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KONCEPCJA ZWINNOŚCI
W DOSKONALENIU PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Wzrost złożoności i szybkości zmian w otoczeniu wymagają od przedsiębiorstw zwinności działania, ukierunkowanej na wykorzystanie pojawiających się okazji do
uzyskania przewagi rynkowej. Badania międzynarodowe prowadzone w zakresie zwinności
przedsiębiorstwa wskazują na istotne znaczenie sił napędowych zwinności oraz wyboru narzędzi i metod umożliwiających nabycie odpowiednich zwinnych kompetencji, niezbędnych
do radzenia sobie w turbulentnym otoczeniu.
Słowa kluczowe: zwinność przedsiębiorstwa, zwinność produkcyjna, elastyczność.

1. Wstęp
Istotnym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw jest prowadzenie działalności w trudnym i nieprzyjaznym otoczeniu. Fakt ten wynika z nastania nowej ery
biznesowej, w której zmiana stała się główną i najistotniejszą cechą charakteryzującą otoczenie gospodarcze. Tempo zmian jest znacznie szybsze niż kiedykolwiek
wcześniej, co stanowi nie tylko duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ale również
zmusza często do doskonalenia przedsiębiorstwa, czyli usprawnienia jego procesów
w celu szybszego, sprawniejszego i bardziej efektywnego sprostania wymaganiom
klientów i dostosowania działań do wykorzystywania szans rynkowych.
Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad koncepcją zwinności
w doskonaleniu przedsiębiorstwa. W części pierwszej przeanalizowano rozważania
teoretyczne dotyczące istoty i implementacji zwinności, a następnie zaprezentowano
międzynarodowe wyniki badań.
Już J. Thompson w 1967 r. twierdził, że najistotniejszym zadaniem każdej organizacji jest „zarządzanie niepewnością” [Thompson 1967]. A rok później P. Drucker
opisał koncepcję zadań przedsiębiorczych jako poszukiwanie zmian, odpowiedź na
zmiany i wykorzystanie pojawiających się zmian w perspektywie szans i okazji dla
przedsiębiorstwa [Drucker 1968].
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Nieodłączną cechą przedsiębiorstw zdolnych do osiągnięcia sukcesu w prowadzonej działalności jest wysoki poziom zwinności, umożliwiający adaptację do [Vazques-Bustelo, Avella, Fernandez 2007]:
• nieprzewidywalnych zmian w otoczeniu (wysoka dynamiczność),
• konkurencyjnych rynków dysponujących rzadkimi zasobami (duża wrogość
walki konkurencyjnej),
• bliskich związków pomiędzy przedsiębiorstwami i ich dostawcami, dystrybutorami, klientami i konkurentami (wysoka kompleksowość),
• zróżnicowanie produktów, klientów oraz rodzajów działalności (wysoka różnorodność).
Istotą przedsiębiorstwa zwinnego jest jego ukierunkowanie na okazje, które pojawiają się właśnie dlatego, że otoczenie jest zmienne i nieprzewidywalne. Zatem
osiągnięcie zwinności stanowi element doskonalenia organizacji w celu szybszego
i efektywniejszego sprostania wymaganiom rynkowym w turbulentnym otoczeniu.
Dzięki szybkiej reakcji i odpowiednim kompetencjom przedsiębiorstwo może wykorzystywać nadarzające się w otoczeniu gospodarczym szanse, tym samym realizując sprawniej statutowe cele i zamierzenia.

2. Istota i implementacja zwinności przedsiębiorstwa
Od przedsiębiorstw wymaga się nabycia umiejętności adaptowania zmian wynikających z otoczenia biznesowego oraz działań proaktywnych w zakresie adresowania
oferty konsumenckiej. Zatem wyłaniającym się paradygmatem jest zwinność produkcyjna, rozumiana jako umiejętność radzenia sobie ze zmianami i wyszukiwania
w nich okazji do zdobywania przewagi konkurencyjnej. Jest to możliwe dzięki implementacji odpowiednich metod i narzędzi niezbędnych w osiągnięciu zwinności
produkcyjnej [Zhang, Sharifi 2000].
Termin „zwinność produkcyjna” (agile manufacturing – AM) został po raz
pierwszy sformułowany w 1991 r. przez formację Agile Forum AT Iacocca Institute,
Lehigh University, USA. Paradygmat zwinności produkcyjnej opiera się na zachęcaniu przedsiębiorstw produkcyjnych do przygotowania oferty umożliwiającej sprostaniu zmieniającym się wymaganiom indywidualnych klientów. Zatem u podstaw
obu podejść MC (mass customisation) oraz AM leży chęć sprostania wymaganiom
i aspiracjom indywidualnych klientów [Vindoch i in. 2010].
Zwinność produkcyjna stanowi nowy model produkcyjny, który jest efektem
zmian w otoczeniu [Goldman, Nagel 1993]. Gunasekaran określa zwinność produkcyjną jako umiejętność przetrwania i radzenia sobie w konkurencyjnym otoczeniu,
pełnym nieprzewidywalnych zmian, wymagających szybkiej i skutecznej reakcji na
zmiany rynkowe. Chcąc sprostać wymaganiom klientów na zmieniającym się rynku,
przedsiębiorstwo musi podjąć szybkie działania umożliwiające utrzymanie przewagi
konkurencyjnej – wprowadzać innowacje w procesie produkcyjnym, technologie in-
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formacyjne i komunikacyjne wymagające reorganizacji przedsiębiorstwa i nowych
strategii marketingowych [Gunasekaran 1998].
Źródła paradygmatu zwinności zauważyć można w teorii przedsiębiorstwa
szczupłego (lean enterprises), gdzie wykorzystuje się koncepcje i metody nastawione na likwidację wszelkich przejawów marnotrawstwa, dzięki czemu poprawia się
ekonomiczność działania, gdyż przedsiębiorstwo zużywa mniej zasobów (środków
rzeczowych, finansowych, ludzkich, organizacyjnych) i czasu do osiągnięcia tego
samego celu. Jak zauważa S. Trzcieliński, szczupłość jest warunkiem zwinności
przedsiębiorstwa [Trzcieliński 2011].
Jak twierdzą R. Dove i P. Kidd, koncepcja zwinności przedsiębiorstwa obejmuje
dwa główne aspekty [Dove 1996; Kidd 1995]:
• odpowiedź na zmiany (antycypowane lub niespodziewane) we właściwy sposób
i w jak najkrótszym czasie,
• wykorzystanie nadchodzących zmian w otoczeniu gospodarczym jako szans dla
tworzenia przewagi konkurencyjnej.
H. Sharifi i Z. Zhang rozwinęli cztery kategorie umiejętności zwinnych:
• umiejętność reakcji – zdolność do zidentyfikowania szybkiej odpowiedzi na
zmiany, wprowadzenie działań reaktywnych lub proaktywnych,
• kompetencyjność – zdolność do efektywnego i skutecznego realizowania celów
przedsiębiorstwa; obejmuje obszerną listę umiejętności, które zapewnią przedsiębiorstwu: produktywność, wydajność, efektywność w osiąganiu celów,
• elastyczność/adaptacyjność – zdolność do wdrażania nowych procesów i udogodnień dla osiągnięcia tych samych celów,
• szybkość – zdolność do ukończenia zaplanowanych celów i działań tak szybko, jak tylko jest to możliwe, składa się z elastyczności poszczególnych składowych, takich jak: elastyczność produktowa, szybkość w dostarczaniu produktów
lub usług.
Autorzy zauważają również, że te same umiejętności niezbędne są do radzenia
sobie z niepewnością i zmianami w środowisku gospodarczym. Z. Zhang i H. Sharifi przeprowadzili badania przedsiębiorstw produkcyjnych, które osiągnęły sukces,
działając w turbulentnym otoczeniu. Wyniki wskazały, że zwinność może być osiągnięta poprzez integrację strategiczną i wykorzystanie dostępnych menedżerskich
i wytwórczych metod i narzędzi. Wdrażane w przedsiębiorstwie tak zwane „zwinne
praktyki” muszą być całkowicie zintegrowane z praktykami egzystującymi do tej
pory w celu osiągnięcia przewidywanych rezultatów oraz skutków. Przedsiębiorstwa
doświadczają różnych zmian, odmienny jest poziom odczuwalnych skutków, dlatego też wymagane są zróżnicowane kombinacje praktyk i narzędzi umożliwiających
przedsiębiorstwu radzenie sobie ze zmianami. Autorzy przedstawiają koncepcyjny
model implementacji zwinności w przedsiębiorstwie, prezentujący metodologię,
w której zastosowanie znajduje wiele narzędzi wspierających strategiczne decyzje
przedsiębiorstw produkcyjnych w celu poszukiwania zwinności. Przedstawiona metodologia podejmuje trzy główne kroki:
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określenie potrzeb zwinnych organizacji oraz poziom obecnej zwinności organizacyjnej,
• ustalenie zwinnych kompetencji wymaganych do określenia przedsiębiorstwa
zwinnym,
• identyfikację przekaźników zwinności, takich jak praktyki i narzędzia, które
mogą rozpoznać odpowiednie kompetencje dla przedsiębiorstwa.
W proponowanych definicjach lub prezentowanych obszarach zwinności bardzo często wskazuje się na elastyczność działania oraz zdolność reagowania przedsiębiorstwa jako pojęcia bezpośrednio związane ze zwinnością. Według E. Bernardes’a i M. Hanny pojęcia te nie są tożsame. Elastyczność wiążę się z działaniami
ex ante, daje możliwość przedsiębiorstwu przygotowania się na zmianę, co oznacza
zmianę konfiguracji systemu z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniającym dalszą
transformację. Elastyczność systemu umożliwia szybką reakcję na niespodziewane
zmiany (wzrost lub spadek popytu). Zwinność natomiast jest koncepcją skierowaną na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w turbulentnym, zmiennym otoczeniu.
Pomimo że zwinność ma częściowo cechy elastyczności, to jednak oznacza ona
zdolność do „zarządzania niepewnością” poprzez dostępne opcje w ramach obecnej
konfiguracji oraz ustalonych z góry ograniczeń. Zwinność oznacza zdolność do fundamentalnych zmian konfiguracji dostępnych opcji w celu akomodacji nieprzewidzianych okoliczności w otoczeniu oraz wspierana jest poprzez elastyczność przedsiębiorstwa. Z kolei zdolność do reakcji odnosi się do działań i zachowania systemu
wykorzystującego umiejętności radzenia sobie ze zmianą [Bernardes, Hanna 2009].
Tabela 1. Konceptualizacja pojęć: elastyczność, zwinność, zdolność do reakcji
Perspektywa
organizacyjna

Elastyczność

Zwinność

Zdolność do reakcji

Zakres

charakterystyka
operacyjna

paradygmat organizacji
poziomu biznesowego,
podejście do organizacji
systemu

umiejętności oceny wyników
na poziomie biznesowym,
system behawioralny lub
zorientowany na wyniki

Definicja

zdolność systemu
do zmiany statusu
w zakresie obecnej
konfiguracji

zdolność systemu do
szybkiej rekonfiguracji

tendencja do
zdeterminowanych
i określonych w czasie
działań

Źródło: [Bernardes, Hanna 2009]

Celem zwinnego przedsiębiorstwa jest satysfakcja jego klientów i pracowników,
dzięki nabytym niezbędnym umiejętnościom może ono w odpowiedni sposób zareagować na zmiany następujące w otoczeniu gospodarczym. Dla uzyskania pełnej
zwinności przedsiębiorstwo musi nabyć wyróżniające kompetencje nazywane przez
autorów przekaźnikami zwinności [Dahmardeh, Banihashemi 2010].
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Siły napędowe zwinności

wymagania klientów
analiza konkurencji

technologia
czynniki społeczne

Zwinne przedsiębiorstwo
koszt
cena
funkcja

umiejętności zwinne: reaktywność, kompetencja, elastyczność i szybkość

przekaźniki zwinności, filary zwinności
zaangażowanie
zasobów ludzkich
i technologii
informacyjnej

zarządzanie zmianą
i przygotowanie na
niepewność
otoczenia

związki, współpraca

Rys. 1. Metodologia osiągnięcia zwinności
Źródło: [Dahmardeh, Banihashemi 2010].

Model implementacji zwinności konstytuują trzy podstawowe elementy [Zhang,
Sharfi 2001]:
• siły napędowe zwinności (agility drivers) – do których należą zmiany oraz presja otoczenia biznesowego, która zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów prowadzenia działalności w celu uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej,
• umiejętności zwinne (agility capabilities) – są to umiejętności niezbędne przedsiębiorstwu do szybkiego reagowania na zmiany oraz do poszukiwania szans
w pojawiających się zmianach,
• przekaźniki zwinności (agility providers) – umożliwiające uzyskanie i utrzymanie niezbędnych umiejętności zwinnych.
S. Goldman, R. Nagel, K. Preis wskazują na cztery strategiczne wymiary kompetencji zwinnych [Goldman, Nagel, Preiss 1995]:
• wzbogacenie klientów – dostarczenie wartości i rozwiązań klientom niż produktom,
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siły napędowe
zwinności

potrzeba osiągnięcia
zwinności

strategiczny
zamiar osiągnięcia
zwinności

zwinna strategia
strategia
reaktywna

kompetencje zwinności

reaktywność

przekaźniki zwinności

praktyki
metody
narzędzia

kompetencja

elastyczność

organizacja
technologia
ludzie
innowacje

strategia
proaktywna
szybkość

Rys. 2. Koncepcyjny model implementacji zwinności
Źródło: [Zhang, Sharifi 2000].

•

współpraca w celu osiągnięcia konkurencyjności – wewnętrzna i zewnętrzna kooperacja, która jest konieczna do efektywnej i wydajnej alokacji zasobów,
• przygotowanie na główne zmiany – zdolność organizacji do rozwoju struktur,
które pozwolą na realokację zasobów organizacyjnych,
• wykorzystanie wpływu ludzi i informacji – elastyczność i zdolność od rekonfiguracji zasobów ludzkich i informacyjnych.
Naukowcy wskazują na potrzebę przenikania się masowej kastomizacji (mass
customisation) i koncepcji zwinności produkcyjnej w celu uzyskania przewagi
konkurencyjnej w organizacjach [Vinodh i in. 2010]. Potrzeba ta wynika między
innymi z faktu, że współczesne przedsiębiorstwa kierują się przede wszystkim
wymaganiami i potrzebami swoich klientów aniżeli aspiracjami zarządzających
menedżerów. Pojęcie masowej kastomizacji miało swój początek w badaniach
prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych XX w., przewidziano w nich konieczność przedsiębiorstw do sprostania wymaganiom indywidualnych klientów. MC
podkreśla istotność spełnienia wymagań każdego indywidualnego klienta, mimo
że wymagania te mogą znacznie się różnić. Sukces implementacji MC wymaga
między innymi konfiguracji produktowej oraz rozwoju struktury organizacyjnej
opartej na wiedzy. Procesem, który bardzo ułatwia wdrażanie MC, jest digitalizacja działań. Jest to drogie i trudne wyzwanie, jednak niezbędne do osiągnięcia
sukcesu w tym procesie.
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3. Koncepcja zwinności w świetle badań
Badania prowadzone przez szwedzkich naukowców w ramach koncepcji zwinności przedsiębiorstwa dotyczyły obecności zewnętrznych i wewnętrznych sił napędowych, umiejętności zwinnych oraz umiejętności odchudzania (lean capabilities)
oraz ich wpływu na wybór i decyzję o szczupłej lub zwinnej produkcji. Autorzy jednocześnie postawili pytanie, jakie są skutki działalności operacyjnej oraz czy istnieją
różnice pomiędzy produkcją zwinną a szczupłą. Wyniki badań wyraźnie wskazały,
że istnieją znaczne różnice pomiędzy szczupłym a zwinnym procesem produkcyjnym, każdy z nich wymaga innych strategii konkurowania i ostatecznie inaczej stymuluje wyniki operacyjne przedsiębiorstwa [Hallgren, Olhager 2009].
Tabela 2. Siły napędowe szczupłego i zwinnego procesu produkcyjnego
Treść hipotezy

Stopień
weryfikacji

H1a

Istnieje pozytywny związek pomiędzy intensywnością konkurencji w sektorze a stosowaniem strategii przywództwa kosztowego.

Tak

H1b

Istnieje pozytywny związek pomiędzy intensywnością konkurencji w sektorze a stosowaniem strategii dyferencjacji.

Tak

H2a

Istnieje pozytywny związek pomiędzy intensywnością konkurencji w sektorze a szczupłym procesem produkcyjnym.

Nie

H2b

Istnieje pozytywny związek pomiędzy intensywnością konkurencji w sektorze a zwinnym procesem produkcyjnym.

Tak

H3a

Istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem strategii lidera kosztowego a szczupłym procesem produkcyjnym.

Tak

H3b

Istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem strategii wyróżnienia
a zwinnym procesem produkcyjnym.

Tak

H3c

Nie istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem strategii lidera kosztowego a zwinnym procesem produkcyjnym.

Tak

H3d

Nie istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem strategii wyróżnienia a szczupłym procesem produkcyjnym.

Tak

H4a-d

Istnieje pozytywny związek pomiędzy szczupłym procesem produkcyjnym
a wynikiem: a) kosztu b) jakości c) szybkości dostawy oraz d) niezawodności
dostawy.

Tak

H4e-f

Nie istnieje związek pomiędzy szczupłym procesem produkcyjnym a: e) elastycznością produktu mix, f) wynikami poziomu elastyczności.

Tak

H4g

Nie istnieje związek pomiędzy zwinnym procesem produkcyjnym a poziomem kosztów.

Tak

H4h-l

Istnieje pozytywny związek pomiędzy zwinnym procesem produkcyjnym a:
h) jakością, i) szybkością dostawy, j) niezawodnością dostawy, k) elastycznością produktu mix, l) wynikami poziomu elastyczności.

h) i) j) Tak
k) l) Nie

Lp.

Źródło: [Hallgren, Olhager 2009].
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W literaturze przedmiotu można znaleźć również badania dotyczące roli umiejętności zwinnych i praktyki dzielenia się wiedzą w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Badania wykazały, że [Almahamid, Awwad, McAdams 2010]:
• umiejętności zwinne mają znaczący wpływ na organizacyjną przewagę konkurencyjną;
• praktyka dzielenia się wiedzą ma znaczący pozytywny wpływ na organizacyjną
przewagę konkurencyjną;
• istnieje potrzeba ustanowienia umiejętności zwinnych i praktyki dzielenia się
wiedzą w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Wśród teoretyków i praktyków zarządzania często dyskutuje się na temat wpływu koncepcji zwinności produkcyjnej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, mniej
natomiast dostępnych badań dotyczy analizy pozytywnego wpływu zwinności na
wyniki przedsiębiorstwa. Badania z tego zakresu przeprowadzili D. Vazques-Bustelo, L. Avella oraz E. Fernandez. Celem prowadzonych obserwacji była weryfikacja
zwinności produkcyjnej jako głównego czynnika sukcesu w różnych sektorach [Vazques-Bustelo, Avella, Fernandez 2007].
Tabela 3. Wpływ zwinności na wyniki przedsiębiorstwa
Treść hipotezy

Stopień
weryfikacji

H1

Turbulentne otoczenie (wysoki poziom dynamizmu i wrogości) ma pozytywny
wpływ na nabycie zwinności produkcyjnej.

Tak

H2

Nabycie zwinności produkcyjnej odzwierciedla się w systematycznej integracji
zwinności zasobów ludzkich, zwinności technologicznej, integracji łańcucha
wartości i w zarządzaniu wiedzą.

Tak

H3

Nabycie zwinności produkcyjnej ma pozytywny wpływ na zdolności
produkcyjne (rozumiane poprzez kombinację poziomu kosztów, elastyczności,
jakości, dostawy, usługi i otoczenia).

Tak

H4

Rozwój zdolności produkcyjnych (rozumianych poprzez kombinację poziomu
kosztów, elastyczności, jakości, dostawy, usługi i otoczenia) prowadzi do
lepszych wyników przedsiębiorstwa.

Tak

Lp.

Źródło: [Vazques-Bustelo, Avella, Fernandez 2007].

Autorzy badań zwracają uwagę na istotny wpływ nabycia przekaźników zwinności (drivers agility) niezbędnych do ponownego określenia celów, strategii oraz
metod i narzędzi. Przedstawione przekaźniki zwinności powinny promować pełną
integrację podstawowych elementów firmy, takich jak zasoby ludzkie, struktura,
technologie. Autorzy grupują przekaźniki zwinności w następujące obszary [Vazques-Bustelo, Avella, Fernandez 2007]:
• działania w ramach zasobów ludzkich w celu wykształcenia wysoko wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu, umiejącego pracować w zespole,
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•

systematyczna implementacja i integracja zaawansowanego wzornictwa, produkcji i technologii,
• praktyki związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi relacjami przedsiębiorstwa,
uwzględniające rozwój mechanizmów integrujących i koordynujących działania łańcucha wartości, praktyki związane ze współpracą i integracją operacyjną
pomiędzy departamentami w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy firmą i jej interesariuszami,
• praktyki związane z rozwojem produktu,
• praktyki związane z zarządzaniem wiedzą i uczeniem się.
W literaturze przedmiotu można znaleźć badania dotyczące analizy determinant
i sił napędowych zwinności łańcucha wartości. Według autorów zwinność wywodzi
się z kluczowych cech przedsiębiorstwa, takich jak odpowiednie dostosowanie do
warunków otoczenia, polegające na zdolności do skupienia się na zmieniających się
wymaganiach klientów oraz szybkiej reakcji na nie, jak również elastyczności realizowanych działań, czyli zdolności adaptacyjnej do nieprzewidzianych okoliczności. W ramach zwinności w kontekście produkcyjnym jednym z komponentów jest
zwinność łańcucha wartości, która zapewnia zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju
i dostarczania innowacyjnych produktów [Swafford, Ghosh, Murthy 2006].
Tabela 4. Wpływ narzędzi IT na zwinność łańcucha wartości
Lp.

Treść hipotezy

Stopień
weryfikacji

H1

Narzędzia IT w ramach łańcucha wartości mają pozytywny wpływ na
elastyczność funkcji pomocniczych.

Tak

H2

Narzędzia IT mają pozytywny wpływ na zwinność łańcucha wartości.

Tak

H3

Elastyczność czterech komponentów łańcucha wartości: rozwoju produktu,
zdobywania zasobów, produkcji i dystrybucji, ma pozytywny wpływ na
zwinność organizacyjną łańcucha wartości.

Tak

H4a

Zwinność organizacyjna łańcucha wartości ma pozytywny wpływ na
wydajność łańcucha wartości.

Tak

H4b

Zwinność organizacyjna łańcucha wartości ma pozytywny wpływ na jego
pozycję konkurencyjną.

Tak

Źródło: [Swafford, Ghosh, Murthy 2006].

Istotny wpływ systemu informacyjnego na zwinność przedsiębiorstwa podkreślają także A. Mondragon, A. Lyons i D. Kehoe. Badane przez nich przedsiębiorstwa
wykazały znaczące wsparcie systemu informacyjnego w niektórych procesach organizacyjnych, m.in. w procesie produkcyjnym. Jednak badania nie wykazały bezpośredniego związku między wsparciem informacyjnym a osiągniętym poziomem
zwinności. Niemniej wskazują na znaczącą rolę systemu informacyjnego, szczególnie w ostatniej fazie procesu produkcyjnego. Potrzeba szybkiej reakcji na zmienia-
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jące się wymagania i potrzeby klientów wymusiła potrzebę zwinności w ramach
łańcucha dostaw. Wykorzystanie systemu informacyjnego, umożliwiającego szybkie
uzyskanie informacji o potrzebach popytowych, może udoskonalić szybkość reakcji
procesu produkcyjnego [Mondragon, Lyons, Kehoe 2004]

4. Podsumowanie
Parafrazując słowa Goldmana, który zdefiniował zwinność przedsiębiorstwa jako
zdolność do odnoszenia sukcesów w konkurencyjnym otoczeniu, w którym zachodzą nieprzewidywalne zmiany stwarzające okazje rynkowe [Goldman, Nagel, Preis 1995], nie można nie dostrzec udziału paradygmatu zwinności w doskonaleniu
przedsiębiorstwa. Rosnąca złożoność i wzrost szybkości zmian w otoczeniu wymagają od przedsiębiorstw zwinności działania ukierunkowanej na wykorzystanie
pojawiających się okazji uzyskania przewagi rynkowej. Badania międzynarodowe
prowadzone w zakresie zwinności przedsiębiorstwa wskazują na istotne znaczenie
sił napędowych zwinności oraz wyboru narzędzi i metod umożliwiających nabycie
odpowiednich kompetencji zwinnych niezbędnych do radzenia sobie w turbulentnym otoczeniu. Istnieje jednak potrzeba dalszych badań z zakresu wpływu koncepcji
zwinności na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz wpływu zwinności na wyniki przedsiębiorstwa. Wstępne badania w tym zakresie zostały poczynione, jednak
stanowią one jedynie przyczynek do dalszego rozwoju wiedzy w tym obszarze.
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THE CONCEPT OF AGILITY IN AN ENTERPRISE
IMPROVEMENT
Summary: The increasing complexity and speed of changes in business environment require
from companies to take agile actions in order to utilize arising opportunities to gain competitive advantage. International research on business agility shows the importance of both agility
drivers and selection of tools and methods that allow acquiring agile capabilities to operate in
a turbulent environment.
Keywords: company’s agility, manufacturing agility, flexibility.
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