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Streszczenie

W artykule, przyjmując perspektywę konfiguracyjną, dokonano analizy spo-
sobu, w jaki orientacja przedsiębiorcza, orientacja rynkowa i orientacja na orga-
nizacyjne uczenie się wspólnie wpływają na efektywność funkcjonowania aka-
demickich przedsiębiorstw odpryskowych (przedsiębiorstw powstałych w duchu 
przedsiębiorczości akademickiej). W badaniach wykorzystano stosunkowo nową 
metodę analizy – jakościową analizę porównawczą (Qualitative Comparative Ana-
lysis – QCA). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że efektywność aka-
demickich przedsiębiorstw odpryskowych w istocie jest uzależniona od różnych 
konfiguracji analizowanych orientacji strategicznych. Ponadto szczególnie konfi-
guracja o wysokim nasileniu orientacji strategicznych pozytywnie wpływa na wy-
soką efektywność analizowanych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: orientacje strategiczne, efektywność, konfiguracje organizacyj-
ne, jakościowa analiza porównawcza.
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Wstęp

Orientacje strategiczne prezentują swoistego rodzaju „zasady, czy reguły, które kierują 
i wpływają na działalność organizacji, generując przy tym zachowania mające na celu za-
pewnienie jej żywotność i szeroko pojętej efektywności funkcjonowania” (Hakala 2011, 
s. 199). Orientacja przedsiębiorcza, w swym klasycznym ujęciu, odzwierciedla zdolność 
przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka, proaktywnego poszukiwania szans i innowacyj-
ności (Covin, Slevin 1989). Orientacja rynkowa odnosi się do konsekwentnego reagowania 
organizacji na potrzeby odbiorców przez dostarczanie produktów i usług, które przynoszą 
im satysfakcję (Sierpińska, Jachna 2007). Orientacja na organizacyjne uczenie się określana 
jest jako zdolność organizacji do generowania i wykorzystywania informacji rynkowej dzię-
ki silnemu zaangażowaniu w proces uczenia się, otwartości umysłu i wspólnie podzielanej 
wizji (Sinkula, Bakre, Noordewier 1997).

Orientacja przedsiębiorcza, orientacja rynkowa i orientacja na organizacyjne uczenie się 
niezmiennie stanowią pola licznych zainteresowań badawczych, choć w większości prowa-
dzonych badań analizie poddawany jest indywidualny, głównie pozytywny wpływ orien-
tacji przedsiębiorczej (Rauch i in. 2009), bądź orientacji rynkowej (Kirca, Jayachandran, 
Bearden 2005), czy też orientacji na organizacyjne uczenie się (Wang 2008) na efektywność 

handel_wew_3-1-2017.indd   213 2017-07-27   16:23:56



214 ORIENTACJE STRATEGICZNE A EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI...

funkcjonowania organizacji. Taka perspektywa jest dość problematyczna, gdyż organiza-
cje, częściej niż w odosobnieniu, wykorzystują wiele orientacji strategicznych jednocześnie 
(Cadogan 2012). Co więcej, należy zauważyć, że istnieje znaczna luka badawcza w zakre-
sie postrzegania orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej i orientacji na organizacyj-
ne uczenie się jako komplementarnego zestawu wzajemnie uzupełniających się orientacji 
prowadzących wspólnie do wysokich wyników funkcjonowania organizacji. Stąd pytaniem 
badawczym pozostaje, czy i jakie różne konfiguracje orientacji strategicznych prowadzą do 
wysokich wyników funkcjonowania organizacji?

W artykule, przyjmując perspektywę konfiguracyjną, zbadano sposób, w jakim orienta-
cja przedsiębiorcza, orientacja rynkowa i orientacja na organizacyjne uczenie się wspólnie 
wpływają na efektywność funkcjonowania wybranych organizacji − przedsiębiorstw po-
wstałych w duchu przedsiębiorczości akademickiej, zwanych akademickimi przedsiębior-
stwami odpryskowymi1. Orientacje: przedsiębiorcza, rynkowa, na organizacyjne uczenie się 
i ich konfiguracje mają szczególne zastosowanie w tym kontekście badawczym, gdyż aka-
demickie przedsiębiorstwa odpryskowe borykają się ze znaczną niepewnością, podejmują 
ogromne inwestycje w badania i rozwój, doświadczając przy tym krótkich cyklów życia ofe-
rowanych produktów, jak również silnej konkurencji (Shan 1990). W związku z tym, przed-
siębiorstwom tym trudno konkurować z uwagi na produkcję, promocję czy ceny. W rzeczy-
wistości przewagę konkurencyjną firmy te osiągają dzięki innowacyjności i funkcjonowaniu 
w niszach rynkowych, a wykorzystywanie nowych możliwości rynkowych i rozwój nowych 
pomysłów są kluczowe dla ich rozwoju i osiągnięcia wysokiej efektywności funkcjonowa-
nia. 

Konfiguracje organizacyjne są „wielowymiarowymi konstelacjami koncepcyjnie od-
rębnych charakterystyk, które zwykle występują wspólnie” (Meyer, Tsui, Hinings 1993, s. 
1175). W artykule przyjęto zatem założenie, że zdolność organizacji do adaptacji orientacji 
przedsiębiorczej, orientacji rynkowej i orientacji na organizacyjne uczenie się stanowi jej 
unikalną konfigurację zdolności pozwalających na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
i uzyskanie ponadprzeciętnych wyników funkcjonowania. W badaniach wykorzystano po-
dejście ustawione teoretycznie, co jest zgodne z ostatnimi doniesieniami obecnymi w litera-
turze dotyczącymi metod wykorzystywanych do badań nad konfiguracjami organizacyjnymi 
(Fiss 2007; Woodside 2013)2. W artykule wykorzystano jedną z grup metod ustawionych 
teoretycznie, tj. jakościową analizę porównawczą w wersji z zastosowaniem zbiorów roz-
mytych (fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis − fsQCA) autorstwa C. Ragina (2000; 
2006).

1  W ramach definicji akademickich przedsiębiorstw odpryskowych przyjęto, że są to nowe przedsiębiorstwa posiadające od-
rębny status prawny, prowadzące działalność nastawioną na zysk, utworzone przez osoby, które dotychczas pracowały (i nadal 
pracują bądź nie), w instytucji macierzystej (rozumianej jako uczelnie wyższe lub instytuty badawcze), wykorzystujące różne 
formy wiedzy/technologii, które powstały w instytucji macierzystej, odgrywające ważną, a wręcz kluczową rolę w uzyskaniu 
przewagi konkurencyjnej nowego podmiotu (Kwiotkowska 2015, s. 45).
2  Metody ustawione teoretycznie są szczególnie przydatne do analizy konfiguracji organizacyjnych, gdyż traktują przypadki 
jako konfigurację atrybutów, nadając tym przypadkom unikalną naturę i pozwalając na ocenę sposobu, w jakim różne warunki 
przyczynowe wpływają na poszukiwane wyniki (Fiss 2007). Stąd też podejście ustawione teoretycznie jest „lepiej dostosowa-
ne do badań i weryfikacji teorii konfiguracyjnych podkreślających nieliniowość, ekwifinalność i wielorakość uwarunkowań” 
(Fiss 2007, s. 1194).
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Podstawy teoretyczne

Założeniem perspektywy konfiguracyjnej jest, że pewne właściwości organizacji, 
takie jak strategie, struktury czy procesy, a także charakterystyka otoczenia tworzą spe-
cyficzne konfiguracje. Wysokie wyniki funkcjonowania organizacji są wówczas wyni-
kiem dopasowania między tymi własnościami prowadzącymi do uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. Firmy, które są w stanie pozyskać i dostosować te specyficzne własno-
ści będą funkcjonowały lepiej w stosunku do przedsiębiorstw, które owych własności 
nie posiadają.

Orientacje strategiczne stanowią swoistego rodzaju zdolności organizacji, które są poten-
cjalnie komplementarne i mogą wspólnie prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej 
(Hult, Ketchen 2001). Zdolności organizacji tworzą „zbiór umiejętności będący tak głęboko 
osadzony w procedurach i praktykach organizacyjnych, że jest trudny do imitacji i naślado-
wania” (Day 1994, s. 38). Komplementarne wzorce wyłaniające się z unikalnych kombinacji 
zdolności organizacyjnych są trudne do naśladowania i synergicznie prowadzą do wysokich 
wyników funkcjonowania firm. Analogicznie, przedsiębiorstwa, które są w stanie pozyskać 
i dostosować różne orientacje strategiczne tworzące określone zbiory, czy konfiguracje, 
ponad możliwości konkurencji, osiągają trwałą przewagę konkurencyjną i wysokie wyniki 
funkcjonowania, np. wysoką efektywność. 

Orientacja przedsiębiorcza, orientacja rynkowa i orientacja na organizacyjne uczenie 
się stanowią powiązane ze sobą konstrukcje, wzajemnie na siebie wpływające i rzutujące 
na wyniki funkcjonowania organizacji. Organizacje osiągające wysoki poziom orientacji 
przedsiębiorczej są innowacyjne, proaktywne i podejmują ryzyko wprowadzając nowe pro-
dukty czy usługi na rynek (Lumpkin, Dess 1996). Jednak dla uzyskania wysokich wyników 
funkcjonowania, firmy przedsiębiorcze muszą być świadome wymagań stawianych przez 
rynek (Zahra 2008). Atrybuty te z kolei odnoszą się do firm zorientowanych na rynku, ściśle 
monitorujących, odpowiadających na potrzeby rynku i potrzeby klientów (Jaworski, Kohli 
1993). Ponadto, organizacje zorientowane na uczenie się mają zdolność do generowania 
i wykorzystywania informacji rynkowej (Sinkula, Baker, Noordewier 1997). Natomiast 
zdolność do skutecznego działania na bazie tych informacji pozwala na wyprzedzenie poczy-
nań konkurentów, co z kolei charakteryzuje wysoce przedsiębiorcze firmy. Współzależność 
między orientacjami strategicznymi podkreśla zatem, iż specyficzne konfiguracje orientacji 
wpływają na wyniki funkcjonowania firm. Można zatem założyć, że orientacja przedsiębior-
cza, orientacja rynkowa i orientacja na organizacyjne uczenie się stanowią komplementarne 
zdolności, które wspólnie ułatwiają zdobycie przewagi konkurencyjnej przez uzyskanie wy-
sokich wyników funkcjonowania. Rozważania te prowadzą do sformułowania następującej 
hipotezy 

H: Różne konfiguracje orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej i orientacji na 
organizacyjne uczenie się pozytywnie wpływają na wysoką efektywność funkcjonowania 
akademickich przedsiębiorstw odpryskowych. 
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Dobór próby i narzędzia badawcze

Analizę empiryczną przeprowadzono w 2015 roku na podstawie 53 akademickich przed-
siębiorstw odpryskowych ulokowanych na terenie Polski. Spośród 53 przedsiębiorstw włą-
czonych do próby, 60% stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyj-
no-usługową, 40% − działalność usługową. Ponadto, w grupie badanych przedsiębiorstw 
znalazły się młode przedsiębiorstwa, których średnia wieku wyniosła około 5,6 lat. Do sek-
tora wysokiej technologii3, przy uwzględnieniu jedynie podstawowej działalności badanych 
przedsiębiorstw zaliczono 87% badanej populacji. 

Treść poruszanych zagadnień została sformułowana na podstawie krytycznej analizy li-
teratury przedmiotu. Wszystkie narzędzia pomiarowe oparto na skalach istniejących w lite-
raturze. W odniesieniu do pozycji odnoszących się do orientacji strategicznych zastosowa-
no 7-punktową skalę Likerta rozciągającą się od 1 (Zdecydowanie nie zgadzam się) do 7 
(Zdecydowanie zgadzam się). W przypadku z kolei efektywności przedsiębiorstwa ważnym 
źródłem informacji są porównania z konkurentami (Wiklund, Shepherd 2003). Respondenci 
zostali zatem poproszeni o porównanie 8 zagadnień w odniesieniu do konkurentów na skali 
rozciągającej się od 1 (Zdecydowanie gorzej) do 7 (Zdecydowanie lepiej). Pytania obejmo-
wały wskaźniki subiektywne odnoszące się do ostatnich 3 lat4, zapożyczone z narzędzia po-
miaru efektywności B. Antoncica, R.H. Hisricha (2003) oraz G.N. Chandlera, S.H. Hanksa 
(1993). 

Pomiar orientacji przedsiębiorczej dokonano za pomocą 9 zagadnień, na które skła-
dały się 3 charakterystyki zaprojektowane w celu oszacowania innowacyjności zaadapto-
wane z prac J.G. Covina, D.G. Slevina (1989) oraz L. Naldi, M. Nordquista, K. Sjöberg,  
J. Wiklund (2007), 3 dla pomiaru proaktywności, opracowane przez J.G. Covina, D.P. 
Slevina (1989) oraz G.T. Lumpkina, G.G. Dessa (2001) i ostatnie 3 dla oceny podejmowane-
go ryzyka pochodzące z prac J.G. Covina, D.P. Slevina (1989) oraz L. Naldi, M. Nordquista,  
K. Sjöberg, J. Wiklund (2007). Pomiar orientacji rynkowej przeprowadzono na podstawie 
skal opracowanych przez A.H. Kohli, B.J. Jaworski, A. Kumar (1993), na które składały się 
3 wymiary (wiedza o rynku, rozpowszechnienie i reagowanie) obejmujące łącznie 15 wskaźni-
ków. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu ich przedsiębiorstwo jest 
zaangażowane w zachowania związane z generowaniem i rozpowszechnianiem informacji 
rynkowych oraz reakcją na naciski ze strony klientów i konkurentów. Z kolei w ślad za  
J. Sinkula, W. Baker, T. Noordewier (1997), orientację na organizacyjne uczenie się zmie-
rzono za pomocą 3 wymiarów (zaangażowanie w uczenie się, wspólnie podzielana wizja, 
otwartość umysłu) obejmujących łącznie 10 wskaźników.

3  Jako kryterium selekcji przyjęto klasyfikację Eurostatu.
4  Rozwój przedsiębiorstwa został zmierzony za pomocą wskaźników przeciętnego rocznego wzrostu zatrudnienia, przeciętne-
go rocznego wzrostu sprzedaży oraz dynamiki udziału w rynku, z kolei rentowność i zyskowność została oceniona za pomocą 
pięciu wskaźników: średniej rentowności sprzedaży, średniej rentowności aktywów, średniej rentowności kapitału własnego, 
zyskowności w porównaniu do głównych konkurentów, a także zyskowności w porównaniu do konkurentów znajdujących się 
na podobnym etapie rozwoju.

handel_wew_3-1-2017.indd   216 2017-07-27   16:23:56



ANNA KWIOTKOWSKA 217

Procedura analityczna, wyniki badań, konkluzje

W celu sprawdzenia postawionej hipotezy badawczej i weryfikacji różnych konfigu-
racji orientacji strategicznych prowadzących do wysokiej efektywności funkcjonowania 
akademickich przedsiębiorstw odpryskowych wykorzystano jakościową analizę porów-
nawczą w wersji z zastosowaniem zbiorów rozmytych (fuzzy-set Qualitative Comparative 
Analysis − fsQCA) Ragin 2000; 2006). Jakościowa analiza porównawcza wykorzystuje lo-
gikę Boole’a dla zobrazowania i analizy relacji między przypadkami (postrzeganymi jako 
wiele kombinacji różnych warunków przyczynowych), a wynikami będącymi w polu za-
interesowania badacza. Zastosowanie logiki algebry Boole’a, za pomocą której wyrażone 
jest członkostwo w zbiorze oraz relacje, pozwala na powiązanie kombinacji obecności lub 
nieobecności przyczynowo istotnych warunków (różnych orientacji strategicznych) z po-
szukiwanym wynikiem (wysoką efektywnością). Stąd jakościowa analiza porównawcza 
szczególnie dobrze nadaje się do identyfikacji różnych konfiguracji prowadzących do po-
szukiwanych wyników. 

Przed przystąpieniem do jakościowej analizy porównawczej5, konieczne jest prze-
kształcenie oryginalnych skal pomiarowych w zbiory rozmyte poprzez wskazanie stop-
nia członkostwa w zbiorach (na skali ciągłej od 0 do 1). Aby dojść do ciągłych warto-
ści członkostwa w zbiorach rozmytych wykorzystano metodę opisaną przez C. Ragina 
(2008), zgodnie z którą zmienne zostały przekształcone w zbiory w odniesieniu do trzech 
merytorycznie skonstruowanych progów. W niniejszych badaniach wykorzystano nastę-
pujące progi merytoryczne: kwartyl górny rzędu 3/4, kwartyl drugi rzędu 1/2 − mediana 
oraz kwartyl dolny, rzędu 1/4. Skrajne progi definiują pełne członkostwo/brak członko-
stwa w zbiorach, natomiast mediana jest punktem przejścia wskazującym, że przypadek 
nie znajduje się ani „w” zbiorze ani „poza” zbiorem, jest to tzw. punkt maksymalnej nie-
jednoznaczności (rozmycia) w ocenie. 

Wykorzystując zmienne przekształcone w zbiory rozmyte dla orientacji strategicznych, 
jak również dla efektywności (ze wskazaniem stopnia członkostwa w zbiorach) kolejno osza-
cowano współczynnik spójności (consistency) dla wszystkich konfiguracji z członkostwem 
w zbiorze przedsiębiorstw o wysokiej efektywności oraz współczynnik pokrycia (coverage). 
Współczynnik consistency mierzy stopień bliskości relacji podzbioru odzwierciedlony we 
wszystkich alternatywnych konfiguracjach prowadzących do badanego wyniku. W tabeli 1 
przedstawiono wartość współczynnika consistency dla każdej z 8 wyodrębnionych konfigu-
racji, przy wartości progowej współczynnika przyjętej na poziomie równym 0,74 (Woodside 
2013). 

5  Dla przeprowadzenia fsQCA wykorzystano oprogramowanie jakościowej analizy porównawczej obsługujące zmienne roz-
myte (fsQCA wersja 2.5. autorstwa C. Ragina, S. Davey’a 2009). Z uwagi na ograniczenia edytorskie w artykule przedsta-
wiono jedynie wiodące założenia, zaś szczegółowy opis postępowania badawczego fsQCA można znaleźć m.in. w pracach  
P.C. Fissa (2007) czy C.C. Ragina (2000; 2006).

handel_wew_3-1-2017.indd   217 2017-07-27   16:23:56



218 ORIENTACJE STRATEGICZNE A EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI...

Tabela 1
Wyniki jakościowej analizy porównawczej  

Konfiguracje Orientacja 
przedsiębiorcza

Orientacja 
rynkowa

Orientacja na 
organizacyjne 
uczenie się

Consistency Raw 
coverage

Unique 
coverage

1 Niska Niska Niska 0,771
2 Niska Niska Wysoka 0,782
3 Niska Wysoka Niska 0,853 0,317 0,040
4 Niska Wysoka Wysoka 0,899 0,338 0,022
5 Wysoka Niska Niska 0,816
6 Wysoka Niska Wysoka 0.845 0,307 0,041
7 Wysoka Wysoka Niska 0,888 0,376 0,038
8 Wysoka Wysoka Wysoka 0,909 0,508 0,127

Źródło: opracowanie własne.

Pięć wyróżnionych konfiguracji orientacji strategicznych (konfiguracje numer 3, 4, 6, 7, 8) 
posiada znacząco wysoką wartość współczynnika consistency, co wskazuje, że rozwiąza-
nia te zawierają tylko kilka sprzecznych przypadków i stanowią silne konfiguracje orien-
tacji strategicznych prowadzących do wysokiej efektywności badanych przedsiębiorstw. 
Wynik ten stanowi wsparcie dla postawionej hipotezy. Wyróżnione konfiguracje zawierają 
wystarczające, ale nie konieczne relacje w stosunku do badanego wyniku, a więc wyso-
kiej efektywności. Stąd kolejno w tabeli 1 przedstawiono, dla każdej konfiguracji z wysoką 
wartością współczynnika consistency, także wartości współczynnika pokrycia (coverage). 
Współczynnik coverage odnosi się do wielkości zachodzenia na siebie, pod względem roz-
miaru, zbiorów obrazujących konfiguracje orientacji strategicznych w stosunku do badane-
go wyniku, tym samym współczynnik ten jest koncepcyjnie podobny do współczynnika R2 
w analizie regresji. Ponadto, miara pokrycia może być podzielona na tzw. surowe pokrycie 
(raw coverage), czyli procent wyniku pokryty przez dane rozwiązania (konfiguracje orienta-
cji strategicznych) oraz tzw. wyjątkowe pokrycie (unique coverage), a więc procent wyniku 
objętych wyłącznie przez dane rozwiązanie. W tabeli 1 oszacowano zatem wkład każdej wy-
starczającej konfiguracji orientacji strategicznych dla osiągnięcia wyniku, które szczególnie 
zapewniają członkostwo w zbiorze firm o wysokiej efektywności. Wyniki wskazują, że kon-
figuracja o wysokich orientacjach: przedsiębiorczej, rynkowej i na organizacyjne uczenie 
się (konfiguracja numer 8) ma największy wpływ na wysoki poziom efektywności przedsię-
biorstw odpryskowych (unique coverage = 0,127). Należy jednak zaznaczyć, że pozostałe 
cztery konfiguracje (3, 4, 6, 7) także są ściśle związane (choć w nieco mniejszym stopniu niż 
konfiguracja 8) z wysoką efektywnością funkcjonowania badanych przedsiębiorstw. 

Podsumowanie

Wyniki wskazują, że efektywność przedsiębiorstw odpryskowych w istocie jest uzależ-
niona od różnych konfiguracji analizowanych orientacji strategicznych. Ponadto, szcze-
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gólnie konfiguracja o wysokim nasileniu wszystkich orientacji strategicznych pozytywnie 
wpływa na wysoką efektywność akademickich przedsiębiorstw odpryskowych. Wydaje 
się zatem, iż analizowane orientacje strategiczne są w istocie komplementarne, wzajemnie 
się wspierają i wspólnie prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Konkluzja ta 
jest zgodna, ale także rozszerza wcześniejsze badania (Hult, Hurley, Knight 2004), wska-
zując, że konfiguracja wysokiej orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej i orientacji 
na organizacyjne uczenie się stanowi unikalną kombinację zdolności, które są cenne, rzad-
kie, trudne do imitacji i prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Także zgodnie 
z wcześniejszymi doniesieniami, przedsiębiorstwa o wysokiej orientacji przedsiębiorczej są 
najbardziej efektywne, gdy posiadają także wysoką orientację rynkową i/lub orientację na 
organizacyjne uczenie się (konfiguracje 6, 7, 8). 

Co ciekawe, wyniki wskazują na istotną rolę, jaką pełni orientacja rynkowa, gdyż jak 
wskazuje konfiguracja 3, przedsiębiorstwa odpryskowe posiadające wysoką orientację ryn-
kową osiągają wysoką efektywność mimo niskiej orientacji przedsiębiorczej i orientacji 
na organizacyjne uczenie się. Badane podmioty mogą więc odnosić korzyści z posiadania 
i wykorzystania specjalistycznej wiedzy o rynku i klientach, która pomaga zrekompenso-
wać brak działań innowacyjnych, proaktywnych czy zaangażowanie w proces uczenia się. 
Poza pozytywnym wpływem na efektywność przedsiębiorstw odpryskowych konfiguracji 
o wysokiej orientacji rynkowej i wysokiej orientacji przedsiębiorczej (w połączeniu zarów-
no z wysoką orientacją na organizacyjne uczenie się – konfiguracja 8, jak i niską orien-
tacją na organizacyjne uczenie się – konfiguracja 7), wysoki poziom orientacji rynkowej 
również pozytywnie wpływa na efektywność w połączeniu z wysokim poziomem orientacji 
na organizacyjne uczenie się nawet przy niskiej orientacji przedsiębiorczej (konfiguracja 4). 
Wniosek ten poszerza wcześniejsze doniesienia sugerując, że orientacja na organizacyjne 
uczenie się poprawia jakość orientacji rynkowej i umożliwia głębsze zrozumienie potrzeb 
klientów, nawet przy niskiej orientacji przedsiębiorczej. 

Wreszcie orientacja na organizacyjne uczenie się, w połączeniu z innymi orientacjami 
strategicznymi, prowadzi do wysokiej efektywności lecz w odosobnieniu nie jest wystarcza-
jąca dla uzyskania owego wyniku. Najwyraźniej wartości organizacyjnego uczenia się, takie 
jak zaangażowanie w proces uczenia się, otwartość umysłu, wspólna wizja nie mają wpły-
wu na efektywność przedsiębiorstw odpryskowych w odosobnieniu, ale raczej pozytywny 
wpływ ma ich przełożenie na konkretne zachowania ułatwione dzięki wysokiej orientacji 
rynkowej lub/i orientacji przedsiębiorczej. Podkreślić należy, że w próbie badawczej znala-
zły się wyłącznie akademickie przedsiębiorstwa odpryskowe, zatem zaprezentowane wyniki 
badań należy potraktować jako wstępne propozycje wymagające rozszerzenia dla przyjęcia 
bardziej utylitarnej perspektywy. 
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Strategic Orientations and Performance of Organisations.  
The Configurational Perspective

Summary 

The paper takes a configurational perspective and investigates the joint effect 
of entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation on per-
formance of academic spin-off companies (firms created within the framework of 
academic entrepreneurship). The study used a relatively new method of analysis – 
the qualitative comparative analysis (QCA). The results indicate that performance 
of academic spin-off companies, in fact, depends on different configurations of stra-
tegic orientations. In addition, particularly the configuration of high intensity of the 
strategic orientation positively affects the high performance of academic spin-off 
companies.

Key words: strategic orientations, performance, organisational configurations, 
qualitative comparative analysis.

JEL codes: D02, D22, L25

Стратегические ориентации и эффективность организации. 
Конфигурационная перспектива

Резюме

В статье, принимая конфигурационную перспективу, провели анализ спо-
соба, каким предпринимательская, рыночная ориентация и ориентация на 
организационную учебу совместно влияют на эффективность функциони-
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рования академических выделенных предприятий (предприятий, возникших  
в духе академического предпринимательства). В исследованиях использовали 
относительно новый метод анализа – качественный сопоставительный метод. 
Результаты проведенных исследований указывают, что эффективность акаде-
мических выделенных предприятий по существу зависит от разных конфи-
гураций анализируемых стратегических ориентаций. Кроме того, особенно 
конфигурация с высокой интенсивностью стратегических ориентаций поло-
жительно влияет на высокую эффективность анализируемых предприятий.

Ключевые слова: стратегические ориентации, эффективность, организаци-
онные конфигурации, качественный сопоставительный анализ.

Коды JEL: D02, D22, L25

Artykuł nadesłany do redakcji w grudniu 2016 roku

© All rights reserved

Afiliacja:
dr hab. inż. Anna Kwiotkowska
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
e-mail: akwiotkowska@polsl.pl

handel_wew_3-1-2017.indd   222 2017-07-27   16:23:57


