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WPROWADZENIE 
 

Ekonomia klasyczna brała pod uwagę trzy czynniki produkcji: ziemię, 
pracę i kapitał. Z czasem ziemia jako czynnik straciła na znaczeniu w anali-
zach, coraz większą uwagę zaczęto natomiast koncentrować na informacji 
i wiedzy jako niematerialnych czynnikach produkcji, które warunkują suk-
ces we współczesnej zglobalizowanej gospodarce. Ta ewolucja poglądów 
w ciekawy sposób odzwierciedla przemiany, którym podlegają świat pracy, 
metody zarządzania, technika komunikacyjna i instrumenty konkurowania 
przedsiębiorstw. Nie sposób dokonać lapidarnej syntezy tych złożonych 
zjawisk, w największym skrócie można skonstatować, iż środowisko dzia-
łania współczesnej firmy stwarza zupełnie nowe szanse i zagrożenia. 
Z czym jest łatwiej? Z pewnością wszelkie zdobycze rewolucji informatycz-
nej znacznie uprościły działanie przedsiębiorstw, integracja gospodarcza 
Europy i świata usprawniła dostęp do rynków zaopatrzenia i zbytu, a libe-
ralizacja przepływów kapitałowych – akces do źródeł finansowania. Z dru-
giej jednak strony podmioty zmagają się z zagrożeniami nasilonej konku-
rencji oraz przyspieszonymi i nieoczekiwanymi zmianami w otoczeniu. 
Rosną wymagania: trzeba być elastycznym, szybkim, mieć doświadczenie, 
niskie koszty, dbać o jakość i tak dalej. Jak temu sprostać? Wydaje się, że 
jedyną sensowną receptą na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa daje 
oparcie jego strategii na rozwijaniu kluczowych kompetencji i konse-
kwentne wzmacnianie potencjału konkurencyjnego, którego nośnikami – 
w gospodarce opartej na wiedzy – są pracownicy. Wszelkie rozważania 
o kapitale ludzkim, kapitale intelektualnym, potencjale innowacyjnym, 
wiedzy i innych modnych kategorii w literaturze ekonomii i zarządzania, 
sprowadzają się ostatecznie do pytań o jakość kadr. To one przecież gene-
rują ten kapitał i budują ten potencjał. Ludzka myśl, ciekawy pomysł, no-
śna idea nie dadzą się – na szczęście! – substytuować. Ekonomista dopo-
wie: wiedza to jedyny czynnik, wobec którego nie ma zastosowanie prawo 
malejących przychodów. Uzbrojeni w te wnioski lepiej rozumiemy sukcesy 
słabych kapitałowo przedsięwzięć, które odniosły sukces ze względu na 
znakomity pomysł biznesowy.  

Oddajemy do rąk Czytelnika niniejszą publikację, której zasadniczym ce-
lem jest próba odpowiedzi na pytanie o drogę, jaką obierają organizacje, 
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głównie przedsiębiorstwa, chcące w świadomy sposób tworzyć przewagi 
konkurencyjne i rynkowe. Ich strategie – co nie jest oczywiście przypad-
kiem! – bazują głównie na szeroko pojętej wiedzy pracowników i wiedzy 
organizacji. Kwestie te stają się szczególnie istotne w warunkach turbu-
lentnych zmian rynkowych, a więc w realiach kryzysu gospodarczego. 
Ostatnie lata, w czasie których „lokalny” – bo początkowo ograniczający 
się głównie do Stanów Zjednoczonych – kryzys finansowy, zmieniający się 
w globalny kryzys sfery realnej, pokazał, że wczorajsi wydawało by się 
„nietykalni” potentaci, dzisiaj mogą znajdować się na granicy przetrwania, 
lub nawet z „dnia na dzień” zbankrutować. Zgodnie z koncepcją Schumpe-
terowskiej kreatywnej destrukcji, trudne czasy kryzysu gospodarczego 
mogą stanowić okres nieczęsto powtarzającej się szansy dla przedsiębior-
ców i wszystkich podmiotów gospodarczych, które wybierają ścieżkę in-
nowacyjną – trudny do skopiowania sposób konkurowania. Mamy nadzie-
ję, że niniejsza monografia stanie się inspiracją dla znalezienia takiej me-
tody. 

Pierwsza część monografii, składająca się z pięciu rozdziałów, podejmu-
je problematykę znaczenia informacji, wiedzy oraz jakości kapitału ludz-
kiego dla budowania potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa.  

Ogólne rozważania nad czynnikami wpływającym na poziom konkuren-
cyjności prowadzone są w rozdziale pierwszym. Jego autor konstatuje, iż 
osiąganie wyższego poziomu konkurencyjności od innych uczestników gry 
rynkowej – wprawdzie konieczne dla sukcesu rynkowego – nie zawsze jest 
możliwe do przeprowadzenia w oparciu o posiadane zasoby. Jednym 
z zasobów organizacji – i szerzej społeczeństwa – jest wiedza, która przy-
sparza zarządzającym szereg problemów praktycznych. W odpowiedzi na 
nie teoretycy wypracowali wiele modeli zarządzania wiedzą, często o bar-
dzo odmiennej perspektywie. Kwestie te przybliżone zostają w rozdziale 
drugim. W dalszej kolejności analizie poddano wpływ informacji na wzrost 
potencjału strategicznego oraz rozwinięto wątek znaczenia jakości w sys-
temach informacyjnych przedsiębiorstw.  

Jednak nawet najbardziej efektywne systemy zarządzania wiedzą oraz 
najnowocześniejsze systemy informacyjne przedsiębiorstw nie mogą się 
przełożyć na wysoki potencjał konkurencyjny firmy, jeżeli ich użytkowni-
kami będą nieodpowiedni pracownicy. W kolejnych dwóch rozdziałach 
rozważania koncentrują się na kwestiach kapitału ludzkiego organizacji. 
Jak wspomniano powyżej, to pracownicy wprowadzają pomysły i coraz to 
nowe innowacje do firmy, dlatego też szczególne znaczenie dla przedsię-
biorstwa chcącego wykorzystać potencjał pracowników w walce konku-
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rencyjnej przybiera planowanie karier zawodowych i przemyślana polityka 
personalna. Takim strategiom personalnym, tworzonym przez przedsię-
biorstwo powinna jednak towarzyszyć refleksja nad problemem wydłuże-
nia się czasu pracy współczesnego pracownika i zagrożenia zdominowania 
dobowego budżetu czasu osoby pracującej przez aktywność zawodową. 
Autorki rozdziału czwartego zauważają, że zakłócenie równowagi pomię-
dzy czasem pracy a wypoczynkiem i życiem prywatnym godzi w dłuższej 
perspektywie w rozwój pracownika i w konsekwencji – narusza cele firmy. 
Ostatni rozdział pierwszej części monografii przybliża postać tzw. mene-
dżera przyszłości, umiejącego ożywić i zmobilizować zespoły ludzkie do 
kreatywnego działania. Analizie poddano kluczowe kompetencje mene-
dżera oraz teoretyczne aspekty kreowania jego wizerunku. 

Druga część monografii, na którą składają się cztery rozdziały, koncen-
truje się na kwestiach szeroko ujmowanej innowacyjności organizacyjnej 
i procesowej przedsiębiorstwa. Autorka rozdziału szóstego nawiązuje do 
problemów zawartych w pierwszej części monografii wskazując na rolę 
kapitału ludzkiego w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębior-
stwa. Jednak dodatkowo podkreśla, że nawet kapitał ludzki najwyższej 
jakości musi funkcjonować w nowoczesnych strukturach organizacyjnych, 
które gwarantują właściwy poziom interakcji stymulującej powstawanie 
nowych pomysłów. Z tego względu coraz więcej podmiotów decyduje się 
na wchodzenie w skład organizacji sieciowych, realizujących procesy in-
nowacji. Takie organizacje sieciowe wspólnie są w stanie wytwarzać wyż-
szą wartość, niż wtedy gdy działałyby same. Autorka podkreśla że, innowa-
cje mogą stanowić podstawowe źródło budowania specyficznych i unikal-
nych umiejętności przedsiębiorstwa.  

Sektor informatyczny to obszar powstały na styku kilku branż i ciekawe 
pole obserwacji szybko się zmieniających strategii współpracy i konkuro-
wania przedsiębiorstw. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych 
w rozdziale siódmym, w sektorze o dużym stopniu niepewności, wymaga-
jącym wysokich nakładów wiedzy i technologii strategią częściej stosowa-
ną i efektywniejszą jest nawiązywanie licznych słabszych powiązań z inny-
mi firmami niż powiązań silnych, wymagających większych nakładów kapi-
tałowych i związanych z zarządzaniem. Świadczy to o zmieniających się 
relacjach konkurencji i współpracy w rzeczywistości nawiązywania licznych 
aliansów i tworzenia sieci przez organizacje. 

We współczesnej gospodarce coraz częściej design (wzornictwo) po-
strzega się jako jeden z ważniejszych stymulatorów rozwoju o rosnącym 
wpływie na atrakcyjność produktu, a przez to i na rentowność przedsię-
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biorstw. W rozdziale ósmym omówione zostają ciekawe, a nieznane szer-
szemu odbiorcy, aspekty designu oraz zarządzania wzornictwem. Okazuje 
się, że zdecydowana większość firm kładących duży nacisk na zastosowa-
nie wzornictwa w procesie produkcyjnym poprawiło efektywność działania 
i odnotowało wzrost zysków.  

Drugą część pracy wieńczy rozdział podejmujący ważny problem spo-
łecznych konsekwencji inwestowania. W tradycyjnym ujęciu inwestycje 
oceniane są praktycznie wyłącznie w kategoriach dochodu, ryzyka i czasu. 
Wielu badaczy zaczyna się jednak rozwijać pogląd, że na inwestowanie 
należy jednak spojrzeć szerzej i uwzględnić również aspekty ekologiczne, 
środowiskowe, etyczne i społeczne. Wiele wskazuje na to, iż w przyszłości 
organizacje będą kłaść coraz mocniejszy nacisk na inwestowanie społecz-
nie odpowiedzialne, również pod wpływem coraz bardziej świadomych 
konsumentów. Można to traktować jako innowacyjną drogę budowania 
relacji z otoczeniem. Ten ostatni problem został bardzo szeroko przeanali-
zowany w ostatniej części książki. 

Trzecia – sześciorozdziałowa – część monografii poświęcona została 
tworzeniu efektywnych kanałów dystrybucji w strategii kreowania i zdo-
bywania nowych nisz rynkowych.  

Temat budowy efektywnej organizacji sprzedażowej w okresie turbu-
lencji rynkowych poddano analizie w rozdziale dziesiątym. Przetrwanie 
kryzysu w relatywnie dobrej kondycji wymaga od przedsiębiorstwa prze-
formułowania starej strategii sprzedaży w bardziej efektywną. Pociąga to 
za sobą konieczność zmian systemów zarządzania służbami sprzedaży, 
a często reorganizacji szkoleń i wdrożenia coachingu sprzedawców.  

Dzięki nowoczesnym technikom komputerowym i komunikacyjnym 
wciąż powstają i są rozwijane nowe rozwiązania ułatwiające sprzedaż 
i kompleksową obsługę klienta biznesowego. Uwaga w rozdziale jedena-
stym koncentruje się na innowacyjnych formach współpracy transakcyjnej 
przedsiębiorstw w obrębie elektronicznych kanałów dystrybucji i handlu 
elektronicznego.  

Zwiększony nacisk konkurencyjny i konieczność szukania nowych form 
komunikacji z rynkiem nie omija również branż powszechnie uznanych za 
tradycyjne, a taką jest branża piekarnicza. W dwunastym rozdziale podjęto 
próbę przeanalizowania nowoczesnych form promocji i sprzedaży, stoso-
wanych przez przedsiębiorstwa piekarnicze funkcjonujące w regionie czę-
stochowskim. 

Wśród organizacji szukających nowych rynków i nisz znajdują się także 
uczelnie wyższe, które coraz bardziej nabierają zachowań zarezerwowa-
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nych dotąd dla przedsiębiorstw. Jak polskie uczelnie wyższe radzą sobie na 
globalnym rynku edukacyjnym i czy są w stanie kreować wolną i niezago-
spodarowaną jeszcze przez konkurentów przestrzeń, stanowi przedmiot 
dociekań w rozdziale trzynastym. 

Problem skuteczności coraz bardziej nowoczesnych form komunikowa-
nia marketingowego jest przedmiotem zainteresowania autorki rozdziału 
czternastego. W rozdziale tym została podjęta próba oceny skuteczności 
działań marketingowych w zakresie nowych form komunikacji z klientem 
z uwzględnieniem badan empirycznych dotyczących dynamicznie zmienia-
jącego się polskiego rynku telefonii komórkowej. 

Wątek form współpracy przedsiębiorstw, podjęty w drugiej części pra-
cy, kontynuowany jest w ostatnim – piętnastym rozdziale, w którym za-
prezentowano cele tworzenia międzynarodowych joint ventures w Polsce. 
Okazuje się, że dla firm zagranicznych najważniejszym motywem ich two-
rzenia jest wejście na nowy rynek, zaś dla polskich – poprawa pozycji na 
rynku. 

W ostatnim słowie pragniemy podziękować wszystkim osobom, którzy 
wsparli powstanie przekazywanej do rąk Czytelnika monografii, a których 
ze względu na znaczną liczbę nie jesteśmy w stanie wymienić. W szczegól-
ności składamy serdecznie podziękowania dr. hab. Maciejowi Zastempow-
skiemu za trud związany ze zrecenzowaniem tej monografii i cenne kon-
struktywne uwagi pomocne przy wyeliminowaniu wielu jej pierwotnych 
niedoskonałości. Dziękujemy autorom poszczególnych rozdziałów za 
sprawną współpracę oraz akceptację wizji, jaka doprowadziła do powsta-
nia niniejszej książki. 
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