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To jest tzw. autorska wersja artykułu (artykuł zaakceptowany przez redakcję czasopisma 

przed edycją/łamaniem ze strony redakcji), który został opublikowany na łamach Marketingu 

w praktyce jako: Mitręga, M. (2003). Firma o rozmytych granicach. Marketing w praktyce, 

14(60), 55-57. 

 

Maciej Mitręga 

Firma o rozmytych granicach 

 W firmach działających na skalę masową zastosowanie najnowszych koncepcji zarzą-

dzania, takich jak marketing relacji, czy zarządzanie kapitałem intelektualnym, wymaga od 

menedżerów zmiany sposobu myślenia: z „operacyjnego”, czyli orientacji na szybki sukces 

finansowy na „strategiczny”, opierający się na wizji biznesu z perspektywy długotermino-

wych i obustronnie korzystnych relacji z różnymi grupami interesu.  

W obliczu postępującej globalizacji, w warunkach wysoce złożonego i turbulentnego 

otoczenia konieczna jest zmiana sposobu postrzegania ogółu stosunków zachodzących po-

między podmiotami wewnątrz i na zewnątrz swoich firm. W tej mierze należy zauważyć, iż z 

jednej strony, w ramach struktur organizacyjnych dużych przedsiębiorstw pomiędzy wyod-

rębnionymi jednostkami (centrami zysków i strat) nasiliły się stosunki o charakterze konku-

rencyjnym, z drugiej – na rynku coraz większą rolę odgrywa mechanizm wielostronnych po-

rozumień oparty na centralnym planowaniu, który tradycyjnie zarezerwowany był dla stosun-

ków wewnątrzorganizacyjnych.  

Wprowadzenie mechanizmu rynkowego do wewnątrz firmy jest zwykle elementem 

strategii „zaciskania pasa” i służy zwiększaniu efektywności wykorzystania przez firmę zaso-

bów. Realizuje się to przede wszystkim poprzez tzw. outsourcing jako alternatywę dla wyko-

rzystania własnych komponentów i usług oraz poprzez sprzedaż części potencjału produkcyj-

no-usługowego odrębnym przedsiębiorstwom.  

Dla firm dysponujących konkurencyjną ofertą nadal podstawowym celem pozostaje 

ekspansja i zwiększenie udziału w rynku. W tej mierze jednak tradycyjny algorytm wzrostu 

poprzez emisje akcji bywa zastępowany tzw. rozwojem bezkapitałowym polegającym na na-

wiązywaniu przez firmę aliansów z różnymi podmiotami (m. in. dostawcami, pośrednikami 

handlowymi, agencjami reklamowymi, liderami opinii konsumenckiej) w cele pełnego zaspo-

kojenia oczekiwań klienta. W ten sposób (przynajmniej teoretycznie) dochodzi do zgodności 

w zastosowaniu koncepcji marketingu relacji w sferze Business to Business oraz  na rynkach 

konsumpcyjnych. 
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Z punktu widzenia menedżerów konieczne staje się postrzeganie swoich przedsię-

biorstw nie tylko jako podmiotów dwustronnie oddziaływujących z otoczeniem ale także jako 

organizacji o rozmytych granicach - zintegrowanych z otoczeniem poprzez sieci wielostron-

nych powiązań.1. Na podstawie analizy potencjału własnej firmy i jej pozycji na rynku współ-

czesny menadżer winien określić rolę swojej firmy w ramach sieci relacji podmiotów, które 

współtworzą wartość „konsumowaną” przez ostatecznego odbiorcę. 

Organizacje o rozmytych granicach (z ang. imaginary organization ) można określić 

jako sieć relacji „...w ramach, której kluczowe zasoby, procesy i aktorzy funkcjonują i są za-

rządzani, w sposób, który wykracza poza formalne struktury organizacyjne i oficjalną spra-

wozdawczość finansową”2 

Struktura tak rozumianej organizacji obejmuje „bazę”, czyli przedsiębiorstwo główne i 

przywódcę - wizjonera (z ang. imaginator), misję i kulturę organizacji (stanowiące spoiwo 

sieci), a także firmy partnerskie i bazę lojalnych klientów.  

System ten działa w oparciu o zasadę, iż każdy podmiot wnosi określony wkład w 

sukces sieci jako całości i jednocześnie ma proporcjonalny udział w uzyskanych przez sieć 

korzyściach. W sieci uczestniczyć może każdy, kto respektuje powyższą zasadę (w stosow-

nych przypadkach nawet konkurent) , w związku z czym jej zasięg nie ogranicza się zwykle 

do tradycyjnego kanału dystrybucji. 

Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić następujące charakterystyki firm, funkcjonują-

cych na rynku w oparciu o sieć relacji z innymi podmiotami: 

1. są większe, niż by to wynikało z samej struktury organizacyjnej,   

2. mają większy dostęp do kapitału, niż by to wynikało z samych zapisów księgowych, 

3. stosują technologię informacyjną (IT), która wykorzystywana jest w nowatorski sposób, 

choć sama nie stanowi warunku wystarczającego sukcesu rynkowego, 

4. wiążą się z przyjmowaniem przez klienta roli współtwórcy wartości kreowanej przez fir-

mę i traktowaniem klienta jako członka organizacji, 

5. są oparte raczej na procesach w odróżnieniu od struktur funkcjonalnych3. 

 

Firma skandynawska Skandia AFS 4 (Assurance and Financial Services), która działa 

na rynku ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych, przedstawia się jako organizacja 

                                                 
1 E. Gummesson, Total Relationship Marketing, Rethinking Marketing Management: From 4Ps to 30Rs, Butter-
worth-Heinemann, Oxford, 2000, s. 209 
2 B. Hendberg, G. Dahlgren, J. Hansson, N.-G. Olve, Imaginära organizationer (Imaginary Organizations), 
Liber-Hermonds, Malmö, 1994, s. 16  
3 E. Gummesson, Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis, European Journal 
of Marketing, nr 2, 1996, s. 35 
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obejmującą milion klientów; alianse z 65 tysiącami niezależnych brokerów ubezpieczenio-

wych i banków, 2 tysiące pracowników oraz 60 osobową kadrę zarządzającą. Jedną z głów-

nych przyczyn spektakularnego sukcesu szwedzkiej firmy było wykorzystanie elementów kon-

cepcji tzw. kapitału intelektualnego w zakresie rachunkowości aktywów niematerialnych (m. 

in. kapitału relacji z innymi podmiotami). 

W celu określenia stopnia „rozmycia” się struktury organizacyjnej Skandii można wy-

korzystać wskaźnik  I/E, gdzie I oznacza liczbę zatrudnionych pracowników a E liczbę 

wszystkich osób zaangażowanych w realizację strategii marketingowej. Im wyższy kapitał 

relacji przedsiębiorstwa z różnymi grupami interesu, tym wyższa wartość wskaźnika I/E. W 

Skandii wskaźnik I/E jest wysoki i wynosi 32 (65.000/2.060), wskazując na bardzo wysoki 

stopień „rozmycia” się organizacji. W dodatku gdybyśmy potraktowali wszystkich klientów 

jako zaangażowany zasób ludzki, wskaźnik ten wzrósłby do 51!  

 

Warto podkreślić, iż w ramach pojemnej kategorii sieci relacji pomiędzy podmiotami 

rynku najwięcej zainteresowania zarówno wśród praktyków jak i w gronach akademickich 

budzi obecnie problematyka relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumen-

tem jako indywidualną jednostką (z ang. Business to Consumer).  

Mimo tego, iż tradycyjnie stosunki typu B2C postrzegane były jednostronnie przez 

pryzmat modelu biernej reakcji konsumenta i asymetrii siły przetargowej stron (niewielki 

dostęp konsumenta do informacji rynkowej i możliwości oddziaływania na zachowania 

przedsiębiorstwa), dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologii IT i baz danych w 

komunikacji marketingowej, możliwe stało się częściowe ograniczenie wspomnianej asyme-

trii i w rezultacie rozwój relacji z konsumentami na skalę masową. 

Zwłaszcza w tych sektorach, w których proces zakupu produktu ma charakter złożony 

(dobra trwałego użytku, usługi finansowe, telekomunikacyjne, turystyczne, itp.) lojalni klienci 

stali się współtwórcami sukcesu marketingowego firmy. Ich wkład w pozyskiwanie informa-

cji o otoczeniu oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy jest trudny do przecenienia.  

Na przykład w turystyce indywidualnej jednostkowe transakcje mają relatywnie duży 

udział w ogólnych przepływach finansowych zarówno klienta jak i dostawcy usług, w związ-

ku z czym decyzje o wyborze oferty z reguły nie są podejmowane pod wpływem impulsu, a 

inwestycje na rzecz kształtowania lojalności konsumenckiej charakteryzują się relatywnie 

niskim okresem zwrotu. Z uwagi na niematerialność samego produktu, kluczową rolę odgry-

                                                                                                                                                         
4 przykład zaczerpnięty za: E. Gummesson, Total Relationship Marketing, op. cit., ss. 216-217. 
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wa wizerunek firmy turystycznej, który kształtuje się przede wszystkim w relacjach niefor-

malnych między samymi konsumentami.  

Można zaobserwować, iż dzisiejsi turyści już na etapie poszukiwania oferty są dużo 

bardziej aktywni i skłonni do współpracy z dostawcą usług dla osiągnięcia optimum satysfak-

cji. W Polsce firmy turystyczne (poza tymi najmniejszymi, które pełnią wyłącznie funkcje 

handlowe) stają się swoistymi „brokerami wymarzonej podróży”. Dobierają klientom kombi-

nacje usług cząstkowych ( destynacja, noclegi, wyżywienie, transport, specjalistyczna obsłu-

ga, imprezy kulturalne, itp.) odpowiadające ich indywidualnym oczekiwaniom.  

Turyści coraz częściej są skłonni podzielić się z przedsiębiorstwem szczegółowymi 

preferencjami odnośnie wymarzonej podróży, spakować się i podjąć decyzję wyjazdu w ciągu 

dwóch dni w ramach oferty „last minute”, a także  samodzielnie dojechać do wskazanego, 

nieraz bardzo odległego lotniska. Dostarczając tak cenne zasoby jak: czas i informacje, stają 

się współtwórcami „konstelacji wartości” 5 przedsiębiorstwa. Dzięki większej aktywności 

klientów firmom działającym na rynku turystycznym udało się usprawnić kwestie logistycz-

ne, zwłaszcza zminimalizować koszty niewykorzystanych ofert indywidualnych.  

 

W drugiej połowie lat 90 - tych Polskie Linie Lotnicze LOT zyskownie rozszerzyły za-

sięg swojej działalności realizując w praktyce wizję organizacji o rozmytych granicach. Pol-

skiej firmie udało się osiągnąć pozycję lidera w Europie Środkowo – Wschodniej dzięki umie-

jętnym kształtowaniu relacji zarówno z przedsiębiorstwami (dostawcami sprzętu i bazy cater-

ingowej, turoperatorami, agentami w kanale dystrybucji, klientami biznesowymi, itd.), jak i 

własnymi pracownikami (wysoko ceniona jakość obsługi i serwisu pokładowego) oraz klien-

tami indywidualnymi (zob. rysunek).  

Warto zwrócić szczególną uwagę, iż dzięki porozumieniom „code – share” z konku-

rencyjnymi liniami lotniczymi; American Airlines (1994) oraz Lufhansą (2002) LOT wprowa-

dził swoją ofertę na najbardziej rentowne rynki na świecie, a  uczestnictwo LOT-u w aliansie 

the Qualiflyer Group umożliwiło jego klientom zdobywanie nagród w ramach programu lo-

jalnościowego „Frequent Flyer”. Wysoko należy również ocenić współpracę naszego naro-

dowego przewoźnika lotniczego z turoperatorami organizującymi pakiety turystyczne. Dzięki 

niej udało się chociażby zaoferować rodzimemu turyście bardzo atrakcyjne cenowo przeloty 

czarterowe w ramach podróży wypoczynkowych za granicę. Natomiast w wyniku umiejętnego 

kształtowania relacji z tzw. dostawcami treści i firmami z branży IT udało się PLL uruchomić 

                                                 
5 Termin „konstelacja wartości” za: R. Normann, R. Ramirez, From Value Chain to Value Constelation. Design-
ing Interactive Strategy, Harvard Business Review, lipiec-sierpień, 1993, ss. 65-77   
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wysoce interaktywny i zaawansowany w zakresie transakcji elektronicznych serwis interneto-

wy. 

 

Metafora organizacji o rozmytych granicach dobrze obrazuje złożoność procesów biz-

nesowych tzw. nowej gospodarki. W wielu przedsiębiorstwach, przede wszystkim w tych 

największych wielonarodowych korporacjach, sieć relacji między ludźmi jest coraz częściej 

wspomagana „sieciowym powiązaniem” między urządzeniami elektronicznymi obsługiwa-

nymi przez „nowego rodzaju” pracowników: operatorów, programistów i innych specjalistów 

z dziedziny IT6.  

 

Rys.  Sieć relacji przedsiębiorstwa o rozmytych granicach na przykładzie PLL LOT S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podst.: D. Iacobucci, J. D. Hibbard, Toward an encompassing theory of business 
marketing relationships (BMRs) and interpersonal commerrcial relationships (ICRs): an empirical generaliza-
tion, Journal of Interactive Marketing, Vol. 13, no. 3, 1999, s 16 
 

W przypadku wielu dóbr i usług ( zwłaszcza tych poddających się standaryzacji) 

wzrasta znaczenie automatyzacji działań marketingowych i tzw. samoobsługi konsumenckiej. 

                                                 
6 por. G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa, 1997, s. 93 
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Procedury interakcji z klientem mogą być przez firmę tak zaplanowane, że umożliwiają kon-

sumentowi dokonywanie wyboru tzw. „reprezentacji” przedsiębiorstwa (personel w punkcie 

sprzedaży, telefoniczne biuro obsługi klienta, firmowa witryna WWW, interaktywny terminal 

sprzedaży, itp.), zgodnie z oczekiwaniami i charakterem konkretnej sytuacji wymiennej7. 

Jak zauważa E. Gummesson, koncepcja przedsiębiorstwa o rozmytych granicach jako 

całkowicie elastycznej organizacji stanowi swego rodzaju docelowy model (ideał) przedsię-

biorstwa, którego znaczenie dla menadżerów zawiera się przede wszystkim w ukierunkowy-

waniu zmian zachodzących w ich firmach8. 

Wskazówka ta może być szczególnie aktualna w odniesieniu do przedsiębiorstw z kra-

jów postsocjalistycznych, takich jak Polska, które dopiero rozpoczynają funkcjonowanie na 

rynku globalnym. Firmy te muszą zdefiniować swoje miejsce w sieci międzynarodowych 

relacji pomiędzy podmiotami rynkowymi, dbając jednocześnie o „jakość” stosunków we-

wnątrzorganizacyjnych (między kierownictwem a pracownikami, między różnymi działami, 

itp.) i usprawniając dialog z konsumentem indywidualnym w oparciu o technologie telein-

formatyczne. Przykłady rodzimych firm działających na skalę masową9 dowodzą, iż strategie 

w biznesie coraz częściej „opłaca się” opierać nie na dominacji, ale na długoterminowym 

współdziałaniu z różnymi grupami interesu z perspektywy oczekiwań konsumenta indywidu-

alnego.  

 

                                                 
7 K. Storbacka, The nature of customer relationship profitability, Helsingfors, 1994,ss. 57-58. 
8 E. Gummesson, Total Relationship Marketing, op. cit.,  s. 221 
9 zob.: Maciej Mitręga, Rozwój relacji z klientami na skalę masową, Marketing w Praktyce, nr 11 (57), 2002, ss. 
56-59 


