recenzje

do miêdzynarodowej tematyki integracyjnej. Tematyki wa¿nej nie tylko dlatego, ¿e prawie ka¿de ju¿ pañstwo tej planety wci¹gniête zosta³o w jakim stopniu
w procesy zewnêtrznych powi¹zañ integracyjnych  b¹d jako podmiot cz³on-

Pawe³ Bo¿yk, Józef Misala, Integracja ekono-

kowski, b¹d stowarzyszony, b¹d korzy-

miczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

staj¹cy z okrelonych preferencji, b¹d

Warszawa 2003, s. 261.

podejmuj¹cy starania o jeden z powy¿szych trzech statusów instytucjonalnych.

Ksi¹¿ka, która mo¿e byæ traktowana
zarówno

jako

leksykonowy

informator

naukowy, jak te¿ podrêcznik akademicki,
zas³uguje na autentyczn¹ uwagê. Autorzy, znani specjalici z dziedziny miêdzynarodowych stosunków gospodarczych,
postawili przed sob¹ ambitne zadanie
przedstawienia w sposób maksymalnie
lapidarny

wêz³owych

tematów

teorii

i praktyki miêdzynarodowej integracji
ekonomicznej, a w ograniczonej mierze
równie¿ politycznej. I w³anie ta syntezuj¹ca rzeczowoæ ró¿ni ksi¹¿kê od licznych  krajowych i zagranicznych 
prac w³anie z zakresu integracyjnego.
By

zasygnalizowaæ

konkrety,

które

Lecz tak¿e dlatego, ¿e zarówno teoria,
jak i empirycznie sprawdzona rzeczywistoæ wyranie przemawia na rzecz widocznych  poza niektórymi, zapewne
przejciowymi,

wyj¹tkami



korzyci

wynikaj¹cych z integracji ró¿nych podmiotów narodowych. A w lad za tym na
rzecz przekonania, ¿e wczeniej czy póniej dos³ownie ca³y wiat nastawi siê na
wy¿sze, najbardziej efektywne, formy regionalnego zintegrowania. £¹cznie z krajami s³abiej czy nawet bardzo s³abo rozwiniêtymi (Afryka), gdzie na razie trudno
o

wzajemne

dostosowania,

racjonalne

wyspecjalizowanie i podzia³ zadañ ekonomicznych.

sta³y siê priorytetowo przedmiotem zain-

W tym miejscu warto zasygnalizowaæ

teresowañ autorskich. Oto one. Pojêcie

pewn¹ lukê, nieco zaskakuj¹c¹, bior¹c

integracji ekonomicznej w teorii miêdzy-

pod uwagê znane od dawna zainteresowa-

narodowych stosunków ekonomicznych.

nia jednego z autorów ksi¹¿ki. Chodzi

Cele i uwarunkowania miêdzynarodowej

mianowicie o zaniedbanie cechy odrêb-

integracji gospodarczej. Instytucjonalne

nej kategorii integracyjnej, jak¹ tworz¹

i przestrzenne (geograficzne) formy in-

kraje rednio rozwiniête  takie jak stro-

tegracji ekonomicznej, czyli m.in. rela-

ny skazanej ju¿ na zamkniêcie rodko-

cje miêdzy integracj¹ regionaln¹ a sub-

woeuropejskiej Umowy o Wolnym Hand-

regionaln¹. Modele i mechanizmy miê-

lu

dzynarodowej integracji. Analiza w³aci-

Pañstw z jej wewnêtrznymi podzespo³a-

woci strefy wolnego handlu, unii celnej,

mi. Mo¿na oczywicie uwa¿aæ, ¿e to swois-

wspólnego rynku, unii walutowej i eko-

ty margines procesów integracyjnych za-

nomicznej, a tak¿e politycznej. Ponadto

chodz¹cych

tak¿e takie tematy jak pe³na integracja

wzi¹æ pod uwagê i to, ¿e wielka grupa

ekonomiczna, rzeczywistoæ integracyj-

obecnych

na w krajach gospodarczo zaawansowa-

w którym okresie ulegnie transferowi do

nych, integracja ekonomiczna w krajach

zespo³u pañstw ekonomicznie i cywiliza-

s³abo

wielki

cyjnie rednio zaawansowanych, z wszyst-

problem relacji miêdzy integracj¹ regio-

kimi z tego wynikaj¹cymi konsekwencja-

naln¹ a globalizacj¹.

mi. St¹d dodatkowa potrzeba monitorin-

rozwiniêtych.

I

wreszcie

Mo¿na w wietle powy¿szego mówiæ
o rzeczywicie kompleksowym podejciu

232

czy

te¿

Wspólnoty

w

wiecie.

krajów

Niepodleg³ych

Ale

s³abo

trzeba

te¿

rozwiniêtych

gu procesów integracyjnych w aktualnych
gospodarkach typu poredniego.
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Ca³oæ pracy zas³uguje na uwagê nie

micznej, dlatego ¿e na skalê miêdzyna-

tylko ze wzglêdu na tematyczn¹ wszech-

rodow¹

stronnoæ

kompleksowoæ.

odleg³ej przysz³oci. Ale przysz³oci, która

Uznanie wywo³uje m¹dre ³¹czenie ele-

w logiczny sposób powinna nadejæ, po-

mentów

praktyki,

niewa¿ charakterystyczn¹ cech¹ wspó³-

a tak¿e z wydarzeniami historycznymi,

czesnych procesów integracyjnych jest

i

wzglêdn¹

teorii

z

procesami

dotyczy

on

w

zasadzie

raczej

które leg³y przecie¿ u podstaw póniej-

stopniowe przechodzenie do coraz wy¿-

szych inicjatyw, ze wspó³czesnymi zja-

szych i szerszych ujednoliceñ  czego

wiskami i tendencjami w³¹cznie. Uzna-

najlepszym

nie nale¿y siê tak¿e za czêste pokazywa-

europejska, od Europejskiej Wspólnoty

nie

róde³

zmian,

a

i

przyczyn

wiêc

wszechnionych

zachodz¹cych

odbieganie
w

polskiej

od

rozpo-

przyk³adem

jest

ewolucja

Wêgla i Stali do ju¿ wysoce kompleksowej Unii Europejskiej.

literaturze

Reasumuj¹c: ksi¹¿ka dwóch autorów

sk³onnoci do prostego opisu zjawisk,

stanowi nie tylko po¿yteczny, ale i orygi-

wyzbytego odniesieñ do uwarunkowañ.

nalny przyczynek do wiedzy o wa¿nym

Przewa¿aj¹c¹ czêæ ksi¹¿ki zajmuje

zjawisku miêdzynarodowym.

przedstawienie pogl¹dów teoretycznych,

Micha³ Dobroczyñski

dotycz¹cych ró¿nych aspektów badanych
procesów integracyjnych. Autorzy robi¹
to w sposób profesjonalny: krótko, zwar-

Tadeusz Kasprzak, Biznes i technologie informacyjne. Perspektywa integracji strategicznej,

cie, z podkreleniem spraw najwa¿niej-

Katedra

szych, a zarazem jasno i przystêpnie, co,

Ekonomicznych Wydzia³u Nauk Ekonomicz-

rzecz zrozumia³a, ma znaczenie zw³asz-

nych UW, Warszawa 2003, s. 290.

Informatyki

Gospodarczej

i

Analiz

cza dla odbiorców mniej wyspecjalizowanych w analizowanych zagadnieniach.

W serii Studia Informatyki Gospodar-

ró¿nych

czej, wydawanej przez Katedrê Informa-

okazjach akcentowan¹ w ksi¹¿ce, z po-

tyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicz-

wo³aniem jednak jakby na cudze autor-

nych oraz Wydawnictwo Nowy Dziennik,

stwo  jest przekonanie o koniecznoci

ukaza³a siê kolejna pozycja Biznes i tech-

³¹czenia mechanizmów wolnego rynku

nologie informacyjne. Perspektywa inte-

z polityk¹ ekonomiczn¹, wspomagaj¹c¹

gracji strategicznej. Jej autorem jest prof.

s³abszych i ograniczaj¹c¹ pole dzia³ania

Tadeusz Kasprzak, od wielu ju¿ lat zaj-

silniejszych, czego celem jest sprowadze-

muj¹cy siê zagadnieniami informatyki

nie gospodarek narodowych o ró¿nych

gospodarczej. W serii Studia Informatyki

poziomach rozwoju, wielkociach poten-

Gospodarczej

cja³ów i ich si³ach, a tak¿e bardziej b¹d

ksi¹¿ka jego autorstwa Ewolucja przed-

Wa¿n¹

mniej

tez¹

pracy

korzystnych

darczych,

do



przy

siê

uprzednio

gospo-

siêbiorstw ery informacji oraz liczne pra-

mianownika,

ce, których by³ redaktorem naukowym

strukturach

wspólnego

ukaza³a

zrównowa-

i autorem wielu rozdzia³ów, dotycz¹ce:

¿on¹, konstruktywn¹ wspó³pracê. Nawia-

komputerowo zintegrowanego wytwarza-

umo¿liwiaj¹cego

wzglêdnie

sem mówi¹c, teza ta ma szczególne zna-

nia CIM, architektur zintegrowanych sys-

czenie dla Polski, która nawet w posze-

temów informacyjnych, technologii in-

rzonej o dziesiêæ pañstw Unii plasowaæ

formacyjnych w rekonstrukcji procesów

siê bêdzie per capita pod wzglêdem do-

gospodarczych BPR, modelowania pro-

chodów i mocy wytwórczych na samym

cesów gospodarczych, integracji i archi-

koñcu, wraz z Litw¹ i £otw¹.

tektur systemów informacyjnych przed-

Z poszczególnych czêci pracy dodat-

siêbiorstw.

kowe zainteresowanie wywo³uje rozdzia³

Informatyka gospodarcza jest now¹,

powiêcony tzw. pe³nej integracji ekono-

lecz bardzo dynamicznie i szybko rozwi-
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jaj¹c¹ siê dziedzin¹ wiedzy, do której

Przedstawia szko³ê strategii formalnych

powstania doprowadzi³o wzajemne od-

i szko³ê strategii rozwa¿anych (H. Mintz-

dzia³ywanie, a dobitniej przenikanie siê

berga) oraz szko³ê logiki inkrementalnej

informatyki i ekonomii. Informatyka gos-

J. B. Quinna. Opowiada siê jako zwolen-

podarcza powsta³a jako odpowied na

nik logiki inkrementalnej: najbardziej

zapotrzebowanie praktyki (gospodarki)

przydatnej

na

wiedzê

i gospodarki, a przede wszystkim w ob-

i umiejêtnoci, aby po³¹czyæ i wykorzys-

szarze integracji, rozumianej tu jako za-

taæ dorobek obu tych dziedzin.

bezpieczenie niezbêdnej spójnoci obu

specjalistów

posiadaj¹cych

w

wiecie

zmian

techniki

W swojej pracy Biznes i technologie in-

klas strategii: biznesu oraz technologii

formacyjne. Perspektywa integracji stra-

informacyjnych. Autor rozwija idee J. B.

tegicznej Tadeusz Kasprzak rozpatruje

Quinna, uzupe³niaj¹c je o koncepcjê wi-

problemy



zji i racjonalnoci proceduralnej, two-

wzajemnego uwik³ania biznesu i techno-

rz¹ce ³¹cznie wzorce modelu mentalnego

logii

konsekwen-

racjonalnego gospodarowania rozpatry-

gospodarowania

wanego z najwy¿szego szczebla zarz¹dza-

w przedsiêbiorstwach z najtrudniejszej

nia firm¹, wnosz¹c tym samym istotny

perspektywy  wskazanej w podtytule

wk³ad

pracy  perspektywy integracji strate-

wspó³czesnymi organizacjami.

cji

informatyki

informacyjnych

tego

zjawiska

gospodarczej
oraz

dla

do

zarz¹dzania

strategicznego

gicznej, co wymaga wzniesienia siê po-

Rozbudowana przez Autora ksi¹¿ki

nad szczegó³owe, techniczne problemy

koncepcja logiki inkrementalnej s³u¿y

i szerszego spojrzenia. Na takie spojrze-

budowie oryginalnego modelu harmoni-

nie pokusi³ siê Autor pracy, a dysponuj¹c

zacji strategicznej wizji: technologii oraz

wiedz¹, dowiadczeniem i umiejêtno-

biznesu (rozdzia³ 6.), a konceptualnie do-

ciami dokonywania syntez sformu³owa³

minuje w ca³ej czêci III, powiêconej

szereg wniosków, które mog¹ mieæ zna-

planowaniu strategicznemu i systemom

czenie zarówno praktyczne, jak i tworzyæ

informacyjnym zarz¹dzania.

solidne podstawy do dalszego rozwoju
informatyki gospodarczej jako nauki.
W

ksi¹¿ce

podjêto

szeroki

darowania (prowadzenia biznesu): pro-

wachlarz zagadnieñ: od rozwa¿añ doty-

cesowe ukierunkowanie i ukierunkowa-

cz¹cych ewolucji technologii informacyj-

nie na klienta (zgodnie z koncepcjami

nych i ich wp³ywu na gospodarowanie

marketingu partnerskiego  jako indy-

w

widualistê, o którego potrzeby musi za-

przedsiêbiorstwie:

bardzo

W swoich analizach Autor uwzglêdnia wszystkie nowoczesne trendy gospo-

g³ównie

poprzez

zmianê podejcia od danych do infor-

dbaæ

macji, a nastêpnie do wiedzy, analizê

nie

roli technologii informacyjnych w budo-

j¹cych siê technik i metod informatyki.

waniu

pozycji

wykorzystywa-

burzliwie

zmienia-

firmy

Przez wszystkie rozwa¿ania przewija siê

i problemów planowania spójnoci stra-

w¹tek dotycz¹cy potrzeby umiejêtnego

tegii biznesu i wdra¿anych technologii

³¹czenia

informatycznych, ekonomicznych prob-

i strategii wdra¿ania i stosowania odpo-

lemów

oceny

konkurencyjnej

przedsiêbiorstwo),

nowoczesnych,

w

zakresie

biznesu

informatycz-

wiednich rozwi¹zañ informatycznych, bo

nych, a¿ do rozpatrzenia problemów stra-

tylko to mo¿e obecnie zapewniæ wysok¹

tegii

pozycjê

integracji

projektów

strategii

systemów

informacyj-

nych przedsiêbiorstw, prowadz¹cej do
tzw.

rozszerzonych

przedsiêbiorstw,

obejmuj¹cych dostawców i klientów.

konkurencyjn¹

przedsiêbior-

stwa na rynku.
Jest to ksi¹¿ka poruszaj¹ca problemy
integracji strategicznej biznesu i techno-

Autor dyskutuje koncepcje strategii

logii informacyjnych w ujêciu oryginal-

pojmowanej jako plan i jako wzorzec.

nym, nowatorskim. Autor z du¿¹ znajo-
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moci¹ rzeczy przedstawia w sposób ma-

wiadczenia z rozwoju w zakresie inte-

ksymalnie przystêpny problemy obsza-

gracji systemów CIM (Computer Integra-

ru

ted

informacji

i

wiedzy

przedsiêbior-

Manufacturing),

(Enterprise

ERP

stwa, unikaj¹c w miarê mo¿liwoci poja-

Resource

wiaj¹cych

Relationship Management), SCM (Supply

siê

w

literaturze

nu¿¹cych

Planning),

(Customer

CRM

dyskusji nad wieloma pojêciami. Wybie-

Chain Management) ze strategiami gos-

ra istotne definicje, zawsze z dba³oci¹

podarowania przedsiêbiorstw.

o poprawnoæ merytoryczn¹, a tak¿e 
co

najbardziej

wyró¿nia

tê

Ksi¹¿kê

wyró¿nia

wrêcz

modelowa

ksi¹¿kê,

równoleg³oæ traktowania problematyki

z wielk¹ starannoci¹, aby poprzez stoso-

techniki informacyjnej, ekonomii i za-

wane pojêcia w³aciwie odwzorowaæ rze-

rz¹dzania firm¹. Poczynaj¹c od rozdzia-

czywistoæ gospodarcz¹.

³u wprowadzaj¹cego, Autor wskazuje na

Próby ujêcia zagadnieñ wzajemnego

karierê techniki informacyjnej, wywo-

powi¹zania biznesu i technologii infor-

³an¹ jej handlowymi aplikacjami, prze-

macyjnych z perspektywy strategicznej

prowadzaj¹c

dopiero zaczê³y byæ niemia³o podejmo-

znanego modelu piêciu si³ konkurencyj-

wane w literaturze zachodniej. W Polsce

nych M. Portera (rozdzia³ 4.), tak aby uj¹æ

w

zasadzie

brak

pozycji

przedstawiaj¹cych

ksi¹¿kowych

problematykê

oryginalne

rozwiniêcie

problematykê zmiany pozycji konkuren-

po-

cyjnej firmy wywo³anej zastosowaniem

wi¹zañ biznesu i technologii w tak nowo-

technologii informacyjnych w powi¹za-

czesnym ujêciu. Pojawiaj¹ siê dopiero

niu

pierwsze referaty, publikowane w mate-

a tak¿e koncepcj¹ marketing-mix. Do-

ria³ach konferencyjnych i nieliczne arty-

strzec

ku³y. Omawiana praca ujmuje rozwa¿an¹

Autora modelu ³añcucha wartoci w kie-

problematykê w sposób ca³ociowy.

runku wersji dostosowanej do specyficz-

z

modelem
mo¿na

piêciu

te¿

si³

rynkowych,

rozbudowanie

przez

W ca³ej pracy podkrela siê potrzebê

nych wymagañ wytwórców dóbr inwesty-

planowania strategii w zakresie techno-

cyjnych, operacji na ³añcuchu wartoci

logii informacyjnych po³¹czonej z plano-

oraz

waniem strategii w zakresie prowadze-

informacyjnych w odpowiednie miejsca

nia dzia³alnoci gospodarczej. Mówi siê

³añcucha wartoci.

o spójnoci strategii biznesu ze strategiami

w

dziedzinie

technologii

infor-

w³¹czenia

aplikacji

technologii

Niew¹tpliwe wartociowe treci ekonomiczne zawiera czêæ IV: Zarz¹dzanie

macyjnych, potrzebie ich harmonizacji,

i ewaluacja projektów IT  IS. Nale¿y

a

wreszcie

podkreliæ, ¿e czêæ ta oparta na najnow-

w

technologii

integracji.

Dostrze¿ono

informacyjnej

czynnik

szej literaturze przedmiotu zbudowana

kszta³tuj¹cy, a nawet silniej: decyduj¹cy,

zosta³a

o pozycji konkurencyjnej firmy. Przed-

M. J. Earla  omówionej ju¿ uprzednio

stawione zosta³y modelowe rozwi¹zania

w III czêci ksi¹¿ki, wyró¿niaj¹cego tech-

wokó³

koncepcji

zarz¹dzania

w zakresie harmonizacji strategii biz-

nologie informacyjne (IT), systemy infor-

nesu ze strategiami informacyjnymi. Bio-

matyczne (IS) oraz IM  Information

r¹c pod uwagê bardzo szybki rozwój tech-

Management  aspekt podmiotowy za-

nologii informacyjnych wspomagaj¹cych

rz¹dzania. Przyjêcie koncepcji trójcz³o-

dzia³alnoæ gospodarcz¹ i wp³ywaj¹cych

nowego zarz¹dzania Earla (IT  IS  IM)

na sposób jej prowadzenia, a tak¿e stwa-

nadaje wysok¹ spójnoæ rozwa¿aniom na

rzaj¹cych nowe mo¿liwoci dla biznesu,

temat ró¿nych form zarz¹dzania techno-

przewiduje siê bardzo silne wymogi in-

logi¹ informacyjn¹, zarz¹dzania projek-

tegracji strategii obu dziedzin: informa-

tami informatycznymi i badania efektyw-

tycznej i gospodarczej. W ksi¹¿ce podsta-

noci

w¹ dla rozwa¿añ i wnioskowañ s¹ do-

nych. W tej samej  IV czêci ksi¹¿ki, na

ekonomia 11
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szczególn¹ uwagê zas³uguje, moim zda-

nia, tj. gospodarowanie w warunkach

niem, podjêta przez Autora próba rozbu-

nowych

dowania,

g³ównie Internetu,

dobrze

ju¿

w Polsce

znanej

i czêsto stosowanej Strategicznej Karty



Autor

technik

pomin¹³

komunikacyjnych,

kwestiê

stosowania

Wyników (nazywanej przez Autora tak¿e

modeli

Strategiczn¹ Tablic¹ Wyników), w kie-

wiadomie,

runku jej zastosowania do zarz¹dzania

pozycji literatury opisuj¹cych mode-

technologiami informatycznymi, w tym

le referencyjne i to nawet z tej samej

oceny du¿ych projektów wdra¿ania sys-

serii

temów klasy ERP.

czej, w której zosta³a wydana omawia-

Za najcenniejsz¹ uzna³abym czêæ V
ksi¹¿ki: jest to bowiem spójne i kompletne ujêcie problematyki strategii integracji systemów informatycznych, uznawanej obecnie za centralny problem polityki gospodarczej przedsiêbiorstwa wobec
technologii informacyjnych. Autor ujmuje

problem,

poczynaj¹c

od

integracji

w zakresie produkcji (CIM), a koñczy na
koncepcji

rozszerzonego

przedsiêbior-

stwa ze spójnymi rozwi¹zaniami w zakresie

planowania

zasobów

przedsiê-

biorstwa (ERP), zarz¹dzania relacjami

referencyjnych;
gdy¿

Studia

byæ

odwo³uje

Informatyki

mo¿e
siê

do

Gospodar-

na ksi¹¿ka,


w pracy z zakresu strategii integracji
biznesu i technologii informacyjnych
odczuwalny jest brak rozwa¿añ dotycz¹cych rekonstrukcji czy te¿ rein¿ynierii procesów BPR, która jest prób¹
rozwi¹zania problemów strategii integracji technik w zakresie zarz¹dzania procesami gospodarczymi ze strategiami wdra¿ania technik z zakresu
przetwarzania informacji i zarz¹dzania wiedz¹.

z klientami (CRM) oraz zarz¹dzania ³añ-

Przedstawione powy¿ej uwagi mog¹

cuchem dostaw (SCM). Ten fragment pra-

byæ przedmiotem dyskusji czy te¿ podjê-

cy jest zapewne w znacznej czêci wyni-

cia dalszych prac i w ¿adnym stopniu nie

kiem dowiadczeñ Autora wyniesionych

pomniejszaj¹

z pracy w charakterze konsultanta, a tak-

mieszczonych w ksi¹¿ce. Jest to pozycja,

¿e

kierowa-

która nie powinna pozostaæ niezauwa¿o-

nia tematem badawczym, prowadzonym

na, oparta na olbrzymiej i najnowszej

wspólnie z instytutem IWi (Institut für

literaturze (przewaga pozycji z koñca lat

Wirtschaftsinformatik) Uniwersytetu Saar-

90. i pocz¹tku XXI wieku). Nawet bardzo

landzkiego w Saarbrücken, kierowanego

wymagaj¹cy

przez prof. A.-W. Scheera.

zastosowaniami informatyki w gospoda-

wiedzy

Mo¿na

zdobytej

wskazaæ

podczas

pewne

niedostatki

wartoci

czytelnik,

treci

ju¿

za-

zainteresowany

rowaniu i wzajemnymi uwarunkowania-

pracy:

mi rozwoju biznesu i technologii infor-



nie rozbudowano strategii specyficz-

macyjnych, znajdzie w niej z pewnoci¹

nych dla warunków tzw. nowej ekono-

nowe w¹tki, interesuj¹ce spostrze¿enia

mii, któr¹ rozumiem nie jako zmianê

i szerok¹ bazê inspiruj¹c¹ do dalszych

praw ekonomicznych, lecz powstanie

dociekañ.

nowych uwarunkowañ gospodarowa-
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