
PRZEDMOWA

Badania rozwoju gospodarczego trwające od kilku stuleci udowodniły występowanie 
cykli koniunkturalnych, powtarzających się z pewną częstotliwością – cykle krótkie 
(cztery–pięć lat), średnie (osiem–dziesięć lat) i długie (pięćdziesiąt–sześćdziesiąt lat). 
Wspólnym mianownikiem wspomnianych cykli jest to, że zapoczątkowują je kryzysy 
nawiedzające gospodarki poszczególnych krajów i regionów. Powiązania między go-
spodarkami, które nasiliły się w ostatnim stuleciu, nazywane są globalizacją gospo-
darki światowej. Spowodowały one zsynchronizowanie cykli, tzn. występowanie ich 
niemal jednocześnie w większości krajów świata. Powodów kryzysów w historii go-
spodarczej świata było wiele, poczynając od warunków pogodowych wpływających 
na rolnictwo, poprzez wojny, szoki naftowe i problemy rynków finansowych, a koń-
cząc na pandemii koronawirusa, która wybuchła z końcem 2019 roku. Wprowadzenie 
lockdownów o różnym stopniu restrykcji przyczyniło się do wielu negatywnych, nie-
oczekiwanych skutków finansowych i niefinansowych zarówno dla przedsiębiorstw, 
jak i gospodarstw domowych.

Autorzy dziewięciu rozdziałów niniejszej monografii poszukują rozwiązań nie-
których problemów związanych z wybuchem pandemii COVID-19. W rozdziale 
pierwszym zaprezentowano warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego na tle 
zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych w XXI wieku. Autor skupił 
się na zastosowaniach nowoczesnych koncepcji oraz form zarządzania przedsiębior-
stwem, dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego i trwałego. Kolejny, drugi rozdział po-
święcono problemom przekształcenia łańcuchów dostaw w globalne sieci produk-
cyjne spowodowanym przez COVID-19. W warunkach pandemii ważnym zadaniem 
dla menedżerów staje się opracowanie takich strategii zarządzania łańcuchem dostaw, 
które poprawią odporność przedsiębiorstwa na przyszłe wstrząsy. Jedną z metod, która 
może być wykorzystana do opracowania wspomnianych strategii, jest zaproponowana 
przez autorkę sztuczna inteligencja. Celem trzeciego rozdziału było przybliżenie kam-
panii zwiększających zaangażowanie pracowników jako narzędzia zarządczego dla 
menedżera od zarządzania marketingowego. W ramach rozdziału zaprezentowano 
wyniki zrealizowanych badań jakościowych na przykładzie Grupy Budimex, które 
udowodniły, że projekty ukierunkowane na zaangażowanie pracowników są ważnym 
narzędziem zarządzania ludźmi w czasie kryzysu.

Czwarty rozdział to próba odpowiedzi na pytanie, czy porozumienia partner-
skie o charakterze aliansu mogą zabezpieczyć organizacje przed skutkami kryzysu. 
Tworzenie strategicznych i innowacyjnych aliansów z partnerami, według autora, 
jest jednym ze sposobów na przetrwanie w tych trudnych czasach. W rozdziale 
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podkreślono rolę wieloaspektowego modelu zarządzania wiedzą w aliansie innowa-
cyjnym, którego zastosowanie może przyczynić się do poprawy pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw. Temat zastosowania modeli, tym razem biznesowych, został 
podjęty w piątym rozdziale. Zaprezentowano w nim reakcje modeli biznesowych 
przedsiębiorstw z krajowego sektora MŚP na sytuację kryzysową wywołaną pande-
mią w 2020 roku. Z wykorzystaniem metody jakościowej przeprowadzono dwa wy-
wiady pogłębione wśród menedżerów wdrażających strategie biznesowe w praktyce. 
Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na wyciągnięcie wniosków o tym, że przedsiębior-
stwa z sektora MŚP, których działalność opiera się na tradycyjnych modelach bizneso-
wych, poradziły sobie znacznie gorzej z pandemią COVID-19 niż te, które stosowały 
modele innowacyjne. Pandemia wywołała też zmiany w komunikacji marketingowej. 
Badaniom przyczyn tego zjawiska poświęcono szósty rozdział. Według jego autorki 
zaliczyć do nich można między innymi ograniczenie kontaktów bezpośrednich i au-
tomatyzację procesów komunikacyjnych, będącą wynikiem dynamicznego postępu 
technologicznego. Szczególną uwagę poświecono zmianom w zakresie organizacji 
i wykorzystania targów gospodarczych, co pozwoliło na oszacowanie perspektyw 
rozwoju tego narzędzia marketingowego w wersji online i offline.

W związku z globalizacją i integracją gospodarki światowej globalne rynki su-
rowcowe wywierają coraz większy wpływ na gospodarki poszczególnych krajów. 
Jednym z surowców o znaczeniu strategicznym w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat 
była ropa naftowa. Niestety globalny rynek ropy był i nadal jest bardzo wrażliwy na 
działanie czynników zewnętrznych. Potwierdzeniem tego było spowodowanie dwóch 
kryzysów, tzw. naftowych (w latach 1973–1974 i 1979–1982), których skutki odczuły 
niemal wszystkie kraje na świecie. Wobec tego ważnym zadaniem jest ciągła obserwa-
cja i badanie tendencji zmian na rynku ropy naftowej oraz potencjalnych czynników, 
które mogły te zmiany spowodować, co zostało zrealizowane w rozdziale siódmym.

Z kolei rozdział ósmy poświęcono problemom efektywnych relacji inwestorskich 
jako zbioru działań z obszaru public relations wśród spółek giełdowych. Autor roz-
działu skupia się głównie na skuteczności tych relacji w nowych uwarunkowaniach 
prawnych i pandemicznych. Wyniki badań wskazują, że efektywne relacje inwestor-
skie obejmują metodyczne wysiłki i działania komunikacyjne spółek giełdowych, ukie-
runkowane między innymi na ich transparentność, zgodność z przepisami, rzetelność, 
wiarygodność, terminowość i sprawność w nadążaniu za sygnałami rynkowymi etc.

W odróżnieniu od poprzednich rozdziałów, w których podkreślono negatywne 
skutki pandemii, rozdział dziewiąty to wyniki badań pokazujące, że istnieje szereg 
podmiotów gospodarczych, które wykorzystały szanse płynące z sytuacji pandemicz-
nej. Głównie dotyczy to firm z branży IT, które produkowały i sprzedawały sprzęt 
komputerowy, oraz przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wytwarzaniem 
i sprzedażą oprogramowania.

Monografia jest skierowana zarówno do naukowców, jak i praktyków poszuku-
jących narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie organizacjami w warunkach 
kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.
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