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Streszczenie: Tradycyjne koncepcje konkurencyjno"ci przedsi#biorstwa koncentruj$ si# 
na podstawowych rynkowych czynnikach konkurencyjno"ci, warto jednak szuka% prze-
wag konkurencyjnych w ró&nych obszarach, w tym w obszarze instytucjonalnym. Celem 
artyku'u jest wi#c wskazanie roli optymalizacji kosztów transakcyjnych w zwi#kszaniu 
konkurencyjno"ci przedsi#biorstw. Przeprowadzona analiza pokazuje, &e kszta'towanie 
kosztów transakcyjnych wp'ywa na skuteczno"% strategii kosztowych i strategii wyró&-
niania. Przedsi#biorstwa d$&$c do podnoszenia konkurencyjno"ci dzi#ki optymalizacji 
swoich kosztów transakcyjnych mog$: wydziela% pewne czynno"ci z przedsi#biorstwa  
i zleca% je innym (rmom, budowa% sie% relacji oraz rozwija% swoje zasoby wiedzy i do-
"wiadczenia. Dla poprawy konkurencyjno"ci wa&ne jest posiadanie "wiadomo"ci istnie-
nia kosztów transakcyjnych, ich kszta'towania, znajomo"ci czynników determinuj$cych 
ich warto"%, wiedzy na temat zwi$zku z ponoszonym ryzykiem itp. W praktyce niska 
"wiadomo"% kosztów transakcyjnych utrudnia skuteczn$ analiz#, cho% przedsi#biorstwa 
mog$ intuicyjnie podejmowa% pewne dzia'ania w tym zakresie. Lepsze mo&liwo"ci op-
tymalizacji kosztów pojawiaj$ si# przy ich "wiadomym i przemy"lanym kszta'towaniu  
w celu podnoszenia konkurencyjno"ci.

S!owa kluczowe: kurencyjno"% przedsi#biorstwa, optymalizacja kosztów, koszty tran- 
sakcyjne, strategia kosztowa, strategia wyró&niania

Optimisation of transaction costs as 
a way to increase competitiveness of enterprises

Summary: Traditional concepts of enterprise competitiveness focus on the basic market 
factors of competitiveness, but it is worth looking for competitive advantages in various 
areas, also in the institutional area. )e aim of the article is therefore to indicate the 
role of optimising transaction costs in increasing the competitiveness of enterprises. )e 
analysis carried out shows that shaping transaction costs a*ects the e*ectiveness of cost 
strategies and di*erentiation strategies. An enterprise seeking to increase its competitive-
ness by optimising its transaction costs can: separate certain activities from the enterprise 
and outsource them to other companies, build a network of relationships, and develop 
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its knowledge and experience. In order to improve competitiveness, it is important to be 
aware of the existence of transaction costs, their formation, to know the factors deter-
mining their value, to know the relationship with the risks involved, etc. In practice, low 
awareness of transaction costs hinders e*ective analysis, although enterprises can intui-
tively take some actions in this regard. Better opportunities to optimise costs arise when 
they are consciously and thoughtfully shaped to increase competitiveness. .

Keywords: enterprise competitiveness, cost optimization, transaction costs, cost stra-
tegy, di*erentiation strategy
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Koszty transakcyjne odgrywaj" istotn" rol# w dzia!aniu przedsi#biorstw.  
W miar# rozwoju gospodarki, zwi#kszaj"cej si# niepewno$ci, rosn"cego nap!ywu 
informacji i trudno$ci w ich przetwarzaniu, umiej#tno$% optymalizowania tych 
kosztów staje si# coraz wa&niejsza. Tymczasem przedsi#biorstwa nie wyodr#bniaj" 
tej kategorii kosztów i ich analizowanie jest bardzo trudne. 

Problemy wynikaj$ m.in. z braku jednolitego podej"cia do istoty kosztów tran- 
sakcyjnych. Braki jednoznacznej de(nicji, klasy(kacji elementów czy metodologii po-
miaru powoduj$, &e w ró&nych analizach do tej kategorii kosztów zaliczane s$ ró&ne 
ich rodzaje. Oprócz problemów metodologicznych wyst#puj$ te& problemy praktyczne. 
Koszty transakcyjne trudno jest wydzieli% spo"ród innych ponoszonych kosztów – sk'a-
daj$ si# na nie bowiem nie tylko 'atwiejsze do oszacowania koszty (nansowe, ale te& 
czas po"wi#cany na ró&ne czynno"ci przy zawieraniu transakcji. Przedsi#biorstwa cz#-
sto nie u"wiadamiaj$ sobie wysoko"ci ponoszonych kosztów transakcyjnych. Zwraca 
na to uwag# np. W. Szyma+ski pisz$c, &e w praktyce gospodarczej "wiadomo"% roli 
kosztów transakcyjnych jest wci$& ma'a. Jednak mimo s'abej "wiadomo"ci, ro"nie ich 
praktyczny wp'yw na wiele decyzji przedsi#biorstw1. Dopiero koszty transakcyjne po'$-
czone z kosztami produkcji oddaj$ ekonomiczne koszty dóbr czy us'ug2. Z. Staniek za-
uwa&a, &e bez uwzgl#dnienia kosztów transakcyjnych, rachunek ekonomiczny nie mo&e 
by% podstaw$ dla efektywnych decyzji alokacyjnych3. Dla przedsi#biorstw wa&ne jest 
nie tylko posiadanie lepszej "wiadomo"ci kszta'towania kosztów transakcyjnych, ale te& 
ich wp'ywu na konkurencyjno"%.

Konkurencyjno$% przedsi#biorstwa a koszty transakcyjne
Konkurencyjno"% przedsi#biorstwa jest zjawiskiem wieloaspektowym i w literaturze 

brak jest jednoznacznego wyja"nienia poj#cia konkurencyjno"ci, jej poziomów, wymia-
rów czy cech4. Z ekonomicznego punktu widzenia, konkurencyjno"% ma na celu mak-
symalizowanie przez producentów przychodów ze sprzeda&y i/lub korzy"ci z zakupu 
czynników produkcji5. Konkurencyjno"% przedsi#biorstwa mo&na ogólnie okre"li% jako 

1 W. Szyma+ski, Zmiany kosztów transakcyjnych w dostosowaniu przedsi!biorstw do wyzwa" wspó#czesnej 
gospodarki, w: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsi!biorstw, 
O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 18.

2 J. Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, s. 152.

3 Z. Staniek, Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje s$ wa%ne, Di(n, Warszawa 2017, s. 150.
4 M.K. Nowakowski (red.), Eurobiznes, O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 342.
5 Konkurencyjno&' polskiego sektora przedsi!biorstw w perspektywie przyst$pienia Polski do strefy euro, 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 6.
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sposób radzenia sobie z konkurencj$, okre"laj$cy g'ówne mechanizmy i narz#dzia kon-
kurowania w krótkim i d'ugim okresie6 albo po prostu jako zdolno"% do sprostania 
konkurencji7. Mo&e ona by% tak&e rozumiana jako zdolno"% do rozwoju, osi$gania ko-
rzy"ci, zysków czy przewagi konkurencyjnej8 oraz szybkiego reagowania na zmiany za-
chodz$ce w otoczeniu. ,róde' przewagi konkurencyjnej mo&na poszukiwa% tak&e w ob-
szarze instytucjonalnym9. 

Pozycja konkurencyjna przedsi#biorstwa dotyczy ju& usytuowania danej (rmy, jej 
produktów lub us'ug na rynku. Jest to wielowymiarowa kategoria okre"lona przez ze-
spó' czynników takich jak: udzia' w rynku, udzia' w podstawowych segmentach rynku, 
zakres oddzia'ywania na rynek, skala dzia'ania, posiadane umiej#tno"ci i zdolno"ci do-
stosowawcze czy stosowane technologie10. Pozycja konkurencyjna przedsi#biorstwa po-
kazuje jego funkcjonowanie w odniesieniu do innych (rm dzia'aj$cych na tym samym 
rynku. Jej analizowanie umo&liwia sformu'owanie strategii przedsi#biorstwa. Pozwala 
te& okre"li% jego obecne mo&liwo"ci oraz szanse i kierunki przysz'ego rozwoju11. 

Tradycyjne koncepcje konkurencyjno"ci przedsi#biorstwa koncentruj$ si# na pod-
stawowych rynkowych czynnikach konkurencyjno"ci, jakimi s$: koszty, jako"%, mar-
keting, pozycja na rynku, podczas gdy nowsze koncepcje dodaj$ do tych czynników 
przedsi#biorczo"%, innowacje oraz wspó'prac# przedsi#biorstw12. 

Na pozycj# konkurencyjn$ przedsi#biorstwa wp'ywaj$ ró&norodne uwarunkowa-
nia wewn#trzne i zewn#trzne. Wa&ne uwarunkowania wewn#trzne to np. forma w'as-
no"ci przedsi#biorstwa, jego system organizacji i zarz$dzania, posiadane zasoby, traf-
no"% podejmowanych decyzji czy umiej#tno"% stosowania metod marketingowych13. 
Uwarunkowania zewn#trzne wynikaj$ z otoczenia przedsi#biorstwa. Umiej#tno"% od-
dzia'ywania na koszty transakcyjne i ich "wiadomego kszta'towania jest oczywi"cie 
uzale&niona od uwarunkowa+ wewn#trznych. To na nie przedsi#biorstwo wp'ywa  
w wi#kszym stopniu ni& na niezale&ne od niego uwarunkowania zewn#trzne. Posiadane 
zasoby, sposób ich wykorzystania, rozwijanie zasobów wiedzy, organizacja transakcji, 
ich efektywno"%, poziom zwi$zanego z nimi ryzyka itp., wp'ywaj$ na wysoko"% pono-
szonych kosztów transakcyjnych.

Coraz szersze postrzeganie w literaturze zjawiska konkurencyjno"ci prowadzi do 
uwzgl#dniania rosn$cej liczby uwarunkowa+ i determinant konkurencyjno"ci. Ekono-
mia instytucjonalna, jako g'ówne -ród'o przewagi konkurencyjnej przedsi#biorstw, wy-
mienia umiej#tno"% szybkiego dostosowania si# do zmian w otoczeniu. Analiza konku-
rencyjno"ci nie mo&e wi#c ogranicza% si# do kosztów produkcji, ale musi uwzgl#dnia% 
szersze aspekty14. Na rosn$c$ rol# elastyczno"ci w dzia'aniu przedsi#biorstw i dostoso-
waniu do wymogów rynku zwraca te& uwag# W. Szyma+ski. Barier$ rozwoju (rm jest 

6 Zdzis'aw Pier"cionek, Czynniki sukcesu polskich przedsi!biorstw na rynkach Unii Europejskiej,  
Stefania Jurek-St#pie+ (red. nauk.), O(cyna Wydawnicza SGH, 2006, s. 15.

7 M.K. Nowakowski (red.), Eurobiznes, op.cit., s. 342.
8 B. Dobiega'a-Korona, S. Kasiewicz, Metody oceny konkurencyjno&ci przedsi!biorstw, w: Uwarunkowania 

konkurencyjno&ci przedsi!biorstw w Polsce, Materia'y i Prace IFGN, t. XXXIX, SGH, Warszawa 2000.
9 M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Instytucje a konkurencyjno&' przedsi!biorstwa,  

O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 10.
10 L. Garbarski, Wybór rynku docelowego przez przedsi!biorstwa w warunkach konkurencji, w: Marketing jako 

czynnik i instrument konkurencji, PWE, Warszawa 1997, s. 38.
11 A. Jonas, Strategie konkurencji na rynku us#ug bankowych, Biblioteka Mened&era i Bankowca,  

Warszawa 2002, s. 16.
12 Czynniki sukcesu polskich przedsi!biorstw…, op.ci., 2006, s. 17.
13 M.K. Nowakowski (red.), Eurobiznes, op.cit., s. 346.
14 S. Rudolf, Konkurencyjno&' przedsi!biorstw w &wietle teorii kosztów transakcyjnych, w: S. Rudolf (red.), 

Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wy&sza Szko'a Ekonomii i Administracji 
w Kielcach, Kielce 2005, s. 47-48.
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obecnie nie brak krajowego popytu czy brak kapita'u, ale niedostosowanie do wspó'-
czesnych warunków15. Tymczasem, elastyczno"% przedsi#biorstw wi$&e si# z optymali-
zacj$ kosztów, w tym kosztów transakcyjnych16. Je"li przedsi#biorstwo ponosi zbyt wy-
sokie koszty transakcyjne, to jego efektywno"% b#dzie niska i do zdobycia przewagi 
rynkowej mo&e nie wystarczy% nawet posiadanie zasobów i umiej#tno"ci17. Niestety,  
w wielu krajach dzia'aj$ce instytucje nie przyczyniaj$ si# do ograniczania kosztów 
transakcyjnych18. Dzieje si# tak na przyk'ad w sytuacji, gdy instytucje tworz$ce wa-
runki dzia'ania dla podmiotów nie dzia'aj$ spójnie19.

Koncepcja kosztów transakcyjnych wywodzi si# z nowej ekonomii instytucjonalnej, 
neguj$cej wiele tradycyjnych za'o&e+. Zgodnie z podej"ciem ekonomii klasycznej i neo-
klasycznej, zawieranie transakcji jest bezp'atne – istnieje tu doskona'y rynek, dost#p do 
pe'nej informacji i racjonalno"% zachowa+ podmiotów. Za'o&enie zerowych kosztów 
transakcyjnych prowadzi do wniosku, &e najbardziej efektywna jest alokacja poprzez 
rynek. Nowa ekonomia instytucjonalna zwraca uwag#, &e rynek jest niedoskona'y, nie 
istnieje pe'na i bezp'atna informacja, a podmioty cechuje ograniczona racjonalno"%.  
W efekcie, zawieranie transakcji przestaje by% uwa&ane za bezp'atne i w'$czenie kosz-
tów transakcyjnych do analiz dzia'ania podmiotów staje si# niezb#dne. 

Koszty transakcyjne rozumiane s$ jako koszty wynikaj$ce z niedoskona'o"ci rynku. 
O.E..Williamson de(niuje je jako wzgl#dne koszty planowania, przystosowania i mo-
nitorowania wykonania transakcji przy wykorzystaniu ró&nych struktur zarz$dzania 
transakcj$20. Dotychczas nie zosta'a jednak wypracowana powszechnie akceptowana 
de(nicja tego poj#cia21. Nie zosta'a te& stworzona klasy(kacja kosztów transakcyjnych,  
a w literaturze najcz#"ciej podawane s$ jedynie ich przyk'ady. Dok'adniejsze pokaza-
nie istoty kosztów transakcyjnych jest mo&liwe dzi#ki odwo'aniu si# do pewnych po-
dzia'ów. 

Koszty transakcyjne niew$tpliwie powstaj$ na rynku – okre"la si# je jako koszty ryn-
kowe. Wi$&$ si# one jednak tak&e z dzia'aniem przedsi#biorstwa jako struktury zarz$-
dzania transakcj$ – te koszty nazywane s$ kosztami zarz$dzania22. Przyk'adem kosztów 
rynkowych mog$ by% koszty znalezienia partnera, natomiast kosztem zarz$dzania jest 
np. szkolenie pracowników, ich motywacja, nadzorowanie. 

Wed'ug innej klasy(kacji mo&na wyró&ni% koszty koordynacji i motywacji23. Koszty 
koordynacji obejmuj$ koszty czynno"ci, które przedsi#biorstwo musi podj$%, by za-

15 W. Szyma+ski, Przes#anki i sposoby ekspansji polskich przedsi!biorstw na rynek mi!dzynarodowy,  
w: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Ekspansja polskich (rm na rynki mi!dzynarodowe, O(cyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 22, 26.

16 W. Szyma+ski, Zmiany kosztów transakcyjnych…, op.cit., s. 21-26.
17 S. /obejko, Wykorzystanie kosztów transakcyjnych jako czynnika rozwoju przedsi!biorstw sieciowych, 

w: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsi!biorstw, O(cyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 134.

18 W. Misi+ski, Koszty transakcyjne. Czy teoria kosztów transakcyjnych jest naukow$ teori$?, w: H. Pondel,  
S. Ku-mar (red.), Instytucje w teorii i praktyce. Przesz#o&'–tera)niejszo&'–przysz#o&', Pozna+, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020, s. 64.

19 S. Voigt, How to measure informal institutions, “Journal of Institutional Economics”, Vol. 14 (1),  
2018, s. 4. 

20 O.E. Williamson, Transaction cost economics, w: R. Schmalensee, Handbook of industrial organization, 
New York, Elsevier Science, za: P.K. Rao, *e economics of transaction costs, Palgrave Macmillan, 2003, s. 7.

21 N. Wang, Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey, A paper presented at the Conference on 
Transaction Costs organized by the Ronald Coase Institution on February 21-23, Chicago, Illinois, USA, 
ze stony: www.coase.org z dnia 05.12.2007, s. 2.

22 E.G. Furubotn, R. Richter, Institutions and economic theory: the contribution of the new institutional eco-
nomics, Ann Arbor, )e University of Michigan Press, 2005, s. 48-63.

23 P. Milgrom, J. Roberts, Economics, organization and management, Prentice Hall, Englewood Cli*s,  
New Jersey, 1992, s. 29.
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wrze% umow# z partnerem. Sk'adaj$ si# na nie koszty zwi$zane z poszukiwaniem part-
nerów, negocjowaniem umów, ustalaniem warunków transakcji i ich realizacji. S$ to 
wi#c m.in. koszty nawi$zania kontaktów mi#dzy stronami, rozpowszechniania infor-
macji o ofercie (rmy, znalezienia odpowiedniej oferty i zapoznania si# z ni$, pozyskania 
ró&norodnych informacji o warunkach rynkowych, poznania i realizacji prawa, prze-
prowadzenia bada+ maj$cych na celu np. poznanie gustów klientów. Mo&na do nich 
zaliczy% tak&e koszty wykorzystania przez przedsi#biorstwo us'ug ró&nego rodzaju (rm 
doradczych czy koszty zwi$zane z wymian$ walut. 

Koszty motywacji obejmuj$ koszty czynno"ci, które przedsi#biorstwo musi pod-
j$%, aby zabezpieczy% si# przed skutkami wyst#powania asymetrii informacji, zachowa+ 
oportunistycznych i niedoskona'o"ci umów. Uwarunkowania te powoduj$, &e strony 
transakcji nie dysponuj$ wiedz$ pozwalaj$c$ na okre"lenie czy warunki umowy s$ dla 
nich akceptowalne. Obawa przed zachowaniami oportunistycznymi mo&e doprowa-
dzi% do ustalenia kosztownych zabezpiecze+, a nawet do rezygnacji z zawierania tran- 
sakcji. Niedoskona'o"% umów wynika z faktu, &e próba ustalenia w kontrakcie wszyst-
kich mo&liwych sytuacji, rozwi$za+ i warunków jest najcz#"ciej niemo&liwa. Zawierane 
umowy s$ wi#c zawsze niekompletne, co prowadzi do zwi#kszenia niepewno"ci stron 
co do osi$gni#cia zaplanowanego efektu. Koszty motywacji obejmuj$ wi#c m.in. koszty 
zwi$zane z wery(kowaniem wiarygodno"ci partnerów, korzystaniem z us'ug wywia-
downi gospodarczych, zabezpieczaniem transakcji (np. poprzez zawieranie umowy  
w formie notarialnej), wykupowaniem ubezpiecze+.

Koncepcja kosztów transakcyjnych ma wa&ny wk'ad w rozwój teorii przedsi#bior-
stwa. Opracowana na gruncie nowej ekonomii instytucjonalna teoria przedsi#biorstwa 
– alternatywna do klasycznej koncepcji, uzasadnia powstanie (rmy w'a"nie kszta'towa-
niem kosztów transakcyjnych.

Tradycyjna teoria przedsi#biorstwa przedstawia jedynie ilo"ciowe zale&no"ci mi#-
dzy produkcj$, cen$, kosztami i zyskiem24. Cz#sto spotyka si# w literaturze okre"le-
nie, &e teoria neoklasyczna traktuje przedsi#biorstwo jako „czarn$ skrzynk#”25. Nie opi-
suje ona przyczyn jego powstania, motywów dzia'ania, cech, struktur organizacyjnych, 
wewn#trznych relacji itd. Zachowania przedsi#biorstwa przedstawiane s$ jako reakcje 
(rmy na sygna'y z rynku poprzez dostosowanie poda&y i ceny. 

Nowa ekonomia instytucjonalna uwzgl#dnia to, co dzieje si# wewn$trz (rmy, a wi#c 
np. sposób jej organizacji, a powstanie przedsi#biorstwa uzasadnia w'a"nie kszta'towa-
niem kosztów transakcyjnych. D$&enie do ich optymalizowania stanowi przyczyn# po-
wstawania przedsi#biorstw. Je"li koszty transakcyjne ponoszone przy zawieraniu trans-
akcji na rynku s$ wy&sze ni& koszty jej organizacji w przedsi#biorstwie, transakcja ta 
jest w'$czana do przedsi#biorstwa. Teoria kosztów transakcyjnych jest obecnie „punk-
tem wyj"cia wi#kszo"ci wspó'czesnych teorii (rmy”26. Przedsi#biorstwo, zorganizowane 
jako struktura hierarchiczna, jest zatem jednym z mechanizmów zarz$dzania trans-
akcj$, w którym koordynacja zasobów odbywa si# poprzez kierownictwo. Z drugiej 
strony, samo przedsi#biorstwo okre"lane jest czasem jako „wi$zka kontraktów”. Jego 
organizator zawiera te kontrakty w celu uzyskania kontroli nad zasobami tworz$cymi 
(rm#. Koszty transakcyjne wp'ywaj$ na to, jakie kontrakty z'o&$ si# na (rm# i jaka b#-
dzie liczba tych kontraktów. 

24 T. Gruszecki, Wspó#czesne teorie przedsi!biorstwa, WN PWN, Warszawa 2002, s. 38.
25 np. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsi!biorstw, PWE, 2007, s. 24.
26 T. Gruszecki, Wspó#czesne teorie…, op.cit., s. 130.
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Kszta'towanie kosztów transakcyjnych niew$tpliwie determinuje tak&e konkuren-
cyjno"% przedsi#biorstwa i wp'ywa na kszta'towanie jego przewag konkurencyjnych. 
Przedsi#biorstwa mog$ si# ró&ni% podej"ciem do klienta, sprawno"ci$ jego obs'ugi, 
sprawno"ci$ negocjacji, elastyczno"ci$ oferowanych warunków sprzeda&y, obs'ug$ 
transakcji itp. Dzi#ki posiadanej renomie przedsi#biorstwo mo&e 'atwiej pozyskiwa% 
klientów, którzy traktuj$ zawarcie transakcji jako zwi$zane z mniejsz$ niepewno"ci$. 
Dzi#ki rozbudowanej sieci relacji, mo&e 'atwiej zawiera% transakcje z partnerami, bu-
duje swoj$ renom#. Wszystkie te elementy decyduj$ o wysoko"ci kosztów transakcyj-
nych, ponoszonych zarówno przez przedsi#biorstwo jak i przez jego partnerów (klien-
tów, dostawców). Mog$ wi#c by% -ród'em przewagi nad konkurentami. 

W literaturze wyró&niane s$ ró&ne grupy strategii konkurencji, które mo&e przyj$% 
przedsi#biorstwo. K..Ob'ój wymienia trzy podstawowe strategie konkurencji: sposób 
dostarczania produktu lub us'ugi, konkurencyjnych cen oraz jako"ci oferowanego pro-
duktu lub us'ugi27. Z..Pier"cionek wyodr#bnia cztery strategie: najni&szych cen, bazu-
j$c$ na jako"ci produktu, bazuj$c$ na jako"ci obs'ugi oraz bazuj$c$ na renomie (rmy28. 
Najcz#"ciej wyró&niane s$ jednak dwa rodzaje strategii konkurowania przedsi#biorstw 
na rynku, tj. strategie kosztowe i strategie wyró&niania29. 

Przedsi#biorstwo stosuj$ce strategie kosztowe zak'ada, &e uzyska przewag# nad kon-
kurentami dzi#ki minimalizacji kosztów ca'kowitych. Na koszty ca'kowite sk'adaj$ si# 
zarówno bezpo"rednie koszty wytwarzania produktów, jak i koszty prac koncepcyj-
nych, marketingu, dystrybucji, administracyjne oraz (nansowe30. Cz#"% tych kosztów 
niew$tpliwie stanowi$ koszty transakcyjne zwi$zane z zawieraniem transakcji z dostaw-
cami i odbiorcami produktów. Koszty transakcyjne, jako cz#"% ogólnych koszów przed-
si#biorstwa, wp'ywaj$ po"rednio na konkurencyjno"% kosztow$ i ceny oferowanych 
produktów. Produkcja po niskich kosztach, efektywne docieranie do partnerów, budo-
wanie d'ugotrwa'ych relacji, umo&liwiaj$ uzyskiwanie wysokich mar& i dalsze umac-
nianie pozycji konkurencyjnej przedsi#biorstwa. 

Przedsi#biorstwo mo&e te& realizowa% strategie wyró&niania i szuka% przewag kon-
kurencyjnych w specy(ce oferty. Mo&e ona wi$za% si# ze wzorem produktu, pewnymi 
jego cechami, mark$, stosowan$ technologi$ czy obs'ug$ posprzeda&n$. Je"li ta specy-
(ka jest doceniana przez klientów, mo&e ono unikn$% bezpo"redniej rywalizacji koszto-
wej i cenowej, poniewa& nie porównuj$ oni oferty (rmy z ofert$ konkurentów uznaj$c 
j$ za unikatow$31. Analizuj$c ofert# (rmy pod wzgl#dem wyró&niania si#, nale&y zwró-
ci% uwag# na jej jako"%, lokalizacj#, mark#, nowoczesno"% oraz cen#. Wyró&nianie oferty 
mo&e by% iluzoryczne – oferta nie ró&ni si# wtedy od standardowej, ale odpowiednie 
dzia'ania marketingowe doprowadzi'y do zmian preferencji konsumentów i wyboru 
oferty danej (rmy. Wyró&nianie mo&e wi$za% si# tak&e z terytorialnym rozproszeniem 
klientów – maj$c do wyboru produkty o podobnych cenach wybieraj$ oni wtedy na 
podstawie lokalizacji producenta. Trzeci rodzaj wyró&niania ma charakter jako"ciowy 
– (rmy specjalizuj$ si# wtedy w produkcji dostosowanej do specy(cznych oczekiwa+ 
klientów maj$cych zró&nicowane gusty i dochody. 

Tak&e osi$ganie przewagi dzi#ki wykorzystaniu strategii jako"ciowych wi$&e si#  
z kosztami transakcyjnymi. Stosowanie tego rodzaju strategii nie eliminuje koniecz-

27 K. Ob'ój, Strategia sukcesu (rmy, PWE, Warszawa 2000, s. 56.
28 Z. Pier"cionek, Strategie rozwoju (rmy, PWN, Warszawa 1996, s. 179.
29 Zarz$dzenie (rm$. Strategie, struktury, decyzje, to%samo&', STRATEGOR, PWE, Warszawa 1995, s. 78.
30 Ibidem, s. 78.
31 Ibidem, s. 96.
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no"ci analizowania i optymalizowania ponoszonych kosztów, cho% nie jest to celem 
strategicznym. Nadal jednak ponoszone koszty wp'ywaj$ na uzyskiwane przez przed-
si#biorstwo ceny, mar&e i pozycj# konkurencyjn$. Zawsze te& wyst#puje ryzyko, &e 
w przypadku zbyt wysokiej ró&nicy kosztów mi#dzy przedsi#biorstwem a jego kon-
kurentami, a w efekcie ró&nicy cen, nabywcy zrezygnuj$ z niektórych specy(cznych 
cech oferty wybieraj$c ta+szy produkt. Ponadto, dzi#ki niskim kosztom transakcyj-
nym przedsi#biorstwo mo&e skuteczniej si# wyró&nia%, efektywniej dociera% do klien-
tów, efektywnie si# z nimi komunikowa%, budowa% mark#, cechowa% si# wysokim po-
ziomem obs'ugi itp.

Wyniki bada+ pokazuj$, &e wa&n$ przewag$ konkurencyjn$ polskich przedsi#-
biorstw s$ niskie koszty produktów i us'ug. W"ród rynkowych czynników decydu-
j$cych o konkurencyjno"ci polskich przedsi#biorstw na zagranicznych rynkach, po-
jawiaj$ si# jednak tak&e pewne czynniki zwi$zane z wyró&nianiem produktu, m.in.: 
utrzymywanie specjalnych relacji z odbiorcami, czas realizacji zamówie+, przewaga  
w intensywno"ci poszukiwania odbiorców, wysoki stopie+ wyró&niania produktu, do-
bra jako"% serwisu32. Czynniki te istotnie wi$&$ si# z realizacj$ transakcji i ich kosz-
tami. Niestety, w wielu krajach dzia'aj$ce instytucje nie przyczyniaj$ si# do ogranicza-
nia kosztów transakcyjnych. 

Analizuj$c problem kszta'towania kosztów transakcyjnych nale&y zauwa&y%, &e w li-
teraturze zwraca si# uwag# na konieczno"% ich optymalizowania, a nie minimalizowa-
nia33. Aby w wyniku ograniczania kosztów transakcyjnych nie zmieni'a si# wydajno"% 
i skuteczno"% zawierania transakcji, przedsi#biorstwo musi postrzega% j$ kompleksowo 
i d$&y% do takiego kszta'towania poszczególnych elementów kosztów, aby ich ogólna 
warto"% osi$ga'a optymalny poziom. Niezb#dna jest "wiadomo"%, &e obni&enie pew-
nych kosztów mo&e spowodowa% powstanie lub wzrost innych. Czasem warto wi#c 
ponie"% koszty, aby móc obni&y% inne ich elementy. Przyk'adowo, je"li przedsi#bior-
stwo przed zawarciem transakcji poniesie koszty zabezpieczenia otrzymania zap'aty, jest  
w mniejszym stopniu nara&one na koszty zwi$zane z jej egzekucj$. Wa&ne jest, aby na 
skutek optymalizacji kosztów transakcyjnych nie wzrasta'o ryzyko dzia'alno"ci.

Nale&y te& mie% na uwadze, &e przedsi#biorstwo w swojej dzia'alno"ci nie powinno 
ogranicza% si# do optymalizacji kosztów transakcyjnych, a d$&y% do racjonalizacji ca'o-
"ci swoich kosztów. Czasem koszty transakcyjne wynikaj$ce z pewnych dzia'a+ mog$ 
wzrasta%, jednocze"nie jednak w ich wyniku spadn$ ca'kowite koszty (rmy. Przyk'a-
dowo, w momencie rozpocz#cia wdra&ania outsourcingu koszty transakcyjne (rmy 
mog$ by% wy&sze ni& w sytuacji, gdy samodzielnie wykonywa'a ona b#d$ce jego przed-
miotem dzia'ania. Ogólne koszty (rmy mog$ jednak by% dzi#ki temu ni&sze34.

Optymalizowanie kosztów transakcyjnych wi$&e si# z powa&nymi problemami, po-
niewa& du&a cz#"% tych kosztów ma charakter niewymierny. O ile przedsi#biorstwo 
mo&e okre"li% koszt wery(kacji partnera przez wywiadowni#, oszacowanie kosztu czasu 
po"wi#conego na znalezienie klienta nie jest ju& tak 'atwo mierzalne. /atwiejsze jest 
oczywi"cie podejmowanie prób optymalizacji kosztów wymiernych, których warto"% 
jest znana. Jednak niewymierne, ukryte koszty transakcyjne mog$ by% dla przedsi#-
biorstw nawet wi#kszym obci$&eniem.

32 np. Czynniki sukcesu polskich przedsi!biorstw…, op.cit., s. 101.
33 M. Klaes, *e birth of the concept of transaction costs: Issues and controversies, “Industrial and Corporate 

Change”, December 2000, No. 9, Iss. 4, s. 567-593.
34 D. Ciesielska-Maci$gowska, Wp#yw kosztów transakcyjnych na przyspieszenie procesów outsourcingu  

i o+shoringu, w: R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Koszty transakcyjne – skutki zmian dla przedsi!biorstw, 
O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 158-159.
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Sposoby optymalizacji kosztów transakcyjnych 
Mo&na przyj$%, &e d$&$c do optymalizacji swoich kosztów transakcyjnych przedsi#-

biorstwa stosuj$ nast#puj$ce metody: 
t� wydzielenie pewnych czynno"ci z przedsi#biorstwa i zlecenie ich innym (rmom,
t� budowanie sieci relacji, 
t� rozwijanie zasobów wiedzy i do"wiadczenia.

Optymalizacja kosztów transakcyjnych jest oczywi"cie procesem z'o&onym i przed-
si#biorstwo mo&e decydowa% si# na ró&ne kombinacje tych metod. 

Wydzielenie pewnych czynno$ci z przedsi#biorstwa  
i zlecenie ich innym 'rmom

Rynek i przedsi#biorstwa to alternatywne sposoby organizacji transakcji. Je"li koszty 
transakcji w (rmie s$ ni&sze ni& na rynku, bardziej efektywne jest w'$czenie ich do 
przedsi#biorstwa. Natomiast transakcj# nale&y zawrze% na rynku, je"li zwi$zane z tym 
koszty b#d$ ni&sze ni& w przedsi#biorstwie. Obecnie obserwujemy rosn$ce wykorzysta-
nie outsourcingu w przedsi#biorstwach, czyli zlecania transakcji na zewn$trz. Wi$&e si# 
to z d$&eniem do obni&ki kosztów i podnoszenia elastyczno"ci. Rosn$ca atrakcyjno"% 
eksternacjonalizacji dla wielu (rm prowadzi do rezygnacji z opierania produkcji wy'$cz-
nie na w'asnych "rodkach przedsi#biorstwa, pozwala na lepsze dostosowanie si# do po-
trzeb klientów35. 

G'ówn$ barier$ dla podnoszenia elastyczno"ci s$ koszty sta'e (np. zaanga&owanie 
kapita'u w zapasy, wyroby gotowe). Koszty sta'e mog$ by% ograniczane dzi#ki wydzie-
leniu pewnych dzia'a+ z przedsi#biorstwa i zlecaniu ich innym (rmom. Dzi#ki temu 
cz#"% kosztów sta'ych mo&e by% przerzucona na poddostawców i podwykonawców36. 
Procesy te wp'ywaj$ na kszta'towanie kosztów transakcyjnych, poniewa& przedsi#bior-
stwo decyduje si# na zawieranie transakcji na rynku zamiast wewn$trz (rmy. Niew$t-
pliwie, dzi#ki eksternalizacji pewnych dzia'a+ i szerokiemu wykorzystaniu us'ug pod-
wykonawców, ma ono mo&liwo"% znacz$cego ograniczenia kosztów, np. zatrudnienia, 
a nawet tworzenia ca'ych dzia'ów, zakupu linii produkcyjnych, wspomnianego zamra-
&ania kapita'u w zapasach i gotowych produktach itp. Mo&e ograniczy% swoje dzia'a-
nia do najbardziej rentownych i najbardziej zwi$zanych z kluczowymi umiej#tno"ciami 
(rmy.

Z wydzielaniem dzia'a+ i oparciem na zleceniodawcach wi$&$ si# jednak wszystkie 
problemy wynikaj$ce z zawierania transakcji na rynku. Wydzielaj$c transakcj# przed-
si#biorstwo traci nad ni$ pe'n$ kontrol#. Kszta'towanie kosztów transakcyjnych jest 
uzale&nione od ró&nych czynników. O.E..Williamson zalicza do nich czynniki zwi$-
zane z zachowaniami podmiotów, tj. ograniczon$ racjonalno"% i oportunizm oraz ce-
chy samych transakcji: specy(czno"% aktywów, niepewno"% i cz#stotliwo"% zawierania 
transakcji 37. To od nich zale&y, czy wydzielenie transakcji i zawarcie jej na rynku mo&e 
by% op'acalne. Niew$tpliwie, im bardziej specy(czne aktywa s$ zaanga&owane w trans-
akcj#, im rzadziej jest ona realizowana, im wi#ksza niepewno"% si# z ni$ wi$&e, tym bar-
dziej odczuwalna staje si# ograniczona racjonalno"% podmiotów oraz ryzyko zachowa+ 

35 W. Szyma+ski, Zmiany kosztów transakcyjnych…, op.cit., s. 21-26.
36 Ibidem, s. 21-26.
37 O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: (rmy, rynki, relacje kontraktowe,  

przek'. J. Kropiwnicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 56-64.
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oportunistycznych, i tym trudniejsze i bardziej kosztowne jest wykorzystanie mecha-
nizmu rynkowego. 

Je"li (rma potrzebuje wysokiej specjalizacji od partnera (np. specy(cznego dostoso-
wania linii produkcyjnych czy specjalistycznych umiej#tno"ci pracowników), przy jego 
rezygnacji z wykonania umowy, znalezienie innego partnera mo&e by% trudne i czaso-
ch'onne. Z kolei, je"li transakcja jest nietypowa i rzadko zawierana, partnerzy musz$ 
ustali% dok'adne warunki jej przeprowadzenia. Koszty negocjacji i zawarcia kontraktu 
na zakup specjalistycznych us'ug poci$ga za sob$ o wiele wi#ksze koszty ni& przy maso-
wych transakcjach i zawieraniu typowych umów, np. w handlu zbo&em38.

Nawet je"li eksternacjonalizacja dzia'a+ poza (rm# pozwala na potencjalne ob-
ni&enie kosztów jej funkcjonowania, wi$&e si# ona z du&ym ryzykiem. Przedsi#bior-
stwa cz#sto przeceniaj$ korzy"ci mo&liwe do uzyskania na skutek eksternacjonalizacji  
i nie doszacowuj$ wysoko"ci ewentualnych kosztów wynikaj$cych z takich dzia'a+, np. 
kosztów transakcyjnych zwi$zanych z wydzieleniem i przeniesieniem okre"lonych pro-
cesów do partnerów39. Decyzja o ewentualnej eksternacjonalizacji dzia'a+ poza (rm# 
powinna by% poprzedzona porównaniem kosztów transakcyjnych przy wykorzystaniu 
dwóch sposobów realizacji transakcji: wewn$trz (rmy i na rynku. Tymczasem, je"li 
(rmy maj$ nisk$ "wiadomo"% kosztów transakcyjnych, mog$ podejmowa% decyzje in-
tuicyjnie i dokonywa% niekorzystnych wyborów ograniczaj$cych ich konkurencyjno"%. 

Budowanie sieci relacji
Drugim sposobem optymalizacji kosztów transakcyjnych powstaj$cych na zewn$trz 

(rmy jest budowanie sieci relacji. Do relacji biznesowej w w$skim rozumieniu docho-
dzi pomi#dzy dwoma organizacjami w wyniku wspólnych dzia'a+, których efektem 
jest realizacja zaplanowanych celów. Szerzej mo&na j$ rozumie% jako proces, w którym 
uczestnicz$ co najmniej dwa przedsi#biorstwa lub inne organizacje tworz$ce na prze-
strzeni czasu silne i rozleg'e wi#zi spo'eczne, gospodarcze, us'ugowe i techniczne, ma-
j$ce na celu obni&enie kosztów ca'kowitych i/lub zwi#kszenie warto"ci daj$ce obopólne 
korzy"ci40. Dzi#ki budowaniu relacji partnerzy mog$ osi$ga% wyniki, których nie by-
liby w stanie zrealizowa% samodzielnie. Relacja biznesowa dla przedsi#biorstw oznacza 
ich kontakt ze "rodowiskiem i odgrywa du&$ rol# w dzia'aniach na rzecz efektywno-
"ci przedsi#biorstwa i jego wynikach (nansowych. Pozycja przedsi#biorstwa na rynku  
w coraz wi#kszym stopniu zale&y od relacji z otoczeniem sieciowym. Umiej#tno"% ich 
budowania umo&liwia bowiem pokonywanie ró&nego rodzaju barier, w tym tych o cha-
rakterze instytucjonalnym41, a tak&e obni&anie kosztów transakcyjnych. Dzi#ki wspó'-
pracy z partnerami relacji, ograniczeniu ulega znaczenie czynników wp'ywaj$cych na 
powstawanie tych koszów. W obliczu szybko zachodz$cych zmian technologicznych  
i nap#dzania procesów biznesowych przez rozwój gospodarki cyfrowej, mo&liwe jest 
dzisiaj tworzenie nowych modeli biznesowych i wykorzystanie szans p'yn$cych z no-
wych mo&liwo"ci tworzenia kooperacyjnych relacji42.

38 T. Gruszecki, Wspó#czesne teorie…, op.cit., s. 211.
39 D. Ciesielska-Maci$gowska, Wp#yw kosztów transakcyjnych…, op.cit., s. 158.
40 M. Gorynia, Mi!dzynarodowa konkurencyjno&' polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, „Ekonomista”, 

1996, nr 3, s. 344, za: Model biznesu. Nowe my&lenie strategiczne, red. M. Duczkowska-Piasecka, Di(n, 
Warszawa 2013, s. 43.

41 M. Poniatowska-Jaksch, Budowa sieci relacji z interesariuszami jako )ród#o przewag konkurencyjnych – na 
przyk#adzie korporacji transnarodowych w Polsce, w: Przewagi konkurencyjne przedsi!biorstw w Polsce  
i sposoby ich pobudzania – badania statutowe KNoP, O(cyna Wydawnicza SGH, s. 312.

42 J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki (red.), W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi,  
O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 15.
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Jedn$ z wa&nych cech relacji biznesowych jest ci$g'o"%. Ich tworzenie przebiega po-
woli, ale jest systematyczne i stopniowo nabiera charakteru d'ugookresowej wspó'pracy. 
Wspó'praca z partnerem takiej relacji pozwala na wzrost zaufania i daje przedsi#bior-
stwu poczucie stabilizacji. Ci$g'o"% interakcji u'atwia te& gromadzenie wiedzy i do-
"wiadczenia oraz zwi#kszenie elastyczno"ci dzia'ania43. Inne cechy relacji to z'o&ono"% 
(wynikaj$ca z du&ej liczby wspó'pracuj$cych podmiotów), symetria (wszyscy partnerzy 
czerpi$ korzy"ci ze wspó'pracy) i nieformalno"%44. Mimo powszechnego zawierania re-
lacji formalnych, np. umów, na kszta'towanie relacji biznesowych wi#kszy wp'yw wy-
wieraj$ relacje nieformalne. S$ one szczególnie wa&ne dla wspó'pracy w trudnych, nie-
typowych sytuacjach wyst#puj$cych coraz cz#"ciej wraz ze wzrostem niepewno"ci na 
rynku. Nieformalne relacje oparte na zaufaniu u'atwiaj$ pokonywanie pojawiaj$cych 
si# trudno"ci45. S$ wa&ne tak&e dla kszta'towania silnie powi$zanych z niepewno"ci$  
i oportunizmem kosztów transakcyjnych. 

Na sie% relacji przedsi#biorstw sk'adaj$ si# powi$zania z dostawcami, nabywcami, 
konkurentami oraz instytucjami otoczenia biznesu46. W przypadku budowania relacji 
ze sta'ymi dostawcami i nabywcami, zawieranie transakcji wi$&e si# z ni&szymi kosz-
tami transakcyjnymi ni& przy nawi$zaniu wspó'pracy handlowej z nowymi partne-
rami. Pozwala wi#c na ograniczenie kosztów transakcyjnych koordynacji zwi$zanych 
z przygotowaniem do zawarcia transakcji, np. poszukiwania partnerów, negocjowania 
umów, dostosowania produktów i us'ug. Mo&liwe jest te& obni&enie kosztów motywa-
cji wynikaj$cych z braku zaufania mi#dzy partnerami. To w'a"nie redukcja takich kosz-
tów uznawana jest w literaturze za jedn$ z najwa&niejszych korzy"ci zaufania47. Przed-
si#biorstwa mog$ ograniczy% koszty zabezpieczania nale&no"ci, poniewa& do pewnego 
stopnia utrzymywanie relacji ze sta'ymi partnerami pozwala na ograniczenie ryzyka 
nieotrzymania zap'aty. Mniejsze jest te& ryzyko wyst$pienia kosztów egzekucji umowy. 
Dzi#ki posiadaniu relacji, 'atwiejsze staje si# te& pozyskiwanie nowych partnerów, np. 
wspó'pracuj$cych z dotychczasowymi partnerami.

Kolejnym wa&nym elementem sieci powi$za+ przedsi#biorstw s$ relacje z konku-
rencyjnymi (rmami. Mo&na przyj$%, &e przes'ank$ ich nawi$zywania jest za'o&enie, 
&e w ten sposób przedsi#biorstwa mog$ osi$gn$% cele, które samodzielnie by'yby nie-
osi$galne lub ich osi$gni#cie wymaga'oby wy&szych nak'adów. Porozumienia z kon-
kurencj$ maj$ pomóc uzyska% pewne efekty kosztowe, jako"ciowe i konkurencyjne48.  
W szczególno"ci pozwalaj$ one na:
t� roz'o&enie ryzyka dzia'alno"ci,
t� osi$gni#cie przewagi konkurencyjnej,
t� uzyskanie efektu skali,
t� uzyskanie efektu synergii,
t� dost#p do tanich surowców i si'y roboczej,

43 M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsi!biorstw zaawansowanych 
technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Pozna+ 2011, za: Model biznesu. 
Nowe my&lenie strategiczne, M. Duczkowska-Piasecka (red.), Di(n, Warszawa 2013, s. 58.

44 S. /obejko, Zarz$dzanie strategicznymi relacjami sieciowymi, w: M Poniatowska-Jaksch (red.), Nowe 
my&lenie w zarz$dzaniu strategicznym przedsi!biorstwem, O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015,  
s. 151-152.

45 Ibidem, s. 152.
46 M. Strzy&ewska, Polskie przedsi!biorstwa na rynkach Unii Europejskiej, w: Eurobiznes, M.K. Nowakowski, 

(red.), O(cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 310.
47 P. Cruz-García, J. Peiró-Palomino, Informal, formal institutions and credit: complements or substitutes?, 

“Journal of Institutional Economics”, 2019, Vol. 15, s. 650.
48 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsi!biorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa, 2004, s. 200-205.
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t� odst#p do know-how w zakresie technologii i zarz$dzania,
t� dost#p do nowych rynków i nowych grup klientów,
t� rozszerzenie potencjalnej bazy (nansowania przedsi#wzi#cia,
t� obej"cie barier handlowych,
t� zdobycie do"wiadczenia i stworzenie bazy do dalszej ekspansji mi#dzynarodowej.

Wspó'praca z konkurentami wi$&e si# oczywi"cie z pewnym ryzykiem, np. poja-
wieniem si# kon0iktu interesów, ró&nym postrzeganiem strategii dzia'ania, np. mar-
ketingu, mo&liwo"ci$ „wychowania” konkurenta czy przej#ciem dotychczasowych 
klientów (rmy przez partnera. Polskie przedsi#biorstwa cz#sto niech#tnie nawi$zuj$ 
wspó'prac# z konkurentami, postrzegaj$c zwi$zane z tym ryzyko jako tak du&e, &e po-
tencjalne korzy"ci go nie rekompensuj$. Liczne badania pokazuj$, &e w Polsce zaufanie 
spo'eczne osi$ga jeden z najni&szych poziomów w Europie49. Przek'ada si# to na nie-
ch#% do wspó'pracy, zw'aszcza z konkurentami, co tak&e cz#sto opisywane jest w litera-
turze – utrudnia to realizacj# celów, prowadzi do osamotnienia i u'atwia konkurencj# 
zagranicznym (rmom50. Jednak taka wspó'praca niew$tpliwie umo&liwia'aby ograni-
czenie kosztów transakcyjnych. /atwiejsze mog'oby by% np. pozyskiwanie rynków za-
granicznych, gdzie pojedyncze (rmy maj$ ma'$ si'# przebicia – dzi#ki wspó'pracy kilku 
(rm lub nawet ca'ej bran&y mo&liwa by'aby szersza promocja na rynkach zagranicz-
nych, promowanie polskich marek, czy wspólne pozyskiwanie nowych klientów, po-
niewa& koszty takich dzia'a+ rozk'ada'yby si# na prowadzone wspólne dzia'ania (rm. 
Za skutki niskiego poziomu kapita'u spo'ecznego w Polsce i zwi$zanego z nim niskiego 
poziomu zaufania, J..Czapi+ski uwa&a w'a"nie rosn$ce koszty transakcyjne, poniewa& 
„w relacjach z obcymi trzeba stosowa% bezlik zabezpiecze+” oraz malej$c$ kreatywno"%, 
poniewa& „ludzie s$ mniej otwarci i s'abiej si# nawzajem inspiruj$. Im silniejsze s$ wi#zi 
w takiej zamkni#tej grupie, tym gorsze s$ relacje jej cz'onków z potencjalnymi klien-
tami czy kooperantami”51.

Ostatnim wa&nym elementem sieci relacji eksporterów s$ powi$zania z instytucjami 
wsparcia biznesu. Dzi#ki takim relacjom przedsi#biorstwa mog$ uzyska% pomoc w po-
zyskiwaniu nabywców i dostawców, promocji swoich produktów i us'ug. Poprzez to zy-
skuj$ mo&liwo"% ograniczenia zarówno kosztów transakcyjnych koordynacji jak i mo-
tywacji. 

Przyk'adem przedsi#biorstw dysponuj$cych dobrze rozwini#t$ sieci$ relacji s$ przed-
si#biorstwa sieciowe. Organizacja sieciowa to „wzgl#dnie trwa'e zgrupowanie autono-
micznych wyspecjalizowanych jednostek lub przedsi#biorstw, uczestnicz$cych w sy-
stemie wzajemnych kooperacji wed'ug zasad rynkowych”52. Wspó'praca sieciowa 
przedsi#biorstw jest stosunkowo nowym zjawiskiem cechuj$cym wspó'czesn$ gospo-
dark#. Jej wp'yw na kszta'towanie kosztów transakcyjnych nie jest jednoznaczny.  
S. /obejko, porównuj$c koszty transakcyjne dzia'ania przedsi#biorstw tradycyjnych  
i sieciowych zauwa&a, &e koszty poszukiwania partnerów w obu rodzajach (rm mog$ 
by% wysokie. Jednak, o ile tradycyjne przedsi#biorstwa stale ponosz$ wysokie koszty 
poszukiwania partnerów, przedsi#biorstwa sieciowe takie koszty ponosz$ jednorazowo 

49 np. Diagnoza Spo#eczna 2013. Warunki i Jako&' ,ycia Polaków, J. Czapi+ski, T. Panek (red.),  
Rada Monitoringu Spo'ecznego, Warszawa, 22.08.2013.

50 np. A.K. Ko-mi+ski, Czy polscy mened%erowie s$ zdolni do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej,  
„Master of Business Administration”, nr 1 (2004), s. 16.

51 J. 1akowski, Polska smuta – rozmowa z prof. J. Czapi+skim, „Polityka”, 9 kwietnia 2009, ze strony: 
http://www.polityka.pl/ z dnia 19.02.2010.

52 P. Dwojacki, B. Nogalski, Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego 
przedsi!biorstwa, „Przegl$d Organizacji”, nr 4, 1998.
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i ich rola stopniowo maleje. Szczególnie siln$ ró&nic# w kszta'towaniu kosztów wida% 
przy kosztach zawierania umówi i ich koordynacji. Tradycyjne przedsi#biorstwo stale 
ponosi na tym obszarze wysokie koszty transakcyjne, a przedsi#biorstwo sieciowe za-
wieraj$ce transakcje ze sta'ymi partnerami mo&e je znacz$co ograniczy%53.

Wej"cie do sieci mo&e jednak doprowadzi% do wzrostu kosztów transakcyjnych. Ma 
to miejsce zw'aszcza w sytuacji gdy po'$czenie sieciowe jest niew'a"ciwie przeprowa-
dzone albo gdy przedsi#biorstwo zajmuje w nim nieodpowiednie miejsce. Trzeba jed-
nak pami#ta%, &e celem budowania sieci nie musi by% ograniczenie kosztów transak-
cyjnych. Nawet je"li wej"ciu do sieci towarzysz$ rosn$ce koszty transakcyjne, to (rmy 
niekoniecznie wybieraj$ strategie kosztowe i mog$ kierowa% si# innymi przes'ankami 
ni& ch#ci$ ograniczenia kosztów transakcyjnych54. Decyduj$c si# na podj#cie wspó'-
pracy sieciowej przedsi#biorstwo musi jednak mie% na uwadze towarzysz$ce temu 
zmiany kosztów transakcyjnych i ich wp'yw na ko+cowy efekt dzia'a+. 

Rozwijanie zasobów wiedzy i do$wiadczenia
Wiedza oznacza ogó' wiadomo"ci zdobytych dzi#ki badaniom, uczeniu si# itp.55  

W literaturze cz#sto akcentuje si# rozró&nienie poj#%: dane, informacje i wiedza56. Dane 
odzwierciedlaj$ surowe, nieprzeanalizowane fakty. Informacja obejmuje uporz$dko-
wane dane, które dzi#ki przeprowadzonej klasy(kacji i nadaniu im odpowiedniego 
kontekstu, nadaj$ si# do wykorzystania w okre"lonym celu i pozwalaj$ na interpretowa-
nie zjawisk. Dopiero dane i informacje przetworzone przez umys' ludzki tworz$ wiedz#. 
Wed'ug interpretacji przyjmowanej w analizach KPMG, zasoby wiedzy obejmuj$ wie-
dz# o klientach, produktach, procesach, konkurentach itd., w postaci formalnej (bazy 
danych, dokumenty) oraz nieskody(kowanej (ludzie)57. 

We wspó'czesnych przedsi#biorstwach wiedza jest zaliczana do najcenniejszych zaso-
bów, a jej jako"% i aktualno"% staj$ si# istotnymi czynnikami konkurencyjno"ci (rmy58. 
Na znaczenie wiedzy wskazuj$ ró&ne teorie przedsi#biorstwa. Teorie zasobowe np. 
uwzgl#dniaj$ rol# wiedzy i do"wiadczenia w efektywnej organizacji zasobów, ich sku-
tecznym wykorzystaniu, rozwijaniu kluczowych kompetencji59. Teorie behawioralne  
z kolei wracaj$ uwag#, &e przy podejmowaniu decyzji i reagowaniu na zmiany p'yn$ce  
z otoczenia wa&ny jest wp'yw posiadanego przez (rm# do"wiadczenia60. W przedsi#-
biorstwie wykorzystuje si# bowiem wnioski z przesz'ych dzia'a+. Wynika to z jednej 
strony z unikania rozwi$za+ prowadz$cych w przesz'o"ci do pora&ki, z drugiej za" do 
wybierania rozwi$za+, które zako+czy'y si# sukcesem. 

Niew$tpliwie wiedza odgrywa te& rol# w optymalizowaniu kosztów transakcyjnych. 
Przy prowadzeniu dzia'alno"ci i zawieraniu kolejnych transakcji z nowymi partnerami 
przedsi#biorstwa stykaj$ si# z konkretnymi sytuacjami, wytwarzaj$ mechanizmy rea-
gowania na nie, ucz$ si# skuteczniej rozwi$zywa% problemy. To pozwala na gromadze-
nie wiedzy i do"wiadczenia, co przek'ada si# na wi#ksz$ efektywno"% zawierania ko-
lejnych transakcji. Przedsi#biorstwa stopniowo coraz lepiej poznaj$ rynki, na których 

53 S. /obejko, Wykorzystanie kosztów transakcyjnych…, op.cit., s. 141.
54 S. /obejko, Wykorzystanie kosztów transakcyjnych…, op.cit., s. 138. 
55 S'ownik j#zyka polskiego ze strony: http://sjp.pwn.pl/ z dnia 10.11.2010.
56 W. Grudzewski, I. Hejduk, Zarz$dzanie wiedz$ w przedsi!biorstwie, Di(n, Warszawa 2004, s. 70-79.
57 Zarz$dzanie wiedz$ w Polsce 2004, Raport badawczy KPMG, Warszawa, 2004, s. 4.
58 W. Grudzewski, I. Hejduk, Zarz$dzanie wiedz$…, op.cit., s. 66.
59 np. G. Hamel, C.K. Prahalad, *e Core Competence of the Corporation, “Harvard Business Review”,  

May-June 1990, Vol. 68, Iss. 3, s. 82.
60 Y. Luo, M.W. Peng, Learning to compete in a transition economy: experience, environment, performance, 

“Journal of International Business Studies”, Second Quarter, 1999, Vol. 30, Iss. 2, s. 270.
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dzia'aj$, gromadz$ wiedz# o dostawcach – wiedz$ czego mo&na od nich oczekiwa%, 
poznaj$ potrzeby klientów. Mog$ prowadzi% badania dotycz$ce warunków dzia'ania 
rynku, bran&y czy klientów itd. 

Wiedza pomaga przedsi#biorstwom na wszystkich etapach zawierania transakcji. 
Szczególnie wa&na jest mo&liwo"% jej wykorzystania w optymalizacji kosztów pozyska-
nia partnerów. Przedsi#biorstwa dysponuj$ wiedz$ o najskuteczniejszych sposobach po-
zyskania klientów, maj$ kontakty umo&liwiaj$ce nawi$zywanie wspó'pracy z kolejnymi 
(rmami itp. Do"wiadczenie pomaga w obserwacji rynku i pozwala im wybra% ze swojej 
oferty produkty, które mog$ si# spotka% z zainteresowaniem klientów na danym rynku, 
odpowiednio dostosowa% produkty do ich potrzeb. Dzi#ki wiedzy efektywniejsze staj$ 
si# nie tylko dzia'ania zwi$zane z pozyskiwaniem klientów, ale te& z utrzymaniem do-
tychczasowych kontaktów. 

Drugim wa&nym obszarem, w którym zaznacza si# wp'yw wiedzy, jest ryzyko. 
Przedsi#biorstwa zyskuj$ bowiem "wiadomo"%, jakie zagro&enia niesie prowadzenie 
dzia'alno"ci. Dzi#ki wiedzy przedsi#biorstwa ucz$ si# jak wybiera% odpowiednich part-
nerów, jak wery(kowa% ich wiarygodno"%, jakie zabezpieczania stosowa%. Przyk'adem 
mo&e by% zabezpieczanie p'atno"ci, wa&ne szczególnie w przypadku transakcji z zagra-
nicznymi partnerami. Je"li (rma decyduje si# na takie zabezpieczenie, ponosi dodat-
kowe koszty. Gdy z niego rezygnuje, zmniejsza koszty, ale wzrasta wtedy ponoszone 
ryzyko. Przedsi#biorstwa mog$ stosowa% inne metody ograniczania ryzyka, np. wybie-
raj$c przedp'at# jako metod# zap'aty. Takie metody odbijaj$ si# jednak na ich konku-
rencyjno"ci. Przedsi#biorstwa nie s$ nara&one na sprzeda& ze strat$, jednak podejmuj$ 
ryzyko, &e przy takich warunkach sprzeda&y w ogóle nie znajd$ nabywcy na swoje pro-
dukty. W miar# rozwoju wiedzy przedsi#biorstwa ucz$ si# jak najefektywniej zarz$dza% 
kosztami z uwzgl#dnieniem ponoszonego ryzyka.

Powy&sza analiza pokazuje, &e dzi#ki wiedzy, podejmowanie pewnych dzia'a+ mo&e 
stawa% si# 'atwiejsze i poprzez to zwi$zane z mniejszymi kosztami (dotyczy to np. po-
zyskiwania informacji, poszukiwania klientów, prowadzenia negocjacji). W przypadku 
innych dzia'a+ (rma mo&e mie% wi#ksz$ "wiadomo"% ich skutków i nawet je"li ponosi  
w zwi$zku z tym wy&sze koszty transakcyjne, to uznaje je za zasadne z perspektywy 
przebiegu ca'ej transakcji (znajduje to wyraz przede wszystkim w stosowaniu ró&nego 
rodzaju dzia'a+ maj$cych na celu zabezpieczenie przed ryzykiem). 

W miar# rozwijania wiedzy przedsi#biorstwa mog$ optymalizowa% nie tylko koszty 
transakcji zawieranych na rynku, ale te& wewn#trzne koszty transakcyjne. Dzi#ki zmia-
nom organizacyjnym, odpowiedniemu podzia'owi obowi$zków, zakresowi odpowie-
dzialno"ci, stworzeniu efektywnego systemu motywacji czy nadzoru, koszty transak-
cyjne wewn$trz (rmy mog$ spada%. 

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pokazuje, &e kszta'towanie kosztów transakcyjnych deter-

minuje konkrecyjno"% przedsi#biorstwa i wp'ywa na kszta'towanie jego przewag kon-
kurencyjnych. Warto"% ponoszonych kosztów transakcyjnych wp'ywa na skuteczno"% 
opisywanych w literaturze strategii konkurowania przedsi#biorstw na rynku, tj. strate-
gii kosztowych i strategii wyró&niania. 

Stosuj$c strategie kosztowe przedsi#biorstwo d$&y do minimalizacji kosztów 
ca'kowitych, których cz#"ci$ s$ koszty transakcyjne. Je"li s$ one wysokie, przedsi#bior-
stwo nie b#dzie mog'o osi$gn$% swojego celu. Tak&e przy strategii wyró&niania, która 
pozwala unikn$% bezpo"redniej rywalizacji kosztowej, kszta'towanie kosztów trans-
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akcyjnych ma znaczenie. Stosowanie tego rodzaju strategii nie eliminuje konieczno"ci 
analizowania i optymalizowania ponoszonych kosztów. Ponadto, kszta'towanie kosz-
tów transakcyjnych mo&e si# wi$za% z wyró&nianiem oferty. Dzi#ki niskim kosztom 
transakcyjnym przedsi#biorstwo mo&e skuteczniej si# wyró&nia%, efektywniej dociera% 
do klientów, skutecznie si# z nimi komunikowa%, budowa% mark#, wyró&nia% si# wyso-
kim poziomem obs'ugi itp.

D$&$c do podnoszenia konkurencyjno"ci dzi#ki optymalizacji swoich kosztów 
transakcyjnych przedsi#biorstwa mog$: wydziela% pewne czynno"ci z przedsi#biorstwa 
i zleca% je ich innym (rmom, budowa% sie% relacji oraz rozwija% swoje zasoby wiedzy  
i do"wiadczenia.

Niska "wiadomo"% kosztów transakcyjnych utrudnia skuteczn$ analiz#, cho% przed-
si#biorstwa mog$ intuicyjnie podejmowa% pewne dzia'ania w tym zakresie. Je"li jednak 
(rmy nie prowadz$ w tym zakresie &adnych analiz, porówna+, podejmowane decyzje 
s$ raczej przypadkowe. Nawet gdy losowo wykorzystuj$ pewne elementy metod opty-
malizacji kosztów, to bez analizy, jaki wp'yw te decyzje wywieraj$ na ponoszone koszty  
i czy nie powinny wprowadzi% pewnych zmian, proces ten nie b#dzie w pe'ni efektywny 
i optymalizacja kosztów nie b#dzie mo&liwa. Dla poprawy konkurencyjno"ci wa&na jest 
znajomo"% istnienia tych kosztów, ich kszta'towania, znajomo"% czynników determi-
nuj$cych ich warto"%, wiedza na temat zwi$zku z ponoszonym ryzykiem itp. Lepsze 
mo&liwo"ci optymalizacji kosztów mog$ pojawi% si# przy przemy"lanym wydzielaniu  
z przedsi#biorstwa transakcji, których zawieranie na rynku jest bardziej efektywne, 
"wiadomym tworzeniu zasobów wiedzy, budowaniu sieci relacji biznesowych z oto-
czeniem. Dopiero wtedy przedsi#biorstwa mog'yby skutecznie oddzia'ywa% na swoje 
koszty, zwi#ksza% elastyczno"% dzia'ania i wykorzystywa% to do zwi#kszania konkuren-
cyjno"ci.
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