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SŁOWO WSTĘPNE 

Dwudziesty trzeci numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter 

przekrojowy. Pierwsze cztery artykuły można przyporządkować do szeroko 

rozumianej dziedziny ekonomii i finansów, dwa kolejne należą do dziedziny 

nauk prawnych. 

W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Tuszkiewicza, zwróco-

no uwagę na systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębior-

stwem w obszarze zarządzania finansami. Autor dokonał porównania roz-

wiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych rachunko-

wości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 

oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite. Rozważania przed-

stawione w artykule dotyczą zgodności powyższych systemów informatycz-

nych z przepisami ustawy o rachunkowości. Uzyskane wyniki bazujące na 

metodzie punktowej wskazują, że systemy te są niewystarczająco dostoso-

wane do międzynarodowych standardów oraz wymogów ustawy o rachun-

kowości. W związku z tym należy skupić się na możliwościach ich zmian. 

Drugi artykuł autorstwa A. Giszterowicz nawiązuje do nurtu badawczego 

w ekonomii wykorzystującego w opisie rzeczywistości gospodarczej narzę-

dzia badawcze stosowane w fizyce. Artykuł odnosi się do natury kapitału 

rozumianego jako zdolność do wykonywania pracy. Autorka m.in. definiuje 

kategorię kapitału z uwzględnieniem podejścia stosowanego w naukach fi-

zycznych w odniesieniu do energii. Podobnie jak energię w fizyce, również 

kapitał (w tym ludzki i intelektualny) jako ekonomiczną zdolność do wyko-

nywania pracy, można rozpatrywać w kontekście pierwszej i drugiej zasady 

termodynamiki.  

Kolejny artykuł autorstwa I. Jonek-Kowalskiej odnosi się do wewnętrznej 

polityki energetycznej, obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wy-

boru określonych nośników energii, a tym samym tworzenia struktury bilan-

su energetycznego. Artykuł zawiera analizy bilansu energii pierwotnej  

w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowiskowych  

i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, importu i eksportu energii 

pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł odnawialnych.  
Czwarty z opublikowanych artykułów z dziedziny ekonomii i finansów, 

przygotowany przez E. Sytnyka, poświęcono zidentyfikowaniu zależności 

pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami ryn-

kowymi. Autor artykułu zaproponował aparat matematyczny do ilościowego 

opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną  

a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmia-

ny występują. W artykule starano się zweryfikować hipotezę, że istnieją 

zależności pomiędzy transakcjami rynkowymi, kosztami transformacji i ko-

sztami transakcyjnymi a procesami ewolucji organizacyjnej. Zaproponowa-
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no aby zbiór kosztów firmy przedstawić na zespolonej płaszczyźnie kosztów 

całkowitych z prostokątnym układem współrzędnych. 

Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny 

nauk prawnych. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy 

wolności organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach 

jako jednego z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Autorka od-

nosi się do roli organów państwa, w tym zwłaszcza Policji, polegającej na 

ochronie uczestników pokojowej demonstracji. W artykule odniesiono się 

także do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i kon-

sekwencji ewentualnego przekroczenia uprawnień w tym zakresie. 

Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa S. Gąsior poświęcono 

analizie zagadnienia mediacji i jej zalet w sprawach gospodarczych. Autorka 

zwraca uwagę, że pomimo skuteczności w wypracowywaniu porozumienia, 

mediacje nadal postrzegane są jako metody uzupełniające wobec sądownic-

twa powszechnego. W artykule zaprezentowano dane statystyczne udostęp-

nione przez Ministerstwo Sprawiedliwości obrazujące skalę mediacji w Pol-

sce i ich efektów w latach 2006−2018. W konkluzji Autorka zaprezentowała 

korzyści wynikające z zastosowania instytucji mediacji w przypadku zaist-

nienia konfliktu pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 

Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione 

w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników. 

 

 

Mariusz Zieliński 
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Eugeniusz SYTNYK 

WYKORZYSTANIE LICZB ZESPOLONYCH DO ANALIZY  
KONTINUUM ZMIAN ORGANIZACYJNYCH 

Streszczenie: Artykuł poświęcono rozwojowi narzędzia badawczego do analizy 

kontinuum zmian organizacyjnych. Celem artykułu jest: zidentyfikowanie zależno-

ści pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami rynko-

wymi, a także zaproponowanie, w ujęciu ogólnym, aparatu matematycznego do 

ilościowego opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną 

a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmiany wy-

stępują. Hipoteza badawcza artykułu mówi o istnieniu zależności pomiędzy transak-

cjami rynkowymi, kosztami transformacji i kosztami transakcyjnymi a procesami 

ewolucji organizacyjnej. W artykule zaproponowano przedstawienie zbioru kosztów 

na zespolonej płaszczyźnie kosztów całkowitych z prostokątnym układem współ-

rzędnych. W taki sposób można badać i prognozować falowe zmiany w strukturach 

organizacyjnych. Pozwoli to na nowe zrozumienie relacji pomiędzy strukturą orga-

nizacyjną a procesem technologicznym podczas przekształcania zasobów w produkt. 

Słowa kluczowe: koszty transakcyjne, koszty transformacji, liczby zespolone, ze-

spolona płaszczyzna kosztów całkowitych, kontinuum organizacyjne.  

USING COMPLEX NUMBERS TO ANALYZE THE CONTINUUM  
OF ORGANIZATIONAL CHANGE 

Summary: The article is devoted to development of research analyzing the continu-

um of organizational changes. The goal of the article is to identify dependencies 

between organizational component of company activities and market transactions, as 

well as proposing high level mathematical apparatus for the quantitative description 

of linkage mechanisms between organizational/institutional and material aspects of 

changes and the market environment in which those changes take place. Article 

research hypothesis represents the existence of dependencies between market trans-

actions, transformation costs and transaction costs, and the processes of organiza-

tional evolution. The article proposes to represent a set of economic costs of the 

company on complex plane of total costs within a rectangular coordinate system. 

Utilizing this approach allows to study and forecast wave changes in organizational 

structures. This will allow to have a new understanding of relationship between the 

organizational structure and the technological process when transforming resources 

into a product. 

Keywords: transaction costs, transformation costs, complex number, combined by 

the plane of total costs, organizational continuum. 
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1. WPROWADZENIE 

Jednym z aktualnych problemów współczesnego instytucjonalnego nurtu 

ekonomii jest problem organizacyjnej ewolucji gospodarki. Pomimo dużej 

ilości prac naukowych na ten temat, mechanizm zwycięstwa bardziej efek-

tywnych organizacyjnych form produkcji nad mniej efektywnymi nadal nie 

jest w pełni poznany. Oprócz tego niewystarczająco wyjaśnioną jest ogólna 

dynamika zmian organizacyjnych, a mianowicie fakt, że zmiany organiza-

cyjne w korporacjach i firmach narastają nie tylko ilościowo, ale również 

występują falowo (a nie w wyniku ciągłych i płynnych przekształceń). In-

nymi słowy, taki element współczesnego systemu społeczno-gospodarczego, 

jak zmiany organizacyjne, pozostaje bez właściwego zrozumienia. Tymcza-

sem w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił niezwykły wzrost w skali oraz 

intensywności zmian organizacyjnych w korporacjach i firmach. Na przy-

kład w Stanach Zjednoczonych 30 lat temu każda z firm zaliczanych do 100 

czołowych amerykańskich liderów biznesu przeprowadzała rocznie średnio 

1−2 transformacje na dużą skalę, a dziś liczba ta sięgnęła 20−25. 

Brak odpowiedniego naukowego zrozumienia zmian organizacyjnych 

można w dużej mierze wytłumaczyć brakiem systemowego podejścia meto-

dologicznego i narzędzia ekonometrycznego adekwatnego do wyzwania 

naukowego. Rozwój podejścia naukowego i odpowiedniego narzędzia do 

jego realizacji pozwoliłyby na dokładniejsze opisanie ewolucji organizacyj-

nej przemysłu i tzw. gospodarki postindustrialnej oraz na rozwiązywanie 

problemów teoretycznych i praktycznych, które się w niej nagromadziły.  

W szczególności, mając odpowiedzi na te pytania, można skuteczniej roz-

wiązać problem modernizacji w tzw. starych przemysłowych regionach Eu-

ropy, a w szczególności w Donbasie, którego odbudowa na dzień dzisiejszy 

jest jednym z najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych Ukrai-

ny.  

Bibliografia anglojęzyczna na temat zarządzania zmianą obejmuje około 

dwustu autorytatywnych źródeł. Znaczna liczba czasopism zagranicznych  

w całości lub częściowo zajmuje się problematyką zarządzania zmianami  

w organizacji, w tym: Journal of Organizational Change Management, Jour-

nal of Management Development, Leadership & Organization Development 

Journal, European Management Journal, International Journal of Operations 

& Production Management, International Journal of Quality and Reliability 

Management itp. 

Jednocześnie, jak słusznie zauważa A. Carienko, „istniejące źródła za-

wierają wiele praktycznych pomysłów i porad, które jednak nie pomagają  

w wypracowaniu wspólnego rozumienia procesu zmian organizacyjnych. ... 

Istniejące koncepcje zwykle opisują niezbędne, ale niewystarczające warun-

ki do efektywnego wdrażania zmian ... Przy obfitości artykułów dotyczących 
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zarządzania zmianą tylko niewielka część pomaga zrozumieć, jak i co należy 

zmienić” [Carienko 2013: 165]. 

Jeśli mówimy o programach szkoleniowych z zakresu zarządzania zmia-

nami w organizacji, przygotowywanych w ramach różnych szkoleń i konsul-

tacji, to należy zauważyć, że ich treść jest bardzo zróżnicowana i nie ma 

wspólnego trzonu. W niektórych przypadkach szkoleni uczą się instrumen-

talnych koncepcji poprawy efektywności biznesowej, w innych − procesu 

transformacji poprzez opis etapów. Przy tym pozostaje bez odpowiedzi py-

tanie, co właściwie należy zmienić. Odpowiedzi udzielane są raczej na pyta-

nia „dlaczego?” i „jak?”. Innymi słowy, w tej chwili nie ma jeszcze wspólnej 

terminologii i nie ma jasnej definicji zarządzania zmianami w organizacji. 

Należy szczególnie podkreślić, że na dziś nie ma satysfakcjonujących wyja-

śnień co do mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjo-

nalną a wartościową stronami zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym 

te zmiany występują. 

Główna hipoteza badawcza artykułu brzmi: istnieją zależności pomiędzy 

transakcjami rynkowym, kosztami transformacji i kosztami transakcyjnymi  

a procesami ewolucji organizacyjnej. 

Celem artykułu jest: zidentyfikowanie zależności pomiędzy organizacyj-

nym składnikiem działania firmy a transakcjami rynkowymi, a także zapropo-

nowanie, w ujęciu ogólnym, aparatu matematycznego do ilościowego opisu 

mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną a warto-

ściową stronami zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmiany wy-

stępują. 

2. PREZENTACJA GŁÓWNEGO MATERIAŁU BADAWCZEGO 

Wśród autorów zajmujących się identyfikacją zależności pomiędzy pro-

cesami organizacyjnymi firmy a stworzoną wartością, można wyróżnić dwa 

główne nurty naukowe.  

Pierwszy z nich polega na tym, że procesy organizacyjne oraz procesy 

tworzenia kosztów i wartości są rozpatrywane w oderwaniu od siebie. Jest to 

typowe dla większości przedstawicieli tzw. Nowej Instytucjonalnej Teorii 

Ekonomicznej (NITE). Jednocześnie należy zauważyć, że współczesna myśl 

ekonomiczna jest już bliska zrozumienia, że nie opłaca się rozpatrywanie 

tych dwóch podmiotów w oderwaniu od siebie, a „teoretyczna przepaść po-

między procesami organizacyjnymi a wartościowymi, zainicjowaną przez 

przedstawicieli NITE jest sztuczną” [Biełousenko 2006: 29]. 

Drugi nurt naukowy jest taki, że procesy organizacyjne zachodzące  

w firmie i procesy tworzenia wartości są rozpatrywane w powiązaniu do 

siebie. Podsumowując różne prace związane z drugim nurtem, należy zau-

ważyć, że istnieje znaczna różnorodność punktów widzenia i podejść nau-

kowych do tego problemu. Jednak można stwierdzić, że prowadzone badania 
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pokazały nie tylko ścisłe powiązanie, ale także autonomię procesów organi-

zacyjnych w przedsiębiorstwie od procesów transakcji rynkowych. 

Aby zrozumieć tę autonomię i odmienność organizacyjnego komponentu 

firmy od sfery transakcji rynkowych, a jednocześnie ich wzajemne powiąza-

nia, warto zwrócić uwagę na pracę M. Dietricha. Autor postuluje w nich 

fundamentalnie ważne założenie, według którego traktuje firmę nie tylko 

jako źródło kosztów, ale także jako źródło korzyści i przychodów (revenu-

es), a transakcje z kolei nie są czymś danym i niezmiennym, ale przeciwnie, 

zmieniają się w zależności od koordynującego je mechanizmu zarządzania. 

Takie podejście naukowe pozwala stwierdzić, że nawet jeśli organizacyjne 

koszty (i związane z nimi koszty transakcyjne) są wyższe niż rynkowe, to 

niekoniecznie doprowadzi to do zastąpienia firmy przez rynek, gdyż organi-

zacja tworzy dodatkowe korzyści, które przekraczają jej własne koszty: 

„W dynamicznym środowisku (…) wolnego rynku struktury rządzące 

mogą uzyskać prawo do istnienia z tytułu przewagi wygód (dochodów), 

podczas gdy związane z nimi koszty mogą ulec zmianie lub pozostać nie-

zmienione ... Korzyści tego rodzaju opierają się na określonej formie wyko-

rzystania zasobów…” [Dietrich 1994: 4−5]. 

Innymi słowy, z pracy Dietricha wynika, że korzyści generowane przez 

organizację pełnią rolę bufora ochronnego, który chroni pewne „struktury 

rządzące” przed wahaniami kosztów rynkowych. Takie podejście oczywiście 

ma swoje ograniczenia ilościowe, ale ma prawo do istnienia. W ten sposób 

wewnętrzny „świat firmy” w sensie zasadniczym jest logicznie oddzielony 

od sfery transakcji rynkowych, a organizacja ma niezależność w pewnym 

stopniu, co oznacza inercję i autonomię niezależnego istnienia. Jednocześnie 

istnieje pewna współmierność między materią organizacyjną firmy i warto-

ścią. W przeciwnym razie organizacja nie mogłaby chronić firmę przed wa-

haniami kosztów, które mają pewną wartość. 

Poglądy M. Dietricha znajdują się w pewnym dysonansie z głównym nur-

tem NITE, w ramach którego transakcje i fazy produkcji (inaczej mówiąc 

właściwe procesy pracy, koordynacji, transportu i inne procesy) nie zależą 

od zmian w mechanizmie (strukturze) zarządzania. 

Jeśli więc porównamy poglądy M. Dietricha i jednego z założycieli NITE 

Williamsona na temat związku pomiędzy mechanizmami a strukturami za-

rządzania w teorii transakcyjnej, otrzymamy następne konkluzje. Williamson 

uważał, że transakcje i fazy produkcji (fazy produkcji w powyższym zna-

czeniu) nie zmieniają się, gdy zmienia się mechanizm (struktura) zarządza-

nia. Z kolei M. Dietrich promuje ideę, zgodnie z którą transakcje produkcji  

i między produkcji zależą od struktury zarządzania. Wydaje się to ważne dla 

dalszego rozumowania. 

Oprócz Dietricha podobną linię logiczną, która przejawiła się na wcze-

snym etapie rozwoju NITE, podjęli się Alchian i Demsets w artykule „Pro-
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dukcja, koszty informacyjne i organizacja gospodarcza” [Alchian, Demsetz 

1972: 777−795].  

Wśród badaczy zajmujących się z jednej strony związkami struktury or-

ganizacyjnej, a z drugiej strony kosztami produkcji, kosztami transakcji ryn-

kowych, można wymienić Medhoka. Medhok uważającego, że taki element 

struktury organizacyjnej, jak mechanizm koordynacji, wpływa nie tylko na 

koszty transakcji rynkowych w organizacji, ale także na koszty produkcji 

związane z jakością i procesem wykorzystania zasobów, zwłaszcza tzw. 

kapitału ludzkiego: 

„... Chociaż większość prac nad kosztami transakcyjnymi koncentrowało 

się na kosztach związanych z wymianą rynkową, większość decyzji doty-

czących zakupu lub produkcji przypisywano wahaniom kosztów organiza-

cyjnych, z których większość musi być związana z różnicami w umiejętno-

ściach i wiedzy” [Madhok 2002: 540]. Ponadto Medhok stara się oszacować 

wpływ kosztów produkcji i transakcji w procesie podejmowania decyzji 

odnośnie zakupu lub produkcji, a dokładniej na wyniki tego typu decyzji. 

„Walker i Weber (1984) stwierdzili, że zarówno koszty produkcji, jak  

i koszty transakcyjne są znaczące przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

zakupu lub produkcji, chociaż koszty produkcji przewyższają koszty trans-

akcyjne…” [Madhok 2002: 540]. 

Jednak, jak widać z cytowanego tekstu, stosunek Medhoka nie wygląda 

na zbyt ścisły matematycznie i zawiera słowa typu „przeważają”, bez jedno-

znacznej odpowiedzi na pytanie „Na ile przeważają?” i „Dlaczego?”. 

Generalnie mówiąc o ilościowej stronie zagadnienia, czyli o możliwości 

ilościowego pomiaru procesów instytucjonalno-ekonomicznych zachodzą-

cych w firmie, czy raczej mierzenia wydarzeń w kontinuum zmian organiza-

cyjnych, należy zwrócić uwagę na niezwykle małą liczbę opracowań nau-

kowych na ten temat. Oto co pisze na ten temat M. Biełousenko, autor ob-

szernego przeglądu teorii firmy: „Udało nam się znaleźć jedyną pracę, w 

której stopień hierarchii organizacji gospodarczych poddawany jest analizie 

empirycznej przy użyciu szeregu wskaźników ilościowych. Autorzy, włoscy 

badacze M. Colombo i M. Delmastro, zwracają uwagę na brak tego typu 

badań, pomimo ogromnej liczby prac teoretycznych poświęconych temu 

właśnie parametrowi (hierarchii – E. Sytnyk) organizacji [Biełousenko 2006: 

16]. 

Należy powiedzieć, że stopień hierarchii organizacji gospodarczych jest 

jednym z nielicznych obszarów, w których podejmuje się próby analizy em-

pirycznej za pomocą wskaźników ilościowych, w innych przypadkach jest to 

w ujęciu tylko opisowym. U wspomnianych wcześniej Colombo i Delmastro 

analiza ilościowa ogranicza się jedynie do wyliczenia poziomów władzy  

w firmie i podziału uprawnień („decision-making right” [Colombo, Delma-

stro 1999: 257−258]), a mianowicie do podjęcia sześciu strategicznych de-
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cyzji dotyczących produkcji i organizacji (zakup poszczególnych elementów 

wyposażenia i dużego sprzętu produkcyjnego, wprowadzenie nowych tech-

nologii, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie indywidualnych  

i zbiorowych bodźców, awansowanie osób na szczeblach kariery) metodą 

badań opinii menedżerów przedsiębiorstw. To zdecydowanie za mało, aby 

rozwiązać problemy ilościowego pomiaru zmian organizacyjnych. 

Kolejny problemem jest brak stabilnej definicji kosztów transakcyjnych, 

w związku z czym niektórzy badacze nazywają je „zdecydowanie mglistą 

istotą”. 

Podsumowując, z jednej strony organizacja (tutaj w znaczeniu organiza-

cyjnej oraz instytucjonalnej struktury jakiejkolwiek korporacji i firmy) jest 

logicznie wystarczająco oddzielona od transakcji rynkowych, aby uznać jej 

sferę za specyficzną i względnie autonomiczną. Z drugiej strony, procesy 

organizacyjne w firmie są powiązane ze sferą transakcji rynkowych, podczas 

gdy mechanizmy takiego powiązania, a zwłaszcza wzajemny wpływ trans-

akcji rynkowych, kosztów transakcji i transformacji na procesy ewolucji 

organizacyjnej we współczesnej ekonomii nie zostały dostatecznie zidenty-

fikowane oraz matematycznie sformalizowane. Aby rozwiązać ten problem, 

proponuję moją hipotezę. 

Krótkie sformułowanie hipotezy pomocniczej: zbiór wartości kosz- 

tów transakcyjnych bezpośrednio wpływających na zmiany organizacyjne  

i w sensie matematycznym leży nad osią liczb rzeczywistych, jeśli weźmie-

my pod uwagę oś wartości kosztów zwykłych. Dlatego w celu uwzględnie-

nia kosztów transakcyjnych proponuję wprowadzić dodatkową oś współ-

rzędnych prostopadłą do zbioru rzeczywistych wartości kosztów ekono-

micznych. Ruch wzdłuż tej dodatkowej poza wartościowej organizacyjnej 

osi ukazuje wielkość impulsu organizacyjnego doskonalenia instytucji (kor-

poracji, firmy). Z kolei w przyszłości można dojść do ściśle matematycznie 

sformalizowanej wielkości dynamiki organizacyjnej i sprawności instytucjo-

nalnej organizacji. 

Innymi słowy, najwłaściwszym narzędziem do eliminacji niejednoznacz-

ności związanych z kosztami transakcyjnymi jest wykorzystanie liczb zespo-

lonych. Koszty transakcji można zapisać w ogólnie przyjętej matematycznej 

postaci liczby urojonej, a koszty całkowite odpowiednio w postaci liczby 

zespolonej x = y + bi. 

Za pomocą liczb zespolonych można zmienić postać tzw. Formuły Dem-

setza. Z ogólnie przyjętej formy: 

Co = Ctf + Cm + Ctc [Biełousenko 2004: 23] 

Gdzie: 

Co − całkowite koszty produkcji; 

Ctf − koszty transformacji; 
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Cm − managerial costs [Demsetz 2001: 237] − koszty zarządzania (orga-

nizacyjne koszty); 

CTC − koszty transakcji. 

Można przejść do pisania Formuły Demsetza za pomocą liczb zespolo-

nych: 

Cg = Ctfm + Ctc * i 

Gdzie: 

Cg − całkowite koszty produkcji; 

Ctfm − suma kosztów transformacji i zarządzania pod względem wartości; 

Ctc − koszty transakcji; 

i − jest liczbą urojoną. 

Zespolona płaszczyzna kosztów całkowitych. Aby odpowiedzieć na pyta-

nie o ekonomicznym sensie liczby zespolonej w kontekście opisanym powy-

żej, wprowadzę pojęcie zespolonej płaszczyzny kosztów całkowitych. Kosz-

ty całkowite można przedstawić na płaszczyźnie z prostokątnym układem 

współrzędnych: liczba Cg = Ctfm + Ctc * i odpowiada punktowi na płaszczyź-

nie o określonych współrzędnych, a także wektorowi promienia łączącego 

początek z tym punktem. Nazwę taką płaszczyznę Zespoloną płaszczyzną 

kosztów całkowitych (ZPKC). Wartości całkowitych kosztów są na niej 

umieszczone na osi poziomej, jednostka urojona jest przedstawiona przez 

jednostkę na osi pionowej. Osie poziome i pionowe będą nazywane odpo-

wiednio osiami rzeczywistymi i urojonymi. 

Cały zbiór całkowitych kosztów korporacji lub firmy można przedstawić 

na zespolonej płaszczyźnie, na której wartości kosztów w rynkowym sensie 

tego pojęcia zostaną zdeponowane na osi rzeczywistej, a jednostki specjalne, 

rozumiane jako jednostki zmiany w kontinuum organizacyjnym − na osi 

dodatkowej lub wyimaginowanej. Oprócz tego jest możliwa projekcja kosz-

tów transakcyjnych na sferę organizacji wewnątrzfirmowej. Koncepcja ta 

nadal wymaga wyjaśnienia. 

Korzystając z zaproponowanego modelu, możliwe będzie lepsze zrozu-

mienie sił napędowych zmian organizacyjnych w korporacjach i firmach 

poprzez powiązanie ich z kosztami transakcyjnymi i innymi z wykorzysta-

niem funkcji zespolonych zmiennej. To z kolei doprowadzi do nowego zro-

zumienia relacji między strukturą organizacyjną a procesem technologicz-

nym podczas przekształcania zasobów w produkt oraz docelowo pozwoli na 

wypracowanie niezbędnego wsparcia instytucjonalnego dla procesów tech-

nologicznej i społecznej modernizacji dawnych przemysłowych regionów 

Ukrainy i nie tylko. 
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3. ZAKOŃCZENIE 

Cały zestaw kosztów całkowitych korporacji lub firmy można przedsta-

wić na zespolonej płaszczyźnie, na której wartości kosztów w ogólnie przy-

jętym, rynkowym sensie tego pojęcia zostaną zdeponowane na osi rzeczywi-

stej, a jednostki specjalne, rozumiane jako jednostki zmiany w kontinuum 

organizacyjnym, na osi dodatkowej, czyli urojonej. 

Wykorzystując możliwości jakie daje aparat matematyczny liczb zespo-

lonych, można badać falowe zmiany w strukturach organizacyjnych firm  

i korporacji, a także prognozować dynamikę zmian organizacyjnych na 

określoną perspektywę. 

Pozwoli to na nowe zrozumienie relacji między strukturą organizacyjną  

a procesem technologicznym podczas przekształcania zasobów w produkt,  

a docelowo na wypracowanie niezbędnego wsparcia instytucjonalnego dla 

procesów modernizacji technologicznej i społecznej starych regionów prze-

mysłowych. 
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