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Celem artykulu jest zaprezentowanie sposobu ksztaltowania sie wiezi miedzyorganizacyjnych w odniesie
niu do wspolczesnych przedsiebiorstw. Sformulowano teze, ze ich charakterystyka zalezy od lokalizacji
przedsiebiorstwa wzgledem punktu rozdzielenia w lancuchu dostaw. Powyzej punktu rozdzielenia wiezi
miedzyorganizacyjne zaleza od dzialarl kooperanta czynnego, a ponizej od dzialan kooperanta biernego.
Powyzej punktu rozdzielenia obowiazuje strategia lean, czyli dazenie do maksymalnego wykorzystania
efektu doswiadczenia i przede wszystkim minimalizacja calkowitych kosztow dzialalnosci gospodarczej.
Ponizej punktu rozdzielenia obowiazuje strategia agile, czyli zwinne zarzadzanie maksymalizujace funkcje
uzytecznosci konsumenta, niekoniecznie z nastawieniem na bezwzgledna minimalizacie kosztow dzialalno
sci, przeciwnie zachowania sprytne czasem naruszaia klasyczne zasady zarzadzania przedsiebiorstwem.
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The aim of this article is to demonstrate the way of shaping inter organizational relations in modern
enterprises. A thesis has been formulated that their characteristics depends on the location of the company
in reference to the decoupling point in the supply chain. Above the decoupling point the inter organiza
tional relations depend on the activities of the active cooperator, and below the point on the activities
of the passive cooperator. Above the decoupling point the lean strategy applies, that is, the company
strive to maximize the e ect of experience, and most of all to minimize the total cost of business.
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1. Wprowadzenie
Decyzje menedzerskie W przedsiebiorstwach nie byly i nie sa autono

miczne i niezalezne 0d ogélnych uwarunkowan. Jedna Z podstawowych
ich determinant jest niewatpliwie presja konkurencyjna. Wraz z rozwojem
ekonomicznym zmieniaiy sie réwniez strategie konkurowania. Obecnie naj
czesciej uwaza sie, ze najpoiniejsze stadium konkurencji charakteryzuje
sie tymczasowoscia, czyli szybka przemijalnoscia. Wraz z tymi zmianami
ewoluuje tez charakter Wiezi organizacyjnych miedzy przedsiebiorstwami.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie sposobu ksztaltowania
tychie Wiezi miedzyorganizacyjnych W odniesieniu do Wspéiczesnych firm.

Jesli podzielié opinie, ie obecnie coraz rzadziej konkuruja ze soba przed
siebiorstwa, a relacje konkurowania przesunely sie na plaszczyzne miedzy
sieciami przedsiebiorstw, to staje sie mozliwe Zidentyfikowanie réinic miedzy
Wieziami miedzyorganizacyjnymi ze Wzgledu na lokalizacje przedsiebiorstwa
W Iancuchu (albo sieci) dostaw. Graniczny charakter posiada tzw. punkt
rozdzielenia.

Opracowanie sklada sie Z trzech czesci. Na poczatku zaprezentowano
istote Wspélczesnych uwarunkowan konkurencyjnych, uzasadniajac prze
mijajacy charakter Zrédel przewagi konkurencyjnej. Nastepnie dokonano
analizy i oceny znaczenia efektu doswiadczenia i Zwinnosci prZedsiebi0r
stwa Z punktu Widzenia przemijajacej przewagi konkurencyjnej. Wreszcie
na koniec scharakteryzowano Wiezi miedzyorganizacyjne zaréwno powyiej,
jak i ponizej punktu rozdzielenia W lancuchu dostaw.

Artykui ma charakter przegladowego studium literatury i kreuje hip0
teze 0 znaczeniu punktu rozdzielenia dla ksztaltowania Wiezi miedzy0rga
nizacyjnych ze Wzgledu na ksztaltowanie atrakcyjnej pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa W szybko zmieniajacych sie uwarunkowaniach rynkowych.

2. Wspolczesne uwarunkowania konkurencyine i ich skutki
dla zarzadzania przedsiebiorstwami

W ostatnim czasie dosyé popularny jest poglad, najdobitniej Wyraiony
przez Rite McGrath (2013), 0 przemijajacej przewadze konkurencyjnej.
Autorka ta twierdzi, ze obecnie rmy sa zmuszone do dzialalnosci W Warun
kach falujacych irédel przewagi konkurencyjnej, a to powoduje Ze jak
k01Wiek Wykorzystanie bieiacych irédel konkurencyjnosci jest oczywiscie
korzystne, to gdy fala odplywa, petryfikowanie zasobéw przedsiebiorstwa
Wokéi tych irédei moze utrudniaé Wypracowanie przesianek kolejnej prze
Wagi (McGrath, 2013, s. 10). Wspélczesni menedierowie powinni zatem
Zmienié logike myslenia 0 konkurowaniu. Zmiana ta ma charakter stra
tegiczny i Wymaga odejscia 0d koncentrowania uwagi na rdzennej dZia1a1
nosci gospodarczej i porzucenia Wiary W trwalosé raz Wykreowanej prze
Wagi konkurencyjnej (McGrath, 2013, s. 6—7). Wiodqce przedsiebiorstwa
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buduja swoja przewage dzieki swoistemu ,,paczkoWaniu”, tzn. ogniskuja
plany Wokol areny swej dzialalnosci, a nie przemyslu, W ktorym byly i sa
obecne (McGrath, 2013, s. 9).

McGrath przywoluje dWie gry planszowe jako metafory ksztaltowania
przewagi konkurencyjnej. Metafora pierwsza to szachy, czyli strategiczna gra
polegajaca na zbijaniu pionkow przeciwnika i unieruchomieniu jego pionka
najwazniejszego. To postepowanie oddaje tradycyjne dzialanie i myslenie
0 konkurowaniu, W ktoryrn chodzi 0 zlikwidowanie konkurenta i przejecie
jego rynku. Druga jest metafora starochinskiej gry go, polegajacej na kla
dzeniu pionkow na planszy 0 361 polach W celu zakreslenia nimi Wiekszego
obszaru, nii to czyni konkurent. W tym Wypadku menedierowie powinny
staraé sic; zaoferowaé klientom jak najwieksza liczbe produktow, zwykle
komplementarnych Z punktu Widzenia Zachowan konsumenckich (McGrath,
2013, s. 12).

Jednym Z Wielu przykladow moie byé Apple Inc. Przedsiebiorstwo to
bylo postrzegane jako producent zaawansowanego sprzetu elektronicznego.
W ten obraz Wpisywal sie Z pewnoscia produkt pod nazwa ipod. Poniewaz
produkt ow pozvvalal na mobilne przechowywanie utWoroW muzycznych,
sluchowisk, filmoW i fotografii, to latWo moina bylo Wpasé na pomysl,
aby uiytkownik mogl dzielié sie tymi Zbiorami i pozyskiwaé je Z zewnatrz.
Umoiliwiala to funkcjonalnosé ipoda pozwalajaca laczyé sie Z internetem za
posrednictwem komputera. Apple przeksztalcil sWoj model biznesu Z inno
Wacyjnego producenta na integratora i brokera internetowego. Z czasem
Apple rozwinal sWa oferte, promujac takie iphone czy ipad. Kluczem do
sukcesu Apple okazalo sie sprzegniecie inteligentnego telefonu Z internetem
oraz opracowanie okolo 1000 aplikacji umozliwiajacych kazdemu dowolnie
ksztaltowaé swoj sposob komunikowania sie ze swiatem i budowania Wla
snych baz danych. Apple dostosowal sie do oczekiwan klientow i potrafil
zbudowaé model biznesu Wyzwalajacy aktywnosé uiytkownikow bedacych
posiadaczami jego urzadzen. (Fraser, 2009, s. 62 63).

Lucy Thomas i Richard D’Aveni (Thomas i D’Aveni, 2012, s. 9 11)
uwaiaja, ze jedna Z przyczyn szybkiego przemijania przewagi konkurencyj
nej jest wszechobecny dynamizm innowacyjny realizowany wzdluz calego
lancucha dostaw konkretnego przedsiebiorstwa, od poczatkowej eksploatacji
suroWcoW az do klienta finalnego, na dodatek przez caly czas istnienia tego
lancucha. Uksztaltowana pozycja konkurencyjna nie jest Wobec tego W iad
nym momencie trwala, przeciwnie — jej irodla podlegaja nieustannej erozji.
Zdobycie przewagi konkurencyjnej rzadko jest wynikiem posiadania jakichs
szczegolnych zasobow, bo co najwyiej mogly one byé powodem sukcesu
W przeszlosci, a Z punktu Widzenia nieznanej przyszlosci sa zwykle blokada
rozWoju przedsiebiorstwa. Dostosowanie do nowej sytuacji konkurencyjnej
przypomina istote konkurowania W sensie schumpeterowskim i po prostu
Wymaga destrukcji posiadanych zasobow. Preferowane jest Wydostanie sie
Z ,,klatki zas0boWej” poprzez jej rozmontowanie. Utrzymywanie zdolnosci
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do strategicznego manewrowania zasobami Wprowadza do przedsiebiorstwa
nieustanna plynnosé, czyli chaos. Na konkurencyjnym rynku Wymaga to
zdobycia przewagi nad rywalami ekonomicznymi.

Wedlug Rity McGrath i Iana Macmillana menedierowie Wiekszosci
przedsiebiorstw podejmuja decyzje W tej dziedzinie na podstawie falszy
Wych przeslanek o stabilnosci systemu konkurencyjnego, mozliwosciach sta
lego powiekszania udzialu W rynku i pewnosci prognozowania finansowego
(McGrath i Macmillan, 2009, s. 29). Jest to zaloienie kontrfaktyczne, bowiem
obecnie nie mozna mowic o uwarunkowaniach konkurowania umozliwiaja;
cych Wypracowanie jakiejkolwiek trwalej przewagi konkurencyjnej. Kluczowe
Znaczenie ma tu dorobek Garry Hamela i Coimbatore Prahalada oraz ich
opinia, Ze obecnie konkurencyjna moie byé tylko ta firma, ktora na pod
stawie sWych kluczowych kompetencji potrafi Wyprzedzié rywali rynkowych
W walce o udzial W rynku W przyszlosci (Hamel i Prahalad, 1999). Nieprze
Widywalnosé przedsiewzieé podejmowanych przez konkurentow oraz nie
moznosé prognozowania trendow popytu i W ogole zachowan konsumentow
tworza lacznie tzW. mglista przyszlosc biznesowa, W ktorej menedierowie
przedsiebiorstw dzialaja (Sull, 2005, s. 2). Wainym problemem strategicznym
staje sie zatem zidentyfikowanie i Wykorzystanie nadchodzacej okazji, szybko
eksploatowanej przez konkurentow, ktora moze byé dla przedsiebiorstwa
szansa, jesli zostanie dostrzeiona i Wykorzystana, albo zagrozeniem, jesli
Wykorzystaja ja inni (Bingham, Eisenhardt i Furr, 2011, s. 76).

Wedlug Rafala Krupskiego cecha vvyroiniajaca Wspolczesne zarzadza
nie przedsiebiorstwami jest daienie menedzerow do Wykorzystania okazji,
jakie pojawiaja sie W otoczeniu firmy. Oczywiscie przedsiebiorstwo powinno
dysponowac odpowiednia nadwyzka zasobow wewnetrznych, aby takie poste
powanie bylo strategicznie skuteczne i ekonomicznie oplacalne (Krupski,
2008, s. 157 159). Wspolczesnie podstaWoWym pytaniem jest, co moze byé
okazja mozliwa do Wykorzystania. Odpowiedi jest trudna Z poWodu coraz
intensywniejszego tzw. procesu utoWaroWienia. Proces ten ,,polega na tym,
Ze produkty i uslugi traca W oczach klientow swoja Wyjatkowosé, roznice
miedzy markami zacieraja sie, a jedyna cecha umoiliwiajaca odroinienie
jest cena. Walka konkurencyjna miedzy firmami zaczyna polegaé jedynie
na jej obnizaniu, co nieuchronnie prowadzi do zepsucia rynku i spadku
Zyskownosci firm uczestniczacych W takiej grze” (D’Aveni i Pilat, 2013,
s. 1). Tendencja ta powoduje, Ze Wiekszosc oferowanych produktow (dobr
i uslug) jest tanich. Wyzsze od przecietnych ceny po prostu eliminuja Z rynku.
Dodatkowo bardzo trudno jest zbudowaé atrakcyjna pozycje konkurencyjna
poprzez Wyroinienie sic na tle konkurentow. Klientow interesuja bowiem
bezposrednie Wartosci uiytkowe, a Wszelkiego rodzaju Wartosci dodane nie
maja sily przyciagania ich uWagi.

W opracowanym przez Instytut Lee Iacocca manifescie ,,21st Century
Manufacturing Enterprise Strategy. Report” Z 1992 r. mozna zapoznaé sie
ze sformulowana Wowczas prognoza o potrzebie przejscia od tradycyjnej
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dzialalnosci przedsiebiorstwa ku dzialalnosci opartej na paradygmacie agile
(Nagel, 1992). Agile ma umozliwié Wytwarzanie produktow projektowanych
na indywidualne zamowienie i dostarczanych We Wskazanym czasie klien
towi, produktow doskonalonych Wraz z rosnacymi Wymaganiami klienta, co
pozWala na Wydluzanie ich zycia i zmniejszanie roznic miedzy kolejnymi
ich generacjami, a takie umozliwia ksztaltowanie dlugookresowej lojalnosci
klienta poprzez Wlaczanie go W ow proces doskonalenia produktow i pod
trzymywania ich Wartosci uzytkowej (Nagel, 1992, s. 7). Rezultatem daienia
do zdobycia przez przedsiebiorstwo przewagi konkurencyjnej jest stosowanie
tzW. Zwinnego zarzadzania (agile management).

Obecne czasy stawiaja menedzerow przedsiebiorstw przed problemem,
jak jednoczesnie minimalizowac koszty dzialalnosci, zwlaszcza koszty zaopa
trzenia (bo przy stalych przychodach ze sprzedazy ich spadek zwieksza
Wytwarzana Wartosc) i zwiekszac dostosowanie oferty produktowej do zin
dywidualizowanych Wymagan konsumentow (klientow finalnych).

Dawniej, W okresie masowej produkcji i masowego marketingu, dyrek
tywa powodzenia biznesowego bylo daienie do uzyskiwania tzW. efektu
doswiadczenia, ktory obecnie nalezaloby zinterpretowaé Z punktu Widze
nia paradygmatu agile. Rozwiazanie Wskazanego problemu Wymaga Wla
snie uprzedniej dyskusji Wytycznej efektu doswiadczenia Z punktu Widzenia
zwinnosci przedsiebiorstwa.

3. Wspolbiezne uwarunkowania konkurowania i ich skutki
Efekt doswiadczenia byl od dawna postrzegany jako podstawa ksztalto

Wania strategii dzialalnosci gospodarczej pozwalajacej dazyé do sukcesyW
nej obniiki kosztow calkowitych. To przekonanie zostalo spopularyzowane
przez Bruce’a Hendersona Z Boston Consulting Group (Stern i Daimler,
2012). Zaklada ono, ze Z kazdym podwojeniem Wolumenu produkcji, jej
koszty spadaja o 10 do 30% W zaleznosci od branzy, W jakiej ma to miej
sce. Henderson Wskazywal, 2e Wyjasnienie poWodoW, dzieki ktorym oWo
zjawisko zachodzi, Wcale nie jest latwe. Mozna oczywiscie Wskazac na tzw.
efekt skali. Jest to prawidlowosé automatyczna. Poniewai kazda dzialal
nosé gospodarcza skutkuje powstawaniem kosztow zarowno zmiennych, jak
i stalych, to Wzrost skali dzialania nie ma Wplywu na jednostkowe koszty
Zmienne, ale ma WplyW na jednostkowe koszty stale. Te ostatnie spadaja
proporcjonalnie do Wzrostu Wielkosci produkcji (mianownik pozostaje staly,
a licznik rosnie, czyli Wartosé ulamka spada). Problem jednak W tym, ze
spadek jest proporcjonalny do Wzrostu produkcji i nie Wyjasnia skokowego
spadku kosztow z poWodu podwojenia produkcji.

Jednak, jak pisze Henderson, ,,efekt doswiadczenia jest obserWoWany
i moiliwy do zmierzenia W kaidym biznesie, W kaidym przemysle, dla kai
dego skladnika kosZtoW, Wszedzie”. Wedlug niego dzieje sie tak dlatego, ze
oprocz skali oddzialuja jeszcze inne czynniki. Po pierwsze, tym czynnikiem
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sa procesy uczenia sie. Zatrudnieni W przedsiebiorstwie zbieraja dosWiad
czenia, usprawniaja swa indywidualna i zespolowa prace oraz staja sie coraz
Wydajniejsi. Ten efekt nie jest automatyczny, bo Wymaga umotywowania
pracownikow do usprawniania pracy, czyli jest skutkiem jakosci pracy kic
rowniczej. Po drugie, istotnym czynnikiem jest tez rosnaca specjalizacja.
Juz od czasow Adama Smitha Wiadomo, ze Wzrost specjalizacji Wplywa
na Wzrost efektywnosci dzialalnosci. Pozwala lepiej dostosowaé kWalifika
cje pracoWnik6W do Wymagan stanowiska pracy i dokladniej opracowaé
Wzorce dzialalnosci. To tei jednak Wymaga Wysilku kierownictwa i nie ma
automatycznego charakteru. Po trzecie, czynnikiem sprawczym sa inWesty
cje, a scislej biorac oplacalnosc ekonomiczna podwyiszania technicznego
uzbrojenia pracy, ktore oczywiscie umozliwia Wzrost Wydajnosci pracy. Takie
W odniesieniu do tego czynnika nie mozna mowié o Wplywie automatycznym,
ale Wymagajacym racjonalnych decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez
kierownictwo. Poiniej zdano sobie sprawe Z jeszcze jednego czynnika, a mia
nowicie efektu negocjacyjno transakcyjnego. Zwrocil na to uwage Michael
Porter, Wskazujac, Ze poprzez Wlasciwe decyzje strategiczne moina budo
Waé uprzywilejowana pozycje negocjacyjna Z kontrahentami, doprowadzajac
W toku negocjacji do korzystniejszych Warunkow umownych Wspolpracy. To
jednak takie czynnik Wymagajacy Wysilku. Oddzialywanie laczne tych czyn
nikow kumuluje sie i z kaidym podwojeniem Wysilku moze manifestowaé
sie spadkiem calkowitych kosztow dzialalnosci o Wlasnie 10 do 30%.

Konkluzja Z powyzszych obserwacji i zarazem kardynalna zasada zarza;
dzania strategicznego jest oczyWista racjonalni menedierowie powinni
daiyé do jak najszybszego podwajania skali dzialalnosci W sWych przedsie
biorstwach. Ale obecnie konkurowanie odbywa sie, jak to Wyzej wskazano,
W mglistej perspektywie biznesowej i nie pozwala na proste daienie do
ciaglego zwiekszania udzialu W rynku poprzez oferowanie stale tego samego
produktu. Ksztaltowanie przewagi konkurencyjnej Wymaga zatem napietej
uWagi i uruchamiania nieustannych manewrow strategicznych, dzieki kto
rym przedsiebiorstwo staje sie zwinniejsze od swych konkurentow. Zwinne
przedsiebiorstwa sa blizsze rynkom, na ktorych dzialaja i potrafia szybciej
dostosowywaé sie do ewoluujacych Wymagan i oczekiwan klientow. Jest to
moiliwe dzieki strategicznemu przywodztwu Wewnatrz przedsiebiorstwa,
powszechnemu Wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych
oraz elastycznej Wspolpracy z dostawcami (Trzcielinski, 2011). Preferowana
jest Wiec zmiennosc poprzez innowacje. Cykl zycia produktu sie skraca.
Znaczenia nabiera umiejetnosc szybkiego dostosowania sie do zmieniajacych
sic Wymagan i oczekiwan konsumentow.

To dostosowanie zwyklo nazywaé sie zwinnoscia, a proces sterowania nim
zwinnym zarzadzaniem. W efekcie przedsiebiorstwo staje sie zwinne (agile

company). Zwinnosé biznesowa (business agalily) to zdolnosé do szybkiego
dostosowania sie W efektywny kosztowo sposob W odpowiedzi na zmiany
W otoczeniu biznesu (Tsourveloudi i Valavanis, 2002, s. 330). Najczestsza
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manifestacja zwinnosci przedsiebiorstwa jest zapewnienie szybkiej i kosz
toWo taniej reakcji na predko zmieniajace sie Wymagania i oczekiwania
klientow finalnych.

Joseph Pine przeanalizowal zmiany W otoczeniu biznesowym i metodach
zarzadzania W przedsiebiorstwach na przelomie lat 80. i 90. ubieglego Wieku
i na tej podstawie oglosil zmiane paradygmatu ich dzialalnosci. Zmiana ta
polegala na odejsciu od masowej produkcji i przejsciu do jak to okreslil
masowej kastomizacji produktow, czyli na uelastycznieniu dzialalnosci

gospodarczej oraz bardzo szybkim odpowiadaniu na modyfikacje popytu
rynkowego (Pipe, 1999, s. 44). Zmiana ta jest konieczna, bowiem Wymaga
nia klientow finalnych staly sie zroznicowane, co spowodowalo likwidacje
masowych iynkow i ich fragmentyzacje do postaci nieduiych niszy qmkowych
aktywizujacych popyt W roznym czasie. System produkcyjny przedsiebiorstwa
powinien Wobec tego staé sie bardziej elastyczny, aby bez szkody dla Wynikow
finansowych szybko zmieniaé strukture asortymentowa oferty produkcyjnej
i W oplacalny sposob dostarczaé na rynek produkty o bardzo krotkim cyklu
Zycia (Pipe, 1999, s. 45 46). W konsekwencji ksztaltowanie konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa dzieki efektowi doswiadczenia staje sie bardzo trudne.

Zwinne zarzadzanie przedsiebiorstwem Wymaga Wyksztalcenia czterech
podstawowych atrybutow dzialalnosci, a mianowicie (Trzcielinski, 2011,
s. 75 121):
1. Bystrosci, ktora polega na umiejetnosci Wychwytywania okazji potencjal

nie oplacalnych dla Wykorzystania przez przedsiebiorstwo. Wyspecjalizo
Wane komorki organizacyjne powinny Wykazaé sie specjalna spostrzegaW
czoscia W identyfikowaniu okazji nie tylko W ramach tradycyjnej domeny
dzialalnosci, lecz takie W zwiazku 2 obserwowanymi albo przewidywanymi
zachowaniami klientow, dla ktorych nowa oferta produktowa moze oka
zaé sie Wyjatkowo atrakcyjna.

2. Elastycznosci, ktora polega na ksztaltowaniu szerokiego zakresu poten
cjalnej dzialalnosci gospodarczej. Jesli przedsiebiorstwo ma rozwijaé sie
nie W ramach sWej rdzennej domeny dzialalnosci, lecz na arenie moz
liWych zachowan konsumenckich potencjalnych klientow, to powinno
byé Zdolne do realizacji bardzo zroinicowanych dzialan gospodarczych.
W istocie chodzi tu o budowanie uniwersalnego aparatu zasobowego.
Zreszta potencjal Zasobowy nie musi Wynikaé Wylacznie Z Wlasnych
kompetencji, poprzez alianse strategiczne czy outsourcing moiliwe jest
korzystanie Z potencjalu skooperowanych jednostek trzecich.

3. Inteligencji, ktora polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i W odpowied
nich chWilach Wykorzystywaniu Wiedzy o otoczeniu, okazjach W nim oraz
metodach ich Wykorzystania. Inteligencja jest rezultatem ksztaltowania
atrybutow organizacji uczacej sie, ktora jak to opisywal Peter Senge
potrafi doskonalié umiejetnosci Wlasnych pracownikow, potrafi dosko

nalic Wlasne zasady i procedury dzialalnosci oraz potrafi rekonfigurowac
Wlasna dzialalnosé.
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4. Sprytu, ktory polega na przezwycieianiu Wszelkich trudnosci i na sku
tecznych vvykorzystywaniu dostrzezonych okazji. Czesto jest to zwiazane
Z koniecznoscia pokonania stereotypow dzialania, ktore bedac skutecz
nymi W przeszlosci, z punktu Widzenia nowych okazji moga okazywaé sie
schematem Wyuczonej niesprawnosci. Odwaga W mysleniu i sklonnosé
do podejmowania uzasadnionego ryzyka jest istota tej cechy. PonieWaZ
planowanie finansowe W Warunkach mglistej przyszlosci biznesowej jest
zawodne, to pozornie nieoplacalne ekonomiczne projekty moga pro
Wadzic do skutecznego Wykorzystania pojawiajacych sie okazji i W ten
sposob budowac konkurencyjnosé przedsiebiorstwa.
Atrybuty te determinuja stopien Zwinnosci kaidego przedsiebiorstwa,

ale moga one przyslugiwaé z roinym nasileniem poszczegolnym zasobom
konstytuujacym przedsiebiorstwo. W Zaleinosci od tego, jaka kategoria zaso
boW jest podstawowym medium W ksztaltowaniu zwinnosci przedsiebiorstwa,
moina Wyroinié nastepujace modele Zwinnosci firmy (Trzcielinski, 2011,
s. 123 131):
1. Zwinnosé technologiczna, ktorej istota jest zakres potencjalnej dzialalno

sci gospodarczej firmy. Im jest on szerszy, tym bardziej przedsiebiorstwo
jest uniwersalne technologicznie. Oczywiscie znaczenie ma tu aspekt
ekonomiczny zwiazany Z kreowanymi kosztami stalymi. Zwykle bowiem
Wzrost uniwersalnosci jest skutkiem liczniejszego parku maszynowego,
a to podnosi diwigany koszt staly.

2. Zwinnosé finansowa, toisama Z dysponowanymi przez przedsiebiorstwo
Wolnymi srodkami pienieinymi. Jest bezsporne, Ze zwinnosé Wzrasta,
gdy firma ma mozliwosci inWestoWania W kazdej chWili W majatek, pra
cownikow czy W rynek. Wiadomo jednak, ze istnieje optimum plynnosci
finansowej charakterystyczne dla konkretnego przedsiebiorstwa. Czasami
jednak spryt polega na przekraczaniu kanonow Zarzadzania finansami,
bo to umozliwia skuteczniejsze Wykorzystywanie okazji i budowe Wiekszej
konkurencyjnosci.

3. Zwinnosé spoleczna dotyczy zasobow ludzkich zatrudnianych przez przed
siebiorstwo. Podstawowymi kryteriami charakteryzujacymi poziom tych
zasobow sa: po pierwsze, kompetencje pracownikow im sa one Wyisze,
tym lepiej Z punktu Widzenia zwinnosci; po drugie charakter stosunku
pracy, tzn. jego forma prawna i zwiazana Z nia elastycznosé zatrudnienia
(zwinnosc jest tym Wieksza, im przedsiebiorstwo latWiej i taniej moze
sobie pozwolié na pozyskiwanie i zwalnianie pracownikow); po trzecie
forma organizacji pracy, czyli osiagniety punkt na kontinuum mie

dzy praca indywidualna a praca zespolowa. Praca zespolowa pozwala
na Wyksztalcenie silnych zwiazkow spolecznych i kooperacyjnych Wsrod
zatrudnionych, co nasila stopien zwinnosci przedsiebiorstwa.
Dyrektywa Wynikajaca Z efektu doswiadczenia pozostaje W relacji sprzecz

nosci do Wymagania zvvinnego dostosowania do otoczenia. W ten sposob
ujawnia sie swoisty paradoks: uWarunkoWania konkurowania Wywoluja pro
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ces utoWaroWienia, a znana i opanowana strategia efektu doswiadczenia,
ktora pozwala na obniike kosztow dzialalnosci i W konsekwencji cen produk
toW, nie moze byé stosowana. Zwinnosé oznacza przeciez stala zmiennosé
i niemoznosé nastawiania sie na masowosc dzialalnosci gospodarczej. Jednak
jesli dzialalnosé gospodarcza ujaé nie W perspektywie pojedynczego przedsie
biorstwa poszukujacego irodel sWej konkurencyjnosci, lecz W perspektywie
ciagu firm tworzacych lancuch dostaW nakierowany na satysfakcjonowanie
klienta finalnego, to pogodzenie efektu doswiadczenia Ze zwinnoscia staje
sie osiagalne.

4. lstota punktu rozdzielenia i iego konsekwencie
dla ksztaltowania wiezi miedzyorganizacyjnych
przedsiebiorstw

Jesli rozwazyé tzW. rozszerzony lancuch dostaw przedsiebiorstwa jako
ciag dostaWcoW roznego stopnia i dalej odbiorcow roinego stopnia az
po klienta finalnego, to Z punktu Widzenia maksymalnego dostosowania
atrybutow produktu koncowego do Wymagan klienta finalnego ostateczne
decyzje produkcyjne poWinny byé podejmowane jak najbliiej tegoz klienta.
Skutek jednak jest taki, ze produkcja staje sie maksymalnie skastomiZo
Wana i o efekcie doswiadczenia nie ma moWy. Daienie do jego dyskon
towania Wymaga odroczenia decyzji produkcyjnych. Termin odroczenie
(postponement) oznacza opoinianie decyzji o koncowej charakterystyce
produktu, aby uzyskac maksymalnie moiliwa Zgodnosé Z Wymaganiami
klienta finalnego i tym samym aby zapobiec poWstaWaniu nadmier
nych zapasow Wyrobow gotowych niedostosowanych do popytu (Rietze,
2006, s. 17).

W kazdej z brani i W odniesieniu do kaidego rynku to odroczenie
powinno byé inaczej projektowane. Czynnikiem je opisujacym jest relacja
czasu realizacji produkcji do czasu oczekiwania klienta na dostawe produktu,
czyli tzW. Wskainik P/D, gdzie P oznacza czas produkcji zaplanowanych
produktow liczony lacznie Z czasem dostawy Wymaganych czynnikow pro
dukcji, a D akceptowany przez klienta maksymalny czas oczekiwania na
dostawe produktu. (Mather, 1998, s. 34 36).

Jesli D jest znacznie dluisze od P, to jest to przypadek projektowania
i produkcji na indywidualne zamowienie klienta. Jesli D jest troche dluisze
od P, to produkcja jest realizowana Wedlug standardowego projektu i jedy
nie koncowe detale produktu sa Wykonywane na indywidualne Zyczenie
klienta. Jesli D jest krotsze od P, to jest to produkcja na magazyn Wyrobow
finalnych, a klient oczekuje tylko na kompletacje produktu i dostawe. Jesli
D jest rowne zero, to znaczy ie produkty zostaly dostarczone na polke
sklepu i decyzja o Zakupie jest rownoznaczna Z otrzymaniem produktu. Jesli
D jest rowne zero i P jest rowne zero, to znaczy Ze produkt ma charakter
cyfrowy (Fogarty, Blackstone i Hoffman, 1991, s. 2 3).
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Zmienna niezaleina jest tu D, bo na konkurencyjnym rynku przedsiebior
stwa daze, do maksymalizowania jakosci obslugi klienta. Funkcja opisana na
P zalezy od Wlasciwosci stosowanych techniki, technologii oraz sprawnosci
lancucha dostaw i W odniesieniu do tych parametrow nalezy poszukiwac
innoWacji.

Z punktu Widzenia menediera pierwotne jest podjecie decyzji o Wybo
rze podstawowego kryterium decyzyjnego co do ksztaltowania planu dzia
lalnosci gospodarczej. DWa Zasadnicze Warianty pozostajace do dyspozycji
to: po pierwsze, planowanie produkcji na podstawie prognozy popytu oraz
po drugie, planowanie produkcji na podstawie dysponowanego portfela
zlecen.

Prognozowanie popytu odwoluje sie do ilosciowych i jakosciowych
metod szacowania ilosci produktu (dobr lub uslug), ktore nabywcy beda
sklonni kupic W zaloionym horyzoncie czasowym. Dysponujac taka prognoza
Z dostatecznym Wyprzedzeniem czasowym, menedierowie przedsiebiorstwa
moga precyzyjnie zaplanowac inwestycje oraz procesy kooperacji, zaopatrze
nia i produkcji, aby W konsekwencji na tej podstawie uruchomié rzeczywiste
przeplywy W lancuchu dostaW. Zarzadzanie ma technokratyczny charakter
i jest Weiyfikowane expost przez realnie osiagane Wyniki ekonomiczno finan
soWe. Dzialalnosé gospodarcza oparta na dysponowanym portfelu Zlecen
polega na uruchomieniu produkcji pod precyzyjne zamowienie i zbliza sie
do kategorii produkcji jednostkowej. Nie ma produktow rynkoWo nietra
fionych, ale kosztem duzej elastycznosci i czestego przezbrajania systemu
logistyczno operacyjnego. Oczywiste staje sie pytanie o to, jak sprawié, aby
maksymalnie dyskontowaé efekt skali i jednoczesnie maksymalnie dostoso
WyWaé produkt do Wymagan klienta finalnego. Innymi slowy, jest to pytanie
0 punkt rozdzielenia miedzy Zaplanowana produkcja masowa a reaktywna
produkcja na zamowienie.

Z teoretycznego punktu Widzenia mozliwe sa tu nastepujace przypadki
(Mather, 1998, s. 34 36):

produkcj a na magazyn punkt rozdzielenia na Wyjsciu z magazynu Wyro
bow gotowych, czyli caly Wejsciowy i Wewnetrzny lancuch dostaw jest
ksztaltowany na podstawie prognozowanego popytu;
produkcja modulowa Z montazem na zamowienie punkt rozdziele
nia przed montownia i Wykanczalnia, czyli produkcja, Wejsciowy i czesé
Wewnetrznego lancucha dostaw sa ksztaltowane na podstawie prognozo
Wanego popytu, koncowe ogniwa Wewnetrznego lancucha dostaw i Wyj
sciowy lancuch dostaw sa ksztaltowane na podstawie realnego portfela
zamowien;
produkcja na Zamowienie punkt rozdzielenia na granicy miedzy Wejscio
Wym lancuchem dostaw a Wewnetrznym i Wyjsciowym lancuchem dostaw,
czyli procesy Zaopatrzeniowo kooperacyjne sa ksztaltowane na podsta
Wie prognozowanego zapotrzebowania zaopatrzeniowego, a Wewnetrzny
i Wyjsciowy lancuch dostaw na podstawie realnego portfela zamowien;
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produkcja projektowana dla klienta albo Wspolprojektowania z klien
tem punkt rozdzielenia jest ulokowany na poczatku lancucha dostaw,
czyli calosé jest ksztaltowana na podstawie nie tyle naWet realnego port
fela zamowien, ile potencjalnego portfela, precyzowanego dla klienta
lub z klientem na kazdym z ogniw produkcji.
Powyiej punktu rozdzielenia konieczne jest poszukiwanie mozliwosci

dyskontowania efektu doswiadczenia, poniiej punktu rozdzielenia zarza
dzanie powinno przybieraé atrybuty zwinnego przedsicbiorstwa.

Dylemat ustanowienia punktu rozdzielenia moie byé interpretowany
W szerszym kontekscie. Od daWna toczy sic dyskusja, czy zarzadzanie to
bardziej profesja, czy sztuka. Joseph Massie dowodzil, ie traktowanie zarza;
dzania jako dzialalnosci opartej na naukowych podstawach oznacza vvyko
rzystanie rygorystycznie Zgromadzonej Wiedzy o dzialalnosci praktycznej,
a sztuka to vvykorzystanie talentu do osiagania zalozonych celow (Massie,
1967, s. 24). Niewatpliwie W procesie zarzadzania W ogole, W tym W zarza
dzaniu lancuchem dostaW, menedzerowie Wykorzystuja zarowno Wiedzc
naukowa, jak i Wlasne talenty: ,,sama tylko Wiedza naukowa nie stanowi
rckojmi sukcesu W praktyce zarzadzania oraz spraWne zarzadzanie
Wymaga (...) Wiele talentu i nie mniej artyzmu” (Banaszyk, 1990, s. 86).

Od poczatku lancucha dostaW az do punktu rozdzielenia chodzi o mak
symalizowanie racjonalnosci ekonomicznej dzialalnosci przedsicbiorstwa,
Z kolei od punktu rozdzielenia ai do konsumenta (klienta finalnego) chodzi
o ksztaltowanie jego satysfakcji. Racjonalnosé ekonomiczna jest rozumiana
jako dzialanie optymalizujace funkcjc celu, czyli inaczej jest to Wybor takich
metod dzialania, dzicki ktorym optymalnie sa osiagnicte zaloione (zaplano
Wane) rezultaty (Gerrald, 2002, s. 1). Optymalnie W sensie ekonomicznym,
to znaczy W klasycznym ujcciu maksymalizujac zysk. Z kolei ksztaltowanie
satysfakcji konsumenta odbywa sic poprzez maksymalizacjc jego uiytecZno
sci, czyli zadowolenia odczuwanego Z tytulu konsumpcji danego produktu
(dobra lub uslugi) (Ek0n0mia..., 2003, s. 65).

Dzialalnosc gospodarcza prowadzona powyzej punktu rozdzielenia jest
W calosci sterowana decyzjami menedzerskimi, nie jest bowiem kierowana
na rynek. Zalozonym rezultatem jest planowana Wielkosé i struktura produk
toW W magazynie rozdzielajacym dWie logiki zarzadzania kanalem dostaW.
Stosowana funkcja celu to minimalizacja calkowitych kosztow dzialalnosci
gospodarczej, W tym kosztow Zaopatrzenia. Ukrytym zalozeniem pozostaje
oczywiscie przekonanie, ie im mniejsze koszty, tym Wickszy zysk. Zysk nie
moze tu byc kryterium optymalizacji, bowiem brak kontaktu z rynkiem unic
mozliwia dokonywanie pomiaru przychodow ze sprzedaiy. Minimalizowanie
kosztow dzialalnosci Zaklada eliminowanie Wszelkiego marnotraWstWa.

Wedlug Stefana Lachicwicza i Marka Matejuna najlepsza koncep
cja racjonalizujaca poszukiwanie sposobow eliminowania marnotrawstwa
jest tzw. koncepcja lean, bo ,,jest ukierunkowana na oszczcdnosé nakla
doW (kosztow), z jednoczesnym Wzrostem Wynikow uzytecznych (jakosci,
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Wydajnosci, obslugi)” (Lachiewicz i Matejun, 2010, s. 76). To eliminowanie
marnotrawstwa, czyli uiywajac terminologii spopularyzowanej przez Taiichi
Ohno, eliminowanie mnda, oznacza pozbywanie sic Wszystkiego, co W Zaden
sposob nie przyczynia sic do realizacji zalozonych rezultatow. Mada W pro
cesie produkcyjnym (gemba) pojawia W zwiazku z: defektami W produkcji
(odpady, blcdy itp.), nadprodukcja (brak koordynacji, Wczesniejsze zuzycie
materialow, niepotrzebne zuzycie pracy zywej itp.), nadmiernymi zapasami
(magazyny podrcczne na kaidym etapie produkcji, a takie straty Z tytulu
starzenia sic zapasow itp.), nadmiernym zatrudnieniem (za duzo pracoWni
k6W, za niska Wydajnosc pracy, bezproduktywna aktywnosé itp.), niewlasciwa
technika i technologia (nienowoczesnosé, niepotrzebne operacje itp.), ocze
kiwaniem (brak zajccia, brak synchronizacji procesow itp.) oraz transportem
(niewydajny, Zbyt dlugi Wynikajacy Ze zlego rozplanowania stanowisk pracy
itp.) (Ohno, 1988, s. 41).

Bez perspektywy lean zarzadzanie lancuchem dostaw traci Walor racjo
nalnosci Z poWodu czcsto pojawiajacego sic tzW. efektu byczego bicza.
Paradoksalnie jest on Wynikiem indywidualnej racjonalnosci menedierow
Z poszczegolnych ogniw la cucha dostaw, poniewaz przetwarzanie informacji
o Wymaganiach zaopatrzeniowych trWa W czasie (dlatego bezpiecznie jest
utrzymywaé zwickszone zapasy), ceny zaopatrzeniowe sa zmienne (zapasy sa
Wyrazem gry na ich zwyzkc) oraz pozycj a transakcyjna Wymaga niezaleznosci
(zapasy ja daja) (Heikkila, 2002, s. 751).

Lean ma jednak takze aspekt zwiazany Z Zaufaniem i empatia. PoWy
iej punktu rozdzielenia determinanta, dzialalnosci jest ustalony plan i on
powinien byé najtaniej Wykonany przez zgodne zaangaiowanie Wszystkich
ogniW lancucha dostaw. Czynnikiem ryzyka jest oczywiscie zmiennosc. ,,Lean
zarzadzanie zaklada redukcjc zmiennosci czasu realizacji zadan poprzez stan
daryzacjc procedur pracy oraz (...) redukcjc zmiennosci dostaw przez part
nerstWo i inne formy kooperacji dostawca odbiorca” (Arnheiter i Maleyeff,
2005, s. 10). Standaryzacja i kooperacja staja sic przeslankami racjonalizacji
dzialalnosci gospodarczej. Lancuch dostaw zaczyna byc osia, Wzdluz ktorej
menedzerowie kreujq kapital intelektualny sWych przedsicbiorstw. Zarza
dzanie lancuchem dostaw posiada zatem, poza aspektem technokratycz
nym (standardy i harmonogramy), takie aspekt spoleczny (zaangaiowanie
i zaufanie).

Powyzej punktu rozdzielenia Wiczi micdzyorganizacyjne przedsicbiorstw
tworzacych rozszerzony lancuch dostaw polegaja na scislej kooperacji i Wyso
kim stopniu zaufania. To zaufanie pozvvala nawet na zastosowanie metody
CPFR (Collaborative Planning, Forecating and Replenishment), czyli Wspolnego
planowania, prognozowania i uzupelniania zapasow. Znaczaco obniia to
koszty zaopatrzenia i gospodarki materialowej oraz przyspiesza reakcjc na
Zmieniajaca sic charakterystykc popytu. Ten typ Wspolpracy oferuje ogromny
potencjal do Wyrainej poprawy Wydajnosci lancucha dostaw poprzez Wspolne
planowanie popytu, planowanie produkcji, synchroniczna logistykc i plano
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Wanie rozvvoju nowych produktow (Attaran, 2007, s. 395). Dzicki Wicziom
micdzyorganizacyjnym opartym na scislej Wspolpracy i zaufaniu Wiele auto
nomicznych przedsicbiorstw kreuje sieé gospodarcza. Wspolpraca przedsic
biorstw W ramach sieci rozWija sic dzicki dwom autonomicznym, ale poWia
zanym ze soba interakcjom, a mianowicie: po pierwsze, dzicki procesom
Wymiany (informacji, dobr, uslugi i zwiazkow psychospolecznych) i po drugie,
dzicki procesom adaptacji (personalnej, technicznej, prawnej i administra
cyjnej) (Halldorsson, Kotzab, Mikkola i Skjot Larsen, 2007, s. 287).

Niekiedy zwraca sic uwagc, ie tradycyjna opozycja: hierarchia czy rynek
jest uzupelniona o trzeci Wariant, Wlasnie sieé przedsicbiorstw. W ramach
sieci, Z jednej strony, pojawiaja sic autonomiczne przedsicbiorstwa pro
Wadzace Wlasny rachunek ekonomiczny i kalkulujace oplacalnosc sWych
przedsicwzicé gospodarczych, lecz Z drugiej strony, jednoczesnie Wchodza
one W tak scisla Wspolpracc gospodarcza, ze zaczynaja jakby tworzyé jeden
organizm ekonomiczny. Siec przedsicbiorstw laczy Wicc atrybuty dobroWol
nych transakcji Z atrybutami administracyjnych Wzajemnych relacji. Wedlug
Waltera Powella obok stosunkow ekonomicznych Wykorzystujacych orga
nizacyjna formc rynku albo hierarchii, obecnie coraz czcsciej spotyka sic
formc sieciowa, (PoWell, 1990, s. 301 305).

Poniiej punktu rozdzielenia, W kierunku klienta finalnego decyzje ekono
miczne powinny byc podejmowanc zupelnie inaczej. Nie chodzi tu bowiem
o maksymalizacjc oszczcdnosci, lecz 0 maksymalizacjc uiytecznosci produktu
(dobra albo uslugi) dla odbiorcy. Na tym Wlasnie polega masoWa kastomi
zacja produktow. Chodzi o to, by ich atrybuty byly W najwyiszym moZliWym
stopniu dostosowane do Wymagan indyvvidualnych klientow. Oznacza to
jednak radykalna zmianc istoty zwiazkow micdzy przedsicbiorstwem (a Wl8.
sciwie kompleksovvym lancuchem dostaw albo nawet logistyczna siecia firm)
a klientem finalnym. Wlasciwa dla tradycyjnej ekonomii orientacja trans
akcyjna jest coraz silniej Wypierana przez Wspolczesna orientacjc relacyjnq,
Wsparta technologiami informacyjno komunikacyjnymi (Addis i Holbrook,
2001, s. 53). Klasyczna jui technika jest zarzqdzanie relacjami z klientami
(CRM), lecz dla uzyskania efektu zwinnosci to jui za malo i rozwija sic
zarzadzanie doswiadczeniem klienta (CEM). Wykorzystywany W toku CEM
tzW. social CRM jest Wedlug Paula Greenberga filozofia i strategia
biznesowa Wykorzystujaca technologic informacyjno komunikacyjna, W celu
Wciagniccia klienta W dyskusjc pozwalajaca kreowac dWustronne korzysci
(Greenberg, 2009). CEM jest dzialalnoscia Wykorzystujaca takie na przyklad
platformy spolecznosciowe, jak Facebook, Google+, Linkedln czy Twitter.

CEM to jednak cos innego niz CRM. Roznice dotycza tego, Ze (Meyer
i Schwanger, 2007, s. 4):

CEM pozwala ustalié, co klient mysli o firmie, natomiast CRM pozwala
poznaé, co klient Wie 0 firmie;
CEM realizuje sic W czasie rzeczywistym, natomiast CRM umoiliwia
analizc ex post;
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CEM opiera sic na ukierunkowanych badaniach obserwacyjnych, nato
miast CRM na badaniach rynku i sledzeniu sprzedaiy;
CEM ma Wiodacy charakter, gdyz identyfikuje lukc micdzy oczekiWa
niami a doswiadczeniem, natomiast CRM Wspiera sprzedaz krzyzowa,
bo pozwala kompletowaé ofertc dla klienta.
Wyniki badan opublikowane przez Boston Consulting Group pokazuja,

ie 89% respondentow Wywodzacych sic z kierownictwa komorek marketin
gowych podejmuje decyzje, uwzglcdniajac przeslanki zbierane poprzez social
media, a 82% sposrod nich jest zdania, ze social media maja powazny Wplyw
na swiadomosc marki oferty produktowej ich przedsicbiorstw. Ponadto spo
srod ponad 3 tysiccy reprezentantow Wyzszego kierownictwa pionow marke
tingowych firm z czolowej setki najpopularniejszych rankingow biznesowych
W USA az 77% Wskazalo W 2012 r., ze obserwacja social rnediow jest Waina
funkcja marketingowa, a odsetek ten Wzrosl o 6 punktow procentowych
W ciagu 2010 r. i 0 4 punkty W ciagu 2011 r. (Berkman, 2013).

Ponizej punktu rozdzielenia zmienia sic Wobec tego logika Wiczi mic
dzyorganizacyjnych laczacych przedsicbiorstwa bcdace ogniwami lancucha
dostaw prowadzacego do klienta finalnego. Punkt rozdzielenia nie zawsze
jest ulokowany bezposrednio przed klientem finalnym, czyli byWa Ze W lan
cuchu dostaw jest jeszcze kilka firm micdzy punktem rozdzielenia a klientem
finalnym. Ponad tym punktem Wiczi laczace firmy opieraja sic na zaufaniu
i dazeniu do minimalizacji calkowitych kosztow dzialalnosci, czyli na kre
owaniu Wartosci dla kolejnego ogniwa lancucha dostaw, tzn. maja swoiscie
tloczacy charakter poprzednicy W lancuchu dostaw kreuja Wartosé eko
nomiczna dla nastcpcow. Ponizej punktu rozdzielenia Wiczi micdzyorga
nizacyjne maja przeciwstawna logikc, mianowicie to nastcpcy W lancuchu
dostaw dostarczaja poprzednikom Wiedzc pozwalajaca uruchomic Wlasciwe
sytuacyjnie Zachowania ekonomiczne. Nie moina zatem jui mowié o kre
oWaniu Wartosci dla odbiorcy, lecz naleiy moWic o Wspoltworzeniu Wartosci
przez dostawcc i odbiorcc. Ta logika ma jakby ssacy charakter.

5. Podsumowanie
Powyzsza analiza pokazuje, ie Wiczi micdzyorganizacyjne W tradycyjnej

gospodarce sq oparte na transakcjach dokonujacych sic na rynku. Wiczi
micdzyorganizacyjne W gospodarce charakteryzujacej sic plynnoscia irodel
przewagi konkurencyjnej:

W odniesieniu do przedsicbiorstw powyzej punktu rozdzielenia W rozsze
rzonym lancuchu dostaw sa oparte na relacjach kooperacji najczcsciej
sterowanej przez kooperanta czynnego;
W odniesieniu do przedsicbiorstw poniiej punktu rozdzielenia W rozsze
rzonym lancuchu dostaw sa oparte na Wspolpracy Wspoltworzacej Wartosé
ekonomiczna sterowana najczcsciej przez kooperanta biernego (albo
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Punkt rozdzielenia jako determinanta wiezi miedzyorganizacyjnych przedsiebiorstw

quasi biernego, jesli uwzglcdnié jego Wklad W ksztaltowanie produktu
przez kooperanta czynnego).
Powyzej punktu rozdzielenia obowiazuje strategia lean, czyli daienie

do maksymalnego Wykorzystania efektu doswiadczenia i przede Wszystkim
minimalizacja calkowitych kosztow dzialalnosci gospodarczej. Ponizej punktu
rozdzielenia obowiazuje strategia agile, czyli Zwinne zarzadzanie maksy
malizujace funkcjc uzytecznosci konsumenta niekoniecznie z nastawieniem
na bezwzglcdna minimalizacjc kosztow dzialalnosci, przeciwnie zachowania
sprytne czasem naruszaja klasyczne zasady zarzadzania przedsicbiorstwem.
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