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Dylemat make or buy – przesłanki wyboru międzynarodowej 
strategii produkcyjnej

Streszczenie

Przedsiębiorstwa mogą wybierać spośród szerokiego spektrum strategii produk-
cyjnych, w ramach których możliwe jest samodzielne wytwarzanie (make), zlecanie 
produkcji zewnętrznym podmiotom (buy) lub podejście hybrydowe (make & buy). 
Celem opracowania jest systematyzacja współczesnych międzynarodowych stra-
tegii produkcyjnych oraz przedstawienie modelu decyzyjnego przedsiębiorstw bo-
rykających się z dylematem „produkować czy kupować”. Implementacja poszcze-
gólnych koncepcji produkcji zależna jest od przyjętych założeń strategicznych, 
potencjału przedsiębiorstwa oraz siły oddziaływania czynników otoczenia. Ponad-
to, przedstawiony na podstawie analizy literatury model sugeruje, że międzynaro-
dowa strategia produkcji ma zasadniczo charakter ewolucyjny, będąc skutkiem ela-
stycznego podejścia przedsiębiorstw do pojawiających się szans, ograniczeń oraz 
czynników ryzyka wynikających ze zmian: w przedsiębiorstwie i branży, w ramach 
łańcucha dostaw, na rynku macierzystym i potencjalnych rynkach goszczących 
oraz w otoczeniu globalnym. W artykule zarysowane zostały przyszłe obszary ba-
dań, których wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia dylematu make 
or buy.

Słowa kluczowe: make or buy, reshoring, rightshoring, cross-shoring, strategia 
produkcyjna.

Kody JEL: D20, F20, L23

Wstęp 

Literatura z zakresu zarządzania strategicznego oraz biznesu międzynarodowego kładzie 
znaczący nacisk na analizę zachowań przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (Arik 
2013). Jedną z najczęściej poruszanych kwestii jest strategia produkcyjna przedsiębiorstwa, 
stanowiąca przedmiot szerokich badań już od lat 60. ubiegłego wieku (Aboutalebi 2017). 
Jak słusznie zauważa Hu (1996), problem ten de facto zaczyna być dopiero rozumiany, 
a sam rozwój strategii produkcyjnych jest nadal w dość wczesnym stadium. Strategię pro-
dukcyjną należy rozumieć jako długoterminowy plan przedsiębiorstwa, mający na celu po-
prawę wydajności produkcji oraz pozycji przedsiębiorstwa na rynku (Shavarini i in. 2013). 
W kontekście prowadzonych w niniejszym artykule rozważań należy jednak zwrócić uwagę 
na często międzynarodowy, dynamiczny charakter tego obszaru funkcjonowania przedsię-
biorstw. Ze strategią produkcyjną ściśle wiąże się pojęcie delokalizacji, które zasadniczo 
oznacza modyfikacje „w międzynarodowym podziale procesu produkcji, wynikające ze 
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zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz adaptacji podmiotów do nowych warunków kon-
kurencji” (Młody 2015). Powyższa definicja odnosi się również do wzrastającej w ostatnich 
latach presji przedsiębiorstw związanej z ograniczaniem kosztów produkcji, szybszą reakcją 
na potrzeby rynkowe oraz poprawą rentowności. Celem artykułu jest głębsze rozpoznanie 
problemu make or buy przez uporządkowanie współczesnych międzynarodowych strategii 
produkcyjnych oraz przedstawienie procesu decyzyjnego podmiotów zmagających się z tym 
dylematem. 

Make or buy jako problem ze sfery zarządzania

Jednym z fundamentalnych pytań, które nurtuje menadżerów firm produkcyjnych jest: 
kto powinien produkować i gdzie? (Stentoft i in. 2016). Problem make or buy (MOB) był 
szeroko poruszany w dotychczasowej literaturze z obszaru zarządzania (Probert 1996; Park, 
Reddy, Sarkar 2000; Moses, Åhlström 2008), aczkolwiek odpowiedź na tę zasadniczą kwe-
stię wydaje się być częściowo nadal otwarta. Jako pierwszy skonfrontował się z nim Coase 
(1937), który zwrócił uwagę na istnienie kosztów transakcyjnych. Według Coase’a, granice 
przedsiębiorstwa (zakres zadań realizowanych samodzielnie) powinny być uwarunkowane 
wysokością kosztów, które muszą zostać poniesione w związku z przeprowadzaniem trans-
akcji wewnątrz organizacji lub między przedsiębiorstwami na rynku. Decyzja dotycząca 
tego, czy produkować w ramach własnych struktur, czy zlecać produkcję kontrahentom oraz 
gdzie ją realizować, jest od dawna jednym z głównych problemów firm z sektora produk-
cyjnego. Pierwotnie zakładano, że przedsiębiorstwa powinny utrzymać tyle procesów pod 
własną kontrolą, ile to możliwe. Na przestrzeni lat zmieniło się jednak podejście to integracji 
pionowej w organizacjach wskutek dostrzeżenia, że na rynku można zrealizować te same 
procesy taniej i często lepiej. Szczególnym wyrazem tego był dynamiczny trend delokali-
zacji produkcji do krajów niskokosztowych, który nabrał dynamiki w latach 90. ubiegłego 
wieku.

Własna produkcja wykorzystywana jest w szczególności, gdy dany produkt (lub kompo-
nent) posiada kluczowe znaczenie dla wydajności firmy, jest wrażliwy na czas dostaw lub 
podatny na częste zmiany projektowe. W takich przypadkach ścisła kontrola nad produkcją 
i logistyką jest niezbędna, gdyż producent musi mieć pewność, że produkt będzie zawsze 
dostępny i będzie spełniał rygorystyczne wymagania jakościowe. Alternatywnym rozwią-
zaniem jest zlecanie procesów produkcyjnych podmiotom zewnętrznym, umożliwiające 
m.in. ograniczenie kosztów, osiągnięcie wyższej elastyczności oraz eliminację niektórych 
rodzajów ryzyka, co z kolei pozwala na skierowanie części zasobów ku innym obszarom 
działalności przedsiębiorstwa. 

Racjonalna decyzja dotycząca strategii produkcyjnej przedsiębiorstwa powinna być 
poparta wnikliwą analizą otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego wewnętrznego potencjału. 
Według Trockiego (2001, s. 119), „podejmując decyzję o wyłączeniu danego procesu z za-
kresu działalności firmy należy pamiętać, że kryterium zmniejszenia kosztów jest jednym 
z wielu elementów, które należy rozpatrzyć. Zadanie sobie pytania make or buy (wytwarzać 
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czy kupować) jest potrzebne, a nawet niezbędne”. Problemu tego nie należy jednak interpre-
tować dychotomicznie, gdyż przedsiębiorstwa często decydują się na rozwiązania pośrednie 
(Szumilak 2001, s.115). W tym kontekście w literaturze przywoływana jest perspektywa 
rightshoringu lub rightsourcingu (Bals, Daum, Tate 2015; Joubioux, Vanpoucke 2016). 
Pojęcia te są zasadniczo zbieżne i oznaczają taką strukturę działań/procesów produkcyj-
nych, która będzie charakteryzowała się optymalną kombinacją kosztów oraz efektywności 
przy zachowaniu odpowiedniej jakości. Podejście to nie musi oznaczać tym samym relo-
kacji produkcji za granicę lub utrzymywania jej za wszelką cenę w ramach struktur firmy 
w kraju macierzystym, a raczej powinno być wynikiem kompleksowej analizy koniecznych 
zadań, na której podstawie powierzana jest ich realizacja. Kluczowy jest zatem wybór odpo-
wiedniego „źródła” produkcji, niezależnie od jej wykonawcy oraz lokalizacji. 

Współczesne strategie produkcyjne

Na przestrzeni lat wykorzystywane były różne strategie produkcyjne. Podejmowane 
próby ich klasyfikacji w ograniczonym stopniu odwzorowywały często międzynarodowy 
charakter produkcji (De Meyer 1992; Kim, Lee 1993; Martin-Pena, Diaz-Garrido 2008). 
Autorzy nie brali pod uwagę złożoności uwarunkowań, wynikającej z rosnącej liczby czyn-
ników wpływających na formułowanie i implementację strategii na rynku międzynarodo-
wym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania wśród praktyków biznesu oraz badaczy 
od lat 90. XX wieku był outsourcing oraz offshoring, mające na celu optymalizację łańcucha 
dostaw (Hätönen, Eriksson 2009; Bals i in. 2013). Outsourcing dotyczy zasadniczo reloka-
cji aktywności poza przedsiębiorstwo (Ellram, Tate, Billington 2008), natomiast offshoring 
odnosi się do geograficznego zakresu realizacji procesów przedsiębiorstwa, obejmując za-
równo samodzielne działanie (make), jak i zlecanie zadań zewnętrznym podmiotom (buy) 
(Jahns, Hartmann, Bals 2006).

W przeszłości decyzje w obrębie dylematu make or buy były podejmowane głównie 
z myślą o redukcji kosztów oraz transferze ryzyka i odpowiedzialności na zewnętrzne pod-
mioty. Wskutek stopniowego spadku poziomu atrakcyjności lokalizacji offshore (szczegól-
nie niskokosztowych krajów azjatyckich), pojawiających się problemów logistycznych, 
trudności z utrzymaniem odpowiedniej jakości oraz komplikacji z koordynacją działań 
(Leibl, Morefield, Pfeiffer 2011), cześć menadżerów podjęła decyzję o zrewidowaniu wcze-
śniej wdrożonych strategii produkcyjnych. Doprowadziło to do ponownej rekonfiguracji 
łańcucha dostaw (Ellram 2013). Decyzja przedsiębiorstwa o przeniesieniu aktywności w ra-
mach łańcucha wartości do krajów macierzystych (lub bliższych) określana jest jako resho-
ring (Gray i in. 2013), natomiast ponowne włączenie aktywności (poddanej outsourcingowi) 
do struktur przedsiębiorstwa to insourcing (Cabral Quelin, Maia 2013). Obie tendencje nie 
stanowią nowych obszarów zainteresowania w literaturze ekonomicznej, choć nadal są po-
strzegane jako stosunkowo mało rozpoznane (Fratocchi i in. 2014). Warto jednak zwrócić 
uwagę, że w ostatnich latach wyniki części badań (Tate i in. 2014; Kinkel 2014) dały nieco 
więcej światła na podłoże reshoringu.
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Tabela 1
Taksonomia międzynarodowych strategii produkcyjnych 

L
ok

al
iz

ac
ja

Offshore

In-house offshoring

Samodzielna realizacja 
produkcji w oddalonych 

geograficznie krajach 
(zwykle nisko-koszto-

wych); również: captive 
offshoring.

In & out offshoring

Jednoczesna produkcja 
w lokalizacjach offshore 

przez firmę oraz zewnętrz-
nych dostawców.

Outsourced offshoring

Opieranie produkcji na ze-
wnętrznych firmach, zloka-
lizowanych w oddalonych 

względem kraju macie-
rzystego krajach; również 

offshore outsourcing.

Near-shore

In-house near-shoring

Relokacja działań pro-
dukcyjnych do własnych 

zakładów zlokalizowanych 
w pobliżu kraju macierzy-

stego.

In & out near-shoring

Jednoczesna produkcja 
w krajach pobliskich przez 
firmę oraz zewnętrznych 

kontrahentów.

Outsourced near-shoring

Produkcja realizowana 
przez zewnętrznych kon-
trahentów w krajach zlo-
kalizowanych w pobliżu 

kraju macierzystego.

Cross-
-shore

In-house cross-shoring

Jednoczesna samodziel-
na realizacja produkcji 

w kraju macierzystym oraz 
goszczącym.

In & out cross-shoring

Jednoczesna produkcja 
w kraju macierzystym 
oraz w innych krajach, 
realizowana przez firmę 

oraz w ramach współpracy 
z innymi dostawcami.

Outsourced cross-shoring

Jednoczesna produkcja 
przez firmy zewnętrzne 

w kraju macierzystym oraz 
goszczącym.

Onshore

In-house onshoring

Produkcja produktów (lub 
komponentów) w ramach 

struktur firmy w kraju 
macierzystym.

In & out onshoring

Równoczesna produk-
cja w ramach własnych 

struktur oraz przez firmy 
zewnętrzne w kraju macie-

rzystym.

Outsourced onshoring

Alokacja działań produk-
cyjnych w kraju macie-

rzystym, wyłącznie u ze-
wnętrznych dostawców.

Onshore 
(reshore)

In-house reshoring

Częściowa lub całkowita 
rezygnacja z produkcji 

poza krajem i ponowna jej 
realizacja w ramach struk-

tur przedsiębiorstwa.

In & out reshoring

Powrót aktywności pro-
dukcyjnych do kraju ma-

cierzystego i ich realizacja 
w ramach firmy oraz po-

przez kontrahentów.

Outsourced reshoring

Relokacja działań produk-
cyjnych do kraju macierzy-
stego i ich realizacja przez 

firmy zewnętrzne.

In-house In & out Outsource

Producent

Źródło: opracowanie na podstawie: Aboutalebi (2017, s. 29-31).

Szeroka literatura dotycząca strategii produkcyjnych poskutkowała niejednoznaczno-
ścią definicyjną z tym obszarze. Aboutalebi (2017) przedstawił kompleksową taksonomię 
międzynarodowych strategii produkcyjnych na podstawie dwóch podstawowych kryteriów: 
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lokalizacji produkcji oraz typu producenta. Na tej podstawie wyróżniono dwanaście pod-
stawowych strategii i trzy, będące niejako ich odwrotnością (por. tabela 1). Kryterium lo-
kalizacji obejmuje: 1) w pełni kraj macierzysty (onshore), 2) częściowo kraj macierzysty 
i kraj trzeci (cross-shore), 3) ulokowanie produkcji w pobliżu kraju macierzystego (near-
-shore) lub 4) na rynku odległym względem kraju pochodzenia (offshore). Biorąc pod uwagę 
kryterium producenta można wyróżnić: 1) wytwarzanie w ramach organizacji (in-house),  
2) produkcję częściowo przez firmy zewnętrzne i częściowo przy użyciu własnych zasobów 
(in & out) lub 3) przy pełnym wykorzystaniu outsourcingu (Aboutalebi 2017).

Choć przedstawiona typologia wydaje się być dość złożona, to w literaturze spotyka się 
również inne typy strategii produkcyjnych. Fratocchi i in. (2014) wspominają o near-resho-
ringu (który zasadniczo oznacza transfer działań produkcyjnych z lokalizacji typu offsho-
re do kraju bliższego względem kraju macierzystego) oraz further offshoringu (częściowa 
lub całkowita relokacja produkcji do innego, oddalonego kraju goszczącego, np. z Chin do 
Wietnamu). Niemniej jednak przedstawiona taksonomia jest pierwszą w tak kompleksowy 
sposób obrazującą spektrum międzynarodowych strategii produkcyjnych. Klasyfikacja ta 
stanowi podstawę dalszych rozważań.

Wybór strategii produkcyjnej

Wybór strategii produkcyjnej przez przedsiębiorstwo stanowi złożony proces. Ujęcie 
przedstawione na schemacie 1. opiera się na założeniu, że zasadniczo większość firm rozpo-
czynających działalność produkcyjną dokonuje oceny potencjalnych strategii z perspektywy 
możliwości realizacji produkcji w kraju macierzystym (choć ostatecznie firma może ten etap 
częściowo lub całkowicie opuścić, czego przykładem są polskie przedsiębiorstwa z sektora 
fast fashion, np. LPP, Redan).

Punktem wyjścia do odpowiedzi na pytanie make or buy jest strategia przedsiębiorstwa, 
a w szczególności zakładane cele strategiczne. Sposób realizacji celów przez outsourcing 
na rynku macierzystym będzie inny niż w przypadku offshoringu (w szczególności capti-
ve offshoringu), wymagającego na ogół znaczących nakładów. Dunning i Lundan (2008,  
s. 67-74) wskazują 4 podstawowe motywy podejmowania działalności na rynkach zagra-
nicznych: poszukiwanie rynku zbytu (market-seeking), poszukiwanie zasobów (resource-se-
eking), poszukiwanie efektywności (efficiency-seeking) oraz poszukiwanie strategicznych 
aktywów (strategic assets-seeking). W przypadku relokacji procesów produkcyjnych uwaga 
skoncentrowana jest w szczególności na efektywności, choć pozostałe motywy mogą odgry-
wać również istotną rolę w procesie decyzyjnym. Należy dokonać oceny koniecznych zaso-
bów oraz zdolności niezbędnych do realizacji strategii produkcyjnej. Diagnoza potencjału 
wewnętrznego pozwoli określić te ogniwa łańcucha dostaw, których realizacja w ramach 
struktur przedsiębiorstwa jest nadal racjonalna. 

Firmy rozważające zmianę strategii produkcyjnej powinny dokonać wielowymiarowej 
analizy czynników wpływających na sytuację przedsiębiorstwa (Dunning 1988). Ewaluacja 
możliwości rozwojowych branży oraz trendów światowych umożliwia określenie poziomu 
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ryzyka podejmowanych działań oraz horyzontu czasowego strategii produkcyjnej. Mniej 
lub bardziej przyjazne regulacje w kraju macierzystym mogą wpływać znacząco na decy-
zję o przemodelowaniu strategii produkcyjnej. Przedsiębiorstwo rozważające częściową 
lub całkowitą realizację produkcji poza rynkiem macierzystym musi dokonać oceny po-
równawczej potencjalnych rynków goszczących, biorąc pod uwagę statyczne, dynamiczne 
oraz ukryte koszty zaopatrzenia na tych rynkach (Ocicka 2012, s. 170-171). Koszty pracy, 
wydajność produkcji, wielkość i poziom wykwalifikowania siły roboczej oraz porozumienia 
umożliwiające wejście na dany rynek stanowią kluczowe czynniki kryteria wyboru lokali-
zacji (Joubioux, Vanpoucke 2016). Istotna jest również kwestia optymalizacji łańcucha do-
staw - przedsiębiorstwa wybierając lokalizację produkcji biorą pod uwagę jego elastyczność 
oraz niezawodność (Ellram, Tate, Petersen 2013). Można założyć, że im bardziej stabilny 
i efektywny łańcuch dostaw w kraju macierzystym, tym mniejsza skłonność do realizacji 
produkcji za granicą (w ramach captive offshoringu/offshore outsourcingu).

Wybór jednej ze strategii w ramach near-shoringu, cross-shoringu lub offshoringu może 
mieć długoterminowe finansowe i niefinansowe konsekwencje dla przedsiębiorstwa, dlate-
go też decyzja o zmianie strategii produkcyjnej musi być podejmowana niezwykle ostrożnie. 
Konieczna jest cykliczna diagnoza szans, ograniczeń oraz czynników ryzyka związanych 
z realizowaną strategią. Ewaluacji strategii należy dokonać z perspektywy 3 grup czyn-
ników: 1) zniechęcających firmy do kontynuacji obecnej strategii (czynniki typu push),  
2) mobilizujących firmy do powrotu (częściowego lub całkowitego) na rynek macierzysty 
(czynniki typu pull) oraz korzyści związanych z realizacją near-, cross- lub offshoringu. 

Czynniki typu push dotyczą kwestii związanych z nieodpowiednią jakością, rosnącymi 
kosztami pracy, produkcji i logistyki, ryzykiem utraty własności intelektualnej, nieprzyja-
znymi uwarunkowaniami administracyjnymi, nieodpowiednią infrastrukturą, niedostatecz-
nym poziomem kontroli lub nieefektywną współpracą z kontrahentami. Z kolei zachętę do 
relokacji produkcji do kraju macierzystego (czynniki typu pull) może stanowić np. wyższa 
produktywność, innowacyjność i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej na rodzimym 
rynku, możliwość poprawy wizerunku marki (efekt made in), presja na zrównoważony roz-
wój czy zachęty administracyjne (finansowe lub niefinansowe) (Bailey, De Propris 2014; 
Młody 2016). Przedsiębiorstwo musi również skonfrontować atuty dotychczas realizowanej 
strategii z oczekiwanymi korzyściami względem potencjalnie nowej. Negatywnym efek-
tem reshoringu może być utrata rynku zbytu/sieci dystrybucji lub ograniczenie dostępu do 
niezbędnych komponentów lub surowców. Ponowna realizacja produkcji w kraju macierzy-
stym może również wiązać się z koniecznością odbudowy łańcucha dostaw. Tym samym 
dla niektórych przedsiębiorstw near-shoring, cross-shoring czy offshoring może stanowić 
w danym momencie najbardziej optymalną strategię produkcji (Bals, Daum, Tate 2015). 

Reasumując, zmiana strategii przedsiębiorstwa może mieć różne podłoże i wynikać albo 
z przemyślanej decyzji strategicznej przedsiębiorstwa, albo z niespełnionych oczekiwań 
związanych z wcześniej realizowaną strategią. Porażka może być związana z pojawieniem 
się nieoczekiwanych zmian oraz wyzwań związanych z sytuacją makroekonomiczną, poli-
tyczną oraz bezpośrednich oraz ukrytych kosztów związanych z implementowaną strategią. 
Czynniki te powodują spadek stopnia realizacji zakładanych pierwotnie celów i korzyści 
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z delokalizacji modułu łańcucha wartości (Kinkel, Maloca 2009). Rekonfiguracja strategii 
produkcyjnej może wynikać z niedoskonałej informacji w momencie podejmowania pier-
wotnej decyzji. Szczególnie kosztowna może okazać się nieprawidłowa antycypacja zacho-
wań partnerów/dostawców (na rynku krajowym lub zagranicznym) (Bals, Kirchoff, Foerstl 
2016).

Choć strategie produkcyjne są rozpatrywane zasadniczo na poziomie funkcjonalnym 
w ramach strategicznych jednostek biznesu, międzynarodowe strategie produkcyjne stano-
wią wypadkową strategii na poziomie przedsiębiorstwa, mając ogromny wpływ na wyni-
ki całej organizacji. To, czy strategia wzrostu będzie realizowana w pełni organicznie, czy 
częściowo lub też nieorganicznie jest uzależnione od wyboru strategii produkcyjnej, która 
powinna być kompatybilna ze strategią korporacyjną (Ho 1996). Opieranie firmy na samo-
dzielnej produkcji pozwala na większą ochronę kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa 
(np. patentów, technologii), większą kontrolę nad procesem produkcyjnym oraz jakością 
i na ogół wyższą elastyczność. Z drugiej jednak strony, taka strategia wiąże się z wyższym 
zaangażowaniem zasobów i umiejętności. Z tego względu wybór jednej z przedstawionych 
w niniejszym artykule strategii produkcyjnych powinien być poparty wielowymiarową dia-
gnozą szans, ograniczeń oraz czynników ryzyka.

Podsumowanie 

Zmiana strategii produkcyjnej może być z jednej strony wynikiem celowej decyzji stra-
tegicznej lub reakcją na niepowodzenie dotychczas realizowanej koncepcji (Bals, Kirchoff, 
Foerstl 2016). W ostatnich dwóch dekadach wiele przedsiębiorstw realizowało swoje strate-
gie produkcyjne z myślą przede wszystkim o kosztach. Choć czynnik ten nadal wydaje się 
być kluczowy, to nowoczesne podejście do produkcji nie może być budowane w oderwaniu 
od innych aspektów. Cześć z nich została wyeksponowana na bazie wyników badań podłoża 
zjawiska reshoringu, będącego z jednej strony efektem - często niesłusznej - gloryfikacji  
offshoringu, z drugiej jednak strony istnieje coraz więcej pozytywnych przesłanek do relo-
kacji (częściowej lub całkowitej) procesów produkcyjnych do krajów macierzystych. Fine 
(2013) wskazuje, że dominującym trendem w przyszłości będzie podejście chrakteryzujące 
się dynamiczną, inteligentną strategią produkcji (intelli-sourcing), opierające się na kombi-
nacji „lokalnej wiedzy, współdziałania w ramach globalnych sieci oraz zdolności do two-
rzenia relacji w ramach łańcucha dostaw, które umożliwią redukcję kosztów” nawet w nie-
sprzyjającym otoczeniu globalnym.

Wybór strategii produkcyjnej jest indywidulaną kwestią każdego przedsiębiorstwa, sta-
nowiąc wypadkową jego potencjału i wpływu zewnętrznych czynników. Nawet w obrębie 
tej samej branży występują istotne różnice w podejściach menadżerów (np. w branży odzie-
żowej, motoryzacyjnej) do kwestii strategii międzynarodowej produkcji. Przedstawiony 
w artykule model podejmowania decyzji wymaga weryfikacji empirycznej − głębsze rozpo-
znanie rzeczywistych przesłanek selekcji strategii produkcyjnych może stanowić podstawę 
budowy skutecznego narzędzia umożliwiającego w pełni racjonalne podejście do dylematu 
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make or buy i dokonanie optymalnego wyboru. Narzędzie takie powinno brać pod uwagę 
zarówno wskaźniki ilościowe (Total Cost of Ownership − TCO), jak i jakościowe (np. zna-
czenie kraju pochodzenia czy skłonność do płacenia przez konsumentów wyższych cen). 

Zmiana strategii produkcyjnej może być wyrazem adaptacji menadżerów do nowych 
warunków − przejawiając cechy strategii emergentnej, a w dalszej perspektywie celowym 
i rozważanie dobranym elementem szerszej, długofalowej strategii. O ile istnieją opracowa-
nia, które wskazują na pewne grupy czynników implikujących podjęcie strategii offshoringu, 
outsourcingu oraz reshoringu, brakuje wciąż badań, które ukazałyby rzeczywiste motywa-
cje na poziomie poszczególnych branż oraz z punktu widzenia potencjału przedsiębiorstw. 
Konieczne wydaje się również bardziej precyzyjne ukazanie czynników związanych z kra-
jem pochodzenia i rynkami goszczącymi, które implikują rekonfiguracje strategii produk-
cyjnych firm. Otwarte pozostaje również pytanie o wpływ implementacji międzynarodowej 
strategii produkcyjnej na wyniki przedsiębiorstwa oraz − co jeszcze bardziej interesujące 
− efektów odwrócenia tych procesów (reshoringu). Nieco inną kwestią, ale wymagającą 
wnikliwych badań, jest wpływ automatyzacji i robotyzacji produkcji na wybór strategii pro-
dukcyjnej oraz konfigurację łańcucha dostaw.
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The Make or Buy Dilemma - the Rationale for the Selection  
of International Production Strategy

Summary 

Companies can choose from a wide range of production strategies which enable 
using self-production (make), external suppliers (buy), or a hybrid approach (make 
and buy). The aim of this study is to systematise modern production strategies and 
to present the decision-making process of enterprises implementing international 
production strategies. The implementation of each concept is dependent on the 
strategic assumptions, the potential of the company and the impact of the external 
factors. Moreover, the presented model suggests that the international production 
strategy has basically an evolutionary character, being a consequence of the flexible 
approach of companies to emerging opportunities, constraints and risks resulting 
from changes in the company and in the industry, within the supply chain, in the 
home market and potential host markets, and in the global environment. The article 
outlines the future research areas, the results of which will contribute to a better 
understanding of the make or buy dilemma.

Key words: make or buy, reshoring, rightshoring, cross-shoring, manufacturing 
strategy

JEL codes: D20, F20, L23

Дилемма make or buy – предпосылки выбора международной 
производственной стратегии

Резюме

Предприятия могут выбирать из широкого набора производственных стра-
тегий, в рамках которых возможны: самостоятельное производство (make), 
поручение производства внешним субъектам (buy) или же гибридный под-
ход (make & buy). Цель разработки – провести систематизацию современных 
международных производственных стратегий и представить модель приня-
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тия решения предприятиями, которые сталкиваются с дилеммой: «произво-
дить или покупать». Внедрение отдельных концепций производства зависит 
от принятых стратегических предпосылок, потенциала предприятия и силы 
воздействия факторов среды. Кроме того, представленная на основе анализа 
литературы модель подсказывает, что международная стратегия производства 
имеет, в принципе, эволюционный характер, будучи эффектом гибкого подхо-
да предприятий к появляющимся шансам, ограничениям, а также факторам 
риска, вытекающим из изменений на предприятии и в отрасли, в рамках це-
почки поставок, на своем рынке и на потенциальных принимающих рынках, 
а также в глобальной среде. В статье дана зарисовка будущих областей ис-
следований, результаты которых могут способствовать лучшему пониманию 
дилеммы make or buy.

Ключевые слова: make or buy, reshoring, rightshoring, cross-shoring, произ-
водственная стратегия.
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