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Wstęp
Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat dokonano analizy wielu pozycji literatury 
traktujących o przedsiębiorstwie i o specyfice jego funkcjonowania w XXI wieku. 
Każda z tych pozycji rozpatruje przedsiębiorstwo z innej perspektywy, uwypukla 
inne aspekty. Jest to wyrazem stale zmieniającego się otoczenia i kreacji nowych, 
bądź redefinicji istniejących, celów, podejść, paradygmatów funkcjonowania przed-
siębiorstwa.

Dokonujące się procesy globalizacyjne są skomplikowanie oraz wielostronne i obej-
mują wiele zjawisk i procesów oraz powiązań, a dynamiczne zmiany zachodzące 
w otoczeniu uwypuklają złożoność i mnogość ich występowania. Okres szczególnego 
wpływu otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jego możliwości rozwojowe 
przypada na kryzys i recesję. Wówczas w sposób szczególny, a ponadto globalny 
uwidacznia się destabilizujący wpływ otoczenia skutkujący znaczącym stopniem 
deterioracji kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale także identyfikacją dysfunkcji 
w pozostałych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.

W niniejszej książce podjęto się przedstawienia wybranych aspektów funkcjono-
wania przedsiębiorstwa w XXI wieku jako wyrazu adaptacji do wyzwań współ-
czesnego otoczenia. Uwypuklono decyzje finansowe i nowoczesne podejście do 
finansowania przedsiębiorstw, procesy dostosowawcze i szerzej – modele bizne-
sowe – oraz poświęcono uwagę roli wiedzy, a także innowacjom w kształtowaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

W rozdziale pierwszym (autorstwa Małgorzaty Porady-Rochoń), scharakteryzowano 
specyfikę współczesnego otoczenia, wskazując rolę globalizacji w jego kreowaniu, 
a także jej pozytywnych i negatywnych skutków dla realizacji celów przedsiębior-
stwa. Zwrócono uwagę, na konieczność zwiększenia jakości i częstotliwości analizy 
otoczenia, co powinno być wyrazem świadomego i odpowiedzialnego podejścia 
do zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Biorąc pod uwagę rolę decyzji 
finansowych w procesie decyzyjnym, w tym w szczególności w okresie kryzysu czy 
recesji, uwagę skupiono na omówieniu determinant, które je kształtują. Moment 
identyfikacji, pomiaru i oceny skali dysfunkcji, zaburzeń i zagrożeń w przedsiębior-
stwie warunkuje zakres działań w ramach procesów dostosowawczych/procesów 



restrukturyzacji niezbędnych do wdrożenia, w celu minimalizacji ryzyka niewypła-
calności czy bankructwa. Mając na uwadze powyższe, przedstawiono również model 
procesu dostosowawczego przedsiębiorstw do specyfiki współczesnego otoczenia.

W rozdziale drugim (autorstwa Dominiki Kordeli) przedstawiono zmiany na rynku 
finansowym wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii i tzw. ekonomii tłumu. 
W kontekście finansowania przedsiębiorstw dokonano systematyki pojęć, które 
weszły do języka finansów ze względu na zachodzące procesy innowacyjne. Przede 
wszystkim jednak wskazano na nowe możliwości finansowania podmiotów gospo-
darczych, a także na zalety i wady alternatywnych instrumentów finansowania.

Kolejne rozdziały poświęcono wybranym determinantom kształtowania konku-
rencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Odpowiednio, przedmiot rozważań 
zawartych w trzecim rozdziale pracy (autorstwa Małgorzaty Brojak-Trzaskowskiej) 
dotyczy wiedzy odnoszącej się do kreacji pozycji konkurencyjnej podmiotów gospo-
darczych na rynkach międzynarodowych i rynku globalnym. O ile punkt wyjścia 
skoncentrowano na usystematyzowaniu podstawowych pojęć w zakresie stano-
wiącym przedmiot badań, o tyle zasadnicze syntetyczne rozważania poświecono 
wiedzy i zarządzaniu nią w procesie budowania potencjału konkurencyjnego orga-
nizacji gospodarczych. 

W czwartym rozdziale pracy (autorstwa Małgorzaty Brojak-Trzaskowskiej) ujęto 
problematykę innowacji jako źródła przewagi konkurencyjnej współczesnych przed-
siębiorstw, przy czym narrację rozpoczęto od przybliżenia podstaw terminologicz-
nych w zakresie innowacji, natomiast główne kwestie poznawcze zogniskowano 
wokół zarządzania innowacjami i znaczenia samej działalności innowacyjnej w pro-
cesach rozwoju przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ponadnarodowej 
skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozdział piąty (autorstwa Moniki Tomczyk) został poświęcony megatrendom go-
spodarczym i zmieniającym się przez nie modelom biznesowym. Przedsiębiorstwa 
w XXI wieku działają w kontekście szybko zmieniającego się otoczenia, kształto-
wanego przez cyfryzację, serwicyzację i globalizację. Prowadzi to do pojawienia 
się nowych graczy, współistnienia dużych struktur mikropodmiotów, transformacji 
łańcuchów wartości, zachowań konsumentów i ich oczekiwań. Zmiany te, z jednej 
strony oferują podmiotom szereg możliwości, ale z drugiej zmuszają podmioty do 
szybkiej reakcji, poszukiwania nowych modeli biznesowych i ich adaptowania do 
istniejących warunków. Innowacje coraz częściej są stymulowane przez czynniki 
nietechnologiczne, takie jak kreatywność, wzornictwo, nowe procesy organizacyjne 
i modele biznesowe. Przedsiębiorczość oparta na kulturze i kreatywności staje się 
podstawową cechą gospodarki postprzemysłowej. Aby zatem przedsiębiorstwo 
mogło odnaleźć się w tej rzeczywistości i być konkurencyjne, potrzebuje czegoś 
więcej niż tylko wydajnego procesu produkcyjnego, kontroli kosztów i dobrej bazy 
technologicznej. Organizacja taka potrzebuje silnej marki, zmotywowanych pracow-
ników, produktów i usług, które spełniają oczekiwania klientów lub takie potrzeby 
tworzą i które budują wartość oraz doświadczenie. 
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Publikacja dedykowana jest zarówno teoretykom jak i praktykom, studentom, ale 
także przedsiębiorcom, chcącym zapoznać się z wybranymi aspektami funkcjono-
wania przedsiębiorstwa we współczesnym kreującym zmiany i nowe wyzwania 
otoczeniu.

W imieniu zespołu autorskiego

Małgorzata Porada-Rochoń
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Wydawnictwo edu-Libri jest oficyną wydawniczą publikacji naukowych i edukacyjnych.
Współpracujemy z profesjonalnymi redaktorami merytorycznymi i technicznymi z dużym 
doświadczeniem w przygotowywaniu publikacji specjalistycznych. Stawiamy na jakość łączoną 
z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współtworzenia i satysfakcja z dobrze 
wykonanego zadania.

Nasze publikacje (drukowane i elektroniczne) są dostępne w księgarniach stacjonarnych i inter-
netowych oraz w czytelniach on-line ibuk.pl, osbi.pl i nasbi.pl - szczegóły na stronie wydawnictwa. 

Autorki są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń jest prof. Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Ekono-
miki Przedsiębiorstw.
Dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska jest adiunktem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw. 
Dr Dominika Kordela jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa.
Dr Monika Tomczyk jest adiunktem w Katedrze Organizacji i Zarządzania.

Podjęty temat jest ważny szczególnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoją kierujący 
przedsiębiorstwami w XXI wieku. Autorki dokonały rozpoznania problemów i wyzwań 
pojawiających się przed przedsiębiorcami obecnie, i w przyszłości. Ważnym zagadnieniem 
przedstawionym w monografi i jest próba połączenia problematyki modeli biznesowych, 
fi nansowania i innowacji, zebrania tych szerokich i niełatwych zagadnień w powiązane 
ze sobą treści. Monografi a jest opracowaniem o charakterze nowatorskim, wypełniającym 
lukę na polskim rynku wydawniczym.

Z recenzji dr hab. inż. Justyny Franc-Dąbrowskiej, prof. SGGW

Małgorzata Porada-Rochoń
Małgorzata Brojak-Trzaskowska
Dominika Kordela
Monika Tomczyk
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