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Współczesne przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą w warun-
kach szybko zmieniającego się otoczenia zarówno w wymiarze lokalnym, jak 
i globalnym. Gospodarka przeżywa zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne 
wymuszane coraz szybszym postępem technologicznym, musi więc sprostać 
nowym potrzebom i oczekiwaniom rynku, a otwartość granic powoduje, że przed-
siębiorstwa muszą szybciej reagować na zmiany zachodzące w gospodarce. 

Koniec XX wieku i początek nowego tysiąclecia charakteryzuje się szybko po-
stępującym rozwojem techniki i zmianami w technologii informacyjnej. Informacja 
jako czynnik wspomagający proces zarządzania staje się znaczącym kapitałem 
i głównym motorem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Właściwe wykorzystanie 
tego kapitału przy zastosowaniu nowoczesnej techniki kreuje i umacnia pozycję 
przedsiębiorstwa na rynku oraz wytycza nowe obszary jego działania. Im tempo 
zmian jest szybsze, tym większa jest potrzeba szybkiego uczenia się organizacji. 
„W dynamicznym otoczeniu potrafi ą przetrwać i efektywnie konkurować te organizacje, 
które szybko się uczą i tworzą wiedzę organizacyjną. Granice pomiędzy przetwarzaniem 
informacji i tworzeniem wiedzy stają się coraz bardziej zamazane, przyczyną tego jest nie-
ustanny postęp techniczny w technologiach informacyjnych. Technologie informacyjne 
w znaczący sposób wspomagają tworzenie wiedzy” [Stonehouse, Hamill, Campbell, 
Purdie, 2001, s. 87]. Informacje i wiedza, pozyskiwane oraz transformowane przez 
przedsiębiorstwa, rządy państw, klientów oraz organizacje gospodarcze działające 
na rynku lokalnym i globalnym, są jednocześnie kluczowymi determinantami ich 
makroekonomicznej stabilizacji bądź destabilizacji na rynku. Procesy transformacji 
są efektem budowy konkurencyjności i działań innowacyjnych. W ujęciu mikro-
ekonomicznymi informacja z otoczenia rynkowego wzmacnia bądź hamuje kon-
kurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, oddziałując na nie również 
kapitałowo i społecznie w wymiarze lokalnym bądź globalnym. 

Informacja to taki rodzaj zasobów niematerialnych, który pozwala na zwięk-
szenie naszej wiedzy o nas samych i otaczającym nas świecie. W tym znaczeniu 
pozwala na uczenie się organizacji i jej dostosowywanie do stale zmieniającego 
się otoczenia [Kisielnicki, Sroka, 2001, s. 13–15]. Jak stwierdza J. Penc [1994, s. 83], 
„informacja to katalizator zarządzania, czynnik, który scala funkcje zarządzania i warun-
kuje jego skuteczność” oraz dalej dodaje, że „w fi rmach zachodnich informacje stają się 
wręcz przedmiotem planowania, organizowania, koordynacji i kontroli, czyli zarządzania”. 

Informacja staje się więc – nolens volens – zasobem ekonomicznym. Ekonomi-
ści, teoretycy i praktycy zarządzania mówią jednogłośnie, że informacja rynkowa 
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to szczególny rodzaj informacji o charakterze ekonomiczno-handlowym, zaś 
pracownicy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na rynku globalnym 
stanowią kluczowy kapitał wiedzy. 

Według P.F. Druckera [1995, s. 18] „podstawowym zasobem przedsiębiorstwa nie 
jest już kapitał, złoża minerałów czy też praca, ale wiedza. Coraz większą w nim rolę będą 
odgrywać pracownicy wiedzy”. Z kolei G. Stonehouse i J. Pemberton [2001, s. 59-76] 
uznają, że „cechy konkurencyjności kluczowej są zwykle budowane na fundamencie 
wiedzy organizacji, (...) wiedza zmienia się szybko w czasie, tym samym organizacje 
muszą stać się <inteligentne> i zachować ukierunkowanie na tworzenie i zarządzanie 
wiedzą stanowiącą podstawę ich przewagi konkurencyjnej”. 

P.F. Drucker [2002, s. 163–164] kładzie również nacisk na odpowiedzialność 
społeczną, twierdząc, że „odpowiedzialność idzie za wiedzą” oraz, że „zadaniem przed-
siębiorstw jest pomnażanie bogactwa, a nie tylko kontrola kosztów (...). Do tego potrzebna 
jest informacja, umożliwiająca zarządzającym dokonywanie świadomej oceny (...), która jest 
już ponadnarodowa, tak samo jak pieniądze i nie ma już kraju macierzystego. 

W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk [2001a, s. 429–430], nawiązując do myśli prze-
wodnich P.F. Druckera, napisali, że „wolny rynek przyszłości to raczej przepływ infor-
macji niż tradycyjny handel, a centrum władzy przesunie się na klienta z tego prostego 
powodu, że dzisiaj na całym świecie to właśnie klient ma dostęp do informacji”. Wśród 
wielu narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, informacja ryn-
kowa, jako szczególny rodzaj informacji i nośnik wiedzy o rynku i jego uczestnikach, 
staje się strategicznym narzędziem pomocnym zarówno w procesie decyzyjnym, 
jak i w generowaniu przyszłych zysków w przedsiębiorstwie globalnym.

Według publikacji „Fortune”1, w latach 1999–2003 takie potęgi światowe, jak: 
General Electric, Microsoft, Coca-Cola, Intel, IBM, Cisco Systems, Dell Computer, 
Hewlett -Packard, SAP, Nokia, Henkel, 3M, Bosh2, swój sukces na rynku zawdzię-
czały właściwemu zarządzaniu posiadanym kapitałem wiedzy, opartym na two-
rzeniu klimatu i warunków służących odpowiedniemu gospodarowaniu 
informacją pochodzącą z rynku oraz wiedzą – czyli niezbędnym kapitałem po-
trzebnym do kreowania pozycji rynkowej. 

Informacja rynkowa staje się sprawcą określonych działań i decyzji strategicz-
nych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz komunikatorem między przedsię-
biorstwem a rynkiem, zaś burzliwe otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa 
wymusza na uczestnikach rynku konieczność nowego sposobu myślenia, szyb-
kiego reagowania na zmiany oraz tworzenia pomocnych modeli zarządzania 
wspomagających procesy decyzyjne z udziałem umiejętnego zarządzania infor-
macją rynkową w działaniach przedsiębiorstwa na rynku. 

1 Zob. htt p://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/2004.html. 
2 Wymienione w książce nazwy fi rm, produktów, znaki towarowe oraz podane informacje zwią-

zane z ich działalnością na rynku, stanowią własność wymienianych fi rm, pochodzą z dokumentów 
źródłowych tych fi rm oraz publikowanych przez nie materiałów dostępnych i publikowanych na po-
trzeby uczestników rynku. Informacje o fi rmach, ich ofercie produktowej i prowadzonej działalności 
na rynku są dostępne na stronach internetowych tych fi rm.
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Z powyższego wywodu wynika, że występują wyraźne przesłanki celowości 
włączenia zarządzania informacją rynkową w nurt rozważań dotyczących zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, a naczelny zamiar autorów sprowadza się do potwier-
dzenia sformułowanej niżej tezy. 

Umiejętność zarządzania informacją rynkową, jako szczególnym rodzajem 
informacji, jest ważnym atrybutem, służącym tworzeniu potencjału rynkowego 
przedsiębiorstwa, przyspieszeniu procesu podejmowania decyzji i wprowadzania 
zmian niezbędnych do budowy i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa na globalnym rynku, w zmieniającym się otoczeniu rynkowym oraz 
uwarunkowaniach gospodarczych. 

Zasadne wydaje się więc opracowanie i przedstawienie wskazań przyjmujących 
charakter modeli, które służyć będą praktyce organizacyjnej i wspomagać zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem w kreowaniu jego pozycji na rynku globalnym. Książ-
ka jest zatem próbą sprecyzowania metodycznych propozycji, usprawniających 
zarządzanie informacją rynkową w przedsiębiorstwie. 

Tak zarysowany zamiar wydaje się uzasadniony zarówno ze względu na po-
trzebę uzupełnienia wiedzy z tego zakresu, jak i z konieczności poszerzenia ze-
stawu narzędzi pomocnych w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstwa ery 
informacji i globalizacji rynku. Przedstawione w książce przykłady powinny 
również wzbogacić wiedzę Czytelników na temat trendów i zmian zachodzących 
w tworzeniu nowych modeli i wzorców, pomocnych we współczesnym zarzą-
dzaniu informacją rynkową w przedsiębiorstwie. Wydaje się to ważnym wska-
zaniem, odpowiada bowiem oczekiwaniom zarówno teoretyków zarządzania, jak 
i menedżerów zajmujących się w praktyce zarządzaniem informacją w przedsię-
biorstwach.

Pomocne w tym będą: identyfi kacja procesów i metod związanych z pozyski-
waniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowej w odniesieniu 
do potrzeb formułowania strategicznych celów przedsiębiorstwa działającego 
na rynku globalnym oraz opracowane koncepcje i ogólne modele zarządzania 
informacją rynkową w przedsiębiorstwie, użyteczne w osiąganiu celów strate-
gicznych oraz służące budowaniu i ochronie pozycji przedsiębiorstwa na global-
nym rynku.

 Sformułowane cele autorzy realizują opierając się na poznawczo-empirycznej 
formie, jaką nadali omawianej koncepcji książki. W warstwie poznawczej doko-
nano kwerendy literaturowej, korzystając przy tym ze źródeł krajowych i zagra-
nicznych, informacji pochodzących z Internetu oraz z obserwacji działań 
wybranych liderów – uczestników rynku. W warstwie empirycznej korzystano 
z metody analizy publikowanych, ogólnie dostępnych raportów, wiodących 
na rynku, korporacji globalnych.

Tak zarysowana koncepcja pozwoliła – z jednej strony – na zebranie i uporząd-
kowanie wiedzy w obszarze zarządzania informacjami, a przez identyfi kację 
mechanizmów rynkowych – na kreowanie, upowszechnianie i wykorzystywanie 
informacji i wiedzy przez przedsiębiorstwa, a także wskazanie źródeł sprzyjających 
osiąganiu korzyści wynikających z umiejętności zarządzania informacją rynkową 


