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Cel 

Wykazanie, że narastająca konkurencja 

paradoksalnie prowadzi do współpracy 

przedsiębiorstwa kooperujące ze sobą, a 

także skłania do tego rzeczywistych rywali.
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Plan wystąpienia

• Konkurencja przedsiębiorstw i cele 

zarządzania nimi,

• Niektóre powody powstania łańcuchów i 

sieci dostaw,

• Wymaganie współpracy opartej na 

zaufaniu i wsparciu.
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Konkurencja

• Konkurencja jako proces prowokujący 

postęp ekonomiczny i cywilizacyjny,

• Płaszczyzny konkurowania:

– M.Porter – siły napędzające konkurencję, w 

tym strategiczna wytyczna kreowania 

przewagi transakcyjnej,

– Wnętrze przedsiębiorstwa – klienci 

wewnętrzni.

piotr.banaszyk@ue.poznan.pl 4



Konsekwencje powszechnej 

konkurencji
• Postrzeganie przedsiębiorstwa jako 

autonomicznej jednostki gospodarczej 

poszukującej okazji do przechwytywania 

nadwyżek finansowych,

• Miernik powodzenia ekonomicznego i cel 

przedsiębiorstwa:

– Maksymalizacja zysku,

– Maksymalizacja wartości dodanej dla właścicieli 

(rynkowa wartość dodana).
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Ekonomiczna wartość dodana 

dla właścicieli
• Właściciel oczekuje, że jego inwestycja 

finansowa przyniesie zwrot większy niż 

inwestycje alternatywne,

• Właściciel potrzebuje precyzyjnych i 

obiektywnych informacji o efektywności 

ekonomicznej inwestycji finansowych,

• Instytucją dostarczającą takie informacje 

jest rynek finansowy.
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Warunki precyzyjnej i 

obiektywnej informacji

• Informacja dotyczy konkretnego rodzaju 

działalności gospodarczej (niech każdy się 

zajmuje tym co umie najlepiej),

• Pożądana jest metoda zarządzania 

nazywana outsourcingiem. 
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Konsekwencje outsourcingu

• Rosnący stopień rozkooperowania

aktywności gospodarczej,

• Kształtowanie się łańcuchów i sieci 

dostaw,

• Specyfika zasobów uprzywilejowuje 

długookresowe transakcje gospodarcze.
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Różnorodność łańcuchów i sieci 

dostaw
• Łańcuchy i sieci pasożytnicze –

zarządzanie oparte na przechwytywaniu 

nadwyżek finansowych, 

• Łańcuchy i sieci symbiotyczne –

zarządzanie oparte na współpracy 

(rosnące integracja i dojrzałość łańcuchów 

dostaw).
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Kalkulacja ekonomiczna vs. 

empatia w biznesie
• Zintegrowany i dojrzały łańcuch dostaw wymaga 

zaufania, szczerości i zrozumienia,

• Kluczowym czynnikiem powodzenia we 

współczesnym biznesie nie jest przewaga 

transakcyjna nad partnerami biznesowymi 

wynikająca z ich ekonomicznego 

zdominowania, lecz wykreowany na wysokim 

poziomie kapitał relacyjny.
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Dziękuję za uwagę
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