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Funkcjonowanie przedsi´biorstwa na rynku wymaga stosowania okreÊlonych koncepcji i metod dzia∏ania. Majà one pozwalaç nie tylko na jego przetrwanie, lecz równie˝ prowadziç do osiàgni´cia zamierzonej pozycji konkurencyjnej.
Szczególne znaczenie przypisywane jest przekrojowym, zorientowanym procesowo koncepcjom i systemom zarzàdzania. Ich w∏aÊciwe wdro˝enie prowadziç mo˝e do uzyskania i utrzymania przewagi na rynku, m.in. poprzez wytworzenie
i zrealizowanie w∏aÊciwej (po˝àdanej, oczekiwanej) wartoÊci dodanej dla klienta
i dla przedsi´biorstwa.
Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarzàdzania oraz logistyka jako koncepcja zarzàdzania zorientowana na przep∏ywy wros∏y obecnie
na sta∏e w dziedzin´ szeroko rozumianego zarzàdzania. Stanowià one okreÊlone
sposoby prowadzenia dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa w warunkach gospodarki
rynkowej.
Ewolucja i rozwój obydwu koncepcji, tj. marketingu i logistyki, pozostajà pod
wp∏ywem wielu podobnych czynników. Mo˝na zatem wskazaç na pewne tendencje
integracyjne marketingu i logistyki, znajdujàce odzwierciedlenie w koncepcji tzw.
zarzàdzania marketingowo-logistycznego. W publikacji podj´to prób´ uzasadnienia tezy zak∏adajàcej, i˝ zarzàdzanie marketingowo-logistyczne stanowi systemowy wyznacznik efektywnoÊci procesów tworzenia wartoÊci. Warunkuje zatem
wytworzenie i zrealizowanie w∏aÊciwej wartoÊci dodanej, zarówno dla klienta, jak
i dla przedsi´biorstwa. Dla zweryfikowania tej tezy jako g∏ówny cel pracy przyj´to rozpoznanie marketingowych i logistycznych czynników determinujàcych
wspomnianà efektywnoÊç, a poprzez to wp∏ywajàcych na tworzenie i realizacj´
po˝àdanej wartoÊci dodanej. Cele szczegó∏owe natomiast wià˝à si´ z nast´pujàcymi kwestiami:
• charakterystykà podstawowych przes∏anek i przejawów integracji marketingu
i logistyki;
• klasyfikacjà marketingowo-logistycznych procesów zwiàzanych z tworzeniem
i realizacjà wartoÊci dodanej;
• zdefiniowaniem marketingowo-logistycznego ∏aƒcucha wartoÊci;
• charakterystykà podstawowych wymiarów efektywnoÊci procesów tworzenia
wartoÊci, a tak˝e kryteriów i wskaêników s∏u˝àcych do jej oceny;
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•

rozpoznaniem mo˝liwoÊci tkwiàcych w innych przekrojowych koncepcjach
i systemach zarzàdzania wspierajàcych tworzenie i realizacj´ w∏aÊciwej wartoÊci dodanej, a tym samym wp∏ywajàcych na wzrost wspomnianej efektywnoÊci.
W pracy podj´to równie˝ prób´ uzasadnienia szczególnej roli tzw. orientacji
procesowej. Mo˝e ona bowiem w du˝ym stopniu przyczyniaç si´ do swoistej
„transformacji” przedsi´biorstwa w kierunku pewnej sieci procesów tworzàcych
wartoÊç dodanà. Innymi s∏owy, orientacja procesowa warunkuje „przejÊcie” od
funkcjonalnej struktury organizacyjnej przedsi´biorstwa do struktury zorientowanej na realizacj´ poszczególnych procesów, zwiàzanych z tworzeniem wartoÊci
dodanej.
Ksià˝ka ta mo˝e stanowiç uzupe∏nienie dost´pnych na polskim rynku pozycji
wydawniczych z zakresu marketingu i logistyki, a tak˝e wybranych problemów
zarzàdzania. Istotnà cechà publikacji jest to, ˝e ujmuje ona w syntetyczny sposób
problematyk´ zwiàzanà z tworzeniem wartoÊci dla klienta i dla przedsi´biorstwa
przy wykorzystaniu dzia∏aƒ marketingowych i logistycznych. Prezentuje równie˝
podstawy efektywnoÊci procesów tworzenia i realizacji wartoÊci oraz mo˝liwoÊci
wykorzystania takich wspó∏czesnych koncepcji zarzàdzania, jak reengineering,
kluczowe kompetencje, TQM i in.
Jest podr´cznikiem kierowanym do studentów i s∏uchaczy kierunków ekonomicznych prowadzonych na wszystkich Uczelniach w Polsce. Mo˝e równie˝ zainteresowaç kadr´ kierowniczà przedsi´biorstw wdra˝ajàcych nowoczesne koncepcje
i metody zarzàdzania.
Praca sk∏ada si´ z pi´ciu rozdzia∏ów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólnà charakterystyk´ funkcjonalnych i zarzàdczych aspektów marketingu, a tak˝e systemowych i zarzàdczych
aspektów logistyki. Zaprezentowano równie˝ najistotniejsze czynniki wp∏ywajàce
na integracj´ marketingu i logistyki. Zasygnalizowane przes∏anki pos∏u˝y∏y do
przyj´cia podstawowych za∏o˝eƒ koncepcji zintegrowanego zarzàdzania marketingowo-logistycznego.
Rozdzia∏ drugi zawiera prób´ zdefiniowania najistotniejszych procesów marketingowych i logistycznych, zwiàzanych z tworzeniem i realizacjà wartoÊci
dodanej. Poj´cie wartoÊci zosta∏o zaprezentowane w Êwietle jej dwóch podstawowych wymiarów – wartoÊci dodanej dla klienta oraz wartoÊci dodanej
dla przedsi´biorstwa. Natomiast sam proces tworzenia wartoÊci zosta∏ zobrazowany przy wykorzystaniu wybranych koncepcji tworzenia wartoÊci –
∏aƒcucha wartoÊci M. Portera, cyklu tworzenia wartoÊci K. Fletchera, procesowego ∏aƒcucha wartoÊci D. Cushmana i S. Kinga, sekwencji procesów tworzenia wartoÊci Ph. Kotlera, systemu ∏aƒcuchów wartoÊci francuskiej grupy
STRATEGOR, ∏aƒcucha dostaw oraz logistycznego ∏aƒcucha wartoÊci. W rozdziale tym przedstawiono równie˝ najistotniejsze za∏o˝enia orientacji proceVIII
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sowej, a tak˝e podj´to prób´ zdefiniowania marketingowo-logistycznego ∏aƒcucha wartoÊci.
Rozdzia∏ trzeci nawiàzuje do poj´cia efektywnoÊci. Obejmuje ona wzajemne
relacje pomi´dzy celami, efektami, nak∏adami i kosztami a zrealizowanà wartoÊcià dodanà. Szczególne znaczenie przypisano dwóm wymiarom efektywnoÊci:
wymiarowi rynkowemu, zwiàzanemu z tworzeniem i realizacjà wartoÊci dodanej
dla klienta oraz wymiarowi ekonomicznemu, który wià˝e si´ z tworzeniem i realizacjà wartoÊci dodanej dla przedsi´biorstwa. Przedstawiono równie˝ wybrane
kryteria i wskaêniki s∏u˝àce do oceny efektywnoÊci procesów tworzenia wartoÊci,
a tak˝e najistotniejsze czynniki wp∏ywajàce na t´ efektywnoÊç.
Rozdzia∏ czwarty obejmuje charakterystyk´ przekrojowych, zorientowanych
procesowo koncepcji i systemów zarzàdzania. Przedmiotem prowadzonych rozwa˝aƒ sà reengineering, koncepcja kluczowych kompetencji, organizacja wirtualna, TQM, ECR, TBM, Lean Management oraz benchmarking. W rozdziale tym
podj´to prób´ wskazania tych cech i walorów powy˝szych koncepcji, które mogà
w istotnym stopniu wspieraç marketing i logistyk´ w tworzeniu i realizacji w∏aÊciwej wartoÊci dodanej.
Rozdzia∏ piàty przedstawia wyniki badaƒ empirycznych, przeprowadzonych
w przedsi´biorstwach bran˝y budowlanej. Celem badaƒ by∏a próba rozpoznania
marketingowych i logistycznych czynników determinujàcych efektywnoÊç procesów tworzenia wartoÊci, a tak˝e wyst´pujàcych przejawów zastosowaƒ zintegrowanych rozwiàzaƒ marketingowo-logistycznych, prowadzàcych do jej wzrostu.
Przedmiot realizowanych badaƒ stanowi∏ m.in. zakres wdro˝enia orientacji rynkowej i orientacji przep∏ywowej w dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw. WÊród najistotniejszych czynników wp∏ywajàcych na efektywnoÊç procesów tworzenia wartoÊci
umieszczono strategi´ realizowanà przez przedsi´biorstwo oraz zastosowane
(przyj´te) rozwiàzania organizacyjne (struktur´ organizacyjnà). Przedmiotem
badaƒ by∏ równie˝ stopieƒ wdro˝enia wymienionych powy˝ej, przekrojowych
koncepcji i systemów zarzàdzania, wspomagajàcych zarzàdzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu i realizacji wartoÊci dodanej.
Niniejsza ksià˝ka opracowana zosta∏a na podstawie rozprawy doktorskiej
„Wp∏yw zarzàdzania marketingowo-logistycznego na efektywnoÊç procesów
tworzenia wartoÊci”. Przewód doktorski zosta∏ przeprowadzony na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego i zakoƒczony w 2003 r.
Autor pragnie w tym miejscu z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania promotorowi
prof. zw. dr. hab. Piotrowi Blaikowi za okazywanà pomoc, ciàg∏e kszta∏towanie
poglàdów i wnikliwà krytyk´, a tak˝e za cenne uwagi i wskazówki zamieszczone
w recenzji niniejszej ksià˝ki.
Osobne podzi´kowania autor sk∏ada równie˝ recenzentom w przewodzie
doktorskim, prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron oraz prof. dr hab. Urszuli
¸angowskiej-Szcz´Êniak.
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Praca ta powsta∏a dzi´ki przychylnoÊci Kierownictwa i Redaktorów Wydawnictwa C.H. Beck, którzy poÊwi´cili du˝o czasu na niezb´dne prace redakcyjne
i wydawnicze. Za umo˝liwienie opublikowania tej ksià˝ki, a tak˝e okazanà pomoc i przychylnà wspó∏prac´ autor sk∏ada Wydawnictwu C.H. Beck serdeczne
podzi´kowania.
Rafa∏ Matwiejczuk
Opole, listopad 2005 r.

