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Wiarygodna informacja zarządcza jest podstawą do tworzenia zwinnych przedsiębiorstw, które są nie 

tylko przystosowane do skutecznego działania w erze cyfrowej rewolucji w globalnej gospodarce, 

charakteryzowanej przez wysokie ryzyko, ale także przygotowane do wykorzystywania szans w 

momentach kryzysowych. Stąd istotne staje się właściwe sterowanie działalnością operacyjną, 

bazujące na wiarygodnych i kompletnych danych. Zatem w warunkach gospodarowania w otoczeniu 

globalnego ryzyka istotne jest pozyskanie prawdziwych informacji z właściwie zaprojektowanych 

czujników i systemów. Jednym z nich jest właśnie kontrola zarządzania, pozwalająca monitorowad w 

przedsiębiorstwach efektywnośd strategii biznesowych, prawidłowośd podejmowanych decyzji, 

produktywnośd zainwestowanego kapitału, czy rzeczywistą marżowośd produktów. Istotne jest 

zapewnienie skutecznego sterowania decyzjami menedżerów, aby były one nie tylko 

zsynchronizowane z celami przedsiębiorstwa, ale także zapewniały automatyzm korygowania 

kierunków działania dzięki wdrożeniu systemu sprężeo zwrotnych, opartemu na wiarygodnym 

raportowaniu wyników. W ten sposób kontrola zarządzania przyczynia się do zrównoważonej 

poprawy wyników funkcjonowania przedsiębiorstw. Książka wskazuje, jak w czasie globalnych 

przemian należy zaprojektowad kontrolę zarządzania, aby umożliwid uniwersalną i adekwatną reakcję 

w przedsiębiorstwie na zmiany, które powstają w globalnym otoczeniu, wysyłając do zarządzających 

przedsiębiorstwami właściwe sygnały, gdyż reguły gry w światowej gospodarce zmieniają się stale i 

tylko skuteczny system kontroli zarządzania zapewni właściwą szybkośd odpowiedzi na nie. 
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Recenzowana publikacja jest interesującym studium dotyczącym opracowania metody kontroli 

zarządzania, która ma przyczynid się do zrównoważonej poprawy wyników funkcjonowania 

przedsiębiorstw w warunkach rosnącego ryzyka w globalnej gospodarce. Prezentowana w książce 

analiza jest osadzona w procesach i zjawiskach mających miejsce we współczesnej gospodarce, wśród 

których wymienid można rewolucję technologiczną, w tym postępującą cyfryzację, zmiany 

klimatyczne, globalne funkcjonowanie nawet małych przedsiębiorstw, czy koronawirus. Procesy te i 

zdarzenia zmieniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej i mogą prowadzid do bankructw 

przedsiębiorstw. Szybko zmieniający się świat wyzwala koniecznośd odejścia od dotychczasowego 

deterministycznego podejścia w postrzeganiu i analizie zjawisk na rzecz podejścia stochastycznego, 

wyzwala potrzebę zdefiniowania wielu różnych scenariuszy rozwoju i budowania na nich nowych 

strategii przedsiębiorstw. Ponadto w obecnych warunkach nawet do niedawna uznawane za 

nowoczesne modele biznesowe (jak np. carsharing, Airbnb, czy współdzielenie powierzchni 

biurowych) utraciły racje bytu wobec pandemii koronawirusa czy innych zjawisk globalnych (…). 

Książka jest dziełem podejmującym niezwykle ważną i aktualną dla gospodarki i przedsiębiorstw 

tematykę nowoczesnych narzędzi kontroli zarządzania w warunkach globalnego ryzyka. Wartośd i 

oryginalnośd przed- stawionej analizy wyraża się w przedstawieniu całościowego i nowego podejścia 

do kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka z uwzględnieniem całej złożoności i obszerności 

oma- wianej problematyki wskazując na potrzebę stosowania nowych narzędzi. (…) Recenzowaną 



publikacją, w mojej opinii, zainteresowany może byd szeroki krąg potencjalnych odbiorców, a wśród 

nich mogą się znaleźd menedżerowie, pracownicy zajmujący się analizami i planowa- niem 

finansowym oraz kontrolą zarządzania, studenci kierunków ekonomicznych i pracownicy instytucji 

publicznych, samorządy oraz organizacje branżowe. 
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