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KSZTAŁTOWANIE EUROPEJSKIEJ PLATFORMY 
PRODUKCYJNEJ – STUDIUM PRZYPADKU

SHAPING A EUROPEAN PRODUCTION PLATFORM 
– CASE STUDY

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji i praktyki realizacji idei doty-
czącej budowy i funkcjonowania europejskiej platformy procesu produkcyjnego, co stano-
wi przykład biznesu międzynarodowego. Główne wysiłki związane z procesem tworzenia 
takiej platformy koncentrują się na rozpowszechnianiu dobrego imienia kraju za granicą. 
Jest to możliwe w  związku ze zwiększeniem wydajności przedsiębiorstw i  przybliżaniem 
idei innowacyjności dla tworzenia symbiozy nauki z praktyką produkcyjną. Prowadzi to do 
wzrostu siły gospodarczej zaangażowanych krajów. Idea „wspólnej europejskiej platformy 
produkcyjnej” powstała w specyficznych warunkach procesów produkcyjnych w I.D.C. Hol-
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ding, S.A. na Słowacji, który ma filię w Polsce (I.D.C. Polonia, Kraków).
Wyniki społeczno-ekonomiczne osiągnięte przez Holding w ciągu ostatniego ćwierćwiecza 
wpłynęły na sformułowanie pytania – w  jaki sposób i  z jakimi założeniami możliwe jest 
utworzenie europejskiej platformy produkcyjnej. Tak postawiona kwestia staje się głównym 
problemem wymagającym rozwiązania a pytanie postawione w niniejszym artykule wyma-
ga odpowiedzi związanej z rozwinięciem następujących zagadnień:

−	 charakterystyka przedsiębiorstwa;
−	 osiągnięcia w biznesie I.D.C;
−	 podstawowe uwarunkowania i  idee wspólnej platformy.

Wskazanie możliwości zrealizowania powyższego znajduje się w przedstawionym artykule.

Słowa kluczowe: społeczno-ekonomiczny rozwój, przedsiębiorstwo, korporacja, koncepcje 
zarządzania

Abstract: The purpose of the article is to present the concept and practice of implementing 
the idea regarding the construction and functioning of the European platform for the pro-
duction process, which is an example of international business. The main efforts associated 
with the process of creating such a platform focus on spreading the good name of the coun-
try abroad. This is possible in connection with increasing the efficiency of enterprises and 
bringing the idea of   innovation closer to creating a symbiosis of science with production 
practice. This leads to an increase in the economic strength of the countries involved. The 
idea of a “common European production platform” was created in the specific conditions 
of production processes in I.D.C. Holding, S.A. in Slovakia, which has a branch in Poland 
(I.D.C. Polonia, Krakow). The socio-economic results achieved by the holding over the past 
quarter-century have influenced the formulation of the question – how and with what as-
sumptions is it possible to create a European production platform.
Such a question becomes the main problem that needs to be solved and the question posed 
in this article requires an answer related to the development of the following issues:

−	 company profile;
−	 business achievements I.D.C;
−	 basic conditions and ideas of the common platform.

An indication of the possibilities to implement the above is provided in the article.

Keywords: socio-economic development, enterprise, corporation, management concepts

Wstęp

 Kształtowanie koncepcji Europejskiej Platformy Produkcyjnej znalazło swój 
wyraz w działaniach słowackiej firmy I.D.C. Holding S.A. Firma, podejmując dzia-
łania na Słowacji, z czasem zaczęła funkcjonować na innych rynkach krajów euro-
pejskich. Będąc jej właścicielem prezentuję w niniejszym artykule fragmentaryczny 
opis stanu aktualnego firmy i poprzez studium jej przypadku rynkowego zwracam 
uwagę na wybrane aspekty jej działania.



Kształtowanie europejskiej platformy produkcyjnej – studium przypadku 155

 Poprawianie pozycji konkurencyjnej na rynku jest możliwe różnymi sposoba-
mi. Próba wspólnotowego podejścia do działań produkcyjnych, z uwzględnieniem 
odmienności kulturowych, gospodarczych i  ekonomicznych, jest poważnym wy-
zwaniem dla zarządzającego, który musi brać pod uwagę różne czynniki. Podejmo-
wanie decyzji biznesowych wymaga rezonowania z nauką, która staje się bazą dla 
skutecznego i efektywnego działania.

1. Holding I.C.D. S.A przykładem możliwości zwiększenia 
efektywności procesów produkcji na Słowacji

Europejska Platforma Produkcyjna stanowi koncepcję współpracy podmiotów 
ją budujących. Nie jest strukturą formalną, a jedynie prezentacją opcji współpracy 
członków związanych ze sobą wspólnym celem produkcyjnym, tworzenia wartości 
dla klienta.

Nazwa idei współpracy wynika z potrzeby przedstawienia możliwości łączenia 
się podmiotów działających na Słowacji i  poza nią, skupionych w  rękach jedne-
go zarządzającego, który kieruje się celem jednoczenia wysiłków na rzecz realizacji 
produktu o wymiarze paneuropejskim. 

I.D.C. Holding S.A., dziś międzynarodowa korporacja, jest największym sło-
wackim producentem słodyczy i  trwałych wypieków o rocznej produkcji i  sprze-
daży sięgającej prawie 40 000 ton produktów rocznie i rocznym obrocie 112,6 mln 
euro. Firma opiera swą działalność na ponad 100-letniej tradycji produkcyjnej fa-
bryki w Trnavie.

Inustrial Development Corporation I.D.C. Holding S.A., oprócz spełnienia 
swojego celu produkcyjnego, to również laboratorium, w którym weryfikuje się za-
sadność wniosków teoretycznych i ich konsekwencji wdrożeniowych w warunkach 
praktyki produkcyjnej. Codzienne problemy i przeszkody w procesie pracy wyma-
gają badania źródeł kreacji biznesu, w szczególności źródeł zagranicznych. Tworzy 
to konieczność racjonalnego wnioskowania z opisanych doświadczeń i zalecanych 
modeli. Ma to służyć takiej ich modyfikacji, aby sprzyjały kształtowaniu specyficz-
nych warunków biznesowych oraz symbiozie nauki i praktyki (patrz rys. 1).
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Rysunek 1. Sześć dowodów na systematyczny postęp w stosowaniu symbiozy nauki i praktyki
Figure 1. Six evidence of systematic progress in applying science and practice symbiosis

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji I.C.D. Holding S.A. 

Spółka I.D.C. Holding S.A. jest największym słowackim producentem słodyczy 
i różnego rodzaju pieczywa cukierniczego (wafle, biszkopty, herbatniki, pierniki). 
Rocznie wytwarza i sprzedaje ponad 30 000 ton wyrobów, osiągając obrót przekra-
czający 88 mln euro.

 Rozwój korporacyjny i ciągłe zmiany w środowisku społeczno-gospodarczym 
wymagały strategicznej dezagregacji i  zastosowania odpowiednich metodologii 
ładu korporacyjnego. Oczywistym wymogiem była adaptacja informacji i  komu-
nikacji istniejącego systemu, w  ramach wspólnej strategii komunikacyjnej i  pro-
dukcyjnej oraz jej wdrożenie w sposób zapewniający pozytywne oddziaływanie na 
mniejsze jednostki organizacyjne, które, będąc w  bliskim sąsiedztwie, są ze sobą 
zintegrowane. 

 W pierwszej kolejności chodziło o integrację zakładów branżowych I.D.C. Hol-
ding S.A. Ich potencjał produkcyjny uwzględniał koncentrację na bazie Piekarni 
Seredi. Konieczne było jednak wykupienie dodatkowych gruntów pod budowę 
nowych zakładów dla zapewnienia większych zdolności produkcyjnych, magazy-
nowania i dystrybucji do punktów odbiorcy. Docelowo oddziały otrzymały status 
zakładów.
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 W 1997 r. I.D.C. sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną. W drugiej poło-
wie lat 90. ubiegłego wieku spółka zaczęła realizować wyraźnie sformułowaną stra-
tegię biznesową, zorientowaną na rynki krajów Grupy Wyszehradzkiej. Głównym 
jej założeniem było (i nadal jest) wzbogacenie portfela produktów uwzględniające-
go rozwój poszczególnych rynków oraz skoncentrowanie się na inwestycjach nasta-
wionych na rosnące segmenty rynku, a także podnoszenie jakości wyrobów.

 W  I.D.C. Holding S.A., popularne produkty są wytwarzane przy użyciu trady-
cyjnych receptur, najnowszego sprzętu i przy uwzględnieniu wszystkich wymagań 
jakościowych. Wśród najbardziej znanych produktów są Horalky, Tatranky, Mila, 
Mint, Lin, Coffee, plasterki Kakao, Figaro Trnava, karmelki Snehulky, gama cu-
kierków funkcjonalnych pod marką Verbena, lizaki, galaretki i banany zanurzone 
w ciemnej czekoladzie. 

I.D.C. LOLLY spółka z  o.o jest spółką zależną, z  silnym portfolio produktów 
sezonowych na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Natomiast zakład produkcyjny VÁC-
LAV & JEŽO, S.A produkuje herbatniki. 

I.D.C. posiada swoje firmy w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Mają one kom-
pletne zespoły sprzedaży oraz odpowiednie zaplecze logistyczne i  marketingowe 
(por. rys. 2).

Rysunek 2. Przedsiębiorstwa zależne od I.D.C. Holding S.A.
Figure 2. Subsidiaries of I.D.C. Holding a.s.

Źródło: opracowanie własne.
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I.D.C. POLONIA S.A. jest podległą spółką akcyjną należącą do grupy najwięk-
szego słowackiego producenta wyrobów cukierniczych i  wyrobów cukierniczych 
o przedłużonej trwałości I.D.C. Holding S.A. Uznanie na polskim rynku przełoży-
ło się na zdobycie dużej liczby konsumentów i partnerów biznesowych. Produkty 
oferowane przez I.D.C. POLONIA stały się oczekiwanym asortymentem, a głów-
ny nacisk firmy kładziony jest na satysfakcję obecnych i pozyskiwanych, nowych 
klientów. Wyraźny przełom nastąpił w 2010 roku. Firma zdecydowała się rozsze-
rzyć sprzedaż produktu Horalki (obecnie „Góralki”) na rynku polskim. Nastąpiła 
zmiana w produkcie – niebieski mączniak zastąpił niebieską pleśń. Ta strategiczna 
decyzja podjęta w 2011 r. przyniosła wzrost sprzedaży o prawie 100%, co mocno za-
intrygowało konkurencję. Dwa lata później sprzedaż „Góralek” w Polsce osiągnęła 
poziom 10 000 ton. Stało się tak mimo gwałtownych ataków ze strony konkurentów, 
które powodowały tylko niewielki spadek sprzedaży. Obecnie około 19% całkowitej 
rocznej produkcji firmy jest kierowane na rynek polski. 

I.D.C. Polonia uzyskała aktualnie obrót w wysokości 24,6 miliona euro, a roczna 
wielkość sprzedaży w ubiegłym roku wyniosła prawie 7000 ton. Udział sprzedaży na 
rynku polskim stanowi obecnie 7% łącznej sprzedaży I.D.C. Holding S.A. Jednocze-
śnie odnotowano średnioroczny wzrost sprzedaży w segmencie ciastek i pierników 
odpowiednio o 3,4% i o 6,4%. 

Planowana sprzedaż produktów na rynku polskim została przekroczona wraz 
z pojawieniem się marki „Góralki”. Z tą chwilą głównym celem kampanii firmy było 
utrzymanie udziału marki w rynku i zrealizowanie planu sprzedaży. W rezultacie udział 
sprzedaży „Góralek” w  listopadzie 2018 w  rynku osiągnął poziom 10,1% (w ujęciu 
ilościowym). Najwyższy udział w  rynku wyniósł 13,5% (pod względem wolumenu) 
w sierpniu 2018 r., co przełożyło się na piąte miejsce na rynku wśród 10 TOP marek1.

Jest to duże osiągniecie, bo polski rynek żywności jest bardzo specyficzny, a kon-
kurencyjne otoczenie niesie wyzwania. Firma jako jedna z niewielu słowackich firm 
spożywczych na polskim rynku odniosła sukces i dzięki temu utrzymuje się na nim 
już 18 lat. Świadczy to o wysokiej jakości przyjętej strategii, skutecznej polityce biz-
nesowej, wrażliwości na wymagania klientów.

2. Doskonały produkt – podstawa pomyślnego biznesu 
na hiperkonkurencyjnych rynkach

Doskonałe produkty to produkty pracy umysłowej, a także produkty o charakte-
rze materialnym. Może to być również przedsiębiorca jako osobowość, ewentualnie 
zespół lub kierownictwo. Opierając się na własnych doświadczeniach właściciela 
firmy, sugeruję strukturę produktu doskonałego (rys. 3). 

1  Dane Raportu Rocznego.I.C.D, S.A, 2018.
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Rysunek 3. Doskonały produkt i jego segmenty
Figure 3. Excellent product and its segments

Źródło: opracowanie własne.

 Utrzymanie korporacji na trudnych rynkach światowych jest możliwe tylko 
dzięki produktom doskonałości. Tworzy je wiele czynników przynależnych do sek-
tora lub branży. Rysunek trzeci obrazuje sugerowane czynniki, ale decyzja o wejściu 
na wspólną platformę produkcyjną wymaga odpowiedniego poziomu produkcji 
i  jej wydajności. Podstawowym kryterium wejścia powinna być rosnąca zdolność 
do postępu, w wybranych parametrach, na rynkach krajowych, przyjmując formę 
organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Wyniki pracy słowackiego holdingu rezonują w środowisku biznesowym i aka-
demickim. Jako właściciel holdingu mogę też stwierdzić, że „(...) to, czego nauczyło 
się jedno przedsiębiorstwo, może stać się udziałem innych”2. Wszyscy wiedzą, że 
właściciele firm i  kadra kierownicza muszą stale podążać z  duchem czasów. Jest 
to szczególnie widoczne w sektorze spożywczym, gdzie szybko pojawiają się nowe 
technologie i dlatego ważne jest podjęcie w odpowiednim momencie koniecznych 
inwestycji dla postępu technicznego. Ważne jest też korzystanie z najnowszej wie-
dzy oraz wdrażanie rezultatów badań naukowych do praktyki. Z tego względu za-

2  https://drive.google.com/file/d/1wz2Wmh1286LaJZrbW3__7Opj3g1bsVIv/view. 
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wsze starałem się wiązać swoją działalność naukową i biznesową z  życiem gospo-
darczym. Muszę też podkreślić, że takie moje podejście znajdowało zrozumienie 
i wsparcie ze strony organów administracji państwowej. 

3. Kształtowanie idei hierarchicznego jednoczenia się 
przedsiębiorstw produkcyjnych. Wykorzystanie wieloletnich 

doświadczeń korporacji I.D.C. Holding S.A.

 Dotychczasowe doświadczenia oparte na podstawowych ideach projektu po-
twierdzają, że nie jest łatwo ocenić i  zdecydować, czy pomysł wspólnej/zunifiko-
wanej europejskiej platformy procesu produkcyjnego powiązanej z  działaniami 
w zakresie dyplomacji gospodarczej byłby bardziej realistyczny, gdyby uczestniczyły 
w niej kraje V4 i ewentualnie inne.

Główny wysiłek polega na tym, aby szerząc dobre imię kraju uczestniczącego 
za granicą, zwiększyć wydajność przedsiębiorstw i  przybliżyć naukę do praktyki 
gospodarczej, przy wykorzystywaniu pomysłów i  działań innowacyjnych. Proces 
pokonywania przeszkód może się powieść jedynie poprzez zastosowanie nowej 
wiedzy z wielu dyscyplin. Jestem przekonany, że bez nauki przedsiębiorca nie od-
niesie sukcesu, a decydujące kroki przewidujące przyszły sukces można przypisać 
naciskowi i odwadze wprowadzenia naukowo uzasadnionych zmian w procesach 
produkcyjnych i podejmowaniu ryzyka transformacji3.

Zalew nowych terminów technicznych i zalecanych metodologii na wczesnych 
etapach formułowania strategii biznesowej wymaga nie tylko badań, ale także prze-
kazania i  rozpowszechnienia wiedzy na poziomie komponentów wykonawczych. 
Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że takie działania mogą się spotkać 
z oporem lub z   obojętnością niektórych menedżerów i pracowników liniowych. 
Jako właściciel firmy, po prywatyzacji, odczuwałem niezadowolenie i niezrozumie-
nie, a  nawet opór przed zmianami. Jako głównego menedżera wielu mnie potę-
piało, podejrzewając jedynie o zawłaszczanie pracy swoich pracowników. Nie było 
mi łatwo się z tym uporać, a przecież głównym celem moich działań – co zrozu-
miałe – był rozwój firmy i korzyści dla wszystkich, którzy przyczyniają się do jej 
dobrych wyników. W ciągu ponad 25 lat praktyki produkcyjnej słowackiej firmy 
I.D.C. Holding S.A. (i spółek zależnych za granicą, w tym w Polsce) odnotowano 
znaczny wzrost pozycji na rynku. Jednocześnie tworzono nowe środowisko pracy 

3  Autor artykułu wydał w Polsce w latach 2010-2018 wielotomowe dzieło Przedsiębiorstwo i przedsię-
biorczość; S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Środowisko biznesowe, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2010 (tom 1); S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Gospodarka i finanse, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2010 (tom 2); S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Komunikacja stra-
tegiczna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 (tom 3); S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. 
Procesy wewnętrzne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 (tom 4); S. Kassay, Przedsiębiorstwo i przed-
siębiorczość. Uczenie się i wzrost, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 (tom 5).
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i nową kulturę korporacyjną, zachowując zarazem najwyższe wartości korporacyj-
ne, w tym moralność i etykę biznesu.

Na początku eksperymentu rozważono stworzenie systemu teleinformatycz-
nego polegającego na możliwości tworzenia globalnej sieci komputerowej przez 
połączenie ze specjalnie spreparowanymi segmentami zintegrowanych narzędzi 
komunikacji, w tym zwielokrotnienie informacji już wykorzystywanych. Oprócz re-
alizacji celu produkcyjnego należało zweryfikować zasadność podanych wniosków 
teoretycznych i ich konsekwencji we wdrażaniu w warunkach praktyki produkcyj-
nej. Styl zarządzania na poziomie przewodniczącego rady nadzorczej nie polegał 
na kontrolowaniu wdrażania subdziałań i  osiągniętych wyników ekonomicznych. 
W przyjętej koncepcji nacisk został położony na realizację zadań strategicznych.

Internet stał się narzędziem połączenia nowych możliwości oceny technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych z powielaniem informacji ze światowych mediów. 
W tym celu utworzono kilka lat temu (początkowo jako część klasycznej koncepcji 
public relations (PR), a następnie zaktualizowano do nadbudowy) „ukierunkowaną, 
zintegrowaną działalność informacyjną i komunikacyjną”. W związku z międzynaro-
dową konferencją „Nowa Europa” (organizowaną przez I.D.C. wspólnie z SAN pod 
egidą EANiS) podjęto działania na rzecz postępu we wszystkich dziedzinach, w tym 
technologiach informatycznych. Działania te przyniosły oczekiwane efekty. 

Eksperymentalna walidacja systemu rozpoczęła się pod koniec 2016 r. i  w 
pierwszej połowie 2017 r. Liczba wyświetleń stron w pierwszych trzech miesiącach 
2017 r. była bardzo duża. Stopniowy rozwój systemu miał na celu stworzenie pożą-
danej reklamy i przedstawienie zapowiedzi międzynarodowej konferencji w Nowej 
Europie. Został on też utworzony po to, aby umożliwić poszukiwanie skutecznej 
komunikacji wewnątrz korporacji i  z odpowiednim środowiskiem zewnętrznym. 
Zintegrowana komunikacja miała wywrzeć znaczący wpływ na adresatów poprzez 
zintegrowany pakiet informacji i komunikacji o specjalnym celu. 

Stopniowo określano ścisłe kryteria oceny top menedżerów na podstawie wy-
miernych wskaźników. Natomiast pracownikom umożliwiono zwiększenie ich 
udziału w kontroli zarządczej. Jednocześnie opracowano nowe precyzyjne zasady 
zarządzania, tak aby zwiększyć wysiłki na rzecz realizacji wniosków z przeprowa-
dzonych audytów. 

 Jest wysoce prawdopodobne, że w nadchodzących dziesięcioleciach wysiłki na 
rzecz zbliżenia różnych systemów ładu korporacyjnego będą kontynuowane. Istnie-
je jednak wiele czynników przeciwdziałających, których wpływ na społeczeństwo 
jest prawie niemożliwy do przewidzenia.



162 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

4. Prezentacja rozwoju w oparciu o wspólną platformę 
produkcyjną w europejskim obszarze istnienia

 Do wejścia na wspólną platformę produkcyjną wymagany jest odpowiedni po-
ziom produkcji i  jej wydajności. Powinno się to wyrażać przede wszystkim przez 
wzrost zdolności osiągania postępu, w  wybranych parametrach na rynkach kra-
jowych oraz zabezpieczony stan wyjściowy przekraczający poziom rynków krajo-
wych. Przyjmuje się formę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjnej. Realizacja powyższego jest możliwa poprzez: 

1. Współzależność relacji między państwami, przedsiębiorstwami i instytucjami.
Relacje przedsiębiorstw i instytucji ustanowione przez państwa za obopólną zgo-

dą są bardzo ważne. Misję, bardziej precyzyjnie sformułowane tezy i determinację do 
postępu można budować na zaufaniu, otwartości i systematycznym budowaniu do-
brych relacji. Formułowanie celów wynika również z zaufania do ludzi, do systemu 
politycznego tworzącego warunki dla rozwoju społeczeństwa oraz rozwoju otoczenia 
biznesu i przedsiębiorczości. To musi być jasne dla właścicieli zaangażowanych firm, 
zanim opracują swoją strategię biznesową. Oczywiście przy większej liczbie właścicieli 
różne opinie mogą być konfrontowane. Często zdarza się, że właściciele są zaintereso-
wani rozwojem firmy, podniesieniem jej ceny i skorzystaniem z późniejszej sprzedaży. 
Jednak nie jest już konieczne maksymalizowanie zysków, lecz zapewnienie odpowied-
nich warunków życia pracownikom realizującym pracę o odpowiedniej wydajności .

2. Łączenie dyplomacji politycznej, gospodarczej i korporacyjnej. 
Sektor biznesowy, jeśli chodzi o sektor prywatny, nie podlega bezpośrednio apa-

ratowi decyzyjnemu państwa, ale jest naturalną kontynuacją, częścią kultury korpo-
racyjnej. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga jednak rozwijania kontak-
tów zagranicznych i prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych. Jest to 
naturalnie rozwijająca się współpraca przedsiębiorców z przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych tworzonych przez państwo. Dlatego dyplomacja biznesowa i kultura 
korporacyjna mogą być postrzegane jako ważny element ciągłości zarządzania przed-
siębiorstwem. Jest to szczególnie ważny wymóg, ponieważ przyczynia się do unifikacji 
zarządzania poprzez poziom codziennej kultury w komunikacji.

3. Szerzenie dobrego imienia firm w oparciu o naukową strategię.
Należy określić zasięg informacyjno-komunikacyjny w promieniu działania – od 

korporacyjnego do lokalnego, od krajowego do globalnego. Obecnie systemy elektro-
niczne są powszechne, umożliwiając przesyłanie dużych zestawów danych. Wykorzy-
stywana jest możliwość stworzenia jednego portalu informacyjnego umożliwiające-
go przedsiębiorcom skuteczne przekazywanie aktualnych informacji gospodarczych 
z zagranicy. Stopniowo informacje dla eksporterów są rozszerzane o dodatkowe bloki 
informacyjne dotyczące możliwości angażowania przedsiębiorców w badania, trans-
fer innowacji i innych, w razie potrzeby. Dobrze jest dla realizacji powyższego sko-
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rzystać z popularyzowanej wiedzy naukowej, publikacji naukowych, profesjonalnych 
konferencji, różnych wydarzeń, w tym światowych, a także wskazane jest nakreślenie 
możliwych i racjonalnych kroków w perspektywie wdrażania postępowych praktyk 
w ramach wspólnej platformy przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Podsumowanie

Wyniki osiągnięte przez jedną firmę są jedynie oznaką indywidualności w skali 
globalnej. Rzeczywisty postęp powinien jednak znaleźć odzwierciedlenie w zdolno-
ści do wzmocnienia gospodarki kraju, w szczególności poprzez rozpowszechnianie 
nowej wiedzy, w przyczynieniu się do sukcesu korporacji, do rozwoju innych przed-
siębiorstw. Rola postępu powinna polegać na przyczynieniu się do wzmocnienia 
integralności i siły gospodarczej innych społeczności oraz grupy krajów powiąza-
nych gospodarczo i systemowo. Politycznie jest to ważne, bo wydarzenia światowe 
niszczą Europę i ustanawiają niemal wyjątkowy reżim zachowań rządów, instytucji, 
przedsiębiorstw. Budowa systemu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w kra-
ju i w specyficznych warunkach regionalnych zależy od bieżących zmian. Aktywne 
zaangażowanie w obronę interesów państwa, przedsiębiorstw i  instytucji stanowi 
o  strategicznym uczestnictwie w  przestrzeni informacyjnej i  komunikacyjnej na 
różnych poziomach tradycyjnie nazywanych globalnymi, krajowymi i korporacyj-
nymi. Jest to podstawa i  wymóg dostosowania się do gospodarki światowej m.in. 
poprzez dyplomację ekonomiczną.

Zdaniem autora przydatne będzie przyjrzenie się temu zagadnieniu w innych 
publicznie dostępnych publikacjach popularyzujących wiedzę naukową, a  także 
podczas profesjonalnych konferencji w celu nakreślenie możliwych i racjonalnych 
kroków wdrażania postępowych praktyk we wspólnym otoczeniu.
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