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Zjawisko asymetrii informacji pomi dzy dostawc  a odbiorc  w przedsi wzi ciach informatycznych 

realizowanych na bazie outsourcingu stanowi istotne zagadnienie, które ma wp yw na ca y cykl ycia 

projektu informatycznego. Asymetria informacji jest immanentn  cech  transakcji na rynku informatycznym, 

któr  wed ug autora nale y wzi  pod uwag  przy analizie skuteczno ci przedsi wzi  informatycznych. 

Celem niniejszego artyku u jest syntetyczne przedstawienie bada  autora dotycz cych zjawiska asyme-

trii informacji w projektach informatycznych. Konkluzje mog  by  interesuj ce zarówno dla praktyków 

gospodarczych, jak i dla teoretyków informatyki ekonomicznej.
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The phenomenon of information asymmetry between the supplier and the client in IT projects based on 

outsourcing is an important issue that affects the entire life cycle of an IT project. Information asymmetry is 

an inherent feature of transactions in the IT market, which should be considered while analysing IT project 

success. The aim of this article is to summarise my research concerning information asymmetry in IT 

projects. The conclusions may be interesting both for practitioners and theorists of business informatics.
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1. Wprowadzenie

Genez  podj cia prac badawczych zwi zanych z zjawiskiem asymetrii 
informacji pomi dzy dostawc  a odbiorc  w przedsi wzi ciu informatycznym 
wykorzystuj cym outsourcing by  paradoks outsourcingu informatycznego 
(Auksztol, 2008), przejawiaj cy si  intensywnym rozwojem koncepcji w lite-
raturze przedmiotu przy jednoczesnym wysokim wska niku niepowodze  
przedsi wzi  informatycznych (Hirschleim i Lacity, 2000; Berthelemy, 
2008). Krytyczna analiza publikacji wskaza a stan, w którym badania doty-
cz ce przedsi wzi  informatycznych realizowanych z wykorzystaniem outso-
urcingu nie uwzgl dniaj  w dostatecznym zakresie czynników wp ywaj cych 
na jego powodzenie (Auksztol, 2008; Wachnik, 2015a).

Istotnym ograniczeniem bada  dotycz cych przedsi wzi  informatycz-
nych jest dominacja perspektywy szko y neoklasycznej. Konsekwencj  per-
spektywy szko y neoklasycznej w przypadku analizy zjawiska przedsi wzi cia 
informatycznego jest niepe no  obrazu badanego zjawiska, uwidaczniaj ca 
si  w takiej argumentacji badaczy jak za o enie, e strony posiadaj  doskona  
informacj , racjonalno  w podejmowaniu decyzji, interesy zatrudnionych, 
sprzeczno  interesów klienta i dostawcy, specyficzne cechy kontraktów, 
ograniczone uwzgl dnienie aspektów behawioralnych. Dzi ki dostrze eniu 
problemów pomijanych przez teori  neoklasyczn  wykszta ci y si  nast pu-
j ce wspó czesne teorie dzia ania przedsi biorstw: behawioralna, kontraktów, 
Leibensteina, agencji oraz elementy tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej 
(Czarny i Miro ski, 2005). Badania literaturowe autora wykaza y, i  przed-
stawione teorie wykorzystuje si  z coraz wi kszym nasileniem do bada  
nad przedsi wzi ciami informatycznymi z wykorzystaniem outsourcingu1.

Celem bada  autora jest rozpoznanie istoty, przyczyn oraz konsekwencji 
asymetrii informacji pomi dzy dostawc  a odbiorc  w projekcie informa-
tycznym.

Pierwsze dwie cz ci przedstawiaj  studia literaturowe podejmuj ce pro-
blem specyfiki badanych przedsi wzi  informatycznych oraz zjawiska asy-
metrii informacji. W drugim podrozdziale zosta a przedstawiona metodyka 
bada . W kolejnych cz ciach artyku u zaprezentowano rezultaty bada  
z zakresu asymetrii informacji, przyczyn oraz konsekwencji asymetrii infor-
macji. Artyku  ko czy omówienie sposobów redukcji asymetrii informacji 
oraz podsumowanie.

2. Specyfika przedsi wzi  informatycznych

W literaturze polskoj zycznej system informatyczny definiuje si  z regu y 
w kontek cie systemu informacyjnego umo liwiaj cego przekszta cenie okre-
lonych informacji wej ciowych na po dane informacje wyj ciowe (Kisie-

licki i Sroka, 2005). W systemach informatycznych mo na wyró ni  dwie 
zasadnicze warstwy oprogramowania (Flasi ski, 2006):
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1) warstwa oprogramowania systemowego (podstawowego),
2) warstwa oprogramowania u ytkowego (aplikacyjnego).

Wed ug Przemys awa Lecha przedsi wzi cie informatyczne wspomaga-
j ce zarz dzanie to ogó  dzia a  i zasobów oraz powi za  mi dzy nimi, 
maj cych na celu rozwi zanie problemu gospodarczego za pomoc  technolo-
gii informatycznej (Lech, 2007). Przedsi wzi cia informatyczne realizowane 
w organizacji mog  obejmowa  wszystkie wymienione warstwy, oddzielnie 
ka d  z warstw lub dowoln  kombinacj  dwóch z trzech warstw. W przy-
padku warstwy oprogramowania u ytkowego wspomagaj cego zarz dzanie 
mo emy wyró ni  dwa typy przedsi wzi  (Czarnacka-Chrobot, 2009): infor-
matyczne przedsi wzi cie wdro eniowe (IPW) oraz informatyczne przedsi -
wzi cie konstrukcyjne (IPK). Informatyczne przedsi wzi cia konstrukcyjne 
oraz wdro eniowe, obejmuj ce kastomizacj  rozumian  jako parametryza-
cje i programowane, stanowi  zatem takie przedsi wzi cia informatyczne, 
w ramach których w ka dym przypadku w odpowiedzi na specyficzne wyma-
gania biznesowe pojedynczego zleceniodawcy ulega niepowtarzalnej zmianie 
warstwa oprogramowania u ytkowego.

Niepowtarzalny charakter dzia a  w ramach przedsi wzi  informatycz-
nych powoduje, e immanentn  cech  przedsi wzi  informatycznych staje 
si  niepewno  realizacji. By j  cz ciowo zminimalizowa , nale y stosowa  
odpowiednie metodyki przedsi wzi  informatycznych, które standaryzuj  
czynno ci. W dalszych badaniach autor wykorzystuje cykl ycia przedsi -
wzi  informatycznych, który sk ada si  z trzech g ównych etapów (Wach-
nik, 2016): etap 1 – przygotowawczy, etap 2 – realizacyjny, sk adaj cy si  
z nast puj cych faz: analizy, projektowania, implementacji, uruchomienia, 
etap 3 – eksploatacji.

3. Zjawisko asymetrii informacji

Informacja to relacja mi dzy elementami zbiorów pewnych obiektów. 
Istot  informacji jest zmniejszanie niepewno ci (Lisowski, 2002). Zjawisko 
asymetrii informacji to sytuacja, gdy ludzie dysponuj  o sobie samych wie-
dz , która nie jest atwo dost pna dla innych (Breg i in., 2007). Zjawisko 
asymetrii informacji mo e dotyka  nie tylko ró nicy w dost pie do danych 
dla dwóch ró nych podmiotów, lecz tak e ogranicze  zwi zanych z przetwa-
rzaniem i rozumieniem informacji (Kubiak, 2013). Barier  jest m.in. zdolno  
cz owieka do gromadzenia i przetwarzania informacji. Nale y doda , e do 
przetwarzania informacji wymagane jest posiadanie specjalistycznych umie-
j tno ci o okre lonym koszcie. Innym problemem, jaki mo e wyst pi  przy 
„odczytywaniu” informacji, jest brak racjonalnego podej cia (Kubiak, 2013).

Rozwa aj c problemy dotycz ce asymetrii informacji, nale y zatem 
mie  na uwadze konsekwencje nie tylko ró nego zakresu dost pu do niej 
(brak dost pu danych, ukrywanie danych przez jedn  ze stron), lecz tak e 
problem konieczno ci posiadania odpowiedniej wiedzy do interpretowania 
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przekazywanych danych. Zarówno jedna, jak i druga przyczyna wyst po-
wania asymetrii mog  powodowa  wyst pienie negatywnych konsekwencji 
dla stron przekazuj cych i odbieraj cych informacje, a tak e dla otoczenia.

Teoria asymetrii informacji ukszta towa a si  w latach 60. i 70. XX wieku. 
Opisuje ona zjawisko nierównego dost pu do informacji uczestników rynku 
oraz podejmowania w tych warunkach decyzji. Poj cie asymetrii informacji 
do ekonomii wprowadzi  James A. Mirrles (1997). Stworzenie zasadniczych 
podstaw analizy zjawiska asymetrii informacji przypisuje si  jednak George-
’owi Akerlofowi, Michealowi Spence’owi i Josephowi Stigliztowi, którym za 
te dokonania przyznano w 2001 roku Nagrod  Nobla w dziedzinie ekonomii. 
Stiglitz wyra a opini , e asymetria informacji, z a jako  informacji i przez 
to konieczno  ponoszenia kosztów pozyskania informacji powoduj , e 
twierdzenie ekonomii klasycznej g osz ce, i  konkurencyjno  rynków jest 
wystarczaj cym warunkiem efektywnej alokacji zasobów i maksymalizacji 
dobrobytu, nie odpowiada rzeczywisto ci. Dzieje si  tak, poniewa  twier-
dzenie to wywiedziono z za o enia, e uczestnicy rynku posiadaj  pe n  
informacj  i nie ponosz  kosztów pozyskiwania informacji.

Wed ug autora na szczególn  uwag  zas uguje mechanizm zjawiska asy-
metrii informacji oraz jego konsekwencje na rynku us ug informacyjnych 
Na takim rynku informacja staje si  towarem i jest przedmiotem transakcji 
rynkowej. Wed ug Józefa Ole skiego wyró niamy dwa typy asymetrii na 
rynku informacji (2003). Pierwszym jest asymetria pe na, kiedy nabywca 
informacji kupuje co , czego nie wie i nie mo e wcze niej, przed transak-
cj , zweryfikowa . Drugim jest asymetria niepe na, gdy kupuj cy produkt 
lub us ug  nie ma pe nej informacji o nich, ale mo e przed dokonaniem 
transakcji za da  takiej informacji. Zdaniem Ole skiego pe na asymetria 
informacji istotnie wp ywa na specyfik  rynku informacyjnego. Na rynku tym 
wyst puje charakterystyczne zjawisko, które mo na okre li  jako syndrom 
„kota w worku”. Syndrom ten pozwala wyja ni  wiele zjawisk odró niaj -
cych rynek informacyjny od innych rynków, w szczególno ci od rynku dóbr 
trwa ych, inwestycyjnych.

4. Metodyka bada

Podj ta problematyka badawcza dotycz ca asymetrii informacji w projek-
tach informatycznych realizowanych w oparciu o outsourcing, zosta a przed-
stawiona z uwzgl dnieniem atrybutów wspó czesnej gospodarki. W bada-
niach autor b dzie wykorzystywa  definicj  outsourcingu informatycznego 
(Auksztol, 2008): jest to kontrakt z podmiotem zewn trznym lub wewn trzn  
jednostk  organizacyjn , ustanowiony w celu pozyskania us ug informa-
tycznych wraz ze wspomagaj cymi us ugami kierowania lud mi, zarz dza-
nia zasobami oraz procesami. Obiektami badawczymi by y przedsi wzi cia 
informatyczne typu IPK oraz IPW realizowane w rednich i du ych przed-
si biorstwach w Polsce. Badania by y realizowane w okresie 2011–2017. 
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W badaniach autor wykorzystuje zarówno jako ciowe, jak i ilo ciowe metody 
badawcze pogrupowane w trzy cz ci. Celem cz ci pierwszej jest wy onie-
nie precyzyjnie zdefiniowanej luki badawczej, która b dzie przedmiotem 
dalszych wnikliwych bada  autora oraz postawienie pytania badawczego.

W tej cz ci autor zastosuje triangulacj  metod badawczych, co pozwoli 
uzyska  szerszy kontekst opisywanego zjawiska, zapewni wy sz  jako  pro-
wadzonych bada  i ograniczy b dy pomiaru wynikaj ce ze stosowania jed-
nej metody (Kostera, 2013; Denzin, 1970). Autor wykorzysta triangulacj  
metodologiczn  (Denzin, 1970), czyli zastosowanie wielu metod do zbada-
nia pojedynczego problemu. W ramach triangulacji zastosuje nast puj ce 
metody badawcze:
1) Obserwacja uczestnicz ca w ród ekspertów. W trakcie bada  poddano 

obserwacji 350 przedsi wzi  informatycznych w tym 240 – IPW oraz 
90 IPK. Struktura próby badawczej wed ug rodzaju dzia alno ci EKD: 
20% – przetwórstwo przemys owe, 25% – budownictwo, 15% – transport, 
5% – hotele i restauracje, 10% – rybactwo i rybo ówstwo, 5% – górnic-
two, 20% – po rednictwo finansowe. Najni sza warto  kontraktu nie 
przekroczy a 300 000 PLN, najwy sza wynosi a ponad 2 500 000 PLN. 
W trakcie obserwacji uczestnicz cej badacz przyjmowa  postaw  zarówno 
pasywn , co oznacza, e nie zajmowa  stanowisk kierowniczych i nie 
by  cz onkiem zespo ów projektowych, jak równie  postaw  aktywn , 
b d c cz onkiem zespo u projektowego. Badacz przez ca y czas obser-
wacji uczestnicz cej stara  si  zachowa  minimum krytycznego dystansu. 
Nale y zaznaczy , e autor mia  nieograniczony dost p do wi kszo ci 
danych ekonomicznych i du ej ilo ci danych/informacji pozaekonomicz-
nych, tj. dotycz cych realizowanych procesów, w tym podejmowanych 
dzia a  usprawniaj cych.

2) Badania literaturowe. Prowadz cy badania przyj  za A.L. Straussem 
oraz J.M. Corbinem, e do literatury nale y si ga  ju  w pocz tkowych 
stadiach badania, co umo liwia stymulowanie my lenia, inspirowanie 
w tworzeniu pyta  badawczych, a w dalszych etapach wykorzystywanie 
wyników studiów innych przedstawicieli nauki do porówna  z rezultatami 
uzyskiwanymi w ramach w asnych analiz empirycznych.

3) Badania ilo ciowe z wykorzystaniem modelowania równa  struktural-
nych. Autor zastosowa  metod  modelowania równa  strukturalnych, 
wykorzystuj c badania ankietowe oparte na próbie 350 klientów, którzy 
zrealizowali 220 – IPW, 120 – IPK w ród rednich i du ych przedsi -
biorstw w Polsce oraz 250 dostawców, którzy zrealizowali 130 – IPW oraz 
120 IPK. Struktura próby badawczej klientów wed ug rodzaju dzia alno ci 
EKD: 20% – przetwórstwo przemys owe, 20% – budownictwo, 15% 
– transport, 5% – hotele i restauracje, 10% – rybactwo i rybo ówstwo, 
5% – górnictwo, 20% – po rednictwo finansowe, 5% – edukacja.
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Autor zdecydowa  si  na nast puj c  kolejno  realizacji metod badaw-
czych w ramach triangulacji: 1) badania literaturowe – metodologia podpo-
rz dkowana, 2) obserwacja uczestnicz ca – metodologia podporz dkowana, 
3) badania ilo ciowe – metodologia podstawowa (Babbie, 2008). Rezultatem 
pierwszej cz ci bada  b dzie postawienie pytania badawczego:

Jaka jest istota, przyczyny oraz konsekwencje asymetrii informacji 
pomi dzy dostawc  a odbiorc  w projekcie informatycznym realizowanym 
w oparciu o outsourcing?

Druga cz  bada  polega na opracowaniu modelu badawczego, który 
wyja ni zakres, przyczyny oraz konsekwencje asymetrii informacji pomi dzy 
dostawcy a odbiorc . Przedmiotem analizy b dzie perspektywa zarówno 
dostawcy, jak i odbiorcy. Ta cz  zawiera wnioski z bada , wzbogacaj ce 
teori , oraz zapis ogranicze , które pojawi y si  podczas ich przeprowadza-
nia. W drugiej cz ci zostan  wykorzystane nast puj ce metody naukowe: 
studia przypadku oraz obserwacja uczestnicz ca w ród ekspertów. Trzecia 
cz  zawiera opracowanie sposobów redukcji asymetrii informacji pomi dzy 
dostawc  a odbiorc  w ca ym, trzyetapowym cyklu ycia przedsi wzi cia 
informatycznego z perspektywy klienta oraz dostawcy.

Ko cowym wynikiem bada  autora jest identyfikacja przyczyn oraz kon-
sekwencji asymetrii informacji pomi dzy dostawc  a odbiorc , zarówno IPK, 
jak i IPW przy uwzgl dnieniu neoklasycznej szko y zarz dzania oraz Nowej 
Ekonomii Instytucjonalnej, zawieraj cej teorie dzia ania przedsi biorstw: 
behawioraln , kontraktów, agencji.

Podsumowuj c ogólny zarys bada , mo na stwierdzi , e badania lite-
raturowe wskaza y, i  zjawisko asymetrii informacji w przedsi wzi ciach 
informatycznych jest analizowane z wykorzystaniem metod ilo ciowych oraz 
jako ciowych, tworz c modele oparte na teoriach racjonalnych oczekiwa . 
Frydman oraz Goldberg (2009), wskazuj , e w wiecie wspó czesnego 
kapitalizmu, w którym jednostki nagradzane s  za zachowania innowacyjne 
– a wi c nieprzewidywalne – takie zachowania oparte na teorii racjonalnych 
oczekiwa  mog  by  utopi . W swej monografii Ekonomia wiedzy niedo-

skona ej Frydman i Goldberg proponuj  podej cie dopuszczaj ce mo liwo  
nieprzewidywanych zmian w strukturze ekonomicznej zale no ci mi dzy 
zmiennymi, otrzymuj c w ten sposób diagnozy oraz prognozy zjawisk mniej 
cis e, ale za to bardziej wiarygodne. Dlatego te  wed ug autora istotna jest 

analiza zjawiska asymetrii w przedsi wzi ciach informatycznych z wyko-
rzystaniem metod jako ciowych, pozwalaj cych g biej pozna  istot  oraz 
logik  badanego zjawiska z uwzgl dnieniem wspó czesnych teorii dzia a-
nia przedsi biorstw: behawioralnej, kontraktów, agencji oraz elementów 
tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej (Czarny i Miro ski, 2005), w tym 
ekonomi  wiedzy niedoskona ej.
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5. Istota zjawiska asymetrii informacji
w przedsi wzi ciach informatycznych realizowanych
w oparciu o outsourcing

Wed ug Roy Lichtenstein teori  agencji mo na wykorzysta  do opisu 
realizacji przedsi wzi cia informatycznego (2004), poniewa  ród em 
powstania teorii agencji by a próba wyja nienia zachowa  uczestników relacji 
klient–dostawca, którzy posiadaj  cz ciowo sprzeczne cele oraz interesy. 
Zgodnie z teori  agencji w a ciciela przedsi biorstwa nazywamy pryncypa-
em, a dostawc  systemu informatycznego – agentem (Kataja i Tuunannen, 

2006). Badania autora wykaza y cz ciow  sprzeczno  w celach i interesach 
dostawcy oraz klienta w przedsi wzi ciach informatycznych realizowanych 
z wykorzystaniem outsourcingu. Dodatkowo badania autora wykorzystuj ce 
metod  modelowania równa  strukturalnych wskaza y, i  asymetria informa-
cji znalaz a si  w ród pierwszych pi ciu istotnych czynników sukcesu zarówno 
po stronie dostawcy, jak i klienta w rednich i du ych przedsi wzi ciach 
informatycznych w Polsce (Wachnik, 2017; Wachnik, 2015). Identyfikacja 
asymetrii informacji jako istotnego czynnika sukcesu projektu nie by a do tej 
pory przedstawiona w literaturze przedmiotu (Levi i Tauber, 2012). G ównie 
wskazywano na istotne czynniki sukcesu wynikaj ce z teorii neoklasycznej 
przedsi biorstwa oraz uwarunkowa  technologicznych, organizacyjnych. Na 
uwag  zas uguje fakt, e w przedsi wzi ciach informatycznych wyst puje 
pe na asymetria informacji pomi dzy dostawc  a klientem oraz syndrom 
„kota w worku”. Klient, kupuj c rezultat przedsi wzi cia informatycznego, 
nie wie i nie mo e przed transakcj  w praktyce zweryfikowa  trafno ci pod-
j tej decyzji. Badania wykaza y, i  zjawisko asymetrii informacji pomi dzy 
dostawc  a klientem jest w swej naturze dynamiczne, co oznacza, i  zasoby 
informacji dostawcy oraz klienta zmieniaj  si  w ca ym cyklu ycia przedsi -
wzi cia informatycznego w zale no ci od jego aktywno ci oraz posiadanych 
zasobów finansowych. Zasób informacji wymagany do realizacji konkretnego 
zadania w przedsi wzi ciu informatycznym u dostawcy oraz klienta nie jest 
symetryczny oraz statyczny. Dlatego trafno  decyzji dotycz ca przedsi -
wzi cia informatycznego w etapie pierwszym mo e by  zaprzepaszczona, 
co w efekcie nie pozwoli na osi gni cie celów przez klienta i dostawc  na 
satysfakcjonuj cym poziomie w etapie drugim i trzecim. Zjawisko asymetrii 
informacji prowadzi do niepewno ci dotycz cej jako ci przedmiotu trans-
akcji, zarówno z perspektywy dostawcy, jak i klienta w ca ym cyklu ycia 
przedsi wzi cia informatycznego.

Studia literaturowe wskaza y, i  badania dotycz ce zjawiska asymetrii 
informacji w projektach informatycznych skupia y si  na wykorzystaniu 
g ównie metod ilo ciowych, tak aby odpowiedzie  na pytanie, w jaki spo-
sób posiadane zasoby informacji przez klienta wp ywaj  na skuteczno  
jego inwestycji w technologi  informatyczn  (Zhu i Weynat, 2003; Tallon 
i in., 2003; Kambil, Henderson i Mohsenzadeh, 1993; Benaroch i in., 1999). 
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Przytoczone badania wykorzystuj  metod  opcji rzeczywistych (ang. Real 

Options Method), która wywodzi si  z teorii opcji; ta wi e si  z wycen  
opcji na rynkach finansowych (Lech, 2007). Jednak wed ug Lecha (2007) 
metoda opcji rzeczywistych nie uwzgl dnia specyficznych dla projektów 
informatycznych technik szacowania kosztów i korzy ci. W opracowaniu 
Jinlan Ni i Deepaka Khazanchi (2009) analizuj cych asymetri  informacji 
przedsi wzi  informatycznych uwzgl dniono czynnik niepewno ci odno nie 
do cech przedmiotu transakcji z perspektywy klienta – inwestora. J. Ni 
i D. Khazanchi wykorzystali oraz rozszerzyli model zaprezentowany przez 
Grossmana oraz Stiglitza (1980), który dotyczy  analizy inwestycji na rynkach 
finansowych, uwzgl dniaj c koszty transakcyjne pozyskania informacji. Bada-
nia wskaza y, i  warto  oraz produktywno  firm wzrastaj  wraz ze wzrostem 
warto ci inwestycji w zakresie technologii informatycznej, w tym systemów 
informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie (Anderson Banker i Hu, 2003; 
Dedrick,Gurbaxani i Kraemer in., 2003). Nadal wiele firm, mimo inwestycji 
w technologi  informatyczn , nie uzyskuje jednak korzy ci ekonomicznych 
oraz pozaekonomicznych, a w konsekwencji nie zwi ksza warto ci firmy 
(Wachnik, 2016). Istotn  przyczyn  takiego zjawiska jest brak dostatecznej 
wiedzy w ród osób zaanga owanych w implementacje nowoczesnych techno-
logii informatycznych dotycz cej wdra anych systemów. Badania wskaza y, 
i  mened erowie, którzy posiadaj  wi cej informacji dotycz cej rynku nowo-
czesnych technologii, wdra anych systemów informatycznych, sposobu ich 
implementacji oraz wyst puj cego ryzyka prawdopodobnie uzyskaj  z inwe-
stycji w system informatyczny wi ksze korzy ci ekonomiczne, pozaekono-
miczne, co pozwala uzyska  wi ksz  rentowno  inwestycji (Ni i Khazadi, 
2009. Ponadto, w badaniach wykazano, i  je eli organizacja decyduje si  na 
wi ksze pocz tkowe wydatki zwi zane z pozyskaniem informacji dotycz cej 
realizowanej inwestycji informatycznej, jest wi ksze prawdopodobie stwo, e 
inwestycja uzyska wi ksz  rentowno  (Ni i Khazadi, 2009). Takie podej cie 
inwestorów pozwala na redukcj  asymetrii informacji pomi dzy dostawc  
a klientem, a w konsekwencji zwi ksza prawdopodobie stwo powodzenia 
inwestycji, co mo e zwi kszy  warto  organizacji.

Zdaniem autora istotne jest poznanie i zrozumienie przyczyn wyst -
powania asymetrii informacji w przedsi wzi ciach informatycznych, logiki 
oraz dynamiki jej funkcjonowania. Wydaje si  to o tyle wa ne, i  zjawisko 
asymetrii informacji w projektach informatycznych uznaje si  za trudno 
mierzalne. Wynika to g ównie z trzech przyczyn: niedostatecznie pozna-
nego zjawiska asymetrii informacji w przedsi wzi ciach informatycznych, 
braku opracowanych metod, które pozwalaj  zmierzy  asymetrii informacji 
pomi dzy dostawc  a odbiorc  w projekcie informatycznym, dost pu do 
danych zarówno z perspektywy klienta, jak i dostawcy, które pozwoli yby 
zmierzy  asymetri  informacji. Dalsze badania dotycz ce pomiaru zjawi-
ska asymetrii informacji, oparte na g bszych analizach, mog  zmierza  do 
okre lenia miernika syntetycznego asymetrii informacji, który mierzy by si  
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zjawiska z perspektywy dostawcy. Tego typu wska niki zosta y okre lone 
w analogicznych badaniach dotycz cych asymetrii informacji na rynkach 
finansowych (Kubiak, 2013).

Syntetyzuj c przeprowadzone badania, autor ocenia, i  asymetria infor-
macji jest immanentn  cech  przedsi wzi cia informatycznego w ca ym 
jego cyklu ycia. Zarówno klient, jak i dostawca traktuj  asymetri  infor-
macji jako istotny czynnik sukcesu projektu, staraj c si  ni  zarz dza  
w trakcie informatycznego przedsi wzi cia. Obaj traktuj  przedsi wzi cie 
informatyczne jako permanentn  transakcj , w której zarz dzaj  przyczy-
nami oraz konsekwencjami asymetrii informacji w ca ym jego cyklu ycia. 
Mimo e na chwil  obecn  nie mo na zmierzy  poziomu asymetrii infor-
macji pomi dzy dostawc  a odbiorc  w przedsi wzi ciu informatycznym, 
eksperci dziedzinowi respondenci uczestnicz cy w badaniach z obu stron 
podkre laj , i  realizacji efektywnego przedsi wzi cia informatycznego 
sprzyja quasi-symetria informacji mi dzy dostawc  a klientem w ka dym 
etapie przedsi wzi cia informatycznego. W takiej sytuacji zasoby informa-
cyjne dotycz ce przedmiotu transakcji, sposobu realizacji przedsi wzi cia 
informatycznego, wiarygodno ci dostawcy oraz klienta s  zbli one u dwóch 
stron transakcji.

W takiej sytuacji mo na powiedzie  o optymalnej alokacji kapita u 
w przedsi wzi cie inwestycyjne ze strony dostawcy i klienta oraz d ugoter-
minowy rozwój organizacji dwóch stron transakcji.

6. Przyczyny asymetrii informacji w projektach 
informatycznych realizowanych w oparciu o outsourcing

Wykorzystuj c metody studia przypadku oraz obserwacj  uczestnicz c  
w ród ekspertów, autor opracowa  model przyczynowy zjawiska asymetrii 
informacji w przedsi wzi ciu informatycznym realizowany na bazie out-
sourcingu (Wachnik, 2017). Model zosta  przedstawiony na rysunku 1. Autor 
wyró ni  w nim sze  g ównych przyczyn zjawiska asymetrii w przedsi -
wzi ciach informatycznych, obserwowanego z perspektywy dostawcy oraz 
odbiorcy.
1. Behawioralne uwarunkowania zwi zane z odbiorem nap ywaj cych infor-

macji wynikaj ce z niew a ciwej interpretacji informacji. Niew a ciwa 
interpretacja informacji mo e wynika  z:
a. zró nicowanego zakresu informacji zwi zanego z jej ilo ci  lub pra-

wem dost pu;
b. efektu kotwiczenia perspektywy krótkoterminowej klienta, dostawcy 

bez dalszej perspektywy zwi zanej z rozwojem systemu w kontek cie 
ca kowitego kosztu utrzymania systemu;

c. efektu skrzywienia zawodowego kierownictwa firm klienta oraz 
dostawcy, prowadz cego do oceniania rzeczy w odniesieniu do swo-
jej profesji oraz bran y, z ignorowaniem szerszego punktu widzenia;



Bartosz Wachnik

92 DOI 10.7172/1644-9584.71.6

d. efektu konserwatyzmu poznawczego kierownictwa firm klienta oraz 
dostawcy w powi zaniu z ograniczonym czasem po wi conym reali-
zacji informatycznego przedsi wzi cia wdro eniowego.

Behawioralne

uwarunkowania

związane

z odbiorem

napływających

informacji

Cechy kontraktów

asymetria informacji

Dojrzałość stron

projektu

Zaufanie między

stronami
Organizacja projektu

Transfer wiedzy

+/-+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Dobór metodyki

wdrożenia

KlientDostawca

Wybrane krytyczne czynniki

sukcesu projektu

informatycznego

Rys. 1. Model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informatycznym przedsi wzi ciu 
wdro eniowym. ród o: opracowanie w asne.

2. Cechy kontraktów zwi zanych z realizacj  us ug wdro eniowych. Autor 
zdiagnozowa  g ówne cechy kontraktów potencjalnie wp ywaj ce na zja-
wisko asymetrii informacji w projektach informatycznych:
a. typ umów wdro eniowych lub serwisowych tzw. SLA:
 i. umowy kazuistyczne, polegaj ce w wi kszym stopniu na przewi-

dywaniu szczegó owych przypadków ni  na wyznaczaniu i wytycza-
niu uniwersalnych zasad wspó pracy pomi dzy dostawc  a odbiorc ;

 ii. umowy ogólne okre laj ce uniwersalne ramy i zasady wspó pracy 
pomi dzy dostawc  a odbiorc .

b. okre lenie kar finansowych za b dnie zrealizowane zadania oraz 
metody zabezpieczenia potencjalnych wzajemnych roszcze ;

c. precyzyjne okre lenie odpowiedzialno ci klienta i dostawcy w reali-
zacji ka dego zadania w projekcie wdro eniowych;

d. precyzyjne okre lenie zakresu funkcjonalnego, technologicznego oraz 
organizacyjnego projektu;

e. precyzyjne okre lenie s ownika poj  wykorzystywanych w umowie.
3. Wybrane istotne czynniki sukcesu projektu informatycznego.
4. Dojrza o  stron projektu. Dojrza o  organizacji klienta lub dostawcy 

zale y w du ej mierze od dojrza o ci metodyk i praktyk zarz dczych oraz 
wytwórczych, stosowanych w projektach informatycznych realizowanych 
w tych organizacjach (Nowosielski, 2012).
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5. Zaufanie mi dzy stronami projektu informatycznego. Wed ug Diego 
Gambetty zaufanie ma szczególne znaczenie w warunkach niewiedzy 
lub niepewno ci, zwi zanych z nieznanymi b d  nierozpoznawalnymi 
dzia aniami innych (Gambetta, 1980).

6. Organizacja projektu, przejawiaj ca si  g ównie w zagadnieniach takich jak:
a. dobór w a ciwej metodyki adekwatnej,
b. transfer wiedzy mi dzy dostawc  a odbiorc  w ca ym cyklu ycia 

przedsi wzi cia informatycznego.

7. Konsekwencje asymetrii informacji
w przedsi wzi ciach informatycznych

Wykorzystuj c metody studiów przypadku, takie jak obserwacja uczestni-
cz ca w ród ekspertów, autor zidentyfikowa  konsekwencje asymetrii infor-
macji w przedsi wzi ciach informatycznych.

W literaturze (Acocella, 2002) zwraca si  uwag  na trzy g ówne konse-
kwencje asymetrii informacji: zwi kszenie kosztów transakcyjnych realizacji 
umowy wyst pienie zjawiska hazardu moralnego oraz negatywn  selekcj . 
Konsekwencje asymetrii informacji w przedsi wzi ciach informatycznych 
wyst puj ce w ca ym cyklu ycia projektu, zosta y scharakteryzowane poni ej:
1. Zwi kszenie kosztów transakcyjnych (Wachnik, 2015). Wed ug autora 

niniejszej publikacji interesuj c  definicj  kosztów transakcyjnych, wyni-
kaj c  z analizowanego przez niego obszaru badawczego zaprezentowa  
J.A. Robins (1987)  koszty zwi zane z ekonomiczn  wymian , które 
zmieniaj  si  niezale nie od cen rynkowych wymienianych dóbr i us ug. 
Obejmuj  one koszty poszukiwa  i informacji oraz koszty monitorowa-
nia i zagwarantowania nale ytego wykonania umowy. ród o kosztów 
transakcyjnych mo na opisa :

CT = f (U, F, AS)

 Koszty transakcji CT zale  od trzech parametrów: niepewno ci (U), 
cz stotliwo ci (F) i specyfiki aktywów (AS). Parametr niepewno ci wynika 
g ównie ze specyfiki przedsi wzi  informatycznych. W analizowanych 
przedsi wzi ciach parametr niepewno ci dotyczy  w wi kszo ci przypad-
ków potencjalnie braku wspólnego i jednolitego dla klienta i dostawcy 
rozumienia sposobu realizacji projektu, jako ci transferu wiedzy pomi -
dzy konsultantami dostawcy oraz u ytkownikami systemu klienta, dal-
szego rozwoju wdra anego systemu przez dostawc . Badania wykaza y, i  
ten parametr by  wy szy w IPK ni  IPW. Parametr cz stotliwo  mo na 
sprowadzi  do kumulacji wiedzy i do wiadczenia u agenta oraz pryn-
cypa a w zakresie wiedzy o realizacji przedsi wzi  informatycznych. 
Parametr specyfiki aktywów to w najogólniejszym sensie podstawa wyboru 
pomi dzy alternatywnymi strukturami zarz dzania i zrozumienie ich 
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wewn trznych powi za . W analizowanych przedsi wzi ciach aktywami 
by y: zakres funkcjonalny wdra anego systemu, wiedza i do wiadczenie 
producentów, dostawców i u ytkowników, mo liwo  uzyskania zwi ksze-
nia konkurencyjno ci inwestora. W tabeli 1 przedstawiono koszty trans-
akcyjne w poszczególnych etapach cyklu ycia projektu z perspektywy 
dostawcy i klienta.

Etap Perspektywa dostawcy Perspektywa klienta

1 •  Koszty pozyskania informacji
od klienta w celu przygotowania 
oferty

•  Koszty negocjacji oraz zawarcia 
kontraktów

•  Koszty przygotowania informacji 
referencyjnych dostawcy

•  Koszty pozyskania informacji 
wymaganej w trakcie definiowania 
wymaga  funkcjonalnych
i technologicznych wobec systemu 
informatycznego

•  Koszty negocjacji oraz zawarcia 
kontraktów.

•  Koszty weryfikacji metainformacji 
uzyskanych od dostawcy 
dotycz cych produktu oraz us ug

•  Koszty weryfikacji informacji 
referencyjnych dostawcy

2
oraz 3

• Koszty nadzoru realizacji umowy:
 – Koszty zarz dzania projektem
 –  Koszty aktywnego udzia u 

konsultantów w testach 
akceptacyjnych

 – Windykacja nale no ci
•  Koszty dopasowania umowy

do zmieniaj cych si  warunków. 
W wyniku splotu czynników 
spo ecznych oraz transakcyjnych 
pojawiaj  si  rozbie no ci
w ocenie rezultatów realizacji 
kontraktu, co powoduje 
konieczno  przeprowadzenia 
dzia a  dopasowuj cych, 
pozwalaj cych uzyska  planowane 
cele oraz obroni  interesy 
dostawcy.

•  Koszty zako czenia umów 
dotycz cych realizacji etapu 2
dla dwóch scenariuszy:

 –  Poprawnego zrealizowania 
kontraktu przez dwie strony

 –  Braku zrealizowania kontraktu 
przez dwie strony,
w konsekwencji przygotowania 
si  do procesu s dowego oraz 
potencjalnej re-implementacji

•  Koszty dzia ania umo liwiaj ce 
dalsze realizacje us ug dostawcy 
na rzecz klienta w etapie 3

• Koszty nadzoru realizacji umowy:
– Koszty zarz dzania projektem
– Koszty aktywnego udzia u 
u ytkowników w testach 
akceptacyjnych
•  Koszty dopasowania umowy

do zmieniaj cych si  warunków. 
W wyniku splotu czynników 
spo ecznych oraz transakcyjnych 
pojawiaj  si  rozbie no ci
w ocenie rezultatów realizacji 
kontraktu, co powoduje 
konieczno  przeprowadzenia 
dzia a  dopasowuj cych, 
pozwalaj cych uzyska  planowane 
cele oraz obroni  interesy klienta.

•  Koszty zako czenia umów 
dotycz cych realizacji etapu 2
dla dwóch scenariuszy:

 –  Poprawnego zrealizowania 
kontraktu przez dwie strony

 –  Braku zrealizowania kontraktu 
przez dwie strony;
w konsekwencji przygotowania 
si  do procesu s dowego oraz 
potencjalnej re-implementacji

•  Koszty dzia ania umo liwiaj ce 
dalsze realizacje us ug dostawcy 
na rzecz klienta w etapie 3

Tab. 1. Struktura kosztów transakcyjnych w etapach cyklu ycia IPW oraz IPK z perspektywy 
klienta oraz dostawcy. ród o: opracowanie w asne.
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2. Wyst pienie nadu ycia zaufania (ang. moral hazard) (Wachnik, 2015b; 
2015c). Wiedza dotycz ca realizacji projektów informatycznych jest coraz 
bardziej rozbudowana i dynamicznie si  zmienia, co powoduje, e klient-
pryncypa  samodzielnie mo e nie by  w stanie w pe ni skutecznie najpierw 
wynegocjowa  korzystny dla niego kontrakt, a nast pnie nadzorowa  
tego typu przedsi wzi cie. W zwi zku z tym, e interesy obu stron s  
cz ciowo sprzeczne, dostawca-agent mo e uzyska  bodziec do dzia a  
nieprawid owych, takich jak nadu ycie zaufania (ang. moral hazard), 
dokonywanych w sytuacji, gdy nie jest kontrolowany, poniewa  wiedza 
i do wiadczenie klienta-pryncypa a ograniczaj  mo liwo ci skutecznej 
kontroli. Potencjalne dzia ania dostawcy-agenta, zmierzaj ce do zabezpie-
czenia realizacji swoich partykularnych interesów, mog  wynika  z jego 
oportunizmu. W tabeli 2 przedstawiono wybrane zachowania dostawcy 
oraz klienta, w których przejawia  si  hazard moralny wynikaj cy z opor-
tunizmu2.

Etap Perspektywa dostawcy Perspektywa klienta

1 •  Przekazywanie metainformacji 
dotycz cych sprzedawanych us ug 
i produktów, i stawianie ich
w lepszym wietle bez mo liwo ci 
weryfikacji

•  Przekazywanie metainformacji 
dotycz cych ca kowitych kosztów 
posiadania oprogramowania
w etapie 2 oraz 3

•  Próby sprzeda y us ug 
wdro eniowych po cenach 
dumpingowych w etapie 
2. Intencj  dostawcy jest 
skompensowanie ewentualnych 
strat w etapie 2 uzyskaniem 
potencjalnych zysków w etapie 3

•  Przekazywanie dostawcy 
metainformacji dotycz cych 
wymaga  funkcjonalnych
i technologicznych wobec systemu, 
tak aby w sta ym bud ecie móc 
poszerza  swoje wymagania wobec 
systemu

•  Przekazywanie nieprawdziwych 
informacji dotycz cych wymaga  
funkcjonalnych i technologicznych 
wobec wymaganych us ug
i produktów

2
oraz 3

•  Minimalizacja kosztów realizacji 
etapu 2, 3 poprzez anga owanie
specjalistów o niskich 
kompetencjach, a w konsekwencji 
wynagrodzeniach, oraz 
poprzez zmniejszenie realnej 
pracoch onno ci zada

•  Realizacja wybranych typów zada  
projektowych w celu uzyskania 
luki kompetencyjnej u klienta 
potencjalnie kompensowanej 
nast pnymi zamówieniami

•  Przenoszenie odpowiedzialno ci 
za b dy klienta oraz jego brak 
zaanga owania na dostawc  
oraz ch  uzyskania od niego 
potencjalnego odszkodowania

•  Opó nianie realizacji testów 
akceptacyjnych przez klienta 
w celu odroczenia p atno ci 
dostawcy

Tab. 2. Zachowania dostawcy oraz klienta, w których przejawia  si  hazard moralny 
w etapach cyklu ycia IPW oraz IPK. ród o: opracowanie w asne.
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3. Zjawisko negatywnej selekcji. Jeden z pierwszych formalnych modeli 
negatywnej selekcji (ang. adverse selection) zosta  przedstawiony przez 
Akerlofa (1970). W odniesieniu do szeroko definiowanego rynku nega-
tywna selekcja to sytuacja, w której na skutek asymetrii informacji 
produkt lepszy jest wypierany przez produkt gorszy (Harrison i Har-
rel, 1993). Dzieje si  tak dlatego, e strona transakcji, która posiada 
niepe n  wiedz  o przedmiocie transakcji, nie dokona dla siebie opty-
malnego wyboru. Mo e zdecydowa  si  na wybór produktu o ni szej 
jako ci przy jednakowej cenie lub zap aci  wi cej za dobro o wy szym 
poziomie jako ci. Dalsz  konsekwencj  takiego stanu rzeczy mo e by  
rezygnacja z obustronnie korzystnej transakcji przez t  stron , która 
jest niedoinformowana. Negatywna selekcja mo e zaburzy  mechanizm 
rynkowy w ten sposób, e „z e” produkty nie b d  mog y by  odró -
nione od „dobrych”. Mo e to negatywnie wp ywa  na jako  produktów 
oraz ich ceny. Badania wskaza y, i  dost p do niezale nej informacji 
dotycz cej przedsi wzi  informatycznych oraz wdra anych systemów 
informatycznych jest ograniczony w warunkach polskich w porównaniu 
do analogicznych rynków zagranicznych. Klienci decyduj cy na wdro-
enie gotowych pakietów oprogramowania w ramach IPW mogli liczy  

na wi kszy zasób informacji referencyjnych dotycz cych produktów oraz 
realizowanych us ug dostawcy od firm, które decydowa y si  na rozwój 
oprogramowania od podstaw w ramach IPK.
Podsumowuj c: bezpo rednimi konsekwencjami asymetrii informacji 

pomi dzy dostawc  a odbiorc  w przedsi wzi ciu informatycznym s  zja-
wiska zwi kszenia kosztów transakcyjnych, wyst pienie nadu ycia zaufania 
oraz zjawisko negatywnej selekcji. Wyst pieniem wymienionych konsekwen-
cji asymetrii informacji s  nieoptymalne wybory klienta oraz dostawców 
w ka dym etapie cyklu ycia IPK oraz IPW.

8. Sposoby redukcji asymetrii informacji

Cho  asymetria informacji pomi dzy dostawc  a odbiorc  jest trudno 
mierzalna, w badaniach dwie strony przedsi wzi cia wskaza y, i  niska asy-
metria informacji jest istotnym czynnikiem sukcesu projektu i sprzyja suk-
cesowi w projekcie z perspektywy dostawcy oraz klienta. Zidentyfikowano, 
i  zjawisko asymetrii informacji jest dynamiczne w cyklu ycia projektu, za  
stron  lepiej poinformowan  mo e by  dostawca lub klient w poszczególnych 
zadaniach wyst puj cych w etapach. Badania wykaza y sposoby redukcji 
asymetrii informacji, które zosta y pogrupowane dla poszczególnych etapów 
cyklu ycia projektu, co zosta o przedstawione w tabeli 3.
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Etap cyklu ycia 
projektu

Sposoby redukcji asymetrii

Etap 1 Zaanga owanie zewn trznego konsultanta wspieraj cego klienta 
(Auksztol, 2010), zakup szkole , us ug doradczych oraz prace 
wewn trz organizacji w celu podniesienia poziomu dojrza o ci 
dwóch stron kontraktu, pozyskanie szczegó owej informacji 
dotycz cej przedmiotu transakcji, pozyskanie informacji 
referencyjnych pozwalaj cych oceni  dostawce oraz przedmiot 
transakcji, ocena ekonomiczna projektu informatycznego, 
opracowanie umów zabezpieczaj cych interesy stron transakcji 
posiadaj cych specyficzne cechy (Wachnik, 2016), wdro enie 
kultury zarz dzanie projektowego u klienta oraz dostawcy, 
wdro enie systemu informacyjnego, który pozwala na lepsz  
komunikacj  pomi dzy stronami transakcji, budowanie 
wspó pracy w oparciu o zaufanie, dobór w a ciwej metodyki 
realizacji projektu – preferowane metodyki zwinne (Wachnik, 
2016), uzgodnienie sposobu transferu wiedzy dotycz cego 
realizacji projektu oraz przedmiotu transakcji (Wachnik, 2013), 
wdro enie spójnego sposobu zarz dzania ryzykiem w projekcie, 
pozyskanie szczegó owej wiedzy na temat uczestników grupy 
projektowej dwóch stron transakcji, dojrza o  emocjonalna 
cz onków grupy projektowej dwóch stron transakcji, prawa 
w asno ci dotycz ce rezultatów etapu 2, wymiarowanie 
funkcjonalne dla IPW oraz IPK (Czarnacka-Chrobot, 2009).

Etapy 2 oraz 3 Zaanga owanie zewn trznego konsultanta wspieraj cego 
klienta (Auksztol, 2010), wdro enie systemu informacyjnego, 
który pozwala na lepsz  komunikacj  pomi dzy stronami 
transakcji oraz kumulacj  wiedzy, budowanie wspó pracy 
w oparciu o zaufanie, dobór w a ciwej metodyki realizacji 
projektu – preferowane metodyki zwinne (Wachnik, 2016), 
realizacja transferu wiedzy (Wachnik, 2013) w zakresie 
systemu informatycznego oraz przysz ej eksploatacji, dojrza o  
emocjonalna cz onków grupy projektowej dwóch stron 
transakcji (Johson, 2016), realizacja transferu wiedzy (Wachnik, 
2013).

Tab. 3. Sposoby redukcji asymetrii informacji. ród o: opracowanie w asne.

W swoich badaniach autor skupi  si  dwóch grupach przedsi biorstw, 
tj. du ych oraz rednich. Zidentyfikowano, i  zjawisko asymetrii informacji 
z perspektywy klienta oraz dostawcy wyst puje tak samo w rednich i du ych 
przedsi biorstwach. Si a zjawiska asymetrii informacji zwi ksza si  jednak 
w organizacjach, w których ogranicza si  inwestycje w celu redukcji asy-
metrii informacji ju  we wczesnym okresie etapu pierwszego przedsi wzi  
informatycznych.

9. Wnioski

Badania autora wykaza y cz ciow  sprzeczno  w celach i interesach 
dostawcy oraz klienta w przedsi wzi ciach informatycznych, co bezpo rednio 
wp ywa na sposób realizacji dwóch stron kontraktu. Realizacja przedsi wzi  
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informatycznych zarówno IPK, jak i IPW opiera si  w organizacjach na 
wi zce kontraktów. Nale y podkre li , i  w praktyce kontrakty w zakresie 
us ug informatycznych nie s  definiowane na bazie zestandaryzowanych 
i zunifikowanych standardów, tak jak ma to miejsce w bran y budowlanej 
(G odzi ski, 2017). Badania autora wskaza y, i  dwie strony przedsi wzi cie 
informatyczne traktuj  jako transakcj , w której s  negocjowane warunki 
realizacji etapu pierwszego oraz drugiego wcze niej ju  podpisanych kon-
traktów, wdra aj c swoje strategie obrony swoich interesów. Badania autora 
wykaza y, e w przedsi wzi ciach informatycznych wyst puje pe na asymetria 
informacji pomi dzy dostawc  a klientem w ca ym cyklu przedsi wzi cia 
informatycznego ze strony dostawców oraz odbiorców oraz wyst puje syn-
drom „kota w worku”.

Zjawisko asymetrii informacji prowadzi do niepewno ci odno nie do 
jako ci przedmiotu transakcji, co w konsekwencji mo e wp yn  na nie-
mo no  osi gni cia celów dwóm stronom. Zjawisko asymetrii informacji 
mi dzy dostawc -agentem a odbiorc -pryncypa em wyst puje w IPK oraz 
IPW. Badania wykorzystuj ce metod  obserwacji uczestnicz cej w ród eks-
pertów wskazuj  jednak, i  w przypadku przedsi wzi  IPK zjawisko asy-
metrii informacji jest wi ksze ni  w przypadku IPW, zw aszcza w etapie 
pierwszym i drugim. Istotnym wk adem autora w badaniach nad przedsi -
wzi ciami informatycznymi by o zidentyfikowanie asymetrii informacji jako 
jednego z istotnych czynników sukcesów dla perspektywy zarówno dostawcy, 
jak i klienta, co nie zosta o opisane do tej pory w literaturze przedmiotu. 
Badania literaturowe oraz badania jako ciowe autora wskaza y, i  zjawisko 
asymetrii informacji w projektach informatycznych uznaje si  za trudno 
mierzalne.

Autor przedstawi  model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji 
w przedsi wzi ciu informatycznym, który wskazuje g ówne przyczyny wyst -
powania tego zjawiska z perspektywy zarówno dostawcy, jak i odbiorcy. 
Przedstawiony model mo e w przysz o ci by  pomocny w okre leniu syn-
tetycznego miernika, który móg by pozwoli  zmierzy  zjawisko asymetrii 
informacji. Badania literaturowe wskaza y, i  przedsi biorstwa, które zde-
cydowa y si  na pozyskanie niezb dnej informacji dotycz cych przedmiotu 
przedsi wzi cia informatycznego w pocz tkowej fazie inwestycji w system 
informatyczny, mog y liczy  na wi ksze rezultaty ekonomiczne wynikaj ce 
z projektu. Opieraj c si  na badaniach, autor udowodni , e negatywne 
zjawiska asymetrii informacji wyst puj  cz ciej w ród rednich przedsi -
biorstw ni  du ych.

Autor przedstawi  katalog wybranych konsekwencji asymetrii informacji 
w przedsi wzi ciach informatycznych zarówno z perspektywy klienta, jak 
i dostawcy. Katalog uwzgl dnia trzy g ówne konsekwencje asymetrii infor-
macji, tj. zwi kszenie kosztów transakcyjnych realizacji umowy, wyst pienie 
zjawiska hazardu moralnego, negatywn  selekcj , dla których wyszczegól-
niono konsekwencje z perspektywy klienta i dostawcy dla ka dego etapu 
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cyklu ycia projektu. Badania jako ciowe autora wykaza y, i  w przypadku 
wyst powania znacz cej, jak to okre lili respondenci oraz uczestnicz cy 
w projektach eksperci dziedzinowi ze strony klienta oraz dostawcy, asymetrii 
informacji, dwie strony zazwyczaj nie osi gaj  planowanych celów. Uczest-
nicy bada  ze strony dostawcy oraz klienta stwierdzili e quasi-symetryczno  
zjawiska asymetrii skutkuje d ugoterminowymi korzy ciami ekonomicznymi 
oraz pozekonomicznymi dla dwóch stron transakcji.

Traktuj c zjawisko asymetrii informacji jako niekorzystne dla dwóch stron 
transakcji, autor zaproponowa  sposoby redukcji asymetrii dla poszczegól-
nych etapów cyklu ycia zarówno IPK, jak i IPW. Zaproponowane techniki 
i metody pozwol  na zwi kszenie efektywno ci przedsi wzi  informatycz-
nych.

Autor ma nadziej , e przedstawione w publikacji wyniki bada  pomog  
osi gn  dwa cele: wska  specyfik  zjawiska asymetrii informacji pomi dzy 
dostawc  a odbiorc  przy realizacji przedsi wzi  informatycznych, a przez 
to pozwol  na bardziej efektywne przygotowanie si  do realizacji projektów 
przez praktyków ze strony dostawcy oraz klientów.

Przypisy
1 Jens Dibbern przeanalizowa  84 artyku y opublikowane w latach 1992–2000, dotycz ce 

outsourcingu informatycznego. Ranking teorii wdra anych przy badaniu outsourcingu 
informatycznego wykorzystuj cy 84 artyku y: teoria kosztów transakcyjnych – 16, teoria 
zarz dzania strategicznego – 14, teoria agencji – 10, grupa teorii alokacji zasobów 
– 9, grupa teorii wymiany spo ecznej – 7, teoria gier – 4, grupa teorii w adzy – 2, 
teoria dyfuzji innowacji – 2, teorie pozosta e np.: zarz dzanie wiedz , zarz dzanie 
ryzykiem, kontraktu psychologicznego – 13.

2 W S owniku J zyka Polskiego (1996) oportunizm definiowany jest jako zjawisko kon-
centracji na interesie w asnym przy jednoczesnym pomijaniu celów wspólnych oraz 
ogólnie przyj tych zasad post powania.
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