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RYZYKO STRATEGICZNE W OPERACJONALIZACJI 
STRATEGII NA PRZYKŁADZIE ZRÓWNOWAŻONEJ 

KARTY WYNIKÓW

STRATEGIC RISK OF HYPERREALITY IN GLOBAL 
MARKETS. CASE OF BALANCED SCORECARD RISK 

ADJUSTING

Streszczenie: Przedsiębiorstwa, funkcjonujące we współczesnej dobie rosnącej konkurencji 
i  gwałtownych przemian w  prowadzeniu biznesu, zmuszone są do poszukiwania skutecz-
nych narzędzi wspierających realizację strategii. Należy scalać w sposób kompleksowy ze sobą 
wszystkie kwestie, które mogą być kluczowe dla wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. 
W coraz większym stopniu należy zatem w planach strategicznych uwzględniać ryzyko, jed-



22 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

nocześnie transformując informacje z zarządzania ryzykiem do planów strategicznych oraz 
kreując efektywne instrumenty reakcji na ryzyko strategiczne. Tylko tak uzupełniona opera-
cjonalizacja strategii, opisana właściwymi wskaźnikami, będzie poprawnie ukierunkowywać 
koncentrację menedżerów na kwestiach istotnych zarówno dla nich, jak i sukcesu przedsię-
biorstwa. Prawidłowo skoordynowane działania, dotyczące reakcji na ryzyko strategiczne, 
powinny pozwalać im elastycznie dostosowywać się do dynamiki zmian otoczenia. W arty-
kule autor wskazuje, że należy zwiększyć koncentrację na ryzyku strategicznym, które może 
w przyszłości zagrozić egzystencji przedsiębiorstwa oraz podejmuje próbę określenia kierun-
ków reakcji na ryzyko w poszczególnych perspektywach operacjonalizacji strategii. 

Słowa kluczowe: ryzyko strategiczne, zrównoważona karta wyników, zasadnicza zmiana 
funkcjonowania przedsiębiorstw, rynek globalny

Abstract: Enterprises operate in the modern era of growing competition and rapid changes in run-
ning a business and are forced to search for effective tools supporting the implementation of the 
strategy. System of strategic risk, in order to be effective, must comprehensively integrate all issues 
that may be essential to the economic results of the company. That is why risk should be considered 
in strategic plans and there shall be created effective instruments for strategic risk reaction. There-
fore, the risk area should be considered in the BSC. Operationalization of the strategy completed 
by risk and described by appropriate indicators, will correctly orient the concentration of managers 
on issues relevant to the success of the company. Correctly coordinated actions regarding the reac-
tion to strategic risk should allow them flexibly adapt to the dynamics of changes in the business 
environment. In the article, the author indicates that enterprises shall increase the focus on strategic 
risks that may threaten the future existence of the enterprise and attempted to determine the direc-
tion of risk response in perspectives of Balanced Scorecard used in the strategy operationalization.

Keywords: strategic risk, Balanced Scorecard, change of business environment, global market 

Wstęp

Rezultaty podejmowania ryzyka strategicznego w przedsiębiorstwie uwarunkowane 
są jego możliwościami rozwojowymi, umiejętnością identyfikowania czynników ryzy-
ka oraz aktywnym poszukiwaniem właściwych instrumentów reakcji na ryzyko1. Stąd 
problematyka racjonalności wyborów menedżerów zostaje uzupełniona o podejmowa-
nie ryzyka. Osoby podejmujące decyzje strategiczne opierają je na analizach przyszłych 
trendów, będących jedynie projekcją, bez pełnej wiedzy o przyszłości. Przyjęcie strategii 
jest zatem jedynie antycypacją przyszłych trajektorii rozwojowych – są z nimi związane 
zarówno szanse na odchylenia pozytywne od planowanych trendów, jak i wystąpienia 
odchyleń niepożądanych. Odchylenia te należy zawsze utożsamiać z ryzykiem strate-
gicznym. Decyzje powinny być zawsze świadomym wyborem spośród różnych moż-
liwości, które mają prowadzić do najbardziej efektywnego osiągnięcia założonego celu. 

1  Jednym ze sposobów wspierania kreowania wartości dodanej w przedsiębiorstwie jest podejmowa-
nie tych elementów ryzyka finansowego, w przypadku których posiada ono przewagę konkurencyjną, 
a w kolejnym kroku optymalizacja kosztów kapitałowych.
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Istotne jest odejście od koncepcji determinizmu i  liniowości trendów w  przyszłości 
na rzecz podejścia stochastycznego, wymagającego przygotowania się do wystąpienia 
różnych scenariuszy2. Umiejętna identyfikacja i analiza ryzyka strategicznego oraz po-
dejmowanie decyzji w sposób każdorazowo uwzględniający jego istnienie jest z kolei 
istotne z punktu widzenia ochrony przedsiębiorstwa przed dotkliwymi w skutkach kon-
sekwencjami finansowymi, związanymi z nieprzewidywalnymi zdarzeniami (powodu-
jącymi niepożądane odchylenia od planów strategicznych). Przedsiębiorstwa muszą 
zatem uwzględniać ryzyko już na etapie opracowania strategii, aby przygotować się do 
niezbędnych zmian organizacyjnych, kulturowych i  finansowych w  celu osiągnięcia 
wytycznych strategii. Ma to wpływ na alokację zasobów (finansowych, intelektualnych, 
ludzkich, technicznych) będących w dyspozycji przedsiębiorstwa. Zaś już dziś nowe po-
kolenia, będące cyfrowymi nativami, wykorzystując cyfrową rewolucję w gospodarce 
światowej, nie tylko przyczyniają się do wzrostu ryzyka działalności operacyjnej przed-
siębiorstw, ale wręcz kreują poważne ryzyko dla długoterminowego ich istnienia. 

1. Ryzyko strategiczne dzisiejszego otoczenia biznesowego 

Doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj decyzje oparte na intuicji oraz założeniu linio-
wości zjawisk przyczyniają się do wypracowywania wyników znacząco różnych od zapla-
nowanych. Szczególnie jest to istotne obecnie, kiedy konkurencja zmienia swój charakter 
i dotyczy coraz to nowych sposobów zaspokajania potrzeb w miejsce rywalizacji z branżo-
wymi konkurentami3. Konieczne jest zdefiniowanie rynków na nowo, gdyż obecnie w wy-
niku działania tzw. bigtechów stały się one globalnymi systemami, przez co wzrasta turbu-
lentność i przypadkowość otoczenia, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. To sprawia, 
że ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstw staje się coraz większe, a szczególnie dotkliwa 
może stać się materializacja ryzyka dotyczącego zagadnień strategicznych. Wyzwaniem 
staje się kompleksowość dzisiejszych rynków, które stają się coraz bardziej globalne dzięki 
wykorzystaniu przez coraz więcej nawet małych przedsiębiorstw infrastruktury stawianej 
do dyspozycji przez platformy internetowe (np. Amazon, Alibaba, InnoCentive, WeChat 
itp.) do globalnej ekspansji. Stąd pojawianie się i szybka komercjalizacja przełomowych 
pomysłów, które mogą zburzyć dotychczasowy status quo w różnych branżach, a przeło-
mowe idee, wpływające na określoną branżę, coraz częściej pochodzą spoza niej. Przed-
siębiorstwa zatem powinny nieustannie analizować najlepsze praktyki rynkowe różnych 
branż i absorbować rozwiązania najlepsze dla ich rozwoju w danym momencie. Jednocze-
śnie należy podważać istniejący status quo, sprawdzając, czy obecna pozycja przedsiębior-
stwa na rynku jest satysfakcjonująca dla autorów strategii. 

2  Zatem zamiast podejścia deterministycznego należy w planowaniu stosować rozwiązania stocha-
styczne, zakładające konieczność budowy różnych scenariuszy przyszłości, aby uniknąć złudzenia 
kontroli przyszłości dzięki planowaniu.
3 P. Wiśniewski, Przez nieznaną podróż, „Production Manager” 2019, nr 4(22).
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Przedsiębiorstwa poprawiają swoją efektywność dzięki robotyzacji i  automa-
tyzacji wielu procesów, co zasadniczo poprawia ich konkurencyjność i  eliminuje 
z  rynku te podmioty, które zaniedbały ten obszar. Narzędzia cyfrowe zastępują 
funkcje realizowane w przedsiębiorstwach, transformacja cyfrowa zaczyna się od 
kreowania narzędzi i wdrażany zostaje outsourcing cyfrowy. W dobie robotyzacji 
skala ludzka staje się nieistotna – zastępowanie człowieka maszynami, robotami, 
botami, nawet zmiana w architekturze budynków przemysłowych stanowią dla do-
tychczasowego postrzegania konkurencji zasadnicze ryzyko. Ponadto szczególnie 
istotne jest uzupełnienie kompetencji w przedsiębiorstwach o sztuczną inteligencję 
(AI), która wykorzystuje zbierane dane (big data) do opracowania nie tylko coraz 
lepiej dostosowanych produktów do potrzeb klientów, ale i informowanie klientów 
w zindywidualizowany sposób o nich. I znów liderami w tym obszarze są globalne 
przedsiębiorstwa cyfrowe jak Google, Amazon, Netflix i Facebook. 

Innowacja staje się strategicznym elementem kultury organizacyjnej. Można ją po-
strzegać jako poprawianie dzisiejszych rozwiązań, ale to znów kreuje wysokie ryzyko 
strategiczne. Jest ona czynnikiem zakłócającym dzisiejsze trendy – innowacja nie jest 
„lepszym dzisiaj”, nie jest także optymalizacją teraźniejszości. Należy przestawić w przed-
siębiorstwie myślenie innowacyjne na rozwój strategicznych produktów jutra. Nie wiado-
mo, co będzie za 10 lat, jakie będzie otoczenie czy rynek. Trzeba założyć raczej, że wszystko 
się zmieni. Stąd do predykcji przyszłości należy raczej stosować podejście stochastyczne, 
scenariuszowe niż deterministyczne. Przeciwieństwem niepewności w takim podejściu 
nie jest pewność, ale zbiór scenariuszy i konieczność nazwania jak najprecyzyjniejszego 
zbioru możliwych przyszłości. Praca z innowacją to porzucenie idei jednej przyszłości na 
rzecz wielu możliwych przyszłości. W takiej rzeczywistości, w której także klient jest na-
stawiony nie na lojalność w stosunku do marek, ale zaspokajanie swych potrzeb, przedsię-
biorstwa zaczynają restrukturyzować swą działalność, odchodząc od gigantyzmu na rzecz 
organizacji zwinniejszej, bardziej ludzkiej, bliżej potrzeb rynku. Nic nie jest dane na stałe, 
a świat zmieni się w następnych dekadach bardziej niż w ostatnich stuleciach. Chociaż 
dziś przedsiębiorstwo odnosi sukces, to w warunkach turbulentnego i bardzo zmiennego 
otoczenia może jego miejsce zająć inna organizacja, bardziej zwinna i lepiej zaspokają-
ca potrzeby klientów w nowych warunkach. Przykładem takiej sytuacji jest bankructwo 
biura podróży Thomas Cook. Jest to rezultat niepożądanej strony innowacji, które dez-
aktualizują dotychczasowe modele biznesowe i eliminują duże nieelastyczne korporacje. 
Zmiana rynku wpływa na koniec skuteczności modeli biznesowych. Na przykład Amster-
dam czy Barcelona stwierdziły, że turystyka przynosi straty dla nich w wyniku wejścia no-
wych technologii obsługi turystów. Czyli dzisiaj przedsiębiorstwa muszą zacząć w swych 
planach strategicznych uwzględniać przeorganizowanie swej organizacji pod nowe czasy, 
żeby nie wypaść z rynku i nie zostać zmuszonym jedynie do opracowania strategii wyjścia 
z biznesu. Jedyne pytanie to co zmieniać i w jakim zakresie, gdy pytanie czy zmieniać nie 
jest już aktualne. Zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw eliminują dotychczasowe przewagi, 
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co sprawia, że należy stale wdrażać nowe rozwiązania. Technologia daje przewagę konku-
rencyjną, ale nieustannie pojawiają się innowacje, a dzisiejsze nowości w krótkim czasie 
stają się standardem, co sprawia, że konieczny jest nieustający rozwój i opracowywanie 
nowych rozwiązań. Na rynku pojawiają się pokolenia X i Y, które są nie tylko dużo bardziej 
wyedukowane od swoich rodziców, ale także dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do 
informacji bardziej świadomym klientem, co przekłada się na wymagania nie tylko wobec 
dostawców produktów, ale także i pracodawców, a jedną z najważniejszych kwestii staje 
się odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze zarówno w skali globu, jak i lokalnie.

2. Konieczność zarządzania ryzykiem strategicznym

Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna się w  trakcie definiowania strategii przed-
siębiorstwa. Rada nadzorcza oraz zarząd, odpowiedzialne bezpośrednio za wyni-
ki finansowe przedsiębiorstwa, analizują możliwości osiągnięcia celów organizacji 
oraz identyfikują i monitorują bezpośrednio te obszary, które mogą doprowadzić 
do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Brak jasnego zdefi-
niowania strategicznego poglądu na zarządzanie ryzykiem może spowodować błąd 
w doborze instrumentów reakcji na ryzyko. Ponadto każdy wybór strategii to alter-
natywa decyzyjna połączona z jej indywidualnym poziomem ryzyka finansowego – 
wybór powinien być dokonywany zatem także przez pryzmat tolerancji na ryzyko4. 

Prowadzeniu każdej działalności gospodarczej towarzyszy ryzyko finansowe, które 
może bardzo silnie oddziaływać na wyniki gospodarowania przedsiębiorstwa. Należy 
zatem utożsamiać je z dodatkowym, potencjalnym (niezrealizowanym) kosztem, który 
wpływa zarówno bezpośrednio na wyniki działalności operacyjnej, jak i na koszt ka-
pitału, który należy pozyskać lub zawiązać. Ryzyko finansowe, w przeciwieństwie do 
zagrożenia5, wynika z dobrowolnego działania – czyli akcji podjętej wewnątrz przedsię-
biorstwa lub za jego zgodą, powodując finansowe skutki dla podmiotu, który jest na nie 
narażony6. Ryzyko finansowe należy traktować bardzo szeroko, nie wykluczając z tego 
pojęcia jakiegokolwiek czynnika ryzyka, nawet uznawanego za pośrednio oddziałujący 
na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Pojęciem ryzyka finansowego powinno się 
zatem określać konsekwencje zdarzeń, które mogą prowadzić do nieplanowanych wa-
hań rezultatów funkcjonowania przedsiębiorstw. Stąd każdy element tworzący istotną 

4  Wartość tolerancji wobec ryzyka, jeżeli zostanie efektywnie powiązana w systemie kontroli zarzą-
dzania z pomiarem ryzyka oraz jego komunikacją, staje się skutecznym narzędziem dla kontroli eks-
pozycji na ryzyko, która powinna zagwarantować, że wartość ryzyka finansowego pozostanie w obsza-
rze akceptowalnym przez właścicieli przedsiębiorstwa. Wartość tolerancji wobec ryzykawpływa także 
na alokację środków do poszczególnych jednostek organizacyjnych, poprzez perspektywę możliwości 
dostarczenia przez nie pożądanego zwrotu z kapitału ryzyka. W ten sposób wartość ta integruje dzia-
łania organizacji w obszarze efektywnego podejmowania ryzyka oraz reakcji na nie.
5  Zagrożenie jest wynikiem działania sił zewnętrznych, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.
6 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 15, 18.
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niepewność dla przyszłych wyników ekonomicznych ich działalności powinien zostać 
przeanalizowany, a wyniki tej analizy powinny znaleźć wyraz w wartości zapotrzebowa-
nia na kapitał. Podjęcie ryzyka finansowego staje się szansą osiągnięcia dodatkowych zy-
sków, będących wynagrodzeniem za jego akceptację. Jednak alternatywą dla potencjal-
nych zysków jest możliwość poniesienia straty, która jest następstwem niekorzystnych 
dla firmy zdarzeń zachodzących w otoczeniu czy wadliwości procesów wewnętrznych. 
Stąd ryzyko finansowe należy postrzegać jako szansę na poprawę wyników powyżej 
planowanych wartości, związaną jednak z możliwością poniesienia straty. Ryzyko za-
tem należy postrzegać nie tylko negatywnie, jako nieosiągnięcie wyznaczonego celu, ale 
także neutralnie, jako nie tylko potencjalna strata, ale także szansa. Zasadniczo ryzyko 
kreuje możliwość, że osiągnięty cel będzie różnił się od zaplanowanego7. Czyli pod-
jęcie ryzyka finansowego staje się szansą osiągnięcia dodatkowych zysków, będących 
wynagrodzeniem za jego akceptację. Jednak alternatywą dla potencjalnych zysków jest 
możliwość poniesienia straty, która jest następstwem niekorzystnych dla firmy zdarzeń 
zachodzących w otoczeniu czy wadliwości procesów wewnętrznych. 

Znaczącym elementem ryzyka finansowego każdego przedsiębiorstwa jest ryzyko 
strategiczne. Jego określenie powinno być punktem wyjścia do wykreowania efektywne-
go zarządzania ryzykiem, gdyż bezpośrednio wpływa na długookresowy sukces przed-
siębiorstwa, który zaplanowany zostaje w jego strategii. Zatem ryzyko strategiczne należy 
zdefiniować jako odchylenia w realizacji planów strategicznych przedsiębiorstwa, wpływa-
jące na jego długoterminowy sukces. Determinuje ono zdolność przedsiębiorstwa do osią-
gnięcia założonych celów strategicznych. Ryzyko strategiczne może powodować zarówno 
zmiany w harmonogramie uzyskiwania efektów strategii, jak i zmiany kierunków i rezul-
tatów samej strategii. Wynika to z sytuacji, że ryzyko strategiczne pojawia się tam, gdzie 
jest zmienność i nieprzewidywalność otoczenia. Działania związane z neutralizacją ryzy-
ka strategicznego kreują system zarządzania ryzykiem strategicznym (system jego iden-
tyfikacji, pomiaru, analizy, reakcji na ryzyko, informowania o ryzyku). Przedsiębiorstwa 
powinny dzięki prawidłowej analizie ryzyka strategicznego wykorzystać je jako potencjal-
ną szansę na dodatkowe zyski8. Zatem ryzyko strategiczne staje się zarówno czynnikiem 
zasadniczo wpływającym na treść i realizację strategii, jak i ryzyko to jest równocześnie jej 
rezultatem. Strategię i ryzyko należy zatem analizować w perspektywie przyczyn i skut-
ków9. Ryzyko strategiczne należy określić więc jako ryzyko zakłócenia nie tylko długo-
okresowego sukcesu przedsiębiorstwa, ale wręcz jego przetrwania w rezultacie podjęcia 
nieoptymalnych, strategicznych decyzji biznesowych. Zidentyfikowanie najważniejszych 
czynników ryzyka strategicznego z odpowiednim wyprzedzeniem i właściwe zareagowa-

7 K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 
2019, s.18.
8 M. Wereda-Kolasińska, Wpływ ryzyka strategicznego na wartość dla akcjonariuszy, CeDeWu Sp. 
z o.o., Warszawa 2011, s. 6.
9 P.F. Borowski, Ryzyko strategiczne w rozwoju przedsiębiorstw w XXI w. Studium przypadku,  „Prze-
gląd Organizacji” 2015, nr 2.
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nie na zagrożenia płynące ze zmiennego, niepewnego otoczenia jest koniecznością, która 
wspomaga podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących przyszłości przedsiębior-
stwa10. Ryzyko strategiczne jest zatem związane z  wyborami strategicznymi w przedsię-
biorstwie, zagrożonymi ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów strategicznych. Ryzy-
ko strategiczne opisać można za pomocą zbioru czynników, które wpływają na zdolność 
przedsiębiorstwa do osiągnięcia założonych celów strategicznych. Zidentyfikowanie tych 
czynników z odpowiednim wyprzedzeniem i właściwe zareagowanie na zagrożenia pły-
nące ze zmiennego, niepewnego otoczenia jest działaniem, które wspomaga podejmowa-
nie decyzji strategicznych dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Ryzyko strategiczne 
należy zatem określić jako ryzyko straty wynikającej z podjęcia nieudanej strategicznej 
decyzji biznesowej.

Zarządzanie ryzykiem należy zdefiniować jako proces podejmowania decyzji 
i  realizacji działań prowadzących do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo akcepto-
walnego poziomu ryzyka finansowego, o strukturze ekspozycji wspierającej realiza-
cję jego planów. Należy je postrzegać jako system metod i działań zmierzających do 
obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodar-
czego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Szczegółowe poznanie 
charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka finansowego pozwala na wybór w od-
powiednim czasie działań zapobiegawczych bądź też minimalizujących jego wpływ 
i  skutki. Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna się z  inicjatywy właścicieli i  zarządu 
przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu ryzykiem zysk ekonomiczny w dobrze zarzą-
dzanym przedsiębiorstwie staje się wynikiem zaplanowanej działalności, a nie przy-
padkowości, która może mieć źródło zarówno w otoczeniu biznesowym przedsię-
biorstwa, jak i jego organizacji. Zarządzanie ryzykiem tworzy uporządkowany zbiór 
instrumentów, reguł i procedur, mający wspierać osiąganie celów przedsiębiorstwa 
zgodnie z  oczekiwaniami jego właścicieli. Stąd jego efektywność ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i realizacji jego celu nadrzędnego, 
jakim jest osiąganie zysków ekonomicznych. Działania związane z  zarządzaniem 
ryzykiem powinny zapewnić, że wartość przedsiębiorstwa nie obniży się poniżej za-
łożonej granicy11. Stąd to jego kierownictwo jest odpowiedzialne za aktywne wspie-
ranie wdrożenia zarządzania ryzykiem, bazującego na globalnej analizie jego proce-
sów biznesowych i identyfikacji czynników ryzyka finansowego z nimi związanych. 

3. Konstrukcja zrównoważonej karty wyników

Zrównoważona karta wyników (BSC) jest narzędziem wspomagającym zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem w ścisłej korelacji z jego strategią. Strategia opisana przy 

10 A. Wawiernia, Ryzyko a strategia działania przedsiębiorstwa, http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_33.pdf 
[dostęp: 27.10.2019].
11  Opracowanie własne na podstawie: K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem…, s. 26.
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pomocy BSC przybiera formę uporządkowanego zbioru powiązanych ze sobą mie-
rzalnych celów strategicznych. Cele i mierniki ich realizacji wynikają z kolei z wizji 
strategii. Ich istotną cechą jest równowaga pomiędzy obszarami funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Pełniąc rolę parametrów strategii, tworzą one uporządkowany 
łańcuch przyczynowo-skutkowy ilustrujący istotne aspekty działalności przedsię-
biorstwa oraz ich wzajemne powiązania i zależności12. 

Rysunek 1. Poglądowa prezentacja zrównoważonego podejścia do konstruowania BSC
Figure 1. The overview of the balanced approach to BSC construction

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wy-
ników, PWN, Warszawa 2002, s. 28.

Dzięki zrównoważeniu miar należy uzyskać efekt synergii polegający na:
- uzupełnieniu miar finansowych miarami niefinansowymi, 
- zestawieniu miar wynikowych z miarami sterującymi w sposób zapewnia-

jący komplementarność oceny osiągniętych rezultatów i skutków mających na nie 
wpływ w ujęciu historycznym i przyszłościowym,

- powiązaniu miar strategicznych z miarami operacyjnymi, co ułatwia kaska-
dowanie strategii na niższe szczeble organizacyjne,

- ustaleniu, jakie mierniki są istotne w perspektywie krótkoterminowej, a ja-
kie w długoterminowej.

12 G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza, Poltex, Warszawa 1998, s. 13.
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Czynnikiem integrującym powyższe zależności jest koncentracja na tworzeniu warto-
ści przedsiębiorstwa i możliwość przełożenia strategii wzrostu na działania operacyjne13.

Budowa zrównoważonej karty wyników opiera się na czterech perspektywach 
– dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa, istotnych z punktu widzenia jego 
efektywności14:

1)  perspektywie finansowej, bezpośrednio ilustrującej rezultat przyjętej do reali-
zacji strategii, gdzie wartości zamieszczonych w niej mierników stanowić będą konse-
kwencje podjętych działań i uzyskanych efektów w pozostałych perspektywach;

2)  perspektywie klienta, skupiającej najważniejsze zagadnienia związane z ryn-
kiem, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo; zagadnienia te warunkują osiągnię-
cie zamierzonych rezultatów finansowych poprzez realizację celów rynkowych;

3)  perspektywie procesów wewnętrznych, prezentującej specyfikę wewnętrzne-
go mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa, wyrażającej najważniejsze czyn-
niki mające wpływ na wewnętrzną efektywność funkcjonowania, co z kolei rzutuje 
na pozycję rynkową i możliwości generowania wartości firmy;

4)  perspektywie rozwoju, opisującej stan podstawowych zasobów przedsię-
biorstwa i wskazującej na potrzeby jego udoskonalenia, zmiany czy rozwoju. 

4. Uzupełnienie zrównoważonej karty wyników o komponent 
reakcji na ryzyko strategiczne turbulentnego otoczenia

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w  globalnej gospodarce wymaga zmian, któ-
re stają się imperatywem determinującym ich sukces. Wymóg ten dotyczy nie tylko 
produktów czy rynków, ale wręcz każdej sfery działalności operacyjnej, co powinno 
znaleźć wyraz w celach i miarach perspektyw BSC. Konieczne jest wdrożenie takich 
procedur, norm i wymogów, które pozwolą kierownictwu przedsiębiorstw mieć kom-
fort, że kreowanie zysków ekonomicznych w długim okresie jest właściwie zarządzane 
i zabezpieczone na wszystkich poziomach realizacji strategii w organizacji. 

BSC jest pomocna przy przełożeniu strategii na zestaw celów obejmujących głów-
ne obszary zainteresowania przedsiębiorstwa w poszczególnych perspektywach. Okre-
śla także pożądane wielkości miar mających wspierać proces realizacji celów. Jednak 
wielkości te mogą pod wpływem zestawu czynników zewnętrznych (np. gospodar-
czych, politycznych, finansowych) lub wewnętrznych ulec zmianom. BSC powinno 
zatem w swojej konstrukcji uwzględnić nie tylko różnorakie ryzyko mające wpływ 
na wielkości mierników przypisanych poszczególnym celom strategicznym, ale także 
generować oddziaływania sterujące uwzględniające ryzyko. Należy stale monitorować 
powiązanie głównych kierunków działalności i celów przedsiębiorstwa z tworzeniem 
wartości w warunkach ryzyka. Sformułowane cele strategiczne powinny być bezpo-

13 A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowo-
ści w Polsce, Warszawa 2002, s. 446.
14 R.S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002, s. 27.
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średnio przekładane na tworzenie wartości firmy. Najpierw należy jednak przeprowa-
dzić wnikliwą analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zidentyfikować 
rodzaje ryzyka mogące wywołać niepożądane odchylenia od planowanych wyników. 

Rysunek 2. Relacje pomiędzy perspektywami BSC
Figure 2. Relations between BSC perspectives

Źródło: D. Michalski, B. Krysta, Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania – wybrane za-
gadnienia. Od rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka, In-
stytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa 2006, s. 140; G.K. Świderska (red.), 
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom II, Difin, Warszawa 2002, s. 13.
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Podczas wyboru czynników determinujących strategiczne wskaźniki określa się siłę 
wpływu każdego z nich, pozwalając tym samym określić oczekiwaną jego wartość do-
celową. Każdy wskaźnik posiada zestaw kluczowych czynników, które determinują jego 
wartość. Podejście takie może zostać uzupełnione miarami ryzyka, które (w zależności 
od konstrukcji pomiaru ryzyka) wpływać będą na kształt wskaźników wykorzystywa-
nych do kaskadowania strategii przedsiębiorstwa na poziom operacyjny. Nie można 
wykluczyć, że sama wielkość ryzyka finansowego może stać się jedną z najważniejszych 
miar dla sukcesu realizacji strategii przedsiębiorstwa15. Zbudowany w ten sposób system 
celów i mierników precyzuje wytyczne dla przedsiębiorstwa, będące wynikiem oczeki-
wań właścicieli, zagregowanych w poszczególnych perspektywach BSC. 

Ryzyko w BSC należy rozpatrywać jako jeden z determinantów wpływających 
na poszczególne perspektywy. Zaś cele reakcji na ryzyko opisane w poszczególnych 
perspektywach BSC powinny odzwierciedlać tolerancję organizacji na ryzyko, ro-
zumianą zarówno jako globalny nieprzekraczalny poziom straty, określający do-
puszczalne odchylenie od planu strategicznego. Istotne jest zatem znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące wielkości ryzyka strategicznego, jakie przedsiębiorstwo 
może zaakceptować w świetle konieczności realizacji strategii. Możliwość wypra-
cowania celów przedsiębiorstwa powinna być analizowana poprzez ich wrażliwość 
na wpływ ryzyka finansowego przedsiębiorstwa. Powinno znajdować to wyraz 
w definicji miar dla poszczególnych perspektyw w BSC oraz docelowo w mierzeniu 
wyników poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Uwzględnienie w BSC ze-
stawu czynników, mogących wywoływać odchylenia od planów, sprawia, że wzrasta 
kompleksowość tego narzędzia. Pozwala to sprawniej zarządzać przedsiębiorstwem 
i  podejmować właściwe decyzje z  wyprzedzeniem na podstawie wybranego, naj-
bardziej realnego na dany moment scenariusza, ograniczając tym samym przyszłe 
koszty materializacji ryzyka. 

15  Obejmuje ono zarządzanie czynnikami ryzyka, które mogą mieć swoje źródła w rozwoju branży, 
w której działa dana firma, dynamice zmian technologicznych, zmianach siły jej marki (np. „erozja 
marki”), działalności konkurentów czy zmianach statusu klientów oraz zmienności otoczenia firmy.
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Rysunek 3. Uwzględnienie ryzyka w perspektywach BSC
Figure 3. Consideration of risk in BSC perspectives

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie zdefiniowania czynników ryzyka i  przypisania ich do wartości 
ekonomicznych, na które oddziałują w przedsiębiorstwie, można tworzyć zestawy 
scenariuszy. Na ich podstawie następuje opracowanie zbioru działań korygujących 
niepożądane skutki, czyli odchylenia stanu rzeczywistego wykonania planów (tu 
wartości mierników) od pożądanych wielkości. Pozwala to antycypować stany za-
grażające realizacji założonej strategii. 

Reagując na ryzyko strategiczne, należy zdefiniować zestaw celów dla każdej z per-
spektyw BSC. Ryzyko strategiczne należy rozpatrywać indywidualnie dla każdej organiza-
cji. Nie istnieje zatem jedna klasyfikacja jego elementów. Należy ją raczej przygotowywać 
analizując specyfikę działalności przedsiębiorstwa i rynku oraz czynników, które wpływają 
na jego wyniki ekonomiczne. Istotne jest zapewnienie przygotowania przedsiębiorstwa do 
zasadniczej zmiany warunków jego funkcjonowania. Przykładem jest definiowanie celów 
przedsiębiorstwa, w którym należy uwzględnić konieczność określenia wyższego celu, aby 
zapewnić wzrost i zysk. W nowych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwo musi 
wskazać cel, który w pierwszym rzędzie zapewni korzyści dla pracowników oraz otoczenia 
(społeczeństwo, ekologia), a dopiero później dla właścicieli. Istotne jest wskazanie pozafir-
mowego uzasadnienia dla istnienia przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji wzrost gospodar-
czy postrzegany jest przez klientów przedsiębiorstw jako suma potrzebnych społecznie 
produktów oraz marnotrawstwo (niepotrzebna nadwyżka), co wskazuje na wzrastającą 
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rolę zagadnień klimatycznych16. Przedsiębiorstwo powinno zostać zbudowane na warto-
ściach. Zarówno pracownicy, jak i klienci powinni identyfikować w zachowaniach właści-
cieli i kierownictwa realizację wyższego celu. Bez wątpienia transparentność organizacji 
w dobie cyfrowej komunikacji buduje zaufanie do niej. Poniżej zostały zasygnalizowane 
kierunki reakcji na ryzyko strategiczne w poszczególnych perspektywach BSC. 

•	 Perspektywa finansowa 

W  perspektywie finansowej należy położyć nacisk na potencjalny kryzys, który 
może dotknąć przedsiębiorstwo i  redukcję masy marży. Optymalizowanie kosztów 
i zarządzanie produktywnością dzięki redukcji zużycia i przebiegów maszyn (perspek-
tywa procesów wewnętrznych), pozwala utrzymać marżowość na wysokim poziomie 
w momencie pogorszenia się warunków funkcjonowania. Innym instrumentem waż-
nym dla utrzymania poziomu marży jest rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji 
procesów (perspektywa rozwoju, perspektywa procesów wewnętrznych). 

•	 Perspektywa klienta 

Cele reakcji na ryzyko strategiczne w perspektywie klienta powinny zostać ukie-
runkowane na dwa główne rodzaje ryzyka związane z koniecznością zaspokajania 
potrzeb klientów oraz zmianą sposobów komunikacji z nimi. Pierwsze ryzyko do-
tyczy braku lojalności klientów17. Dla dzisiejszych klientów, szczególnie z pokoleń 
Y i Z, lojalność w stosunku do marki nie ma znaczenia, jeżeli przedsiębiorstwo nie 
zapewnia odpowiedzi na ich potrzeby. Zatem istotnym celem strategicznym staje 
się odpowiedź na potrzeby klientów. Natomiast w komunikacji z klientami dy-
namicznie rozwijają się nowe kierunki komunikacji cyfrowej, nowe formaty, nowe 
trendy, nowe aplikacje – konsumenci wyznaczają trendy, a przedsiębiorstwa muszą 
nadążyć za postępującą zmianą. Zatem kolejnym celem jest doskonalenie komuni-
kacji marki i produktów w mediach cyfrowych. Ponadto przedsiębiorstwo w ce-
lach strategicznych musi odpowiedzieć na powstające ryzyko klimatyczne, które 
należy rozumieć bardzo szeroko. Stąd konieczne jest zdefiniowanie i uwzględnienie 
zarówno w działalności operacyjnej, jak i w komunikacji celów w obszarze poli-
tyki klimatycznej, które powinny zostać skaskadowane do perspektywy procesów 
wewnętrznych i perspektywy rozwoju. Ekologia staje się jednym z najważniejszych 
zagadnień dla społeczeństw. Jeżeli nie ma odpowiedniej komunikacji w  zakresie 
społecznej odpowiedzialności marek, to następuje ich bojkot. Wystarczy jedynie 
podejrzenie o nieetyczność marki18. 

16  Stąd zarabianie pieniędzy postrzegane jest jako rezultat funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie cel.
17  Klienci poszukują produktów zapewniających rozwiązanie problemów, doznania, dających im do-
świadczenie i wciągającą opowieść.
18  Powstaje społeczeństwo belive driven buyers, które stanowi ok. 64% klientów na zachodzie Europy 
i rośnie o 13% rdr., i co najważniejsze – nie ma tu znaczenia pokolenie.
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•	 Perspektywa procesów wewnętrznych 

Cele w procesach wewnętrznych powinny oprócz zapewnienia zgodności z walką 
ze zmianami klimatu także dotyczyć optymalizacji struktury organizacyjnej przed-
siębiorstwa i uproszczenia struktury zarządzania. Istotne jest zdefiniowanie celów 
w zakresie pracy zespołowej i pracy zgodnej z procesami. Poza obszarem kultury or-
ganizacyjnej kolejnym obszarem dla definiowania celów jest automatyzacja procesów. 
Należy zdefiniować cele w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa (sztucznej inteligen-
cji, robotyzacji procesów produkcyjnych i administracyjnych czy marketingowych). 
Elektroniczne narzędzia zastępują funkcje realizowane w przedsiębiorstwach. Trans-
formacja cyfrowa zaczyna się od kreowania narzędzi, które kreują outsourcing cyfro-
wy. W ramach procesów wewnętrznych należy rozwijać infrastrukturę sprzedaży 
za pomocą mediów społecznościowych oferty przedsiębiorstwa, co także powinno 
znaleźć wyraz w  celach perspektywy klienta. Konieczność wykorzystania nowych 
technologii i agregacji danych staje się warunkiem koniecznym do przetrwania na 
rynku i budowy przewagi konkurencyjnej. Z punktu widzenia zapewnienia stabiliza-
cji zatrudnienia właściwych pracowników ważnym celem jest zmiana przedsiębior-
stwa w atrakcyjne miejsce pracy oraz przedstawienie odpowiedzi na pytanie, dla-
czego coś robię w miejsce pytania co robię. Inspirująca wizja motywuje pracowników 
do efektywnego działania. Istotne jest stworzenie przyjaznego miejsca pracy, także 
przez zdefiniowanie celów w zakresie zmiany formuły pracy na bardziej przyjazną dla 
pracownika. Należy określić cel w zakresie spłaszczenia struktury organizacyjnej 
(płaskie struktury nadążają lepiej za prędkością zmiany otoczenia przedsiębiorstw) 
oraz wewnętrznej rotacji pracowników, co powinno budować zaufanie pomiędzy róż-
nymi działami oraz zwiększać elastyczność organizacji. Istotne jest także budowanie 
zespołów interdyscyplinarnych o wysokiej różnorodności. 

•	 Perspektywa rozwoju 

W  perspektywie rozwoju najważniejsza jest budowa kultury innowacji oraz 
rozwój strategicznych produktów jutra, co powinno zapewnić konkurencyjność 
przedsiębiorstwa w  przyszłości. Powstaje ryzyko dla zarządzania w  przedsiębior-
stwach wynikające z  wyzwania demograficznego, na które należy odpowiedzieć 
w  perspektywie rozwoju – konieczne jest rozwijanie narzędzi zarządzania wie-
lopokoleniowego. W  perspektywie rozwoju należy także zdefiniować cele w  za-
kresie innowacji i struktury zespołów je opracowujących (zespoły crossfunkcyjne 
działające poza oficjalną strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa). Innym celem 
jest rozwój nowych kompetencji w zakresie automatyzacji i robotyzacji proce-
sów, które łączą wiedzę inżynierską, interpersonalną i biznesową. W perspektywie 
rozwoju należy także zapewnić cele w zakresie reversmentoringu, który polega na 
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wsłuchiwaniu się w potrzeby i opinie przedstawicieli pokoleń Y i Z oraz wykorzy-
stywaniu ich do kreowania nie tylko innowacji, ale nowych instrumentów komuni-
kacji czy zmiany miejsca pracy. Ważny jest rozwój systemów komunikacji kierow-
nictwa z pracownikami w zakresie informowania nie tylko o bieżących rezultatach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale jego celach, wizji, strategii i dalszych kierun-
kach działania. Istotnym celem jest także opracowanie systemu motywacyjnego 
odpowiadającego na potrzeby wszystkich pracowników (wielopokoleniowość) 
w przedsiębiorstwie. Istotne jest także rozwijanie obszaru zarządzania zgodnością 
działalności operacyjnej przedsiębiorstwa z wymogami walki ze zmianami klimatu. 

Powyższe cele reakcji na ryzyko strategiczne, chociaż nie wszystkie, mogą wy-
magać wsparcia nowymi inicjatywami strategicznymi. Inicjatywy strategiczne w za-
kresie reakcji na ryzyko strategiczne powinny charakteryzować się następującymi 
cechami: orientacją na strategię, przejrzystością i  zrozumiałością, posiadaniem 
cech projektu, przypisaniem do konkretnej osoby. Szczególnie ważne jest, aby ob-
rane inicjatywy posiadały znamiona projektu, czyli aby ich realizacja odbywała się 
w sposób sformalizowany, kierowany przez jedną osobę, która jest odpowiedzialna 
za realizację inicjatywy według określonego harmonogramu czasowego, budżeto-
wego i wymagań dotyczących spodziewanych efektów. 

Uwagi końcowe

Obserwowane zasadnicze i  gwałtowne zmiany w  otoczeniu przedsiębiorstw 
wymagają zmian w podejściu do definiowania celów strategicznych. Coraz więk-
szą uwagę należy zwracać na ryzyko strategiczne i  zarządzanie nim, co sprawia, 
że część celów strategicznych powinna zostać zdefiniowana przez pryzmat reakcji 
na to ryzyko. Wydaje się, że nie jest możliwe unikanie ryzyka strategicznego, które 
w zglobalizowanej gospodarce coraz bardziej będzie oddziaływać na wyniki eko-
nomiczne przedsiębiorstw. Istotniejsza staje się identyfikacja tych elementów ry-
zyka, których podjęcie, dzięki kompetencjom posiadanym przez przedsiębiorstwo, 
pozwala budować przewagę konkurencyjną oraz które należy zneutralizować, aby 
zapewnić przetrwanie i sukces przedsiębiorstwa na zglobalizowanym rynku. Istotne 
jest zatem doprowadzenie do integracji zarządzania ryzkiem ze strategią za pomocą 
narzędzi, które stawia do dyspozycji zrównoważona karta wyników, pozwalająca 
na określenie celów zarządzania ryzykiem i reakcji na ryzyko w różnych obszarach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa (perspektywa rozwoju, perspektywa procesów 
wewnętrznych, perspektywa klientów, perspektywa finansowa). Każdemu zidenty-
fikowanemu ryzyku strategicznemu powinny zostać przypisane instrumenty reak-
cji na ryzyko. Świadomą decyzję o braku reakcji na ryzyko należy traktować także 
jako instrument reakcji na ryzyko. Instrumenty reakcji na ryzyko powinny zostać 
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opisane przez cele strategiczne w poszczególnych perspektywach BSC i uszczegóło-
wione w trakcie przygotowywania dedykowanych im inicjatyw strategicznych. Tak 
zaprojektowany proces zarządzania ryzkiem strategicznym powinien umożliwić 
przygotowanie przedsiębiorstwa do niezakłóconego gospodarowania w sytuacji re-
wolucyjnej zmiany coraz bardziej globalizującego się otoczenia rynkowego. 
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