cele strategiczne w Państwa strategii?
inne
1%

mają charakter
dualny,
są zarówno
opisowe,
jak i ilościowe
42%

mierzalne
i wyrażone
w postaci
wskaźników/
/mierników
31%

opisowe, dotyczą
procesów
i jakości
26%

Rys. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące charakteru celów strategicznych (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Bardzo interesujących wyników dostarcza również analiza deklaracji w zakresie przedmiotu celów strategicznych (rys. 9). W tym kontekście wygrywają cele
strategiczne dotyczące poziomu sprzedaży – ponad 40% firm używa przychodów
ze sprzedaży do określenia swoich aspiracji, a dodatkowo 20% definiuje cel jako
wartość przychodów brutto. Kolejną pod względem częstotliwości wskazań deklaracją
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Priorytety (cele) strategiczne w Państwa strategii opisane są jako:
(więcej niż jedna odpowiedź)
inne
określona liczba innowacji
określona liczba rynków
określona liczba klientów
określony poziom kosztów operacyjnych
określony udział w rynku
określona wartość firmy (wartości akcji /
udziałów)
określony poziom rentowności kapitału
własnego
określony poziom rentowności aktywów
określony poziom rentowności sprzedaży
określona wartość przychodów brutto
określona wartość przychodów ze sprzedaży
określona wartość zysku brutto
określona wartość zysku netto
określona wartość zysku operacyjnego
0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Rys. 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące celów/priorytetów zapisanych w strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

celu jest kategoria zysku, przy czym najczęściej – co zdumiewające – firmy używają kategorii zysku brutto. Ten cel wybiera 28% badanych podmiotów, podczas
gdy zysku netto i zysku operacyjnego jako syntetycznego celu używa w swoich
strategiach odpowiednio 22 i 19% firm. W tym aspekcie analizy zastanawia duża
różnica wyników dotyczących stosowania wskaźników rentowności jako celów
strategicznych. I tak, o ile ponad 27% firm deklaruje skupienie uwagi na wskaźniku rentowności sprzedaży, o tyle ponad połowa mniej definiuje cel w zakresie zyskowności jako rentowność aktywów (13%). Stan taki może sugerować raczej
błędne przekonanie firm, że przeciętna marża zysku jest najlepszym miernikiem
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efektywności ekonomicznej. Tymczasem wskaźnik rentowności aktywów czy kapitałów ma większą użyteczność analityczną w realnej ocenie kondycji ekonomicznej firmy. Jednak tylko co 8 firma prezentuje takie podejście. W tej części
analizy zastanawia dość spory odsetek firm, bo aż ok. 30%, które w strategii ustalają cel dotyczący obniżki kosztów operacyjnych. Takie stanowisko może oznaczać
utrwalone w polskich firmach nawyki redukcji kosztów w celach restrukturyzacyjnych lub w istocie sugeruje nie najlepszą kondycję ekonomiczną firm i ich koncentrację na obniżce kosztów. W końcu za niepokojący należy uznać bardzo niski
odsetek firm, które eksponują ważność wartości firmy (lub cen akcji) w rankingu
celów strategicznych. Taki cel przyjęło w swoich strategiach ledwo 10% badanych
firm. Oznacza to, że nurt zarządzania strategicznego bazujący na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy jest w Polsce w zasadzie nieobecny.
Które obszary zarządzania są przedmiotem planowania w Państwa strategii?
(więcej niż jedna odpowiedź)
inne
badania i rozwój
komunikacja
informatyka
technologia
logistyka
produkcja
personel
finanse
marketing
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Rys. 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące obszarów planowania strategicznego (N=159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Kolejnym wątkiem w tej części wywiadu było ustalenie zakresu planów strategicznych w odniesieniu do standardowych funkcji zarządzania (rys. 10). Ponownie
widać dominację strategii w obszarze finansów (blisko 70% badanych) oraz marke-
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tingu (ponad 55%). Ta dość oczywista koncentracja na sferze marketingowej i
finansowej znajduje potwierdzenie w katalogach celów strategicznych analizowanych firm. Jak wskazano wcześniej, główne deklaracje celów dotyczą wolumenu i
wartości sprzedaży oraz wartości zysku. Podejście takie może oznaczać dość tradycyjne ścieżki rozwoju badanych firm, bazujące głównie na koncepcjach wzrostu
udziału w rynku i dbałości o wyniki finansowe.
Równie znaczące są w praktyce strategie z obszaru produkcji i personelu. W tym
ostatnim przypadku znajdujemy wyraźny dowód na wzrost znaczenia funkcji personalnej (human relations) w zarządzaniu strategicznym. Za niezadowalające jednak
należy uznać wyniki co do częstotliwości wskazań dla obszarów: technologia, badania
i rozwój (ok. 18% w obu przypadkach). Stan taki może wskazywać na słaby potencjał
innowacyjny badanych firm lub ignorowanie ważności tego typu zamierzeń.

5. Rodzaje stosowanych strategii – kontekst badawczy
Bardzo istotnym elementem prezentowanych badań jest diagnoza w zakresie
stosowanych w praktyce rodzajów strategii (rys. 11). W wyborze odpowiedzi proponowanego w wywiadzie wymieniono katalog strategii rozwojowych z poziomu
korporacyjnego oraz elementy strategii biznesowych i funkcjonalnych. Taka konstrukcja pytania pozwoliła na wieloprzekrojowy przegląd kluczowych decyzji zarządów co do wyboru strategii rozwojowych.
Co należy uznać za objaw naturalny, najczęściej wskazywaną strategią (ponad
42% wskazań) jest ogólnie rozumiana poprawa jakości. Równie często w deklaracjach rozmówców pojawiają się strategie innowacyjne – innowacje produktowe to
strategia w ponad 38% firm, o pozyskanie nowych segmentów klientów zabiega
blisko 30% firm, a innowacje technologiczne uprawia ok. 18% firm. Wielu respondentów wskazuje również strategię dywersyfikacji, rozumianą jako wejście w nowe dziedziny biznesu – ponad 1/4 badanych firm. Warto zwrócić uwagę, że w tym
badaniu ujawniła się dość istotna niekonsekwencja. Otóż o ile w części badań dotyczącej definiowania celów strategicznych oraz obszarów funkcjonalnych zarządzania strategicznego innowacyjność była wręcz marginalizowana, o tyle innowacyjność jako rodzaj strategii pojawia się w deklaracjach respondentów bardzo często. Co więcej, sami badani przypisują jej bardzo duże znaczenie.
Poważne obawy budzą wskazania pozostałych typów strategii. Oto blisko 25%
ujawnia, że ich strategia opiera się na koncepcjach wojny cenowej, co można zinterpretować jako strategie ofensywne i ryzykowne, zatem często narażające firmy
na groźne w skutkach konsekwencje dla kondycji ekonomicznej. Równie niepokojąca jest częstotliwość wskazań strategii restrukturyzacyjnych (najczęściej wymieniana była restrukturyzacja finansowa) oraz wyprzedaży składników majątkowych.
Takie działania podejmuje odpowiednio ponad 20 i 6% firm, co może wskazywać
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na istnienie poważnych zakłóceń w ich standingu finansowym. Restrukturyzację i
strategie redukcyjne (dywestycje) jako strategie naprawcze najczęściej mają miejsce w dużych przedsiębiorstwach z branży przemysłowej. Znacznie lepszą kondycją cieszą się firmy z sektora handlowo-usługowego – w tych sekcjach jedynie 4%
badanych firm stosowało zabiegi restrukturyzacyjne.
Które z poniższych decyzji strategicznych odgrywają kluczową rolę
w Państwa strategii? (więcej niż jedna odpowiedź)
inne
koncentracja na kluczowych klientach
polityka walki cenowej
poprawa jakości produktów i procesów
ograniczenie rozmiarów biznesu
likwidacja / wyprzedaż majatku
restrukturyzacja
alianse strategiczne - kooperacja i
współpraca z innymi firmami
inetgracja - połaczenia z innymi firmami
dywersyfikacja - nowe dziedziny biznesu
nowe technologie
nowe produkty
pozyskanie nowych segmentów klientów
ekspansja na rynki zagraniczne
ekspansja geograficzna
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Rys. 11. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące kluczowych decyzji strategicznych (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

W końcu analiza tego segmentu danych pozwala zauważyć nikłe zainteresowanie badanych podmiotów strategiami połączeniowymi. Integrację strategiczną i
alianse strategiczne wymienia odpowiednio 7 i 3% analizowanych przedsiębiorstw.
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Taki wynik może wskazywać na ksenofobiczne postawy firm w myśleniu strategicznym. Potwierdzeniem tej tezy są liczne wypowiedzi argumentujące demotywację do strategicznej kooperacji. Wśród wielu krytycznych wypowiedzi warto zacytować te najbardziej charakterystyczne: „...nie bierzemy pod uwagę połączeń, boimy się uzależnienia”, „...jest obawa o utratę wpływów i kontroli nad zarządzaniem”, „...transakcje połączeniowe nie dają żadnych efektów pozytywnych, poza
kłopotami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi”.
Niewielkie znaczenie dla rozwoju badanych firm mają strategie oparte na ekspansji rynkowej. W badaniach wymieniono ekspansję geograficzną i ekspansję
zagraniczną. Niestety w odniesieniu do tej drugiej tylko 7% badanych firm wyraża
takie aspiracje. Wynik ten jest wielce zaskakujący w kontekście odważnych akcji
polskich przedsiębiorstw w penetrowaniu rynków unijnych. Warto zwrócić również uwagę, że badane przedsiębiorstwa funkcjonują w województwie zachodniopomorskim, więc naturalnie mogą wykorzystywać swoją rentę geograficzną poprzez ekspansję zagraniczną.

6. Problemy i efekty procesu wdrażania strategii
– kontekst badawczy
Prezentowany projekt badawczy obejmował swoim zakresem również analizę
problemów, jakie mogą być generowane w fazie wdrożenia strategii. W tym celu
zbadano zarówno skutki „miękkie”, jak i „twarde”, wynikające z przyjęcia określonej strategii. I tak, w pierwszej części przeprowadzono wywiad pod kątem rozpoznania reakcji i postaw kadr kierowniczych i pracowników wobec wdrażanej
strategii (rys. 12). Jak wynika z tej części wywiadu, w praktyce dominują zróżnicowane emocje w zależności od zajmowanego stanowiska (44% wskazań). Odpowiedź taka ujawnia bardzo częste konflikty interesów poszczególnych grup formalnych i nieformalnych w organizacji. Dodatkowo niepokoi, że w 23% badanych
firm wdrażana strategia wywołuje niezadowolenie, opór, a nawet protesty i manifestacje. Jednak ponad 1/3 respondentów wskazywało przynajmniej akceptację dla
większości założeń strategicznych, a w 5% nawet zapał i entuzjazm do podejmowania wyzwań strategicznych.
Kolejnym wątkiem badań skutków procesu implementacji strategii była analiza
zmian wymuszonych przez przyjętą strategię (rys. 13). Okazuje się, że faza wdrożeniowa najczęściej pociąga za sobą konieczność rekonstrukcji formalnej struktury
organizacyjnej firmy – 44% wskazań. Dla 30% firm nowa strategia oznaczała konieczność pozyskania dodatkowego kapitału z zewnątrz. Ten wynik świadczy o
tym, że co trzecia firma opiera swój rozwój w sposób zamierzony lub niezamierzony na dźwigni finansowej. Charakterystyczny przy tym jest przekrój firm, których
taka konstatacja dotyczy najczęściej – są to głównie firmy małe, samodzielne, dzia-
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łające w sektorze budownictwa, przetwórstwa i transportu. Dodatkowo ok. 14%
przedsiębiorstw na skutek przyjętej strategii wprowadziło zmiany w strukturze
własnościowej kapitału. W tej grupie dominują firmy małe i średnie, a charakterystyczną decyzją jest pozyskanie nowych udziałowców (akcjonariuszy) lub nieliczne transakcje połączeniowe.
Wdrożenie aktualnej strategii wywołało:
protesty
i manifestację
niezadowolenia
z przyjętych
planów
9%

zróżnicowane
emocje
w zależności
od zajmowanego
stanowiska
44%

inne
0%

umiarkowane
zadowolenie
17%

niepokój i pewien
opór wobec
założeń strategii
14%

entuzjazjm
i wysoką
motywację
do realizacji
planów
strategicznych
5%

akcpetację
dla wybranych
założeń strategii,
jednak brak
akcpetacji
dla innych
11%

Rys. 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące reakcji organizacji na wdrożenie strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Blisko 30% badanych firm reaguje na nową strategię redukcją zatrudnienia.
Dotyczy to głównie tych podmiotów, które wskazywały restrukturyzację lub redukcję rozmiarów biznesu jako główną strategię. Niemniej jednak taki stan rzeczy
może niepokoić – oznacza bowiem, że w wielu firmach przyjęta strategia prowadzi
do ograniczania ich potencjału strategicznego. Tymczasem wzrost liczby zatrudnionych jako efekt wdrażanej strategii deklaruje zaledwie 14% badanych firm.
Bilans tej diagnozy wskazuje zatem, że z redukcją zatrudnienia ma do czynienia co
trzecia firma, podczas gdy ze wzrostem liczby pracowników tylko co siódma.
W co czwartej badanej firmie zidentyfikowano strategiczne zmiany w polityce
cenowej – w znakomitej większości wypadków były to obniżki cen, wywołane
walką konkurencyjną. Dodatkowo w co czwartej firmie nastąpiły zmiany w procesie technologicznym lub logistycznym, a dla 12% badanych firm konsekwencją
nowej strategii była konieczność zmiany systemu i źródeł zaopatrzenia.
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Wdrożenie Państwa aktualnej strategii wymaga/wymagało:
(więcej niż jedna odpowiedź)

inne
zmiany technologiczne
pozyskanie nowych źródeł dostaw
zmianę polityki cenowej
wzrost zatrudnienia
redukcję zatrudnienia
zmiany w systemach motywacyjnych
zmiany w strukturze organizacyjnej
zmiany w strukturze własnościowej kapitału
konieczność pozyskania dodatkowego kapitału
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Rys. 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian organizacyjnych
wymuszonych przez strategię (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Konkludując, faza implementacji strategii wywołuje bardzo poważne i często
radykalne zmiany organizacyjne, strukturalne, procesowe, zasobowe i technologiczne. W zasadzie przeprowadzony wywiad nie przyniósł odpowiedzi sugerujących brak zmian. W praktyce strategia jest zatem systemem zaprojektowanych
zmian organizacyjnych; istotą zaś tych zmian jest dostosowanie organizacji do
wymagań i wyzwań związanych z realizacją strategii.
Ostatnim komponentem diagnozy w zakresie skutków wdrażania strategii była
analiza efektów i postępów w realizacji planów strategicznych (rys. 14). Satysfakcjonujące wyniki realizowanej strategii odnotowuje ponad 1/3 analizowanych
podmiotów. Niestety w pozostałych proces wdrożeniowy przebiega z różnymi
perturbacjami i komplikacjami. Najczęściej występującym problemem są opóźnienia w harmonogramie realizacji zadań strategicznych (18% wskazań) oraz brak
oczekiwanych efektów (16%).
Najpoważniejszym problemem jest jednak zjawisko zidentyfikowane w co
dziesiątej firmie, gdzie działania operacyjne nie nawiązują do założeń strategii. Za
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Aktualne efekty stosowania Państwa strategii można opisać następująco:

mamy nowe
pomysły
i sądzimy, że
dotychczasowa
strategia jest
nieadekwatna
6%

strategia nadal
obowiązuje,
ale decyzje
operacyjne
nie nawiązują
do jej założeń
11%

realia na zewnątrz
firmy znacznie
odbiegają od
założeń strategii
14%

inne
1%

realizujemy ją
zgodnie z planem
i mamy
pozytywne
(oczekiwane)
efekty
34%

realizujemy ją
zgodnie z planem,
ale nadal
nie mamy
pozytywnych
efektów
16%

realizujemy
strategię
z opóźnieniem
18%

Rys. 14. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące efektów realizacji strategii (N = 159)
Źródło: opracowanie własne na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

bardzo niepokojący objaw należy uznać również deklaracje 14% badanych firm, w
których kierownictwo wyjaśnia niepowodzenia strategii warunkami zewnętrznymi,
niezależnymi od firmy. Taka postawa oznacza w zasadzie błędną identyfikację
problemów i naraża organizację na stan uśpienia i zaślepienia. W 6% analizowanych podmiotów następuje porzucenie dotychczasowej strategii na rzecz nowych
pomysłów. Sytuacja taka z jednej strony może dowodzić niekonsekwencji strategicznej, z drugiej jednak może być objawem podejścia inkrementalnego.

7. Konkluzje
Zaprezentowane wyniki badań empirycznych pozwalają na sformułowanie ogólnych wniosków badawczych w przyjętych czterech segmentach analizy. Jednak ze
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względu na niespełnienie postulatu reprezentatywności statystycznej badanej grupy
przedsiębiorstw (badania pilotujące przeprowadzono na próbie 205 przedsiębiorstw
woj. zachodniopomorskiego) należy zachować ostrożność przy uogólnianiu wniosków.
Dodatkowo z uwagi na fakt, że respondenci mogli udzielać odpowiedzi wspomaganych przez rozwiniętą kafeterię odpowiedzi w kolejnych pytaniach wywiadu, wskazana jest rozwaga przy interpretacji szczegółowych wyników badawczych.
Uwzględniając powyższe uwagi, główne konkluzje dotyczące istoty strategii w
praktyce polskich przedsiębiorstw można przedstawić w postaci profilu zaprezentowanego w tab. 1. Zaprezentowany profil typowej strategii polskiej firmy zdaje
się potwierdzać zacytowane w pierwszej części niniejszego referatu wnioski z analogicznych badań. W badanych firmach ujawniają się niemal wszystkie zidentyfikowane wcześniej w biznesie amerykańskim dysfunkcje zarządzania strategicznego, tak w zakresie procesu, jak i w sferze zawartości strategii.
Tabela 1. Profil typowej strategii polskiej firmy

Segment IV
Segment III
– problemy
– rodzaje
i efekty wdrożenia
strategii

Segment II
– założenia strategiczne
i obszary planowania

Segment I
– postać
strategii

Segment
analizy

Kryterium
Forma strategii
Autorstwo
Upublicznienie
Horyzont czasu
Aktualizacja
Misja/wizja
Funkcjonalność strategii

Charakter celów
strategicznych
Najczęściej deklarowane
cele strategiczne
Rodzaje strategii

Postawa wobec
wdrożenia
Wymuszone zmiany
Przebieg realizacji
strategii

Źródło: opracowanie własne.

Opis
(profil charakterystyczny na podstawie dominujących
w wywiadzie odpowiedzi)
Formalny (uchwalony) dokument papierowy
Zarząd/kierownictwo
Rozpowszechnianie ograniczone/utajnione
≥ 3 lata
W miarę potrzeb – min. co roku
Tak (słabo znana, nie spełnia swoich funkcji)
Kompleksowy opis działań z miernikami lub opis działań
ograniczonych do sfery marketingu i finansów –
podejście planistyczne
Mierzalne, w postaci wskaźników finansowych,
parametrów ekonomicznych, wzbogacone celami
opisowymi – podejście synoptyczne
Wartość sprzedaży, zysk
Dominuje: poprawa jakości; innowacje; restrukturyzacja

Zróżnicowane emocje ujawniające konflikt interesów
Zmiany w strukturze organizacyjnej, redukcja
zatrudnienia, dodatkowy kapitał
Opóźniony, zakłócony, z problemami w uzyskaniu
oczekiwanych efektów
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Do najpilniejszych rekomendacji dla polskich strategów należy więc zaliczyć:
Zaadaptowanie podejścia ewolucyjnego i inkrementalnego w zarządzaniu strategicznym.
Poprawa komunikacji w zarządzaniu strategicznym.
Wzmocnienie roli oświadczeń aspiracji rozwojowych (misja/wizja).
Wzbogacenie katalogu celów strategicznych o deklaracje dotyczące wartości
firmy i wartości dla interesariuszy.
Zagwarantowanie strategiom interdyscyplinarności.
Wzbogacenie stosowanych strategii o strategie dywersyfikacyjne, integracyjne,
ekspansywne.
Uwzględnienie aspektów społecznych i kulturowych w procesie wdrażania
strategii.
Skorelowanie działań operacyjnych z niezbędnymi zmianami strategicznymi.
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THE ESSENCE OF DEVELOPING STRATEGIES
IN POLISH ENTERPRISES’ PRACTICE
– EMPIRICAL RESULTS
Summary
The paper presents some results of research project under the name of “The essence of strategic
management in Polish enterprises’ practices” that has been conducted on the sample of 250 companies in the West Pomeranian region, as the representative sample piloting the actual research in the
scale of the whole Poland. The main goal of the project was verification of assumptions about certain
practical dysfunctions and deformations in a strategic management process.
The goal has determined the general consistency of the paper. Within the first part, the rationales
of choosing the subject are presented. The part contains the review of professional literature on the
strategic management defects as well. The second part of the paper includes the description of the
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purpose and the methodology of empirical research. The next parts are devoted to the presentation of
the empirical results in four following threads:
1) survey of the strategy form (documentation, authors, event horizon, methods and periods of
modification, forms of dissemination),
2) analysis and evaluation of strategic priorities and planning areas (mission/vision statements,
strategic goals, planning areas),
3) types of used strategies examination (awareness of strategies classification),
4) strategy implementation problems and effects screening (analysis of attitudes towards strategy,
strategic changes, achieved results).
The paper finishes with an attempt to design the typical strategy profile and consequently with
the catalogue of recommendations for Polish strategists.
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EKOEFEKTYWNOŚĆ
W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

1. Istota ekoefektywności
Prowadzone w ostatnim trzydziestoleciu poszukiwania strategicznej przewagi
konkurencyjnej, częściej niż to tej pory, wychodziły poza obowiązujące paradygmaty, co decydowało o szybkim rozwoju teorii i praktyki zarządzania strategicznego. W efekcie wiele wypracowanych dotychczas metod i narzędzi systematycznie
traci na aktualności. Zauważa się, że jest to wynik zapotrzebowania na przygotowywanie decyzji gospodarczych na płaszczyźnie makro- (np. strategia dla kraju) i
mikroekonomicznej (strategie dla organizacji gospodarczych) [Drążek, Niemczynowicz 2003, s. 15].
Przykładem prowadzonych poszukiwań jest ekoefektywność – nowa koncepcja, uznawana przez niektórych [Fuss 2004, s. 88-95] za zapowiedź rewolucji w
zakresie przemysłowego zarządzania strategicznego. Jak dowiedziono w dalszej
części opracowania, podejście to ma ścisły związek z praktyką rynkową przedsiębiorstw. Tym sposobem chroni ono zarządzanie strategiczne organizacji przed
obumieraniem, pojawiającym się naturalnie w momencie oderwania od realiów gospodarczych (por. [Kaleta 2006, s. 41-44]). Ponadto zarządzanie oparte na ekoefektywności wyróżnia to, iż kształtuje ono aktywnie jutrzejsze potrzeby, zamiast powielać, opisywany w literaturze, model przedsiębiorstw ciągnących za sobą stare
produkty i okupujących przestarzałe rynki (por. [Moszkowicz 2000]). Cecha nie
wymagająca od organizacji dopasowywania ze swoimi słabymi i mocnymi stronami do otoczenia (por. [Moszkowicz 2005, s. 229-233]) upodabnia ekoefektywnościową strategię do zasobowego modelu formułowania strategii.
Podstawowa zasada ekoefektywności mówi: „odpad równa się pożywienie”.
Rozwinięto ją w odpowiedzi na przewidywane ograniczenia ekowydajności, która
w opinii krytyków jedynie spowalniała tempo eksploatacji środowiska i nie prze-

491
ciwdziałała produkcji nieprzydatnych lub niepodatnych na recykling odpadów
(por. [Eco-effectiveness... 2008]).
Posługując się jedną z definicji strategii (zob. [Kaleta 2000, s. 27]), można powiedzieć, że zarówno ekoefektywność, jak i ekowydajność są długofalowymi koncepcjami rozwoju określającymi dalekosiężne cele i sposoby ich osiągnięcia w
ramach zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Z tego też powodu strategie ekoefektywności (eco-effectiveness) i ekowydajności (eco-efficiency) stanowią bardzo często utożsamiane ze sobą podejścia. W rzeczywistości jednak uważa się, że różnice identyfikowane pomiędzy nimi są wielkie
jak świat (por. [Eco-effectiveness... 2008]). Równocześnie próby definiowania
ekoefektywności bez porównawczego odniesienia do ekowydajności mogą okazać
się niepełne. W związku z istniejącymi podobieństwami, aby uwypuklić ideę ekoefektywności, należy nawiązać szerzej do zagadnienia ekowydajności.
Charakter obydwu strategii opisują m.in. W. McDonough i M. Braungart, którzy wskazali, że nawet jeśli ekowydajność jest „cennym i chwalebnym narzędziem,
jak również zapowiedzią tego, co powinno nadejść” (por. [Birkeland 2002]), to
jednak nie jest ona w stanie przenieść nas poza pierwszą rewolucję. Nadszedł czas
efektywnych projektów, które pozostają w harmonii z naturą oraz zasadami bioniki.
Koncepcja ekoefektywności prowadzi do przemysłu, który jest raczej „naprawczy”
niż „wyczerpujący”. Obejmuje to projektowanie dóbr, które pozostają we wzajemnej
zależności z innymi systemami. Z perspektywy projektowania przemysłowego dotyczy to produktów, które współistnieją w ramach cyklu życia „od kołyski do kołyski”
(cradle to cradle), a nie w cyklu „od kołyski do grobu” (cradle to grave). Ekoefektywność oznacza więc w przeważającej mierze innowację systemową niż innowację
części większej całości (por. [Hargroves, Smith 2006, s. 52]).
Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development) postrzega ekowydajność jako rodzaj
filozofii zarządzania, która zachęca przedsiębiorstwa do poszukiwania poprawy
środowiskowej, owocującej równoczesnymi korzyściami ekonomicznymi. Filozofia ta skupia się na szansach przedsiębiorstwa i pozwala organizacjom na większą
odpowiedzialność środowiskową, jak również zyskowność. Wspiera ona innowacje, a przez to rozwój i konkurencyjność (por. [Lehni 2000, s. 4]). Ekowydajność
można zdefiniować najłatwiej jako stosunek wartości, jaką przedsiębiorstwo dodaje (np. poprzez produkcję wyrobów), i ilości odpadów, jakie generuje firma w wyniku tworzenia wartości (por. [Derwall i in. 2004, s. 7]).
Istota ekowydajności wyraża się m.in. w tym, że celowe ukierunkowanie na
zrównoważony rozwój i wzrost produktywności zasobów oraz wydajności materiałów może prowadzić do nowej polityki w zakresie produkcji, wyrobu i wykorzystania produktu. Ogólnospołeczne zarządzanie zasobami odnosi się do zwiększenia
produktywności w całym łańcuchu wartości, tj. od pozyskania surowców, poprzez
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produkcję, aż do zagospodarowania (por. [Lucas, Kolberg 2006, s. 12]). Możliwe
działania w zakresie poprawy ekowydajności, sprowadzają się do zabiegów nastawionych strategicznie na (por. [Kemp, Andersen, Butter 2004, s. 18]):
– mniejsze wykorzystanie materiałów,
– mniejsze wykorzystanie energii,
– mniejsze rozproszenie substancji toksycznych,
– zwiększoną podatność na recykling,
– minimalizację wykorzystania zasobów kopalnych,
– większą wytrzymałość produktu,
– większą intensywność usług.
W odróżnieniu od powyższej filozofii, istota ekoefektywności bywa najczęściej
objaśniana na przykładzie zasad obserwowanych w przyrodzie. W tym kontekście
stwierdza się, że od milionów lat natura produkuje zupełnie niewydajnie, lecz efektywnie. Drzewo wiśni odrzuca tysiące kwiatów i owoców bez obciążania środowiska. Gdy tylko spadną na ziemię, stają się pożywieniem dla roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia (por. [Fuss 2004]).
Praktycznym, jak również strategicznym wyrazem filozofii ekoefektywności
jest zasada projektowania „od kołyski do kołyski”. Wyznacza ona ramy tworzenia
wyrobów i procesów przemysłowych, przekształcających materiały w składniki
odżywcze poprzez umożliwienie im ustawicznego przepływu w obrębie jednego z
dwóch odrębnych systemów metabolizmu, tj. biologicznego i technicznego (por.
[Braungart, McDonough, Bollinger 2007, s. 1337-1348]). Przykład obiegu w ramach cyklu „od kołyski do kołyski” zaprezentowano na rys. 1.

Produkcja opakowania
Przetwarzanie
surowca

Pakowanie

Dystrybucja

Detal Nabycie produktu/użycie

Cykl opakowania od „kołyski do kołyski”

Odzysk

Przepływ składników technicznych (recykling)
Przepływ składników biologicznych
(kompostowanie/wzrost zasobów)
Rys. 1. Cykl opakowania „od kołyski do kołyski”
Źródło: opracowanie na podstawie: [Newcorn 2003, s. 62; Cradle-to-cradle, the next packaging
paradigm, http://www.packworld.com/view-16013 (2008-03-26)].

Typowe dla pojedynczych koncepcji relacje determinują sposób strategicznego
zarządzania organizacji. Zestawienie specyficznych zasad działania w ramach każ-
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dej z tych dwóch strategii przedstawiono na przykładzie przemysłu opakowaniowego w tab. 1.
Tabela 1. Relacje koncepcji ekowydajności i ekoefektywności w branży opakowaniowej
Tradycyjny sposób:
ekowydajne pakowanie
Minimalizacja liczby opakowań w celu redukcji
oddziaływania na środowisko

Metoda „od kołyski do kołyski”:
ekoefektywne pakowanie
Wykorzystanie takiej liczby opakowań, jaka jest
wymagana, aby zabezpieczyć i zróżnicować produkt; wynika to z tego, że opakowanie stanie się
składnikiem biologicznym i technicznym po jego
pierwszym wykorzystaniu
Ograniczanie zaśmiecania; ponieważ materiały nie Wyrzucone opakowanie biodegradowalne, które
rozkładają się przez dziesięciolecia, a jeśli nawet się wbudowuje się w składniki glebowe, wpłynie
rozkładają, to toksyczne dodatki mogą przenikać do korzystnie na środowisko zamiast je zanieczyszczać
środowiska
Konsument jest odpowiedzialny za sposób usunię- Konsument nie ponosi odpowiedzialności, poniecia opakowania po zużyciu
waż opakowanie stanie się technicznym lub biologicznym składnikiem po jego pierwszym wykorzystaniu. Konsument pozostaje z pozytywnym wrażeniem produktu i producenta
Poddane recyklingowi opakowanie może powodo- Poprzez wybór właściwych dodatków i barwników
wać redukcję wydajności i atrakcyjności
opakowanie może być tańsze podczas prowadzenia
recyklingu w 100% zamkniętym procesie, przy
braku jakiejkolwiek utraty wydajności
Recykling często wymaga od konsumentów rozKonsumenci wkładają wszystkie materiały podatne
różnienia pomiędzy nieznanymi rodzajami materia- na recykling do jednego pojemnika, natomiast
łów, takimi jak np. różne rodzaje plastików
podatne na biodegradację do innego
Składowiska odpadów są sankcjonowane przez
prawo
Materiały opakowaniowe muszą być tak tanie, jak
to tylko możliwe. Prowadzi to często do produkcji
wielowarstwowych kompozytów lub laminatów,
które są trudne lub niepodatne na ponowne wykorzystanie czy recykling

Wytwórcy opakowań mogą tworzyć własne systemy składowania w celu odzyskiwania kosztownych, atrakcyjnych opakowań
Opakowania zwrotne ograniczają lub eliminują
potrzebę wytwarzania hybryd, które nie zawsze
dają się rozłożyć na składniki techniczne lub biologiczne

Źródło: opracowanie na podstawie: [Newcorn 2003].

Szczegółowa analiza zestawienia w tab. 1 uwydatnia potencjalne korzyści, jakie wiążą się z adaptacją organizacji do zasad ekoefektywności.

2. Ekoefektywność w praktyce zarządzania strategicznego
W. McDonough i M. Braungart w książce na temat ekoefektywności przytaczają następującą sentencję: „Świat nie będzie ewoluował w oderwaniu od obecnego
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stanu kryzysu przy wykorzystaniu tego samego rodzaju myślenia, które wykreowało tą sytuację” [McDonough, Braungart 2002]. Wyrażona w ten sposób przez Alberta
Einsteina konieczność zupełnej zmiany strategicznego zarządzania w organizacjach
znajduje odzwierciedlenie we wdrażanej koncepcji ekoefektywności. Przykładem
zarządzania strategicznego poprzez ekoefektywność jest międzynarodowa firma
Nike. Od roku 1993 realizuje ona program recyklingu pod nazwą „Reuse-a-Shoe”,
którego celem jest zbiórka zużytego obuwia sportowego jakiejkolwiek marki, a
następnie recykling, dostarczający przydatne jeszcze materiały do dalszej produkcji. Z kolei drugi program, „Considered”, wymaga od projektantów wykorzystania
środowiskowo przyjaznych materiałów, redukcji odpadów, tworzenia zrównoważonego procesu produkcyjnego i wprowadzania innowacji celem zmniejszenia
negatywnego wpływu na środowisko. Przyszłościowe plany firmy zakładają
wprowadzenie wszystkich standardów projektowania do 2011 roku. Dotychczasowe osiągnięcia obejmują obuwie sportowe „trash talk” powstające z przetworzonych odpadów oraz buty „Air Jordan XX3” produkowane przy użyciu minimalnej
ilości kleju [Nike releases shoe... 2008].
Innym przejawem zarządzania poprzez ekoefektywność jest Climatex Lifecycle: biodegradowalne i kompostowalne włókno. Produkt powstał przy współpracy
trzech głównych firm: EPEA Internationale Umweltforschung GmbH (Environmental Protection Encouragement Agency), MBDC (McDonough Braungart Design Chemistry) i Rohner Texil AG (na podstawie [Project... 2008]).
Tkanina Climatex Lifecycle może zostać wprowadzona do ekosystemu przyrodniczego jako wartościowy składnik biologiczny. Podczas wyboru surowców do
jej produkcji analizowano indywidualnie każdy odczynnik chemiczny pod względem wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. Prowadzona ocena była możliwa
dzięki szczegółowej informacji na temat zastosowanych surowców, której udzielili
wytwórcy materiałów potencjalnie przydatnych w produkcji włókna. W grupie
1600 rodzajów barwników chemicznych metodologia EPEA zidentyfikowała 16
spełniających wymagania techniczne i środowiskowe. Powstające w procesie produkcyjnym odpady z włókna wykorzystywane są jako kompost w lokalnych ogrodach [Project... 2008].
Dzięki strategicznemu podejściu do ekoefektywności przedsiębiorstwo Rohner
zredukowało koszty zarządzania odpadami i ich składowania, eliminując jakikolwiek kontakt pracowników z toksycznymi chemikaliami [Project... 2008].
Ocena rezultatów ekoefektywnościowej strategii, dokonana przez przedstawiciela (dyrektora ds. badań i rozwoju) firmy wykorzystującej nowe włókno, brzmiała następująco: „Tworzenie tekstyliów Climatex Lifecycle w ramach współpracy z
Rohner i MBDC było nauką w najlepszym znaczeniu tego słowa – stawiającą wysokie wymagania, pouczającą i produktywną. Uzyskujemy korzyści firm tekstylnych,
jak Victor i Twitchell, które realizują taki sam program działania” [Derby 2008].
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Udanym wynikiem realizacji strategii ekoefektywności jest również technologia PolySteel® Insulating Concrete Forms (ICFs) (stalowo-styropianowe formy
izolacyjne do betonu). Produkt ten łączy styropian wysokiej gęstości i galwanizowaną stal (lub plastik), które pozwalają uformować izolowane i wzmocnione przegrody betonowe. Poprawiają one istotnie wydajność termiczną, a także integralność strukturalną podstawy fundamentowej i ścian na wyższych kondygnacjach
budynków. Poza poważną oszczędnością energii (z uwagi na redukcję potrzeb
grzewczych), dodatkowe korzyści zastosowania tego systemu, w porównaniu do
tradycyjnych materiałów budowlanych, to m.in. [MBDC Cradle... 2008]:
– brak emisji CFC's lub HCFC's podczas produkcji styropianu, który stanowi
odpadowy produkt uboczny w przemyśle ropy naftowej,
– odporność na gryzonie, insekty i wilgoć,
– większa o ok. 50% wytrzymałość w porównaniu do tradycyjnych przegród
betonowych,
– wykonanie plastikowych wiązań w 100% z materiału poprodukcyjnego,
– eliminacja wolnych przestrzeni powietrznych, gwarantująca odporność na pleśnie.
Przykłady organizacji zaangażowanych w działania ekoefektywnościowe, jak
np. BASF, Ford Motor Company, Designtex, PepsiCo, City of Chicago, West Virginia University, United States Air Force świadczą o dużym zainteresowaniu tą
koncepcją ze strony przemysłu i jednostek publicznych. Dowodzi to tym samym,
że strategia zarządzania prowadzona w zgodzie z zasadą „od kołyski do kołyski”
jest w stanie generować zyski i akceptowalną wartość dodaną, co przekłada się na
wymierne korzyści zarówno dla dzisiejszego, jak i przyszłych pokoleń.

3. Zakończenie
W nowoczesnym zarządzaniu ekoefektywność coraz częściej jest wprowadzana jako strategia pewnego, choć równocześnie kosztownego sposobu osiągania
przewagi konkurencyjnej. Wśród koncepcji promowanych od niedawna (jak m.in.
ekowydajność, ekoprojektowanie, czystsza produkcja) ekoefektywność można
uznać za najbardziej zaawansowaną strategię zarządzania zapobiegającego zanieczyszczeniom w działalności przedsiębiorstwa [Rayan 2006, s. 407].
Z uwagi na podobieństwo leksykalne, a zarazem merytoryczne zróżnicowanie,
koncepcja ta porównywana jest często z pojęciem ekowydajności, która sprowadza
się do oszczędnego wykorzystania trujących substancji, a w końcowej fazie ich zdeponowania. Wobec takiej strategii ekoefektywność stanowi alternatywę, gdyż ma
ona na celu swobodne obchodzenie się z nietrującymi substancjami i wprowadzanie
ich do obiegu zamkniętego – dokładnie tak jak dzieje się w przyrodzie [Fuss 2004].
Przedstawiona w referacie teoria ekoefektywności ugruntowuje bezstronnych
obserwatorów w przekonaniu o nieuniknionym rozwoju tego rodzaju strategii.
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Przykłady sukcesu przedsiębiorstw oferujących rozwiązania zaprojektowane ściśle
pod tym kątem uzasadniają wizjonerskie zapowiedzi o rewolucji przemysłowej,
jaka zaistnieje za sprawą myślenia ekoefektywnościowego. Ostatecznym potwierdzeniem identyfikowanych zjawisk są globalne trendy, które wystarczająco dobrze
zarysowuje przytoczona wypowiedź przedstawiciela Chińsko-Amerykańskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju: „Celem Chin jest zwiększenie utylizacji zasobów
ośmio- a nawet dziesięciokrotnie w celu utrzymania obecnego tempa wzrostu. Jeżeli
zamierzamy osiągać sukcesy, bardzo ważne jest rozwinięcie ekonomii obiegu, opartej na zasadach projektowania „od kołyski do kołyski” [Derby 2008].
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ECO-EFFECTIVENESS
IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT
Summary
Among many new concepts of management eco-effectiveness is as a strategy a matter of a great
interest. The aim of this paper is presenting eco-effectiveness theory as well as practical experiences
in the context of strategic use. The conducted discussion is based on the examples of successful products from selected enterprises which aimed to improve their own effectiveness by strategy consistent
with the principle of cradle to cradle.
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