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problemy metodologii normatywnej 
w naukach o zarządzaniu 

Marek Ciesielski

wprowadzenie 

artykulezprzyjętozpunktzwidzeniaz„użytkow-
nika”z metodologii,z az więcz głównyz akcentz
położonoznazjejzfunkcjęznormatywną .zTakiez

spojrzeniezjestzpotrzebne,zbozwzwieluzobszarachznaukz
ozzarządzaniuzwystępujezwidocznyzbrakzkomunikacjiz
międzyz metodologamiz az badaczamiz rzeczywistościz
gospodarczej .zMożnazwięczobawiaćzsię,zżezzaleceniaz
metodologówzwywierająz zbytzmałyzwpływznazbada-
nia .z Dlategoz teżz sformułowanoz tuz wiązkęz wzajem-
niezpowiązanychzpytańzdozmetodologów .zNiez sąz toz
wzwiększościz pytaniaz nowe,z alez odpowiedziz nazniez
wcalezniez sąz oczywiste,zwzkażdymzraziezdlaz osobyz
niespecjalizującejzsięzwzmetodologii .zNiezskierowanoz
ichzjednakzwprost,zbozwpierwztrzebazuporządkowaćz
pewnez –z opisanezwz artykulez –z kwestiez wz samychz
naukachz oz zarządzaniu .z Trudnoz tuz sięz poruszać,z
iztoznieztylkozdlatego,zżezautorzartykułuzzajmujeznaz
tymz poluz pozycjęz amatora .z Niemniejz gołymz okiemz
widaćzpewnezproblemy .zWspomnianezuporządkowa-
niezmusizprzyjąćzformęzdyskusjizwzramachzdyscypli-
ny,zazjegozrezultatemzpowinnozbyćzchoćbyzwzmiaręz
jednolitezstanowiskozodnośniezdozzawartychzwzarty-
kulez –z iz związanychz zz nimiz –z pytań .z Dopieroz poz
sprecyzowaniuztakiegozstanowiskazizjednoznacznymz
określeniuzproblemówzprzyjdziezczasznazwzmożoną,z
kierowanąz iz zdecydowanązkonfrontacjęzmetodologiiz
zzpraktykąznaukową .z

Postulatz zbliżeniaz metodologiiz doz praktykiz ba-
dawczejz wydajez sięz sensowny,z tymz niemniejz sąz tuz
wątpliwości .zWspomaganez zbliżeniez naukz oz zarzą-
dzaniuzizmetodologiizmożezprzecieżzprzynieśćzmier-
nezrezultaty,zniewartezkoniecznegozwysiłku .zNiezmaz
pewności,z czyz podnoszonez tuz kwestiezniez sązwyol-
brzymione .zAzwięcztrzebazpamiętaćzozstarejzzasadziez
obowiązującejzwzweterynarii,zazbliskiejztakżeznaukomz
ekonomicznym:zlekarstwozniezmożezbyćzdroższezodz
konia .zNiezwolnoz tymz samymz zakładaćz zz góry,z żez
tazkonkretnazdyscyplinaznaukowazpotrzebujezwięcejz
wiedzyzmetodologicznej,z izżezsąztuzpotrzebnezdzia-
łaniaz naz dużąz skalę .z Przecieżz wiedzaz taz jestz dziśz
dostępna,z azwięcz byćzmożez to,z coz jest,zwystarczy .zz
Nazpewnozdozniektórychzodpowiedzizmożnazbyłobyz
dojść,zstudiujączpracezmetodologiczne .zNiezprzekre-
ślaztozjednakzsensuzbezpośredniejzkonfrontacjizprak-
tykizbadawczejziznormzmetodologicznych .z

Wzartykulezskoncentrowanozsięzwięcznazrelacji:z
metodologiaz normatywnaz –z badaniaz wz naukachz
ozzarządzaniu .zWybranozproblemy,zktórezwydajązsięz
najważniejszezdlazodbiorcyzwiedzyzmetodologicznej .zz

Przedez wszystkimz możliwośćz formułowaniazz
twierdzeńzizbudowyzteoriizorazzzakreszichzstosowal-
ności,zzdolnośćzdozformułowaniazkonkretnejzwiedzyz
postulatywnejz izwpływzpraktykiz iz całegozotoczeniaz
biznesowegoz naz naukiz oz zarządzaniu .z Postawionoz
tymz samymz pytanie:z cozwynikaz zz faktu,z żez naukiz
oz zarządzaniuz razz sąz uważanez zaz naukę,z razz zaz
sztukę?zPrzyjętoz podejściez krytyczne .zNiestetyz niez
byłaz możliwaz pełnaz prezentacjaz ujętychz wz tytulez
problemów .z Stądz tekstz tenz maz wz dużymz stopniuz
charakterzwypisów .zPodstawązwiększościz rozważańz
sązobserwacjezjednejzosoby,zcozoczywiściezwzmacniaz
wspomnianyzpostulatzkoniecznościzdyskusjizizsyste-
matyzacjizporuszanychzkwestii .zRozważaniazogólnez
uzupełnionozargumentemza rebours .zJestznimzana-
lizazprzypadkuzozcharakterzezostrzeżenia .zOpisanoz
bowiemz fragmentz subdyscyplinyz „logistyka”,z któryz
główniez wskutekz brakuz refleksjiz metodologicznejz
znalazłzsięzwzślepymzzaułku .zWartozsięztemuzprzyj-
rzeć,zgdyżzpodobnezzjawiskazmożnazzaobserwowaćz
takżezpozazlogistyką .z

polaryzacja perspektywy metodologicznej 

tosunekz badaczyz doz metodologiiz jestz
dziwniez spolaryzowany .z Poz pierwsze,z
wznaukachzozzarządzaniuzczęstozsięgazsięz

dozmetodologiiz odnoszącejz sięzdozprawzogólnychz
(bezwyjątkowych),z czyliz doz twierdzeńz uniwersal-
nychzizogólnychzhistorycznych .zNatomiastzwzprak-
tycez badawczejz wz tejz dyscypliniez formułujez sięz
–z iz chybazwłaśniezpowinnozsięz formułowaćz–zcoz
najwyżejztwierdzeniazempirycznezozmałejzogólno-
ści1) .zWzliteraturzezwskazujezsięznazgeneralizacjez
historycznez iz twierdzeniaz lokalizacyjnez jakozwła-
ściwez dlaz naukz społecznych,z wz tymz oczywiście,z
aznawetzwzszczególnościzdlaznaukzozzarządzaniu .z
Majązoneznajczęściejzpostaćztwierdzeńzszczegóło-
wychz–zwzznaczeniuzwypowiedzizzzmałymzkwanty-
fikatorem .zDziwizwięczrzadkiezpodkreślaniezogra-
niczeńz czasowychz iz przestrzennychz generalizacjiz
historycznych,z az takżez traktowanie,z jakz uniwer-
salnych,ztwierdzeń,zwzktórychzcozprawdazpodmiotz
zdaniazogólnegozjestzterminemzuniwersalnym,zalez
orzecznikzterminemzhistorycznym . Nadtozpomijaz
sięzoczywistyzfakt,zżezpoziomzuzasadnieniaztwier-
dzeńznaukzozzarządzaniuz jestzzz istotyzniższyzniżz
tenzpoziomzwzekonomiizizwzwieluzinnychznaukachz
społecznych .z Natomiastz częśćz badaczyz jakbyz niez
akceptujez tejz sytuacjiz orazz ofertyz metodologicz-
nejz dlaz twierdzeńz oz niskimz poziomiez ogólnościz,
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iz odwołujez sięzdozpojęćz izkoncepcjiznajlepiejz roz-
winiętychz naukz empirycznych .z Doz generalizacjiz
historycznychz iz twierdzeńz lokalizacyjnychz sto-
sujez sięz podejściez właściwez dlaz twierdzeń ściślez
ogólnych .zProwadziztozdozlicznychznieporozumień .zz
Trudnozwówczasznazprzykładzocenićzstopieńzuza-
sadnieniaztwierdzenia .z

Drugaz zauważalnaz iz zwartaz grupaz toz badacze,z
którzyzwzogólezniezdbajązozmetodologięzlubzjązwy-
raźniezlekceważą .zMożezdlatego,zżezjawizimzsięzonaz
jakoz zbiórz twierdzeńz iz wytycznychz wyższejz rangi,z
nieodnoszącyz sięz doz codziennejz pracyz naukowejz
iz nieprzydatnyz niez tylkoz doz rozwiązywaniaz pro-
blemówz funkcjonowaniaz przedsiębiorstwaz czyz pro-
jektowaniaz sieciz gospodarczej,z alez iz formułowaniaz
twierdzeńz wz tymz zakresie .z Wydajez sięz nadto,z żez
wz tejz grupiezpanujezprzekonanie,z żezbadaczzmożez
formułowaćzcennez twierdzeniaz izwartościowezzale-
ceniazwzzakresiezzarządzaniazbezzgłębszejzrefleksjiz
metodologicznej .zNiekiedyziztakzsięzzdarza,zzzregułyz
przyznaśladowaniuzpostępowaniazinnych2) .zTakzczyz
inaczejzmetodologiazniezjestzzbytzpopularnazwzwieluz
obszarachzbadańznaukzozzarządzaniu .zWzskrajnychz
przypadkachzmożnaz zaobserwowaćz nawetzmetodo-
logiofobię,z az takżezmarkowaniez rozważańzmetodo-
logicznych3) .z

Przyz takiejz polaryzacjiz rodziz sięz wręczz pytanie:z
czyzwznaukachzozzarządzaniuzjestzpotrzebnazwzogólez
jakaśz metodologia?z Możez wystarcząz zdrowyz rozsą-
dekzizwybranezpodstawowezzasadyzlogiki .zTazkwestiaz
musiz byćz jasnoz postawiona,z abyz uniknąćz sytuacji,z
wzktórychzrozprawyznaukowezozinstrumenciezzarzą-
dzaniaz zawierająz zupełniez niepotrzebniez hipotezy,z
próbyzweryfikacjiz opartez naz indukcjiz iz twierdzeniaz
oznieokreślonymzpoziomiezogólności,zazpracezodno-
szącezsięzwłaśniezdoztwierdzeńzozdużymzstopniuzogól-
nościzniezzawierająznawetztakzpodstawowychzelemen-
tów,zjakzempirycznezzałożeniazmetody .zWzsumiezrazz
jestzzazdużo,zazrazzzazmałozpodstawzmetodologicz-
nych .zTozwskazujeznaznastępnezoczywiste,zalezwcalez
niezretoryczne,zpytanie:zczyznaukowieczwyposażonyz
wz gruntownąz wiedzęz metodologicznąz osiągniez za-
wszez oz wielez więcej?z Czyz lekceważącz metodologię,z
azwzszczególnościzmetodologięznormatywną,zzawszez
cośz ważnegoz sięz traci?z Wydajez się,z żez pytaniaz tez
dotyczązwznajwiększymzstopniuz subdyscyplinznaukz
ozzarządzaniu,zalezmożeztozbyćzzłudzenie;zwzsubdy-
scyplinachzwspomnianez problemyznajlepiejz bowiemz
widać .zTozwłaśniezzadecydowałozozwyborzez logisty-
kizjakozprzedmiotuzdozopisuzskutkówzlekceważenia,z
możeznawetzniezsamejzmetodologii,zalezrefleksjiznadz
jejzprzydatnością .z

Niezjestzteżzwykluczone,zżezpozprostuzczęśćzbada-
czyzniezpotrafizkorzystaćzzzcennegozdorobku .zAzmożez
tozmetodolodzyzzamykajązsięzwzwieżachzzzkościzsło-
niowejzizniezwkładajązdośćzwysiłkuzwzpropagowaniez
wiedzyz potrzebnejz pracownikomz nauki .z Wartoz teżz
zastanowićzsię,zczyzbarierznieztworzyztrudnyzjęzyk .z
Az możez problememz jestz różnorodnośćz iz niejedno-
znacznośćz wiedzyz metodologicznej,z wz tymz wiedzyz
normatywnej .z Autorzyz używająz przecieżz różnychz
pojęćzizróżniezjezrozumieją .zNawetzsłowoz„weryfika-
cja”zmazcoznajmniejzdwazznaczenia:zsprawdzaniezlubz
uzasadnianiezalbozkonfirmacja .zPodobniezjestzzzkon-
cepcjamiz iz zaleceniamiz metodologicznymi .z Możez
metodologiaz normatywnaz powinnaz byćz bardziejzz

normatywna .z Czyz wz przypadkuz takiejz dyscypliny,z
jakznaukizozzarządzaniuzmożnazoczekiwaćzkomplet-
nejzmetodologiizszczegółowej?z

relacje z praktyką i otoczeniem 

ozważajączkwestięzwykorzystaniazmetodolo-
giizwznaukachzozzarządzaniu,ztrzebazpamię-
tać,zżez„zarządzanieznieztworzyzjednolitegoz

paradygmatu,zzespołu teoriizizmetodologii,zleczzjestz
swoistązdżungląz różnychzkoncepcji”4) .zWielez zznichz
staje sięzjedyniezprzemijającązmodą,zlansowanązprzezz
„guru”zzarządzania,zfirmyzdoradczezczyzteżzośrodkiz
akademickie .zTrzebazwięczzastanowićzsię,zczyzoma-
wianezkwestiezmetodologicznezmajązzwiązekzzzwada-
mizprzypisywanymiznaukomzozzarządzaniu .zWznaj-
ostrzejszejzformiezwadyztezprzedstawiajązsięztak5):z
zz niezdolnośćzdozkrytycyzmu,z
zz stosowaniezpogmatwanejzterminologii,z
zz rzadkiezwznoszeniezsięzpozazzdrowyzrozsądek,z
zz ulotnośćzizwielkazliczbazsprzeczności .z

Wadyztezutrzymujązsię,zmimozżezwzżadnejzinnejz
dyscyplinieznaukowejzniezmożnaztakzszybkozspraw-
dzićzteoriizizkoncepcji6) .zByćzmożezwzjakimśzstopniuz
wyliczonez wadyz wynikająz zez sposobuz traktowaniaz
metodologii .zOdwracającztęzzależność,zmożnazposta-
wićzpytanie:zczyzwspomnianezwadyzmożnazbyzosła-
bićzpoprzezzwysiłekzwzobszarzezmetodologii?z

Wiedzazpostulatywnazzzzakresuznaukzozzarzą-
dzaniuzwzujęciuzilościowymzjestzznaczna .zWiedzazod-
noszącazsięzdozkoncepcjizizstrategiizjestzwzpewnymz
stopniuzskażonazwadą,zokreślonązwyżejzjakozulot-
nośćzizwielkazliczbazsprzeczności .zNazprzykładznaj-
bardziejzznanezkoncepcjezzarządzania:zSystemzPro-
dukcyjnyzToyoty,zBusiness Process Reengineering,z
Lean Management,zAgile Management,zTotal Quality 
ManagementzizKaizen,zzawierajązwzróżnychzkombi-
nacjachzwzznacznymzstopniuztęzsamązwiedzęziztez
samezpostulaty .zWzliteraturzezwskazujezsięzróżnez
przyczynyzwadznaukzozzarządzaniu:zinteresyzfirmz
konsultingowych,z politykęz uniwersytetów,z przy-
muszpublikowaniazitd .7) .zZzdrugiejzstronyzpowstałoz
izpowstajezbardzozdużozużytecznychzinstrumentówz
zarządzania .zTakzwięcznależyzwysokozocenićzwie-
dzęzpostulatywnązstworzonązprzezznaukizozzarzą-
dzaniu .zNatomiastzwiedzazteoretycznazjestzniedo-
statecznaz iznieusystematyzowana .zPojawiazsięz tuz
pytanie:zczyzrozwójzlubzraczejzniedorozwójzwiedzyz
teoretycznejzmazwyraźnyzwpływznazwiedzęzpostu-
latywną?zNadtoztrzebazprzywołaćzpostawionyz jużz
problem,z czyz ulepszeniez metodologiiz podniesiez
znaczniezwartośćzteorii .zTenzskomplikowanyzzbiórz
zależnościz jestz zawartyz zresztązwz prostymz pyta-
niu,z formułowanymz niekiedyz przezz praktyków:z
czyz doz tworzeniaz solidnejz wiedzyz postulatywnejz
sąz potrzebnez badania,z twierdzeniaz orazz teorie,z
azwzkońcuztakżezregułyzmetodologiczne?z

Wz świetlezwszystkichz powyższychzuwagz trzebaz
rozwinąćzwcześniejszez pytania:zmożez jestz potrzeb-
nazjakaśzprzystosowanazizuproszczonazmetodologiaz
dlaz tejzdyscypliny?zCzyz formułowaniezbardzozkon-
kretnychz zaleceńz metodologicznychz jestz możliwe?z
Jakz oceniaćz badaniaz iz wiedzęz wz tejz dyscyplinie?z
Nadtozwiadomo,z żezniezmaz jednoznacznejzgranicyz
międzyzekonomiązaznaukamizozzarządzaniu .zDoty-
czyz tozmiędzyz innymizpolazbadawczegoz izpodstawz

PO 10.indb   4 15/10/2012   09:42



organizacji 10/2012 5

teoretycznych .zWartozwięczsformułowaćzdodatkowez
pytanie:zczyzproblemyzzzdemarkacjązprzenoszązsięz
nazkwestiezmetodologiczne?zTazsprawazzasługujeznaz
odrębnezopracowanie .z

ostrzeżenie 
 
iekiedyzzdarzazsię,zżezbrakztroskizozpopraw-
nośćzmetodologicznązprowadzizdozwynatu-
rzeniazjakiegośzfragmentuznauki .zTakizprzy-

padekz możnaz zaobserwowaćz wz Polscez wz obszarzez
logistyki .zWzlogistyce,zważnejzizszybkozrozwijającejz
sięzsubdyscyplinieznaukzozzarządzaniu,zniezależniez
odz cennychz badańz iz publikacjiz obserwujez sięz nurtz
polegającyznazpowstawaniuzbezwartościowejzwiedzy .z
Zjawiskoztozmazbardzozinteresującązpostać .zPrzedez
wszystkimzobejmujezgeneralnązucieczkęzodzmetodo-
logiizizpowiązańzzzbadaniamizwzskalizinnychzsubdy-
scyplin,z odz całejz dyscyplinyz iz całejz dziedzinyznaukz
ekonomicznych,z niezmówiącz jużz oz innychznaukachz
społecznych .zTozstanowizpunktzwyjściazdozstworze-
niazenklawy,zwzktórejzwspółwystępująztrzyzzjawiska:z
zz tworzyz sięzwarstwęz pseudoteoretyczną,z sprowa-

dzającąz sięz doz niepotrzebnychz iz niejasnychz pojęć,z
ułomnychzdefinicjizizdziwnychztwierdzeń;z
zz dowodziz sięzwyjątkowościz tejz subdyscyplinyz po-

przezz przypisywaniez jejzmonopoluznazpowszechniez
znanezkoncepcje;z
zz dążyzsięzdozizolacjizlogistykizizdoznadaniazjejzran-

gizsamodzielnejzdyscyplinyzlubzwręczznauki .z
Tworzenieznieostrychzizwieloznacznychzpojęćzidziez

wzparzezzzformułowaniemzwielkiejz liczbyztwierdzeńz
eliptycznychz –z wz znaczeniuz twierdzeńz nierozstrzy-
galnychzprzezzswojąznieokreśloność,znp .:z„kooperacjaz
zastępujezkonkurencję” .zTowarzyszyztemuzwybiórczez
podejściez doz metodologii .z Akceptujez sięz nieliczne,z
konkretne,zwybranezelementyzmetodologii,zzarównoz
opisowej,zjakziznormatywnej,znp .zmetodologięznauko-
wychzprogramówzbadawczychzI .zLakatosa8) .z

Tozsamozzadaniezspełniazformułowaniezdefinicjiz
zawierającychzwzterminiezokreślającymzniepotrzebnez
informacje .zWzliteraturzezlogistycznejzzzzakresuzza-
rządzaniazłańcuchamizdostawzprzyjętozbłędnązpostaćz
definicji .zKażdyzzzautorówzdefinicjizłańcuchazdostawz
starazsięzzawrzećzcośzoryginalnegozwzdefiniensie,zza-
miastzskupićzsięznazistociezdefinicji9) .zWztenzsposóbz
sformułowanozsto,zazmożezizwięcejzdefinicjizłańcuchaz
dostaw,zktóryzjestzpozprostuzrodzajemzsiecizgospodar-
czej,zczylizzbioremzorganizacjizizrelacjizmiędzyznimi,z
wzktórymzorganizacjezpozostajązwzrelacji:zdostawcaz
–zodbiorca .zTozbardzozniepokojącyzfakt,zżezcałaz la-
winazpublikacjizzawierającychzróżnorodneztreścizjestz
pozprostuzwynikiemzniezapoznaniazsięzichzautorówz
zzpojęciemzdefinicji .zNiekiedyzdefinicjezopierajązsięz
nazmetaforachzizhasłach,zaztozjednakzjestzcośzinnego .z

Pierwszezzezwspomnianychzwyżejztrzechzzjawisk:z
pseudoteoriazoczywiścieznicznieztworzyz izwzniczymz
niezpomaga,zdlategozteżzwztymznurciezformułujezsięz
wiedzęz postulatywnąz wz postaciz zaleceńz zapożyczo-
nychz alboz poz prostuz zaleceńz zdroworozsądkowych .z
Paradoksalnie,zmarnaz teoriazwzdużymzstopniuzniez
przeszkadzaz wz spełnianiuz postulatywnejz roliz logi-
styki .z Prawdopodobniez dlatego,z że,z podobniez jakz
wzprzypadkuzmetodologii,ztraktujezsięzjązjakzkwiatekz
dozkożucha izniktzniezodczuwaztuzpotrzebyzporządku,z
klarownościzizścisłości .z

Drugiez zjawiskoz polegaz naz przypisywaniuz oma-
wianejzsubdyscyplinieznazwyłącznośćzpodejściazpro-
cesowegozizpodejściazsystemowego,zaztakżezujęciazho-
listycznego .zTraktujezsięzjezjakozrdzeńzpodstawzme-
todycznychzlogistyki,zwyróżniającyzjązspośródznaukz
ekonomicznych,z mimoz żez sąz onez specyficznez niez
tylkoz dlazwszystkichz naukz ekonomicznych,z alez dlaz
wszystkichznaukzspołecznych .zTozzzkoleizuważazsięz
zazpodstawęzprzekonania,zżez logistykazoferujeznaj-
lepszązformułęzzarządzaniazprzedsiębiorstwem . Ta-
kiez myśleniez prowadziz doz zjawiskaz wcalez niez takz
rzadkiegoz wz naukachz społecznych,z az mianowiciez
ciągłegoz iz systematycznegoz odkrywania Ameryki .z
Towarzysząztemuzpostulatyzizopisyzwzrodzaju:zlogi-
styka powinnazmiećzwłasnązfilozofię,zalbo:zpodsta-
wyz logistykiz stworzyliz kolejno Kartezjusz,z Leibnizz
izKant10) .z

Wysiłekz pewnejz liczbyz naukowcówz koncentrujez
sięz naz wyodrębnieniuz logistykiz jakoz samodzielnejz
dyscyplinyznaukowej .zZwolennicyz takiegozdziałaniaz
zz jednejz stronyz godząz sięz zz poglądem,z żez niez maz
teoriizlogistyki11),zazzzdrugiejztwierdzą,zżezlogistykaz
znajdujez sięz wz faziez rewolucjiz naukowejz –z zmianyz
paradygmatuzwzrozumieniazKuhnaz(sic!)12) .zIzniezcho-
dziztuzozlogistykęzwzznaczeniuzlogikizmatematycznej .z
Postulatyzuznaniazlogistykizzazdyscyplinęznaukowąz
zdarzajązsięzizwzinnychzkrajach .zNigdziezjednak,ztakz
jakzwzPolsce,zniezprowadzązonezdozsformalizowanychz
działańzwz postaciz konferencji,z cykliz publikacjiz itd .z
Cozciekawe,zwztokuzakcjizemancypacyjnejzlogistykaz
jakoz dyscyplinaznaukowaz jestz określanaz poz polskuz
mianemzlogistykizstosowanej,zazpozangielskuzsłowa-
miztotal logistics13) .z

Trzebaz podkreślićz całkowitąz sprzecznośćz tychz
działańz zz potrzebązwzmocnieniaz podstawz teoretycz-
nychz logistykiz iz osadzeniaz jejz naz tlez problematykiz
siecizgospodarczych,z cozoznaczaz integracjęz zzdorob-
kiemzekonomiiziznaukzozzarządzaniu,zwztymzwzszcze-
gólnościz zz dorobkiemz tzw .z dyscyplinz praktycznych .z
Wyodrębnieniez logistykizoznaczałobyzdalszezosłabie-
niezzwiązkówzzzdyscyplinamizizsubdyscyplinamiznaukz
ekonomicznychz iz tworzeniez –z poprzezz zapożycze-
niaz –z systemuz teoretycznegoz wokółz nieistniejącegoz
rdzenia .zFormalnezuznaniezlogistykizzazsamodzielnąz
dyscyplinęznaukowązjestzmałozprawdopodobne .zSkut-
kiz omawianejz tendencjizmogąz byćz jednakz poważne .z
Niezograniczająz sięzonezdozstratyzczasuz izwysiłkówz
naukowców .zMogązteżzpolegaćznazosłabieniuzdziałańz
zmierzającychz doz systematyzacjiz podstawz teoretycz-
nychzlogistyki .z

Wartozpodkreślić,z żez opisanezwyżejz trzyz zjawi-
skaz tworząz doskonałyz system,z małoz wrażliwyz naz
krytykęz iz zdolnyz doz przetrwaniaz różnychz rewolu-
cjiznaukowych,zaznawetzizdozrozwoju .zMarnujezsięz
czaszizpieniądze .zObserwujezsięzswoistezzagubienie,z
szczególniezwzprzypadkuzmłodychzbadaczy .zDziałaztuz
prawidłowośćzsformułowanazprzezzH .L .zMenckena,z
az spopularyzowanaz przezz N .z Postmana:z „Niez ist-
niejez twierdzeniez takzgłupie,zżebyzniezmożnazbyłoz
znaleźćzprofesora,zktóryzbyzwzniezniezuwierzył”14) .z
Az przecieżz byćz możez wystarczyłabyz podstawowaz
wiedzaz metodologiczna,z byz uzdrowićz sytuację .z Toz
zdaniez narzucaz ostatniez jużz pytanie,z wychodzącez
pozazwcześniejszezrozważania,zalezzznimizzwiązane:z
jakzprzybliżyćzmetodologięz dozbadańznazpoziomiez
subdyscyplinznaukzozzarządzaniu?z ,
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podsumowanie

iedostatkiz metodologicznez prowadząz doz
bardzoz niekorzystnychz zjawisk .z Zz pozycjiz
zwykłegoz badaczaz niez możnaz postulowaćz

ulepszeniaz metodologiiz opisowejz czyz normatywnej .z
Widocznazjestzjednakzpotrzebazulepszeniazzwiązkówz
międzyzwytwórcamizizodbiorcamizpostulatówzmetodo-
logicznych .zAnizsłabośćzdyscypliny,zanizprzedmiotzba-
dań,zanizwpływzbiznesu,zanizzjawiskozmódzizfanaberiiz
wznaukachzozzarządzaniuzniezwyjaśniająziztymzsamymz
niezusprawiedliwiajązbrakuzodpowiednichzrelacji .z

Wz świetlez powyższychz rozważańz najważniejszez
stajezsięzpytaniezozpotrzebęzuściśleniazzaleceńzme-
todologicznych .zSązonezpotrzebne,zczyzniezsą?zMożez
doprowadzązdozzubożeniazbadańzizżyciaznaukowego .z
Wz opracowaniuz poświęconymz habilitacjomz wz na-
ukachz oz zarządzaniuz przedstawionozpropozycjez ta-
kichzzaleceńzogólnychzizszczegółowych15) .zPozniewiel-
kichzzmianach,zzwiązanychzzzrozszerzeniemzobszaruz
odniesieniazdozwszystkichzbadańzwzomawianejzdys-
cyplinieznaukowej,zprezentujązsięzoneznastępująco:z
Założenia ogólne:zz
z� Pluralizmzmetodologicznyz(bezzmetodologiizfunda-

mentalistycznej),ztriangulacjaz(różnezmetodyki,zmeto-
dyz–zzzdowartościowaniemzmetodzjakościowych,zróżnez
źródła,zróżnizbadacze,zcyklicznyzproceszprzybliżania) .z
z� Kumulatywnyzwzorzeczrozwojuznaukzozzarządza-

niu,zalezprzyzciągłymzuzasadnianiuzizzezstosowaniemz
wszelkichzsposobówzuzasadnianiaz(konfirmacja,zfal-
syfikacja,z koroboracja,z refutacjaz –z zz uwzględnie-
niemzpoprawnościzichzłączenia) .z
z� Badanieznaukowezniezmusizbyćzodrębnymzzada-

niem,z możez stanowićz tylkoz krokz wz poznaniuz pra-
widłowościz naukz oz zarządzaniu,z alboz naz przykładz
obalaćzlubzosłabiaćzjakieśztwierdzenie .z
z� Podejściezsystemowez(wztymzekwipotencjalność,z

ekwifinalność,zprzyczynowośćzkolista),zorazzuwzględ-
nianiezpodejściazsytuacyjnego .z
Szczegółowe wytyczne to:z
zz niezwzorowaćzsięzmechanicznieznazinnychzbada-

niachzizpracach,zprzyjąćzzasadęzstałejzrefleksjizme-
todologicznej;z
zz określićzpodstawyzmetodologiczne,zwskazaćzpara-

dygmatzizkoherentnezteorie,zwzorowaćzsięznazauto-
rytetach,zalezpamiętać,zżezprzyzobecnymzbałaganiez
wznaukachzozzarządzaniuzkażdezstanowiskozmetodo-
logicznezjestzwzjakimśzstopniuzuzasadnione;z
zz jasnozustalićzprzedmiotzbadań,zproblemzbadaw-

czy,zpytaniazbadawcze,ztezyzizhipotezyz(jeślizsązpo-
trzebne),zdbać,zbyzstanowiłyzlogicznązcałość;z
zz poświęcićzdużozwysiłkuzustaleniuzmetodykizizdo-

borowizmetod;z
zz rozważyćznadaniezbadaniuzcharakteruzzwiaduzba-

dawczegozlubzgeneralizacjizhistorycznej,zazwynikomz
nadaćzwyraźnązpostaćzgeneralizacjizhistorycznejzlubz
twierdzeniazlokalizacyjnego .z

Trzebaz przemyślećz najpierwz celowośćz iz możli-
wośćzformułowaniaztakichzporad,zaznastępniezwar-
tośćz przytoczonychz zaleceń .zWz tenz sposóbzmożnaz
rozstrzygnąć,z choćbyz wz przybliżeniu,z oz znaczeniuz
zaprezentowanychzwzartykulezproblemów .z

prof . dr hab . Marek Ciesielski 
UniwersytetzEkonomicznyz

wzPoznaniuz

PRZYPISY 
1)zŁ .zSułkowskizuważaznawet,zżez„zarządzanieznazobecnymz
etapiez rozwojuz możez dostarczaćz jedyniez interpretacji,z
azniezprawzczyzteorii” .zZob .zŁ .zSUŁKOWSKI,zEpistemo-
logia nauk o zarządzaniu,zPWE,zWarszawaz2005,zs .z61 .z
2)zZjawiskoztozopisanozszerzejzw:zM .zCIESIELSKI,zModel 
rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu,z„Prze-
glądzOrganizacji”znrz10/2011 .z
3)z Szerzejz naz tenz temat:zM .zCIESIELSKI,zMagia słowa 
w naukach o zarządzaniu,z „Przeglądz Organizacji”z nrz
5/2012 .zTejzkwestiizdotyczyzteżzzawartazwzartykulezana-
lizazprzypadku .z
4)zŁ .zSUŁKOWSKI,zop . cit .zs .z97 .z
5)zJ .zMICKLETHWAIT,zA .zWOOLDRIDgE,zSzamani za-
rządzania,zZyskzizSka,zPoznańz2000,zs .z19–20 .z
6)zIbidem,zs .z18 .z
7)z Omówionoz toz szczegółowoz w:z J .z MICKLETHWAIT,z
A .zWOOLDRIDgE,zop . cit .z
8)zRośnie popularność logistyki stosowanej,zwywiadzzzprof .z
dr .zhab .zLechemzA .zBukowskim,z„Logistyka”znrz4/2011,z
s .z67 .z
9)zOmówionoztozszczegółowo,ztakżezwzodniesieniuzdozin-
nychzsubdyscyplin,zw:zM .zCIESIELSKI,zMagia słowa,zop . 
cit .zorazzw:zM .zCIESIELSKI,zDefinicje i zakresy pojęć logi-
styki oraz sieci dostaw,z„gospodarkazMateriałowazizLogi-
styka”znrz5/2001 .z
10)zwww .zokulewicz .republika .pl/Imprezy_8 .htmz(01 .05 .2012) .z
11)zWywiadzzzprof .zdr .zhab .zLechemzBukowskim,z„Logisty-
ka”znrz3/2009,zs .z88 .z
12)zJ .zOKULEWICZ,zPoszukiwanie nowej dyscypliny nauki,z
„Logistyka”znrz1/2009,zs .z78 .z
13)zRośnie popularność logistyki stosowanej,zop . cit .,zs .z67 .z
14)z N .z POSTMAN,z Technopol: triumf techniki nad kul-
turą,z Wydawnictwoz Muza,z Warszawaz 2004,z s .z 71,z za:z
K .z KORAB,zNauka, wiedza i pseudonauka . Wzajemne 
relacje,zw:zK .zKORABz(red .),zPseudonauka . Choroba czy 
biznes,z Wydawnictwoz Naukowez SCHOLAR,z Warszawaz
2011,zs .z58 .z
15)z M .z CIESIELSKI,z Metodologiczne problemy habilitacji 
w naukach o zarządzaniu,z„StudiazizPracezKolegiumzZa-
rządzaniazizFinansów”znrz116,zSzkołazgłównazHandlowa,z
Warszawaz2012,zs .z45–46 .

Problems of the Normative Methodology  
in the Management Sciences 

Thereziszazlackzofzcommunicationzbetweenzmethodologi-
stszandzresearcherszinzthezfieldzofzManagementzStudies .z
Sozitz iszworthztozconsiderzsomezmethodologicalz issuesz
inzthezfieldzofztheznormativezmethodologyzinzthezworldz
ofzManagementzStudieszbeforezformulatingzthezwayszofz
improvingzthezcommunication .zThezresearcherszattitudez
tozthezmethodologyziszpolarized .zSomezresearcherszhavez
bigzmethodologicalzdemandszconnectedzwithzsimplez is-
sueszandzanotherzonezignorezthezmethodology .zWhenzitz
comesztozthezquantityzthezpostulatedzknowledgezinzthez
fieldzofzManagementzStudiesziszsubstantial .zThezknow-
ledgez relatedz toz conceptsz andz strategiesz isz toz az largez
extentz defective .z Thez defectsz arez definedz asz transito-
rinessz andz az bigz amountz ofz contradictions .z Butz therez
havezbeenzcreatedzmanyzvaluablezinstrumentszofzMana-
gement .zItziszconnectedzwithzthezbusinesszenvironment .z
Thez issuesz shouldz bez discussedz takingz intoz accountz
thez methodologicalz aspects .z Firstz ofz all,z thez possibili-
tyzandzproprietyzofz formulatingzsuchz issueszshouldzbezz
considered .z
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równowaga a wzrost  
– relacja odwróconego U  
w naukach o zarządzaniu 
    
Wojciech Czakon

ednymzzznajważniejszychzdziełzwzzarządza-
niuz strategicznymz jestz teoriaz wzrostuz
firmyzautorstwazE .zPenrose,zktórejzmyśliz

okazałyzsięznaztylezpłodne,zżezpowstałazcałazszkołaz
planistycznaz iz późniejszychz nurtówz badawczych .z
Wz latachz 70 .z ubiegłegoz stuleciaz słynnyz Raportz
Rzymskizwyraźniezwskazałzgranicezniepohamowa-
negozwzrostu,z stanowiączostrzeżeniezprzedznapię-
ciamizekonomicznymi,zpolitycznymizizspołecznymi,z
którezmiałyznadejśćzkilkazdekadzpóźniej .zNiezzmie-
niłoztozjednakznastawieniazzarządzaniazstrategicz-
negoz naz maksymalizacjęz wielkośćz organizacji,z
udziałuzwzrynku,zsprzedaży,zwartościzczyzprzewagiz
konkurencyjnej .z

Lataz 90 .z ub .zwiekuzprzyniosłyz zupełnieznowez
pojęciazwzbadaniachznaukzoz zarządzaniu,z zwanez
napięciamizczyzparadoksamizstrategicznymi .zPoję-
ciez paradoksówz odnosiz sięz doz sprzecznościz
ozróżnymznatężeniu,zktórezoddziałująznazzachowa-
niazwzorganizacjach,z towarzyszązdecyzjomzmene-
dżerów,z czyz teżz sąz wywoływanez przezz strategiez
przedsiębiorstw .zWielezzezwspółczesnychzobszarówz
badawczychz charakteryzujez sięz występowaniemz
sprzeczności .z Zważywszyz naz inercjęz metodolo-
gicznąz naukz oz zarządzaniu,z któraz przejawiaz sięz
skostniałymzwręczz tradycjonalizmemzwzpodejściuz
doz problemówz badawczych1),z powstajez pytaniez
ozmetodologicznez implikacjezbadaniazparadoksówz
wzzarządzaniuzstrategicznym .zInnymizsłowy,zniniej-
szyzartykułzpodejmujezkwestięzprzenoszeniazprzy-
zwyczajeńzbadawczychzzzobszaruzproblemówzwzro-
stuznazproblemyzrównowagi .z

Opracowaniez składaz sięz zz trzechz części .z
Wz pierwszejz autorz przedstawiz niektórez spośródz
szybkozrozwijającychzsięzlubzznaczącychzkoncepcjiz
wiążącychz sięz zz napięciamiz strategicznymi .z
Wz troscez oz zwięzłośćz argumentacjiz ograniczonoz
przykładyztychzkoncepcjizdozoburęcznościzorganiza-
cyjnej,z kompetencjiz dynamicznychz iz koopetycji .z
Obecnyzstanznaukzozzarządzaniuzprowadzizbadaczyz
wzstronęzstwierdzeniaztzw .zrelacjizodwróconegozU,z
scharakteryzowanejz wz drugiejz częściz artykułu .z
Trzeciazczęśćzzwracazuwagęznazpotrzebęzstosowa-
niazmetodzjakościowych,zbadańzpodłużnych,zskupio-
nychznazdynamicezzjawiskzlubzteżzwyrafinowanychz
metodzilościowych .z

pomiędzy sprzecznymi dążeniami  
– koncepcje paradoksalne w naukach 
o zarządzaniu 

Paradoksy w naukach o zarządzaniu 

Paradoksyzwynikajązzznapięćzpomiędzyzwcześniejz
zdefiniowanymizznaczeniamiz (nazpotrzebyzartykułuz
przyjętoz bowiemz założeniez społecznejz konstrukcjiz
napięćzznaczeniowych2)) .zParadokszłączyzsprzeczności;z
jestz rezultatemz wysiłkuz poznawczegoz iz jakoz takiz
powstajezwzwynikuzprocesówzsocjalizacjizczyztworze-
niaz znaczeń3) .zWynikazwięcz zz konstatacjiz badaczaz
ozbrakuzuzasadnionejzmożliwościzabstrahowaniazodz
współzależnegoz występowaniaz pojęćz sprzecznychz
wzjednymzbadanymzzjawisku,zprocesie,zzdarzeniuzczyz
decyzji .zParadoksyzwztakimzujęciuzsązwyrazemzpostawyz
poznawczej,zktórazodrzucazredukcjonizm,znadmierniez
upraszczającyz rzeczywistość,zmałozowocnyzwzwyja-
śnianiuzizmałozprzydatnyzwzdziałaniu .zBadaniazpara-
doksówzodnoszązsięzwspółcześniezdozsposobów,zwzjakiez
organizacjezodnoszązsięzjednocześniezdozkonkurencyj-
nychzwobeczsiebiezdążeń4) .zZespoleniezsprzecznościz
wzparadoksiezujawniazpewnązbezradnośćzpoznawczą,z
którazpłyniezzzwcześniejzprzyjętychzsposobówzpostrze-
ganiazizwyjaśnianiazrzeczywistości .zTymzbardziej,zżez
paradoksyzwezwspółczesnychzbadaniachznaukzozzarzą-
dzaniuz skupiająz sięz naz najbardziejz innowacyjnychz
izmobilizującychz obietnicachz sukcesuz przedsiębior-
stwa,ztakichz jak:zoburęcznośćzorganizacyjna,zkompe-
tencjezdynamicznezczyzkoopetycja5) .z

Oburęczność organizacji 

Jednązzzugruntowanychzsprzecznościzwzzarządza-
niuzstrategicznymzjestzprzekonaniezozpotrzebiezeks-
ploatacjiz bieżącychz kompetencjiz przyz jednoczesnejz
eksploracjiz nowychz kompetencji6) .z Eksploatacjaz
wiedzyzpolegaznazinkrementalnych,zpowolnychzzmia-
nachzdoskonalącychzistniejącąztechnologięzczyzszerzejz
kompetencje7) .z Organizacja,z eksploatującz wiedzę,z
skupiazsięznaztworzeniuzwartości,zuzyskiwaniuzrentyz
ekonomicznejzizbudowaniuzprzewagizkonkurencyjnej,z
opierajączsięznaztym,zcozjużzwie .zJednocześniezjednakz
procesyz imitacjiz podejmowanez przezz konkurentówz
prowadzązdozerozjizprzewagizopartejznazeksploatacjiz,
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wiedzy,zaznawetzmogązdoprowadzićzdozjejzskokowejz
utratyzwzwynikuzwdrożeniazinnowacjizprzezzkonku-
rentów .zWobecztegozutrzymaniezprzewagizkonkuren-
cyjnejzwzdługimzterminiezstajezsięzzależnezodzjedno-
czesnegozdążeniazdozuzyskaniaznowychzkompetencji .z
Wzperspektywiezmenedżerskiejzdecyzjaz tazniez jestz
alternatywą,zniez sposóbzbowiemzzrezygnowaćzaniz
zzeksploatacji,zanizzzeksploracji .zBadaczezpodjęliztenz
problemz zz perspektywyz portfelowej,z zz zamiaremz
identyfikacjizwłaściwejzalokacjiz zasobówzpomiędzyz
eksploracjęzizeksploatację .zUmiejętnośćzprowadzącąz
dozadaptacyjnegozposzukiwaniaztejz idealnejzrówno-
wagiznazwanozambidexterity,zcozwzliteralnymztłuma-
czeniuz dałobyz oburęczność,z wz sensiez zdolnościz
równiezsprawnegozoperowaniazobydwiemazrękami8) .z
Pojęciez tozszybkozwyszłozpozazramyzproblematykiz
wiedzy,zsytuujączsięzwzcentrumzdebatyzoznapięciachz
pomiędzyzuporządkowaniemzazadaptacjązlubzjeszczez
szerzejz–zpomiędzyzteraźniejszościązazprzyszłością9) .z

Wczesnez badaniaz skłaniałyz doz poszukiwaniaz
strukturalnychz rozwiązańzproblemuzalokacjiz zaso-
bów .zOgraniczenieznapięćzosiągazsięzwzrozwiązaniachz
strukturalnychz poprzezz separacjęz wz przestrzeniz
izwzczasiez tychzdziałańz lubz jednostekzorganizacyj-
nych,z którez zajmująz sięz sprzecznymiz celami .z Jed-
nakżez wz ostatnichz latachz zmiennez behawioralnez
zyskałyznazznaczeniu,zazsamazdwuręcznośćzstajezsięz
funkcjązkontekstuzizzachowańzorganizacjizwzkonkret-
nychzwarunkach,zaznieztylkozstrukturyzorganizacyj-
nej .zZatemzredukcjonizmzpostrzeganiazdwuręcznościz
przezz pryzmatz portfelaz kompetencjiz organizacjiz
zastąpiłozparadoksalnezmyśleniezozpojedynczejzumie-
jętnościzłączenia,zazniezseparacjizsprzecznychzdążeń .z
Wzrezultaciezpowstajezwyzwaniezbadawczezpolega-
jącez naz uwzględnieniuz zarównoz jednoczesności,z
sprzeczności,zjakzizkontekstuzwzmetodycezbadań .z

Kompetencje dynamiczne 

Znacznezpodobieństwazwobecznapięciazeksplora-
cjaz–zeksploatacjazwiedzyzdostrzeczmożnazwzkoncep-
cjizkompetencjizdynamicznych .zKategoriazkompeten-
cjiz wywodziz sięz zz ewolucyjnegoz podejścia,z którez
wz kategoriiz rutynyz upatrujezwyróżnikaz organiza-
cji10) .zRutynyzorganizacyjnezzdefiniowanozjakozzbio-
rowąz reakcjęz naz określony,z typowyz bodziec11) .z
Wzwynikuzprocesówzuczeniazsięzpowstajezskoordy-
nowanazwzczasiezizprzestrzenizpowtarzalnośćzzacho-
wańz organizacji .z Wz warunkachz typowychz iz nie-
zmiennychzstanowizwięczozsprawnościzorganizacji,z
podczaszgdyzwzwarunkachzturbulentnegozotoczeniaz
nadajezorganizacjizszkodliwązsztywność .zOzilezwięcz
rutynazwyróżniazorganizacjęzpoprzezzswojązspraw-
dzonązizakceptowanązsprawnośćzdziałaniazwzokreślo-
nychzwarunkach,zoztylezjednocześniezograniczazzdol-
nośćzdozadaptacjizwzględemzzmianzotoczenia .zZatemz
pojęciezrutynyzstanowizprzykładzambiwalencjizprzy-
czynowej,ztłumaczączzarównozsukces,zjakzizporażkę,z
którezzachodzićzmogązdlaztejzsamejzorganizacji,ztylez
żezwzinnychzwarunkachzotoczenia .z

Badaczezzarządzaniazstrategicznegozstwierdziliz
przyztym,zżezniektórezorganizacjezwyróżniazzdolnośćz
zmianyz rutyn,z wz czymz upatrywaćz możnaz źródełz
trwałejzprzewagizkonkurencyjnejz(rysunekz1) .z

Konceptualizacjaz tejzwyjątkowejzzdolnościzprzy-
jęłaznazwęzkompetencjizdynamicznych12) .zTrudnośćz
badaniazkompetencjizdynamicznychzprzejawiazsięznaz

wieluz polach .z Przedez wszystkimz jestz związanaz
zzdługimzokresem,zwzktórymz tez kompetencjez sięz
przejawiają .zZbytzkrótkizczaszobserwacjizkompetencjiz
dynamicznychzmożezwięczniezpozwolićznazobserwa-
cjęzzmianyzrutynzorganizacyjnych .zStądzbyćzmożez
skłonnośćzdoznazywaniaz ichz strategicznymiz ruty-
nami13) .zProblemzczasuzobserwacjizpogłębiaz jeszczez
wymógzpowtarzalności;zpojedynczejzzmianyzrutynyz
organizacyjnejzniezmożnazbowiemzuznaćzzazprzejawz
kompetencjizdynamicznej .z

Wobecz tegozczaszobserwacjiz tychzstrategicznychz
rutynzmusizobejmowaćzcoznajmniejzdwazzdarzenia,z
polegającez naz zmianiez rutynz organizacyjnych,z abyz
wz drodzez analizyz podobieństwz ichz przebieguz mócz
wnosićzozistnieniuzrutynyzzmianyzrutynzorganizacyj-
nych .z Odrębnymz skutkiemz metodologicznymz jestz
potrzebazanalizyzprocesu,zwzktórymzkompetencjezdyna-
micznezwpływająznazzmianęzrutynzorganizacyjnych .z

Strategie koopetycji 

Koopetycjazstawiazpodobnezwyzwaniaz jakzdwu-
ręcznośćzorganizacjizwzzarządzaniuzstrategicznym .z
Wzostatniejzdekadziezmożnazzaobserwować,zżezupo-
wszechniłzsięzpoglądzozjednoczesnymzwystępowaniuz
konkurencjiz izwspółpracyzpomiędzyz tymiz samymiz
przedsiębiorstwami,z az relacjęzkoopetycjiznazwanoz
paradoksalną14) .z Wczesnez konceptualizacjez tegoz
paradoksuzsytuowałyzkoopetycjęzpomiędzyzkonku-
rencjązazwspółpracą,znastępniezrozwiniętozmyśleniez
dwuwymiarowe,zwzktórymzwspółpracęzmierzyz sięz
nazjednejzosi,zazsiłęzwspółpracyznazdrugiej .zWzrezul-
taciez powstajez macierzz czteropolowa,z wz którejz
występowaćzmożezsilnazlubzsłabazformazzrównowa-
żonejzkoopetycji,zlubzteżzrelacjazzdominowanazprzezz
współpracęzczyzkonkurencjęz(rysunekz2) .z

Koopetycjazmożezprzyjmowaćzpostaćzrównowagiz
sprzecznychzdążeń,zprzyzczymzrównowagaztazzacho-
dziz zarównozprzyz znacznym,z jakz teżzprzyz słabymz
natężeniuzkonkurencjizizwspółpracy .zTakazkonceptu-
alizacjaz sytuujez sięz wz tradycyjnymz myśleniuz
ozsprzecznościach,zktórezwymagazznalezieniazstabil-
nychzrozwiązań .zStabilnośćzwynikaztuzzzbrakuzprze-
wagizjednegozdążeniaznadzdrugim .z

Tymzniemniejzwystępująztakżezinnezpostaciezkoope-
tycji,z zdominowanezprzezz skłonnośćzdozwspółpracyzz
lubzskłonnośćzdozkonkurowania .zMogązonezdotyczyćz

Organizacyjne uczenie się: 
√ narastanie doświadczenia 
√ kody kacja i artykulacja wiedzy 

Kompetencje dynamiczne: 
√ badania i rozwój 
√ restrukturyzacja, reengineering 
√ integracja wiedzy w warunkach fuzji 

i przejęć 

Zmiana ewolucyjna i rewolucyjna rutyn organizacyjnych 

Rys. 1. Kompetencje dynamiczne a rutyny 
organizacyjne 

Źródło:zM .zZOLLO,zS .zWINTER,zDeliberate Learning and 
the Evolution of Dynamic Capabilities,z „Organizationz
Science”z2002,zvol .z2002,zno .z3 .zs .z340 .
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sytuacji,zwzktórejzwspółpracującyzkonkurencizcelowoz
ograniczajązrywalizacjęzrynkową,zupatrujączszansyznaz
osiągnięciezswoichzcelówzstrategicznychzwezwspółdzia-
łaniu .zIzodwrotnie,zmogąztozbyćzsytuacje,zwzktórychz
formalniez współdziałającez firmyz silniez rywalizująz
ozwytworzonązwspólniezwartość,znawetzzezszkodązdlaz
swoichzsojuszników .zBadanieztakichzpozorniezniesta-
bilnychzpostacizkoopetycjizwymagazinnegozpodejściaz
niżzrównowaga,zktórazwznichzniezzachodzi .zWztymz
międzyz innymiz przejawiaz sięz paradoksz koopetycji .z
Paradokszkoopetycjizidziezjeszczezdalej;ztezniezrówno-
ważonez relacjez mogąz bowiemz byćz obustronniez
korzystne,zaznadtozdługotrwałe .z

Selektywnyzprzeglądzkilkuz tylkoznurtówzbadańz
oz znacznychzwalorachz poznawczych,z popularnościz
wśródzbadaczyz izznaczeniuzdlazpraktykówzujawniaz
potrzebęzpowrotuzdozdyskusjizozparadoksachzwzzarzą-
dzaniu,zktórazprzecieżzprzeżywałazswójzrozkwitzdwiez
dekadyz temu .z Późniejszez badaniaz wz zarządzaniuz
strategicznymzdoprowadziłyzdozgraniczortodoksyjnąz
metodologięz (redukcjonizm,zrównowaga,z liniowość) .z
Szczególniezwidocznymztegozprzejawemz jestzcorazz
częstszez wz najnowszychz badaniachz formułowaniez
propozycji,ztestowaniezhipotezzczyznawetzwnioskowa-
niezozistnieniuztzw .zrelacjizodwróconegozU .z

relacja odwróconego U – implikacje 
metodologiczne 

elacjazodwróconegozUzodnosizsięzdozszcze-
gólnego,z nieliniowegoz związkuz pomiędzyz
parąz badanychz zmiennych .z Popularnez

wśródzbadaczyzjestzuproszczenie,zktórezwskazujeznaz
słabyzwpływzzmiennejzwyjaśniającejznazzależną,zgdyz
wartościzzmiennejzwyjaśniającejzsązniskiezlubzwyso-
kie .zJednocześniezwpływzzmiennejzwyjaśniającejznaz
zmiennązzależnązjestzsilny,zgdyzprzyjmujezonazwar-
tościzpośrednie .zWartozprzyztymzzwrócićzuwagęznaz
celowezpomijaniezprzezzbadaczyzoczywistegozprze-
cieżzkształtuzparaboli,zktóraz implikujezściślezokre-
ślonyzkształtz funkcjizmatematycznej .zWztozmiejscez
badaczezposługujązsięzpojęciemzfunkcjizwzkształciez
U15),zktórazstwarzazwiększązswobodęzposzukiwaniaz
dopasowanychzmodelizmatematycznych .z

Hipotezy o relacji odwróconego U 

Interpretacjaz tejz nieliniowejz zależnościz wynikaz
wprostzzezsposobuzstawianiazhipotez .zNazprzykład,z
badajączzwiązekzpomiędzyzkapitałemzstrukturalnymz
az sukcesemzprojektówz open source,z założono16),z żez
średnizpoziomzzmiennejzwyjaśniającejzprzejawiazsil-
niejszyzwpływznazzmiennązzależnązniżzsłabyzlubzsilnyz
poziomzzmiennejzwyjaśniającej .z Innymiz słowy,z gdyz
takiezzjawisko,zjakzsiłazkonkurencji17)zprzyjmujezsłabąz
lubz silnąz postać,z toz wówczasz oczekiwanyz poziomz
zmiennejzzależnejz–zinnowacyjności,zsprawności,zprze-
trwaniazczyzsukcesuzjestzniski .zTakązzależnośćzstwier-
dzonozm .in .zbadajączznaczeniezkapitałuzspołecznegoz
wzsprawnościzsiecizprzemysłuzmodyzwzNowymzJorku18) .z

Niektórzyzbadaczezodwołujązsięzzzkoleizdozsprzecz-
negozwpływuzskładowychzbadanegozzjawiskaznazzmiennąz
zależną .z Najprościejz przedstawionoz toz wz hipoteziez
ozpotrzebiez„ważenia”zkosztówzizkorzyścizwspółpracyz
wzprojektachzinnowacyjnych19) .zTakizsposóbzstawianiaz
hipotezzjestzpoprzedzonyzwskazaniemzkorzyści,zalezteżz
wadzzwiązanychzzzbadanązzmiennązwyjaśniającą .zNaz

przykładzbadaniazzwiązkuzzachodzącegozpomiędzyzróż-
norodnościąz sieciz az jejz innowacyjnością20)zwskazująz
zarównoznazkorzyścizwynikającezzzjednorodnościzskładuz
konsorcjówz badawczych,z jakz iz naz wadyz problemuz
absorpcjizwiedzy,zsprzecznościzkulturowe,zczyztrudnościz
koordynacyjnezwz sieciachz zróżnicowanych .zWzprzy-
padkuzróżnorodnościzsiecizśredniazwartośćzróżnorodno-
ścizpowodujezkoincydencjęzwadzizniewielkichzkorzyściz
izjestzrozwiązaniemznajgorszym .zZnaczniezodzniejzlepszez
jestzdążeniezdozjednolitościzlubzznacznegozzróżnicowa-
nia .z Zatemz związekz pomiędzyz różnorodnościąz sieciz
azefektywnościązmazkształtzliteryzUz(nieodwróconej) .z

Innezpodejściezskupiazsięznazposzukiwaniuzstabil-
nościzczyzrównowagi .zNazprzykładzbadaniazinterakcjiz
konkurencyjnychzrywali;zpodjętozbadaniaznazpoziomiez
diad,zbyzsprawdzić,zjakztezwzajemnezrelacjezsięzkształ-
tujązwzdługimz terminiezwzwarunkachzkonkurencjiz
odbywającejzsięznazwieluzrynkach21) .zNazpróbiez liniiz
lotniczychzwykazano,zżezrywalizacjazkonkurentówzmie-
rzonaztempemzwejściaznazdanyzrynekzizwyjściazzztegoz
rynku,zjestzzwiązanazrelacjązodwróconegozUzzzrywali-
zacjąztychzkonkurentówznazinnychzrynkach .zgdyzkon-
taktznazinnychzrynkachzbyłzniskizlubzznaczący,ztempoz
byłozograniczone,zpodczaszgdyzwzwarunkachzśredniejz
intensywnościzkontaktuznazinnychzrynkachztempozwej-
ściaz izwyjściazosiągałoznajwyższezwartości .z Innymiz
słowy,zwzwarunkachzrywalizacjiznazwieluzrynkachzwza-
jemnezinterakcjezprowadzązwzdługimzterminiezdozsta-
bilnościz konkurencji,z zarównoz zezwzględuznazwza-
jemnąz tolerancję,z wzrostz barierz wyjścia,z jakz teżz
zdolnośćzodstraszaniazkonkurenta .z

Podsumowując,zstwierdzićztrzeba,zżezdotychczasz
stosowanozograniczonąz liczbęz sformułowańz izuza-
sadnieńzhipotezyzozzależnościzwzkształciezodwróco-
negozU .zJednocześniezdążeniezdozpotwierdzeniaztegoz
rodzajuzhipotezzdajezwznajlepszymzprzypadkuzprze-
działowąz informacjęzoz silez relacji .zUzyskaniezbar-
dziejz precyzyjnychz wynikówz wymagaz stosowaniaz
technikzanalizyzdanychzozznacznymzpoziomiezzłożo-
ności,zniekonieczniezgwarantującychz lepszezzrozu-
mieniezistotyzbadanegozzjawiska .z

Badanie związku odwróconego U 

Próbyzzrozumieniazkoncepcjizparadoksalnych,zdwu-
znacznychzprzyczynowozrozwijajązsięzobecniezwzdwóchz
kierunkach,z odpowiadającychz głównymz rodzinomz
metodzwznaukachzozzarządzaniu .zStosunkowoznajlicz-
niejz reprezentowanyz jestznurtzbadańznomotetycz-
nych,z zmierzającychz doz ustaleniaz ilościowychzz

Silna współpraca Słaba współpraca

Silna konkurencja Łącznik Zawodnik 

Słaba konkurencja Partner Samotnik 

Rys. 2. Typy koopetycji względem siły relacji 
cząstkowych 

Źródło:zK .zCHIN,zB .zCHAN,zP .zLAM,zIdentifying and Prio-
ritizing Critical Success Factors for Coopetition Strategy,z
„IndustrialzManagementzandzDatazSystems”z2008,zvol .z108,z
no .z4,zs .z437–454 .

,
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prawidłowości,zwiążącychzwybranezprzezzbadaczaz
zmienne .zNiejednoznacznośćz przyczynowazwydajez
sięzbyćzjednązzzprzyczynzuzyskiwaniazkształtuzrelacjiz
odwróconegozU .zPrzezzniejednoznacznośćzrozumiez
sięzniepewnośćzcozdozzmiennychzorazzichzdystrybu-
cjizwzkonkretnychzwarunkach22) .zStopieńzzłożonościz
badańznadzniejednoznacznościąz przyczynowąz jestz
znaczny,zdotyczyzbowiemzzarównoztemporalnejzdys-
trybucjizniepewności,zsymetriizniepewnościzczyzsto-
chastycznejznaturyzzmiennychzzależnych .zOstatniez
lataz przynosząz więcz rosnącyz stopieńz złożonościz
wykorzystywanychznarzędzizmatematycznych .z

Wartozzwrócićzuwagęznazpewnązosobliwośćztychz
badańznomotetycznych,zzwyklezuważanychzzazzwień-
czeniezwysiłkuzpoznawczego,zdziękizempirycznemuz
testowaniuzstawianychzhipotezzzazpomocąznarzędziz
statystycznejzanalizyzdanych .zWzprzypadkuzkoncep-
cjizparadoksalnychzbadaniaztezwzzakończeniuzwyraź-
nieznawołujązdozrealizacjizbadańzpodłużnych,zwzpodej-
ściuz procesowym23)z iz zz wykorzystaniemz danychz
jakościowych24) .zOsobliwośćztazpolegaznazodwróceniuz
typowejzrelacji,zktórazwzortodoksyjnejzmetodologiiz
wymagałazwręczzbadańznomotetycznychzpozrealizacjiz
badańz interpretatywnych,zzmierzającychzdozzrozu-
mieniazprzebieguzbadanychzzjawiskzizprocesów .z

Pobieżnyznawetz przeglądz koncepcjiz paradoksal-
nychzwzzarządzaniuzstrategicznymzwskazujeznazklu-
czowezznaczeniezinterakcjizpomiędzyzróżnymizzmien-
nymi,zaztakżezpomiędzyztymizzmiennymizazkontekstem,z
wzktórymzprzychodziz jezbadać .zWobecztegoztypowez
wzbadaniachzzarządzaniazstrategicznegozoczekiwaniez
występowaniaz liniowychzzwiązkówzpomiędzyzbada-
nymizzmiennymizokazujezsięzniewystarczające .zPara-
doksyz łatwiejzzrozumieć,zgdyzdysponujezsięzopisemz
procesuzinterakcjizpomiędzyzsprzecznościami .zOzna-
czaztozpotrzebęzsilnegozrozwojuzbadańzinterpretatyw-
nych,zwztymzpodłużnychzstudiówzprzypadków .z

podsumowanie 

sytuowaniezwspółczesnegozzarządzaniazstra-
tegicznegoz pomiędzyz rozwojemz az równo-
wagąz jestz fragmentemzszerszegozproblemuz

graniczmaksymalizacjizwzżyciuzgospodarczymzizspo-
łecznym .zPrzedzbadaczamizjawizsięzproblemzmetodo-
logicznyz dotyczącyzmożliwościz przeniesieniaz typo-
wychz sposobówz badaniaz problemówz rozwojuz doz
badaniazkoncepcjizzwiązanychzzzrównowagą .zWyłoniłoz
tozkoncepcjezparadoksalnezwznaukachzozzarządzaniu .z

Badaniaznadzparadoksalnymizkoncepcjamizczyznie-
jednoznacznościąz przyczynowąz przejawiająz sięz
wzpostacizzależnościzodwróconegozU .zOdzwierciedlaz
onaz kontekstowość,z procesualizmz iz długiz terminz
przedmiotuzbadańzwzzarządzaniuzstrategicznym .zWła-
śnieztezcechyzpowinnyzzostaćzodzwierciedlonezwzwybo-
rachzmetodologicznychzbadaczy .zUzasadniaztozpoglądz
ozpotrzebiezwiększegozzróżnicowaniazmetodzbadaw-
czych,zazszczególniezzwiększeniaz liczbyzrygorystycz-
nychzmetodologiczniezbadańzinterpretatywnych .z

dr hab . Wojciech Czakon 
prof . UE w Katowicach 
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heterodoksja ewolucyjna  
a zarządzanie    

Ewa Stańczyk-Hugiet

yjaśnianiezproblemówzzarządzaniazprzed-
siębiorstwemzwzkategoriachzewolucyjnych,z
jakznp .zcyklzżyciazczyzewolucyjnazstrategia,z

odzkilkuzdekadzskupiazuwagęzbadaczy,ztakżezwzob-
szarzeznaukzozzarządzaniu .zRozumieniezewolucyjno-
ściz jestz różne,z chociażznajczęściejzodwołujezsięzdoz
ewolucjonizmuz darwinowskiego .z Dzisiajz wz bada-
niach,zjakzpiszezMetcalfe,z„jestzpoczuciezewolucyjne-
gozimperializmu”1) .z

J .F .zMoorezogłosiłz śmierćzkonkurencjizwz rokuz
19962)zizjednocześniezpróbowałzdowieść,zżezorganiza-
cjezweszłyzwzeręzekosystemówz(ecosystems) .zgłówny-
mizuczestnikamiz takichzekosystemówzsązprzedsię-
biorstwa/produktyzorazzklienci,zaz takżezdostawcy,z
konkurenciz itp .zZbiorowość/ekosystemzcharaktery-
zujezsięzwzajemnymizpowiązaniami,zktórezsąztworzo-
nez iz rozwijanezwz sposóbz spontanicznyz jakoz efektz
koewolucji3) .zTakazperspektywazwymagazinnychzniżz
dotychczaszujęćzproblemów .z

NazprzykładzVanzdezVenzizPoolezwzswoimzmode-
luz teoriizprocesówzzmianzwyróżniliz opróczz takichz
mechanizmówzzmian,zjakzcyklzżycia,zdialektykazizte-
leologiazrównieżzmechanizmzewolucyjny4) .zWzujęciuz
ewolucyjnymzzmianazmazcharakterzemergentny,zin-
krementalny,zazjejzpotrzebazuwidaczniazsię,zgdyzjestz
zachwianaz wcześniejszaz równowaga .z Organizacjaz
akumulujezzasoby,zkompetencjez iz rutynyzorganiza-
cyjnezwzceluz ichzwykorzystaniazwzbudowaniuzno-
wychzkompetencji .zKompetencjezsązwypracowywanez
wzjedynyzcharakterystycznyzsposób,zsprawiając,zżez
sązunikalne .zUnikalnośćzzaśzchronizfirmęzprzedzimi-
towaniem .zZmianazjestzreakcjązorganizacjiznazendo-
genicznezczynniki;zpolegaznazadaptacjizdozotoczeniaz
wzzwiązkuzzzprocesamizuczeniazsięzorganizacji .zIn-
nowacjez sąz jednocześniez postrzeganez jakz procesz
iz efektz systematycznegozuczeniaz się .zCharaktery-
stycznazdlaztejzoptykizorientacjaznazmetakompeten-
cjezoznaczazgenerowaniezkoduzgenetycznegoznapę-
dzającegozinnowacje .z

Podejściezewolucyjnezeksponujezgeneralniezdwaz
ważnezmechanizmy;zsąztozadaptacjazizselekcjazorazz
specyficznezpodejściezdoz równowagi .zTezmechani-
zmyzsązeksponowanezzwłaszczazprzezzekonomistówz
ewolucyjnych .zSązteżzobecnezwzbadaniachzprzedsta-
wicieliznaukzozzarządzaniu .zTekstztenzstanowizprzy-
czynekzdoz lepszegozpoznaniaz izzrozumieniazrelacjiz
międzyzekonomiązewolucyjnązaznaukamizozzarzą-
dzaniu,z az takżezdozdalszegoz rozwojuz tychz ostat-
nich .zWartoztakżezwskazaćzwartośćzparadygmatuz
ewolucyjnego,zwynikającązzzempirycznejzmetodykiz
badań,z któraz pozwalaz naz budowaniez modeliz

iz prognozowaniez zmian .z Toz takżez brakz założeniaz
oz istnieniuzuniwersalnychzschematów,zazraczejzpo-
szukiwaniezmechanizmówzewolucjizwzmiejscezokre-
ślaniazstadiówzewolucji .z

w cieniu Darwina, czyli ekonomia 
ewolucyjna 

amazekonomiazewolucyjnaztozpewnazhetero-
doksjazwzekonomii,zniezjestzszkołązzzuwagiz
nazswójzeklektycznyzcharakter,zniepozwala-

jącyzstworzyćzparadygmatuzbadawczegozwzrozumie-
niuzprzyjętymzwzmetodologiizprzezzT .zKuhna .zZzdru-
giejzstronyztrzebazpowiedzieć,zżez ludzieznaukiztymz
sięzbawią,zazjednozzznajbardziejzwpływowychztowa-
rzystwzekonomicznychzAmericanzEconomiczAssocia-
tionzwzswojejzpowszechniezuznawanejzwzcałymzświe-
ciezklasyfikacjizJELz(Journal of Economic Literature 
Classification)ztraktujezekonomięzewolucyjnązzazwła-
śniezheterodoksyjnyzsubnurt .z

Powszechniezuznajezsię,z żezekonomiizgłównegoz
nurtuzniezudałozsięzprzełożyćzzałożeńzmikroekono-
miiznazpoziomzmakroekonomiizorazzzaoferowaćzen-
dogennychzwyjaśnieńzciągłościz zmianzwzsystemiez
gospodarczym .zOdzrokuz1980zcorazzwięcejzekonomi-
stówzstarazsięzrozwikłaćztezdwazkluczowezproblemy,z
stosujączpodejściezewolucyjne .zEksplanacjezewolucyj-
nezoferujązbogatązizróżnorodnązliteraturę,zalezjedno-
litychzzasadzpozwalającychzłączyćzprezentowanezpo-
mysłyzizpoglądy,zjakzdotąd,zniezwypracowano5) .z

Mimozdosyćzdługiejztradycji,zekonomiazewolucyj-
naznadalzznajdujezsięzwzpoczątkowejzfaziezrozwoju .z
Paradygmatz ewolucyjnyzwz analiziez ekonomicznejz
jestzdalekizodzdojrzałego,zpełnegozsformułowania .z
Ekonomiazewolucyjnazkoncentrujezsię,zwykorzystu-
jącz iz rozwijajączgłówniezdorobekzJ .zSchumpeteraz
(np .zwzwyjaśnianiuzrolizpaństwazwzdynamicznejzeko-
nomii),znaz rozwojuzekonomicznym,zdynamicznychz
przedsiębiorcachz izdynamicznejzkonkurencji6) .zDy-
namicznazkonkurencjaznapędzanazinnowacyjnościąz
dostarczazniezbędnychz korzyściz dlaz konsumenta,z
powodujączwzrostzdobrobytu .z

Ekonomiazewolucyjnazkładziezakcentznazzjawiskaz
dynamiczne,zcozpodkreślazprzedstawicielzekonomiiz
ewolucyjnejzS .zWinterzwzstwierdzeniuzdynamics first . 
Zagadnieniezdynamikiz (dynamicznychzprzedsiębior-
ców)zwzogólezniezwystępujezwzekonomiizgłównegoz
nurtuz (np .z keynesizmie,z ekonomiiz neoklasycznej),z
gdziezdynamicznazrównowagazizpodejmowaniezryzy-
kazsązpozprostuzignorowane .zElastycznośćzfirmzstajez
sięzgłównązcharakterystykązdziałaniazdynamicznego .z,
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Pytaniazozoptymalnośćzrozwojuzstajązsięzmniejz
istotnezodzpytańzozmechanizmyzrozwojuzizmożliwo-
ścizosiągnięciazpożądanejz(zadowalającej,zazniezopty-
malnej)z ścieżkiz rozwoju .zJużz tezazograniczonejz ra-
cjonalnościzwyjaśniazpowody,zdlazktórychzdecyzjez
człowiekazniezsązoptymalne,zazjedyniezcoznajwyżejz
suboptymalnez (zadowalające) .zTaz suboptymalnośćz
jestzzwiązanazzzekonomicznązemergencjązizniepew-
nością .z

Założeniezekonomiizewolucyjnejzstanowi,zżezkon-
kurencjaz jestz warunkiemz koniecznymz efektywnejz
alokacjiz zasobów .zTakzzwanazdynamicznazefektyw-
nośćz(charakterystycznazdlazneoschumpeterianizmu)z
oznacza,zżez tylkozkonkurencjazmiędzyzkilkomazfir-
mamiznazrynkuzoligopolistycznymzprowadzizdozistot-
negozwzrostuzdobrobytu,zazniezdoskonałazkonkuren-
cja .zEwolucjoniścizkoncentrujązsięznazobserwacjachz
stanówzdalekichzodzrównowagi .zTezdalekiezodzrówno-
wagizstanyzwystępują,zponieważ7):z
zz innowacjez sąz siłąznapędowązkonkurencjiz iz niez

przekładajązsięznazwiększązliczbęzproducentów .zWy-
grywajązfirmyzduże,zzzdużymzudziałemzwzrynku,zma-
jącez zdolności/kapitałz inwestowaniaz wz badaniaz
izrozwój;z
zz firmyzzaangażowanezwzdynamicznązkonkurencjęz

niezsązzdolne,zjakzsugerujezekonomiazewolucyjna,zdoz
pełnegozinternalizowaniazkorzyści .zCzęśćztychzkorzy-
ściz jestz„transferowana”zdozklientówzwzpostacizni-
skichzcenz(grazozsumiezdodatniej) .z

Rolazinnowacjizjakozstrategicznegozinstrumentuz
wzkonkurencjizdynamicznejzizwzkonsekwencjizprocesz
kreatywnejzdestrukcjiz jakzdotądzniezdoczekałyzsięz
analitycznychz modeli,z możliwychz doz stosowaniaz
wzsposóbzświadomy8) .z

Ekonomiazewolucyjnazposługujezsięzpojęciemzzło-
żonejzdynamiki .zR .zDayz(1994)ztwierdzi,zżezzłożonyz
systemzjestzdynamiczny,zjeżelizzzpowoduzwystępowa-
niazendogennychzprzyczynzniezudajezmuzsięzzbliżyćz
dozpunktuzgranicznego,z cykluzgranicznegoz lubz ła-
godnejzeksplozji,z lubzimplozji .zSystemyztakiezmogąz
generowaćz endogennez nieciągłościz wz zmiennychz
charakteryzującychz system .z Nieliniowośćz gdzieśz
wzsystemiezjestzkoniecznym,zalezniewystarczającymz
warunkiemzdlaz takiejz endogennejzdynamikizwzgo-
spodarce,z zz prostymiz wykładniczymiz modelamiz
wzrostu,z pokazującymi,z jakz nieliniowaz dynamikaz
możezbyćzwłaśniezprosta .zRzeczywistośćzzłożonychz
dynamikzpodważaztenzpoglądzzzdwóchzpowodów .zPoz
pierwsze,zobecnośćzzłożonychzendogennychzdynamikz
oznacza,zżezgospodarkazniekonieczniezjestzsamosta-
bilizującazsięzlubzoptymalna,zazpozdrugie,ztakazdyna-
mikazpodważazzałożeniezracjonalnychzoczekiwań9) .z

Konkurencjaz wz rozumieniuz ewolucyjnymz jestz
bardziejzzbliżonazdozpojęciazrywalizacji .zDziękizkon-
kurencjiz sązeliminowanezpodmioty,zktórezniezspeł-
niajązoczekiwańzkonsumentów,zazrywalizacjęzwygry-
wajązpodmiotyzefektywniejzgospodarującezzasobami,z
którymizdysponująz(przeżyjeznajlepiejzprzystosowa-
ny) .zPotwierdzeniemztegozstanuz jestzheterogenicz-
nośćzprzedsiębiorstw,zwyrażającazsięzwzróżnejzefek-
tywnościzwykorzystaniazzasobów .zZresztąz toz jednoz
zz podstawowychz założeńz RBVz (Resource Based 
View) .zOpróczzkonkurencjizcenowejzznaczeniaznabie-
razkonkurencjaztechnologiczna/innowacje .z

JakzpiszezW .zKwaśnicki,zczynnikizlosowezodgry-
wajązistotnązrolęzwzewolucji,zsprawiając,zżezprocesz
jestzczęstozprocesemzpróbzizbłędów,zazposzukiwaniez

innowacjizpodobnezjestzdozbłądzeniazwzciemnościzpoz
omacku .zIzdalejztenzsamzautorzpodsumowuje:zwzczyn-
nikachzlosowychzleżązprzyczynyzpowstawaniazróżno-
rodnościzpodmiotówzgospodarczychzizróżnorodnościz
ichzzachowań10) .zTakazperspektywazpoznawczazstano-
wizniecozodmiennezpodejściezdozwyjaśnianiazhetero-
genicznościzniżzmaztozmiejscezwznaukachzozzarzą-
dzaniu .z

Wzciąguzostatnichzdwóchzdekadzznacznazliczbaz
ekonomistówzewolucyjnychzwyraźniezuznaje,zżezana-
lizazekonomicznazmusizbyćzosadzonazwzteoriizzłożo-
nychzsystemówzadaptacyjnych,zodpowiedniozprzysto-
sowanejzdozwykorzystaniazwzwarunkachzgospodar-
czych11) .zIztylkozwztenzsposóbzmożnazwyjaśniaćzza-
chowaniazekonomicznezpodmiotów12) .zZzperspekty-
wyz ewolucyjnejzwyjaśnieniezwystępowaniaz ekono-
micznejz emergencjiz łączyz generowaniez innowacji,z
wzmacnianezpoprzezzproceszsamoorganizacji,zzzno-
wościązrozwiązań,zcozdokonujezsięzpoprzezzprocesz
konkurencyjnejz selekcji .z Wz tenz sposóbz zz naturyz
otwartaz izniepewnazewolucjaz systemówzgospodar-
czych,zwzktórychzobecnyzporządekzgospodarczyzsta-
nowizjedyniezramy,zwzktórychzalternatywnezekono-
micznezscenariuszezprzyszłościzsązbudowane,zmożez
byćzbazązanalizy13) .z

Wzekonomiizewolucyjnejzporządekzizemergencjaz
sąznierozłączne .zZjawiskoztozjestznazywanezhipoteząz
ciągłościzoznaczającą,zżezewolucjazekonomicznazniez
jestzpostrzeganazanalogiczniezdozewolucjizbiologicz-
nej,zalezjestztozproceszewolucji,zktóryzsamzwzsobiez
mazporządek,zzbudowanyznazbiologicznychzpodsta-
wach,z leczz jegozcharakterz jestzwyraźniezspołeczno-z
-ekonomiczny .zTakizsposóbzmyśleniazdoprowadziłzdoz
naturalistycznegozpodejścia,zmówiącegozoz tym,zżez
jeślizświatzspołecznyzmożezbyćzbadanyzwzjegoznatu-
ralnymzstanie,zniezakłóconymzprzezzbadacza,ztoztakz
właśniezpowinnozsięzgozbadać14) .zNaturalizmzwidziz
rozwójzsytuacjizgospodarczej/ekonomicznejzjakozpro-
ceszemergentny,zwyłaniającyzsięzzznaszejzspołeczno-z
-biologicznejzprzeszłości,zalez takżezpozostającyzpodz
wpływemzprawzfizycznych,zktórychzstrukturyzdyssy-
patywnezmajązprzestrzegać15) .z

Ustanowieniez nowychz wiązekz zasadz obejmujez
wspomnianyzwcześniejzproceszsamoorganizacji,znie-
przewidywalnejzwzodniesieniuzdozwzorcówzstruktu-
ry,zktórązostatecznieztworzy .zZzbiegiemzczasuztaznie-
przewidywalnośćzzmniejszazsięzpoprzezzproceszkon-
kurencyjnejz selekcji,zgdziezkombinacjez technologii,z
strukturzorganizacyjnych,z instytucjiz izprocedurzza-
czynajązdominować .zTakiezdominującezstrukturyzsąz
nieredukowalnezzzpowoduznieodwracalnegozcharak-
teruz dyssypatywnychz systemówz gospodarczych,z
działającychzwzdanymzczasie .z

Stądz ekonomiściz ewolucyjniz postrzegająz procesz
ewolucjiz tak,z jakzprocesznapędzanyzsilnązemergen-
cją16) .zIzmimozżezrównoleglezmożezwystępowaćzwielez
złożonychzprocesów,ztakichzjakzinkrementalnezinnowa-
cjezczyzuczeniezsięzprzezzdziałaniezaproksymującezsła-
bązemergencję,ztozmogązonezwzznaczącymzstopniuzbyćz
ograniczonezdoztwórczychzdziałańzjednostekzwzproce-
siez produkcji .z Podążającz tropemz J .z Schumpetera,zz
ekonomiścizewolucyjnizbylizizsązzainteresowaniziden-
tyfikacjąz izbadaniemzzachowania,zktórezpowodujez
powstaniezsilnejzekonomicznejzemergencji,ztj .ztakie-
go,zktórezjestzzwiązanezzzprzedsiębiorczością,zpole-
gającąznazeksperymentowaniuzzznowymizkombina-
cjamizwiązekz zasad,zwz celuzwytwarzaniaz nowychz
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produktówzlubzwykorzystaniaznowychzsposobówzwy-
twarzaniazistniejącychzproduktówzpozniższejzcenie17) .z
Ewolucyjnizekonomiścizsązrównieżzświadomizznacze-
niazpowszechniezusankcjonowanychzprzepisów,zzwa-
nychzzasadamizmezo18),zwzpostaci,znazprzykładzinsty-
tucjizizpraktykzkulturowych .zSązonezuważanezzazkry-
tycznezdlazokreślenia,zwzjakimzstopniuzprzedsiębior-
czośćzwpływaznazekonomicznązewolucję .zPonieważz
jednakzuwagaz jestz skupionazprzedezwszystkimznaz
przedsiębiorczości,zinnowacyjnościzizkonkurencyjno-
ści,zwyjaśnianiezexplicitezekonomicznejzemergencjiz
częstozjestzniekompletne .zNazprzykład,zchoćznowośćz
jestzuznawanazzazważną,ztozskądzonazpochodzizjestz
pozostawianezczęstozbezzwyjaśnienia .zChociażznie-
przewidywalnośćzjestzakceptowanazprzezzewolucjoni-
stów,zniezmazgłębszejzdyskusji,zdlaczegoz ludziezsąz
gotowizpodjąćzistotnezekonomicznezwyzwaniazwzsta-
nachzdużejzniepewności .z Iz choćznieredukowalnośćz
jestzprzezznichzakceptowanazizpostrzeganazjakozprzy-
czynaznieodwracalnościzwzdanymzmomencie,ztozsys-
temowezuwarunkowaniaztegozstanuzniezsązwzpełniz
zbadane .z

Podejściez ewolucyjnez doz teoriiz przedsiębior-
stwa,zzainicjowanezprzezzważnązpracęzR .zNelsonaz
iz S .g .zWinterazEvolutionary Theory of Economic 
Change19)z(1982),ztłumaczyzzachowaniezprzedsiębior-
stwazwzkategoriachzmechanizmówzadaptacyjnych .z
Mechanizmyztezsązoczywiściezdobrzezznanezwzbiolo-
gii .zNelsonzizWinterzuwzględnilizdynamicznezpodej-
ściezdozinstytucjizizrozwojuzreprezentowanezprzezz
J .zSchumpetera .zWztymzceluzwykorzystalizteorięzfir-
myzorazzkategorięzdynamicznejz równowagi .zPrzed-
miotemzzainteresowaniazNelsonazizWinterazjestzsy-
tuacjazkonkurującychzzez sobąz firmzposzukującychz
innowacji .zSkładowymizbudowyzewolucyjnejz teoriiz
przedsiębiorstwazsązrutynowezwzorcezzachowańzor-
ganizacyjnych,zazograniczeniaz instytucjonalnezizor-
ganizacyjnezmiędzyz firmamiz iz rynkiemzkształtujez
maksymalizacjazkorzyściz rozwojuz tychzrutynowychz
zachowań .zOrganizacjazjestzwztymzmodeluzpochodnąz
współdziałaniaz zbioruz rutynowychzzachowańzorazz
otoczenia .z

Rutynowezwzorcezzachowaniazmajązcharakterzak-
tywnyziznadmiarowy .zIchzukładzwzinterakcjizzzotocze-
niemz ulegaz mutacji,z rekombinacji,z tranzycjiz orazz
transpozycji20) .zNiezoznaczaztozzaniechaniazposzukiwa-
niaznowychzwzorców .zNiezsązteżzone,zwztymzrozumie-
niu,zźródłemzinercji,zjakzwyjaśniazklasycznezpodejście .z

Proceszrozwojuzzestawuzrutynowychzwzorcówzza-
chowaniazwzorganizacjizmazcharakterzstochastyczny .z
Podzjegozwpływemzorganizacjazewolucyjniezzmieniaz
swojezgraniceznazrynku .zZasadniczązrolęzwzproce-
sachz ewolucyjnychz odgrywaz mechanizmz selekcji .z
NelsonzizWinterzproponujązwięczewolucyjnyzmodelz
branży,zwzktórymzmechanizmzselekcjizoperujeznazze-
stawiez rutyn,zodpowiednikuzbiologicznychzgenów,z
którymizsązwzorcezzachowańzfirmzdlazróżnychzro-
dzajówz działalnościz (np .z procedury) .z Selekcjaz zez
względuznazwzorcezniezmusizskutkować,zaznawetzniez
skutkujezwyboremz firmzmaksymalizującychz zysk .z
Firmyzwzceluzzwiększeniazzyskuzposzukująznowychz
technik,z abyzdokonaćz innowacjiz lubz imitacjiz orazz
zmodyfikowaćzwztenzsposóbzzestawzswoichzrutyn .z

Ewolucyjnazdynamikazoznacza,zżezwzmiaręzupły-
wuzczasuzzmieniajązsięzwzorcezzachowaniazorgani-
zacji .zJestztozzasadaztzw .zsamowarunkującejzścieżkiz
rozwojowejz (path dependence) .z Nelsonz izWinter,z

podkreślajączcentralnązrolęzrutynowychzzachowań,z
przyjmują,z żezpodejmującyzdecyzjezmuszązdziałaćz
wzrealiachzdanejzchwili,zzztowarzyszącązjejzniepew-
nością .zWzekonomiizewolucyjnejzpodmiotyzgospodar-
czez sąz traktowanez jakz tez redukującezniepewność,z
którąznapotykajązizjakztezzmierzającezdozosiąganiaz
celówzgospodarczychzzgodniez zzokreślonymzzesta-
wemzzasad .z

(neo)ewolucjonizm a zarządzanie 

naukachz oz zarządzaniu,z obokz czerpaniaz
zztwórczościzSchumpetera,znajintensywniejz
chybazwykorzystywanyzjestzdorobekzNelsona

izWintera .zOczywiściezmamznazmyślizparadygmatz
ewolucyjny .zNiez sposóbz tuz niezwspomniećz pracz
H .zMintzberga,zC .zLinblomazczyzJ .zQuinnazwyjaśnia-
jącychzkwestiezdynamikizstrategii,zemergentnejzstra-
tegiizczyzlogicznegozinkrementalizmu .z

NazprzykładzD .zTeece,zg .zPisanoz izA .zShuen,z
rozwijajączpropozycjęzNelsonazizWintera,zstwierdza-
ją,zżezprzewagazkonkurencyjnazwspółczesnejzorgani-
zacjizwynikazzzdynamicznychzumiejętnościz(dynamic 
capabilities),zktórezoznaczajązzdolnośćzorganizacjizdoz
odnawianiaztakichzumiejętności,zjakzadaptacja,zinte-
gracja,zrekonfiguracjazwewnętrznazizzewnętrznazor-
ganizacyjnychzzdolności,zzasobów,zkompetencjizfunk-
cjonalnychzwobeczzmieniającegozsięzotoczenia21) .z

Dlaz ewolucjonistówz adaptacjaz jestz szczególniez
ważna .zAdaptacjazmożliwazjestzpoprzezzorganizacyj-
nezuczeniezsięziz innowacje .zTakzutrzymujązwłaśniez
D .zTeecez iz innizwzswojejzkoncepcjizdynamicznychz
zdolnościz(dynamic capabilities)22) .z

Zdolnościzdynamicznezoznaczajązzdolnośćzorgani-
zacjizdozadaptacjiz iz innowacjizwzsytuacjizszybkozza-
chodzącychzwzorganizacjizizjejzotoczeniuzzmian .zDy-
namicznezzdolnościzzezswejznaturyzewoluują,zadap-z
tujączsięzdozzmieniającychzsięzwarunków23) .z

K .zEisenhardtzizJ .zMartinzzidentyfikowalizcechyz
zdolnościzdynamicznych,zdozktórychzzaliczyli:zjedno-
litość,z uniwersalność,z odrębność,z doświadczenia,z
koncentracjęznazbieżącychz informacjach,zwielowa-
riantowośćzizciągłośćzhistoryczną24) .z

Zdolnościzdynamiczne,z jakzdowodzizW .zCzakon,z
bliskiez sąz sieciomz międzyorganizacyjnym,z gdziez
kompetencjaz sieciowa,z zawierającaz relacyjną,z jestz
kompetencjąz„realizacjizzadańzwzsiecizuporządkowa-
nychzrelacji”25) .z

InteresującezwykorzystaniezpropozycjizNelsonaz
izWintera,zobokzzaprezentowanegozpowyżejzautor-
stwazD .zTeece’a,zg .zPisanozizA .zShuena,zproponujez
J .zStrużynazwzmodeluzewoluującejzorganizacji .zWe-
długztegozautorazefektywnośćzwzujęciuzewolucyjnymz
oscylujezwokółz rutynowychzzachowańzorganizacyj-
nych .zZbiórzrutynzwzjednejzorganizacjizlubzrozszerze-
niezsięzwzoruzrutynzwzróżnychzorganizacjachz jestz
punktemzodniesieniazefektywności,zktórazjestzskut-
kiemzprzypadkowychzzmianzróżnegoztypuzrutyn,zcoz
ograniczazwartośćz roliz świadomegozwyboru .zRolaz
menedżerazpodobnaz jestzdoz innychzczynnikówzwa-
runkującychzrutynyzizkoncepcjęzefektywności .zIzkoń-
cowazkonkluzjazstanowi,zżezrutynyzpoprzedzajązkon-
cepcjęzefektywności,zazpunktzpożądanyzjestzosiąganyz
tylkozprzyzsprzyjającychzokolicznościach26) .z

Takżez M .z Ćwiklickiz wykorzystujez paradygmatz
ewolucyjnyzdozwyjaśnianiazmechanizmówzzmianzme-
todzorganizatorskich;zwłaśniezwzpracyztegozautoraz,
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uwidaczniazsięzbardziejzposzukiwaniezmechanizmów,z
cozpodkreślajązekonomiścizewolucyjni .zPozwalaz toz
lepiejzzrozumiećzproceszzmian27) .z

Pełniejsząz propozycjęz wykorzystaniaz myśleniaz
ewolucjonistycznegoz wz naukachz oz zarządzaniuz
przedstawiłzŁ .zSułkowski28),zwskazujączmożliwościz
aplikacyjnezewolucjonizmuzwzróżnychzobszarachzza-
rządzania .z Iz chociażz jestz tozbardziejzperspektywaz
naukzspołecznychzniżzekonomiizewolucyjnej,ztozmożez
stanowićzinspiracjęzdozbardziejzkompleksowegozwy-
jaśnianiazproblemówzzarządzaniaz izwypracowaniaz
teoriiznormatywnej .z

podsumowanie 

konomiazewolucyjnazzajmujezsięzkonkuren-
cjązpomiędzyzfirmami,ztraktujączjązjakzwal-
kęzozprzetrwaniezwzwarunkach,zwzktórychz

mechanizmzselekcjizjestznapędzanyzprzezzpotencjal-
nychzklientów .zJednakzwzceluzwypracowaniazewolu-
cyjnegozwsparciazdlazzarządzaniuzczyzwzszczególno-
ściz strategicznegozprocesuzdecyzyjnego,zkoniecznez
jestzpodjęciezszerokichzbadań .z

Wielezproblemówzwz tymzobszarzezznalazłoz jużz
pewnezwyjaśnieniaz (np .zpodejściezzasobowe,z teoriaz
kosztówz transakcyjnychzczyz teoriazbehawioralna) .z
Nadalzjednakzbrakzogólnej,zujednoliconejzteoriizopar-
tejznazewolucyjnymzpunkciezwidzenia .z

Nazzakończeniezwartozzadaćzsobiezpytanie,zktórez
przytaczaz A .z Szplit29):z czyz mamyz kolonizowaniez
przezzekonomięzobszaruznaukzozzarządzaniu?zOb-
szarzbadawczyznaukzozzarządzaniuzjestznaztylezwie-
lodyscyplinarny,zżezwartozwzjeszczezwiększymzzakre-
siezkorzystaćzzzdorobkuz innychznauk,zcozumożliwiz
lepszezpoznaniezprawidłowościzizmechanizmówzfunk-
cjonowaniaz iz zarządzaniaz organizacjami .z Pięknoz
tychznaukztkwizbowiemzwzróżnorodnościzizniejedno-
znacznościzwynikającejz zezspołecznegozcharakteruz
poznaniaznaukowego .z
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Evolutionary Heterodox and Management 

Evolutionaryzeconomics,zalthoughznotzrecognizedzbyzmain-
streamzeconomistszcanzbezazsourcezofzcognitivezandzmetho-
dologicalzinspirationzinzthezstudyzofzmanagement .zBasiczca-
tegorieszsuchzaszevolutionaryzadaptationzandzselection,zhasz
beenzdescribedzinzthiszarticle .zItziszalsozpresentedzanzevolu-
tionaryzexplanationzofzoperationzandzefficiencyzofzthezorga-
nization .zgeneralzconclusionzofzthezdeliberationszcarriedzoutz
tendsztozrecommendzthezusezofzthezevolutionaryzparadigmzinz
thezareazofzorganizationzandzmanagement .z
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czy kształtowanie zysków  
w przedsiębiorstwach ma związek  
z kryzysem w europie?  
  
Jerzy Gajdka

wprowadzenie 

az jednoz zez źródełz kryzysuz finansowegoz
wz Europiez uważanez sąz niekiedyz różnicez
kulturowezprowadzącezdoz rozbieżnościzpo-

międzyz państwamiz uznawanymiz zaz krajez Południaz
izPółnocy .zZgodniezzztakimzpodejściemztozwłaśnieztez
różnicezpowodują,zżezprzywiązującezmniejszązwagęz
dozdyscyplinyzfinansowejzkrajezEuropyzPołudniowejz
żyłyzponadzstan,zdoprowadzajączsięzdozzbytzwysokie-
gozzadłużenia .zNiekiedyzteżzmożnazspotkaćzsięzzzza-
rzutem,zżezrządyzniektórychzzztychzpaństwzukrywałyz
prawdziwez informacjez oz staniez swojejz gospodarki,z
prezentującz danez statystyczne,z którez zaciemniałyz
trudnązsytuację,zcozwzrezultaciezopóźniłozrozpoczę-
ciezwalkiz zzkryzysem .zNależyz jednakz zauważyć,z żez
jeślizdanezstatystycznezodbiegajązodzrzeczywistych,z
bynajmniejzniez rządyzmuszązbyćz jedynymzźródłemz
tychzrozbieżności .zDaneztezspływajązbowiemzzz jed-
nostekzgospodarczychz iz jeśliz tamz jestz dokonywanaz
naznichzmanipulacja,zzniekształconezsąztakżezwynikiz
wzskalizkraju .z

Wztejzsytuacjizważnezjestzpytanie,znazilezwzwa-
runkachzdanegozkrajuzdochodzizdozmanipulacjizda-
nymiznazpoziomiezpodmiotówzgospodarczychz iz czyz
dazsięzwztymzaspekciezzaobserwowaćzistotnezróżni-
ce .zZnalezienieztegozrodzajuzjednolitejzmiaryzopisy-
wanegoz zjawiskaz jestz oczywiściez trudne .zWzponiż-
szymztekściezskoncentrowanozsięznazjednymzzzjegoz
aspektów,zktórymzsązdziałaniaznazpoziomiezpodmio-
tówzgospodarczych,zwzangielskojęzycznejzliteraturzez
przedmiotuz określanez mianemz earnings manage-
ment,z którezwz terminologiiz polskiejz jestz określanez
jako:z„zarządzaniezzyskami”,z„wygładzaniezzysków”z
czyzteżz„kształtowaniezzysków” .zWzponiższychzroz-
ważaniachzposłużonozsięzostatnimzzzwymienionychz
określeń,znatomiastzsamozzjawiskozzostałozomówio-
nezwzkontekściezzarównozpolskim,zjakzizeuropejskim .z

Istota zjawiska kształtowania zysków 

iez trzebaz przekonywać,z żez zyskz nettoz jestz
jednąz zz najważniejszychz kategoriiz prezen-
towanychz wz sprawozdaniachz finansowychz

podmiotówz gospodarczych .z Jestz onz podstawąz doz
ocenyzzarząduzprzezzakcjonariuszyzczyzradęznadzor-
czązspółki,zanalizyzkredytobiorcyzprzezzbankzczyzteżz
ocenyzspółkizprzezzinwestorów .zDlategozteżzpraktyki,z
którezbędązokreślanezdalejzmianemz„kształtowaniez
zysków”,z odgrywająz znaczącąz rolęz wz całokształciezz

działańzzwiązanychzzzzarządzaniemzfinansamizprzed-
siębiorstwzwzzasadziezwezwszystkichzkrajach .zDzia-
łaniaztakiezmogązmiećzcharakterzzarównozprzedsię-
wzięćz niezgodnychz zz prawem,z jakz równieżz działańz
niepozostającychz wz sprzecznościz zz literąz prawa .z
Wz tymzostatnimzprzypadkuznazproceszkształtowa-
niaz zyskówzmogąz składaćz sięz dwaz rodzajez decyzji,z
azmianowicie:z
zz decyzjezdotyczącezdziałalnościzoperacyjnej,z
zz decyzjezdotyczącezdziałańzzzzakresuzrachunkowości .z

Przykłademz decyzjiz zz zakresuz działalnościz ope-
racyjnejz jestzwybórzmomentuz przeprowadzeniaz re-
montuzlubzserwisuzmaszynyzczyzteżzszkoleńzpracow-
ników,z dziękiz czemuz zyskz wz danymz okresiez możez
zostaćzpodwyższonyzlubzteżzzmniejszony .z

Kształtowaniezzyskówzwzpostacizdziałańzzzzakre-
suzrachunkowościzwystępujeznatomiastzzezwzględuz
nazfakt,zżezzarządzającyzwzwieluzprzypadkachzmająz
elastycznośćzprzyzdokonywaniuzwyborówzcozdozspo-
sobuzprowadzeniazrachunkowościz(np .zamortyzacja,z
rezerwyzitd .)zizwztenzsposóbzsąznp .zwzstaniezdoko-
nywaćz swoistegoz przesunięciaz częściz zyskuz pomię-
dzyz okresami .z Takz rozumiany,z zgodnyz zz prawem,z
procederzspotykazsięzzarównozzzocenąznegatywną,z
jakz izpozytywnąz[Lev,z1989] .zTymzniemniejzkształ-
towaniez zyskówz częstoz niez odbywaz sięz jednakz bezz
dodatkowychzkosztówzlubzstrat .zJeżeliznazprzykładz
opóźnionyzzostaniezniezbędnyzremont,zmożeztozspo-
wodowaćz coz prawdazpodwyższeniez zyskuzwzpierw-
szymzokresie,zjednakzrelatywniezwyższezpogorszeniez
wynikuzwzokresieznastępnymzlubzteżzwzdalszejzprzy-
szłości .z

Analizujączomawianązproblematykę,znależyzzwró-
cićzuwagęznazfakt,zżezodzuzyskanegozwynikuzfinan-
sowegozzależązwzpierwszymzrzędziezwynagrodzeniaz
izprestiżzmenedżerów,zalezjednocześniezpoprzezzza-
rządzaniezzyskamizmajązonizistotnyzwpływznazwyso-
kośćzzyskuzprzedstawianązwzsprawozdaniachzfinan-
sowych .zWztejzsytuacjizpojawiazsięzpytanie,zwz jakiz
sposóbz możnaz wykryć,z żez wz spółcez mająz miejscez
praktykizzwiązanezzzkształtowaniemzzysków .z

Literaturazprzedmiotuzwztymzzakresiezjestzboga-
tazizniezsposóbzwztymzmiejscuzdokonaćzjejzwyczerpu-
jącegozprzeglądu .zBadaniaznaztenztemat,zdotyczącez
polskichzspółek,zchociażzmniejzliczne,ztakżezzostałyz
jużzprzeprowadzone,zprzedezwszystkimzwzodniesie-
niuz doz polskichz spółekz giełdowych .z Ichz rezultatyz
przedstawionoz m .in .z wz pracachz Wójtowiczaz (2010)z
orazz Brzeszczyńskiego,z gajdkiz iz Schabkaz (2011) .z
Zezwzględuznazpodobieństwozuzyskanychzwyników,z,
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przedz przystąpieniemz doz analizyz zjawiskaz wz skaliz
europejskiej,z poniżejz wz syntetycznyz sposóbz przed-
stawionoz wynikiz tylkoz jednegoz zz badańz dotyczą-
cychz warunkówz polskich,z uzyskanez przezz zespół:z
Brzeszczyński,zgajdka,zSchabek .z

kształtowanie zysków  
w polskich spółkach giełdowych 

elemzbadaniazbyłozstwierdzenie,zczyzwzpol-
skichzspółkachzgiełdowychzwystępujezzjawi-
skozkształtowaniazzysków .zZastosowanazme-

todykazbazowałaznazkoncepcjiz progowychzwartościz
zysku,zktórezdlazzarządzającychzmogązmiećzznacze-
nieznaztylezistotne,zżezbędązonizskłonnizpodejmowaćz
działaniaz zz zakresuz kształtowaniaz zyskówz wz celuz
przekroczeniaztychzwartości .zProgamiztakimizmogąz
byćznazprzykład:z zyskzzzokresuzpoprzedniegoz (abyz
wykazaćzpoprawęzzzokresuznazokres),zprognozazzy-
skuzsporządzonazprzezzanalitykówz(szczególniezistot-
nazwzprzypadkuzspółekzgiełdowych)zczyzteżzwreszciez
zyskzozwartościzzero .z

Progiztezmajązdużezznaczeniezzarównozozcharak-
terzezpsychologicznym,zjakzizmaterialnymz(np .znagro-
dy)ztakzdlazpodmiotówzzewnętrznychzwzstosunkuzdoz
spółki,zjakzizpodmiotówzdziałającychzwewnątrzzspółki,z
wztymzzwłaszczazdlazzarządzających .zNiewielkazróżni-
cazwzzyskuznazakcjęz(EPS),znp .zwzwysokościz4zgroszy,z
możezniezbudzićzwiększegozwrażenia,zjeślizspowodujez
onazzmianęzEPSzzzwartościz5,0zzłzdoz5,04zzł .zJednakz
będziez zasadniczoz inaczejzodbierana,z jeśliz jejzkonse-
kwencjązbędziezzmianazzezstratyz3zgrosze,znazzyskz
wzwysokościz1zgrosza .zDlategozteżznależyzoczekiwać,z
żezzezznaczniezwiększązdeterminacjązmenedżerzzaan-
gażujez sięz wz przedsięwzięciaz zz zakresuz kształtowa-
niazzyskówzwztymzdrugimzprzypadku,zabyzprzesunąćz

spółkęzzzgrupyzpodmiotówzprzynoszącychzstratyzdoz
grupyzpodmiotówzzyskownych .z

Jeśliztegoztypuzzjawiskazmiałybyzmiejscezwzskaliz
kraju,znależyzoczekiwać,zżezwynikizfinansowezspół-
ek,z skoncentrowanez wokółz zerowegoz proguz zysku,z
powinnyzcharakteryzowaćzsięzasymetriązpolegającąz
naz znaczniez większejz liczbiez spółekz uzyskującychz
EPSz oz wartościachz bezpośrednioz powyżejz aniżeliz
bezpośrednioz poniżejz poziomuz zerowego .z Jeśliz na-
tomiastzwz spółkachzniez dochodziłobyzdoz zarządza-
niazzyskami,zzerozniezmiałobyzcharakteruzwartościz
progowejzizliczbazpodmiotówzuzyskującychzwartościz
EPSzbliskiezzeru,zalezujemne,zpowinnazwzprzybliże-
niuzrównaćzsięzliczbiezpodmiotówzosiągającychzwar-
tościzEPSzbliskiezzeru,zjednakzdodatnie .z

Naz takimz teżz założeniuz zostałaz opartaz ideaz
przeprowadzonychz badań,z wz którychz wykorzysta-
noz koncepcjęz analizyz dokonanejz przezzDegeorge’a,zz
Pateraz iz Zeckhauseraz (2005) .z Badaniez składałoz sięz
zzdwóchzczęści .zWzpierwszejzdotyczyłozrozkładuzzyskówz
wokółzwartościz progowych,z zaz którez przyjętoz zerowyz
poziomzEPSzorazzzerowyzwzrostzEPSz(∆zEPS)zzzokre-
suznazokres .zDrugazczęśćzbadańzdotyczyłaznatomiastz
wymienionejzpoprzedniozzależnościzpolegającejznaztym,z
żezkształtowaniezzyskówzpolegająceznazmodyfikacjizbie-
żącegozwynikuzfinansowegozsprowadzazsięzdoz„pożycza-
nia”zzyskówzzzokresówzprzyszłychz (jeślizobecnezzyskiz
zostajązwztenzsposóbzpodwyższane)zlubzteżz„lokowania”z
zyskówznazlatazprzyszłe,zjeślizobecnezzyskizsązwztenzspo-
sóbzobniżane .zNazprzykładzopóźnieniezremontuzwzceluz
poprawyzzyskuzwzjednymzokresiezpowodujezwznastęp-
nymzokresiezponiesieniezrelatywniezwyższychzkosztów,z
jeśliz remontz niez zostałz przeprowadzonyz wz optymal-
nymzczasie .zDlategozteżznależyzoczekiwać,zżezwzokre-
sieznastępnymzpozokresie,zwzktórymzdoszłozdoztakichz
praktyk,zpowinnoznastąpićzodpowiedniozrelatywnezz
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Rys. 1. Liczba wyników według uzyskanych wartości EPS (sprawozdania roczne) 
Źródło:zJ .zBRZESZCZYŃSKI,zJ .zgAJDKA,zT .zSCHABEK,zEarnings Management in Polish Companies,z„Comparativez
EconomiczResearch,zCentralzandzEasternzEurope”z2011,zvol .z14,zno .z3,zs .z137–150 .z
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obniżeniezzyskówz(pozpoprzedniejz„podwyżce”)zlubzteżz
ichzpodniesieniez(pozpoprzedniejz„obniżce”) .z

Badaniez przeprowadzonoz naz kwartalnychz orazz
rocznychz sprawozdaniachz finansowychz 359z spółekz
notowanychznazgPWzwzWarszawiezzazokresz1997–
2010,zdokonujączjezwzkontekściezdwóchzprogów,ztzn .z
proguz zerowegoz EPSz orazz zerowegoz∆z EPS,z czyliz
zerowegoz wzrostu .z Naz rysunkuz 1z zaprezentowanoz
wzcharakterzezprzykładuzjedenzzzuzyskanychzwyni-
ków,zazmianowiciezrozkładzEPSzwokółzproguzzerowe-
gozdlazsprawozdańzrocznych .z

Jakzwynikazzzrysunkuz1,zistniejezwidocznazasyme-
triazwynikówzEPSzwokółzprogowejzwartościzzero .zWy-
rażazsięzonazwystępowaniemzwzbezpośrednimzsąsiedz-
twiezwartościzzerozznaczniezwiększejzliczbyzwynikówz
niecozwyższychzodzzerazaniżelizozwartościachzniecozodz
niegozniższych .zBardzozpodobnyzcozdozswojejz istotyz
rezultatzuzyskanozwzprzypadkuzzyskówzkwartalnych .z
Tezę,zżeznazpoziomiezproguzzerozmamyzdozczynieniaz
zznieciągłościązEPSzpotwierdziłzrównieżztestznazniecią-
głośćzprzeprowadzonyzzgodniezzzmetodązopracowanąz
przezzDegeorge’a,zPaterazizZeckhauseraz(2005) .z

Wznastępnymzetapiezbadańzzespołuz(Brzeszczyńskiz
izin .,z2011)zanalizowano,zczyzwzkolejnymzrokuzpozdo-
mniemanymz rokuz kształtowaniaz zyskówz doszłoz doz
relatywnegoz pogorszeniaz wynikówz wz spółkachz po-
dejrzewanychzoztakiezpraktyki .zWynikizbadania,zktó-
regozszczegółyzwztymzmiejscuzpominięto,zwskazują,z
żezrzeczywiściezmieliśmyzdozczynieniazzztakimzzjawi-
skiem .zWyraziłozsięztoztym,zżezwzgrupiezspółek,zktórez
wz niewielkimz stopniuz przekroczyłyz zerowyz poziomz
EPS,zazwięczpodejrzewanychzozkształtowaniezzysków,z
wz rokuznastępnymzdoszłozdozpogorszeniazwynikówz
wzrelacjizdozinnychzspółek,zzwłaszczazznajdującychzsięz
wzsąsiadującychzzznimizprzedziałachzwartościzEPS .z

Bardzoz podobnezwz swejz istociez wynikiz uzyskałz
wz swoichz badaniachzWójtowiczz (2010),z któryz rów-
nieżz stwierdził,z żez wz polskichz spółkachz mamyz doz
czynieniazzzkształtowaniemzzyskówzwzceluzprzekro-
czeniazproguzozwartościzzero .zWzobydwuztychzbada-
niach,z tzn .z zarównozBrzeszczyńskiegoz iz in .z (2011),z
jakzrównieżzWójtowiczaz(2010),zniezstwierdzonozna-
tomiast,zabyzwzwarunkachzpolskichzpodobniezsilnymz
progiemzdlazdziałańzwzceluzkształtowaniazzyskówzbyłz
prógzzerowegozwzrostuzEPS .z

czy kształtowanie zysków ma związek 
z kryzysem w europie? 

akt,z żez wz polskichz spółkachz dochodziz doz
kształtowaniazzysków,zniezpowinienzzaska-
kiwać .z Podobnez badaniaz przeprowadzonez

wz wieluz innychz krajachz dałyz bowiemz takiez samez
wz swejz istociez rezultaty,z cozmożez świadczyćz oz po-
dobieństwiez polskichz spółekz doz podmiotówz działa-
jącychzwz innychz obszarachz geograficznych .zWażnez
możezbyćzjednakzto,zjakzmazsięzzakresztegozzjawiskaz
wzPolscezwzporównaniuzdozinnychzkrajów,zaztakże,z
czyz istniejez związekz pomiędzyz kształtowaniemz zy-
skówzazsytuacjązgospodarczązwzkraju .z

Wz literaturzez przedmiotuz opublikowanoz wielez
badańzdotyczącychzkształtowaniazzyskówzwzróżnychz
państwach .z Pracez te,z ukazującez różnicez pomiędzyz
poszczególnymiz krajami,z wskazująz naz różnorodnez
czynnikizwpływająceznaztozzróżnicowanie,ztakieznp .z
jakzkoncentracjazwłasności,zstopieńzrozwojuzrynkuz
kapitałowego,z podatkiz czyz teżz stosowanez wz krajuz

standardyz sprawozdawczościz finansowej .z Naz przy-
kładzwzpracachzLeutza,zNandyzizWysockiegoz(2003)z
orazzLazPortyz (1998)zwskazujez sięznaz fakt,z żez sil-
niejszazkoncentracjazwłasnościzsprzyjazzwiększeniuz
zakresuzkształtowaniazzysków,znatomiastzwzrostowiz
rozproszeniazwłasnościztowarzyszyzspadekzskaliztegoz
zjawiska .zLeuzzizin .z(2003),zBurgstahlerzizin .z(2006)z
orazzDjankov,zLazPorta,zLopez-de-SilaneszizShleiferz
(2008)zstwierdzili,zżezpodmiotyzdziałającezwzkrajachz
ozsilniezrozwiniętymzrynkuzkapitałowymzgeneralniez
wzmniejszymzzakresiezkształtujązzyski .zPonieważzza-
zwyczajz dobrzez rozwiniętymz rynkomz kapitałowymz
towarzyszyzlepszyzsystemzzabezpieczeniazinteresówz
akcjonariuszy,zniektórzyzbadacze,znazprzykładzLeuzz
izin .z(2003)zwskazują,zżezsilniejszyzsystemzzabezpie-
czeńz interesówzakcjonariuszyzsprzyjaz zmniejszeniuz
zakresuzkształtowaniazzysków .z

Mieszanezwnioskizwynikająznatomiastzzzpraczoma-
wiającychz związekzpomiędzyzkształtowaniemzzyskówz
azstrukturązkapitałuzczyzteżzsystememzpodatkowymz
[Caiz iz in .,z 2012] .z Źródełz różnicz pomiędzyz krajamiz
wzwymienionymzzakresiezupatrujezsięztakżezwzstoso-
wanychz standardachz rachunkowościz finansowejz [Caiz
izin .,z2012] .zDozkilkuzzzwymienionychzbadańzwzpolskiejz
literaturzezprzedmiotuzodniósłzsięzWójtowiczz(2010),z
analizujączopisywanezzjawiskozzarównozwzkontekściez
polskim,zjakzizmiędzynarodowym .z

Badaczez zjawiskaz dotychczasz niez koncentrowaliz
jednakzuwagiznazodnoszeniuzskalizkształtowaniazzy-
skówzdozstanuzgospodarki,z cozmożezokazaćz sięzniez
bezzznaczeniazwzprzypadkuzbadaniazróżnychzaspek-
tówzkryzysuzfinansowegozwzEuropie .zWzświetlezwspo-
mnianychz jużz zarzutówz podz adresemzwładzz niektó-
rychzkrajówzodnośniezdozukrywaniazwłaściwychzwy-
nikówzgospodarczych,z interesującez jestzwięc,zwz jakiz
sposóbzwz świetlez prowadzonychz badańz przedstawiaz
sięzrankingzkrajówzeuropejskichzpodzwzględemzkształ-
towaniaz zysków .zMiarzdotyczącychzomawianegoz zja-
wiskaz jestz wiele .z Jeśliz jednakzmianoz byz jez odnieśćz
dozomówionychzpowyżejzbadańzBrzeszczyńskiegozizin .z
(2011),zabyzmożliwezbyłozodniesieniezichzrównieżzdoz
warunkówzpolskich,znazpoczątekzporównańz zazpod-
stawęzprzyjętozpracęzLeuzazizin .z(2003) .zWśródzkilkuz
miar,zktórezzastosowałz tenzzespółzbadawczyzwzceluz
porównaniazskalizkształtowaniazzyskówzwzwymiarzez
międzynarodowym,zznajdujezsięzm .in .zmiarazEM:z

EMz=zLiczbazsprawozdańzwykazującychzminimalnezzyski
zzzzzzzzLiczbazsprawozdańzwykazującychzminimalnezstraty

Interpretującz jąz wz nawiązaniuz doz rysunkuz 1,z
oznaczaztozporównaniezliczbyzuzyskanychzwynikówz
EPSz znajdującychz sięz przedziałachz najbliżejz pozio-
muzzero,zzarównoznaz lewo,z jakiz iznazprawozodztejz
wartości .zWyższązwartośćzmiaryzEMzmożnazzinter-
pretowaćzjakozoznakęzwiększejzskalizzjawiskazkształ-
towaniazzyskówzwzdanymzkraju .zWzpolskiejzliteratu-
rzezprzedmiotuzdozmiaryztejzodnieślizsięzWójtowiczz
(2010)zorazzgajdkaz(2012) .zWartościztejzmiaryzuzy-
skanezprzezzpolskichzbadaczyzniezsązjednakzwzpełniz
adekwatnezdozwynikówzLeuzazizin .z(2003)zzezwzglę-
duznazróżnyzokres,zzzktóregozpochodzązdane,zbądźz
teżz różnicezwz sposobachzwyznaczaniaz przedziałówz
minimalnychz stratz izminimalnychz zysków .zDlategoz
teżz doz celówzporównańzwz aspekciezmiędzynarodo-
wymzdozwynikówzuzyskanychzdlazPolskiznależyzpod-
chodzićzzezznacznązostrożnością .z ,
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Wztabeliz1zprzedstawionozrankingzpaństwzUniiz
Europejskiejzwz kształtowaniuz zysków,z sporządzonyz
nazpodstawiezomawianychzbadańzpolskichzorazzLeuzazz
izin .z(2003) .z

Wzzestawieniuztymzwartozzwrócićzuwagęznazfaktz
niedostrzeganyz poprzednioz przezz innychz badaczy .z
Otóż,z jeżeliz pominiemyz wz zestawieniuz Polskęz zez
względuznazomawianezpoprzedniozproblemyzzwiąza-
nezzzmetodykązbadań,ztrudnozniezzauważyć,zżezczo-
łówkęzwzprzedstawionymzwztabeliz1zzestawieniuzsta-
nowiązkrajez południazEuropy,zwzktórychznajsilniejz
zaznaczyłzsięzeuropejskizkryzys .zZzkoleizwznajmniej-
szymz zakresiez kształtowaniez zyskówz występujez
wz krajachz angielskojęzycznychz iz skandynawskichz
orazzwezFrancji .z

Opisanezzestawieniezzostałozsporządzoneznazpod-
stawiezpublikacjizzzrokuz2003,znazpodstawiezdanychz
pochodzącychz zz okresuz znaczniez poprzedzającegoz
europejskiz kryzys .z Interesującezmożezwięcz byćz to,z
czyzpodobnezrelacjezsązobserwowanezobecnie .zJednaz
zznajnowszychzpraczpoświęconychztemuzzagadnieniuz
autorstwazCaizizin .z(2012)zstosujezinną,zagregatowąz
miaręz skaliz kształtowaniaz zyskówz wz różnychz kra-
jach,zktórazprzybierazpostać:z

EMAz=zEM2z–zEM1z

gdzie:z
EMAz–zagregatowazmiarazskalizkształtowaniazzyskówz
wzkrajuz

EM1z=zMediana Odchyleniezstandardowezzyskuzoperacyjnego
z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzOdchyleniezstandardowezCash Flowz
zzdziałalnościzoperacyjnej

EM2z=zMediana |Rozliczeniazmiędzyokresowe|
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz|Cash Flowzzzdziałalnościzoperacyjnej|

Opisanązmiaręzinterpretujezsięzwztenzsposób,zzżez
jejzwyższazwartośćzświadczyzozwyższejzskalizkształ-
towaniazzyskówzwzkraju .zWymienienizbadaczezpre-
zentujązzwartośćzzopisanejzmiaryzdlazkolejnychzlatz
zzokresuz2000–2009 .zzRankingzzazostatnizrokz(2009)z
poddanyzanaliziezprzedstawionozwztabeliz2 .z

Tab. 1. Ranking według skali kształtowania 
zysków w krajach Unii Europejskiej na podsta-
wie miary EM

Lp. Państwo EM 

1 . Hiszpania 6,000

2 . Włochyz 4,154

3 . Polska 4,1241),z2,8972)

4 . grecja 4,077

5 . Belgia 3,571

6 . Austriaz 3,563

7 . Holandiaz 3,313

8 . Niemcyz 3,006

9 . Portugaliaz 3,000

10 . Daniaz 2,708

11 . Finlandiaz 2,633

12 . Szwecjaz 2,568

13 . Francjaz 2,370

14 . WielkazBrytaniaz 1,802

15 . Irlandiaz 1,667

1)zWartośćzdlazPolskizwyznaczonazprzezzWójtowiczaz(2010)z
2)zWartośćzdlazPolskizwyznaczonazprzezzgajdkęz(2012)z

Źródło:z zestawieniez sporządzonoz naz podstawie:z CH .z
LEUZ,zD .zNANDA,zP .zWYSOCKI,zEarnings Management 
and Investor Protection: An International Comparison,z
„JournalzofzFinancialzEconomics”z2003,zvol .z69,zno .z3,zs .z
505–527;zP .zWóJTOWICZ,zWiarygodność sprawozdań fi-
nansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finanso-
wego,zWydawnictwozUniwersytetuzEkonomicznegozwzKra-
kowie,zKrakówz2010,z s .z165–166;zJ .zgAJDKA,zKształto-
wanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu 
finansowego w Europie,zw:zD .zZARZECKIz (red .),zZarzą-
dzanie finansami – inwestycje, wycena przedsiębiorstw, 
zarządzanie wartością,z „Zeszytyz Naukowez Uniwersytetuz
Szczecińskiego”znrz69,zseria:z„Finanse,zRynkizFinansowez
izUbezpieczenia”znrz51,zSzczecinz2012,zs .z303–311 .z

Tab. 2. Ranking według skali kształtowania zy-
sków w roku 2009 w krajach Unii Europejskiej 
według miary EMA 

Lp. Państwo EMA

1 . Włochyzz 0,225

2 . grecja 0,167

3 . Hiszpania 0,158

4 . Portugalia 0,152

5 . Francjaz 0,077

6 . Niemcy 0,071

7 . Finlandia 0,011

8 . Belgiaz 0,008

9 . Dania -0,002

10 . Austriaz -0,003

11 . Irlandia -0,133

12 . Holandiaz -0,142

13 . WielkazBrytania -z0,204

14 . Szwecja -0,295

Źródło:z zestawieniez sporządzonoz naz podstawiez L .z CAI,z
A .zRAHMAN,zS .zCOURTENAY,zIs it IFRS Adoption or 
Convergence to IFRS that Matters,z060zTIJAzSymposiumz
2012 .z
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Jakzwynikazzzprzedstawionychzzestawień,zmimoz
różnychz zespołówz badawczych,z zastosowanejz me-
todykiz badańz orazz różnychz okresówz badawczych,z
pewnezelementyzsązwspólnezdlazwynikówzzaprezen-
towanychzwztabelachz1ziz2 .zOtóżztakzjakznazdolezkla-
syfikacjizwidniejązkraje:zskandynawskizizangielsko-
języczny,ztakzniezmiennieznazjejzczelezznajdujązsięz
krajezzzpołudniazEuropy .zPrzyzczymzichzdominacjaz
wzrokuz2009zwydajezsięznawetzwyraźniejsza .zTrud-
nozwięczniezpostawićztezy,zżezskalazkształtowaniaz
zysków,zmającazwzpewnejzmierzezcharakterzkulturo-
wy,zmazjakiśzzwiązekzzzkryzysem .zNazpodstawiezpo-
wyższychzrozważańztrudnozcozprawdaztenzzwiązekz
sprecyzowaćzdokładnie,zalezbyćzmożezkształtowaniez
zyskówzmogłozprzyczynićzsięzdozopóźnieńzwzukaza-
niuz rzeczywistegoz stanuz gospodarkiz wz skaliz tychz
krajów .z

Czyzjednakzkształtowaniezzyskówzwzprzedsiębior-
stwachzmożnazuznaćzzazjednozzezźródełzfinansowegoz
kryzysu?zNazpodstawiezdokonanychzobserwacjiztrud-
noznaztozpytaniezodpowiedziećzwzsposóbzjednoznacz-
ny .zRelatywniezwysokizpoziomzkształtowaniazzyskówz
mazbowiemzmiejscezrównieżzwzNiemczech,zktórychz
gospodarkazznajdujezsięzdzisiajzwzrelatywniezdobrejz
kondycji .z Jeśliz więcz wz skaliz kształtowaniaz zyskówz
mielibyśmyzupatrywaćzprzyczynzukrywaniazkryzysu,z
należałobyz zapewnez postawićz tezę,z żez dopieroz poz
przekroczeniuzpewnejzgranicznejzwielkościzprocederz
tenzmożezprzyczynićzsięzdozzniekształceniazdanychz
wztakimzstopniu,zżezmożliwezjestzprzezzpewienzokresz
ukrycieznadchodzącegozkryzysu .z

Oczywiścieztezaztakazwymagazpogłębionychzba-
dań .z Jeśliz jednakz okazałabyz sięz onaz prawdziwa,z
zmusiłobyztozdozpoważnegozzastanowieniazsięznadz
jejzodniesieniemzdozwarunkówzpolskich .zWzopubli-
kowanychzdotychczaszbadaniachzozzasięguzmiędzy-
narodowymz pomijanoz częśćz krajówz europejskich,z
wz tymz krajez Europyz Środkowo-Wschodniej,z iz za-
prezentowanez wz tabeliz 1z wyniki,z uwzględniającez
rezultatyzprezentowanezprzezzpolskichzbadaczy,zza-
adaptowanezniejakozdozwynikówzuzyskanychzprzezz
innychzautorów,znależyztraktowaćzzzrezerwą .zJeśliz
jednakzokazałobyzsię,zżezmiejscezprzypisanezPolscez
nazpodstawiezwynikówzuzyskanychzprzezzWójtowi-
czaz (2010)z jestzwłaściwe,zmusiałobyz toz budzićz za-
niepokojenie,zjeślizuwzględnimyzlos,zktóryzobecniez
spotykazliderówzprzedstawionejzklasyfikacji .z

Zz całąz pewnościąz istniejez więcz potrzebaz prze-
prowadzeniaz kompleksowychz badańz nadz kształto-
waniemzzysków,zuwzględniającychz łączniez zarównoz
krajezstarejzEuropy,zjakzrównieżzkrajezEuropyzŚrod-
kowo-Wschodniejzozznaczniezkrótszymzokresiezdzia-
łaniazwzwarunkachzgospodarkizrynkowej .z

podsumowanie 

jawiskoz kształtowaniaz zysków,z relatywniez
częstoz opisywanez wz literaturzez przedmio-
tu,z byłoz rzadkoz dotychczasz analizowanezz

wz wymiarzez międzynarodowymz wz kontekściez re-
lacjiz pomiędzyz jegoz skaląz az sytuacjąz gospodarcząz
kraju .zNiniejszyzartykułzozcharakterzezdyskusyjnymz
miałznazceluzwskazanieznaz fakt,zżezskalazkształto-
waniaz zyskówzwzEuropiezprzyzpobieżnymzoglądziez
niezpozostajezbezzzwiązkuzzzeuropejskimzkryzysemz
finansowym .z Krajez najgłębiejz odczuwającez kry-
zys,z zgodniez zz wynikamiz wieluz badań,z sąz bowiemzz

jednocześniez liderami,z jeśliz chodziz oz skalęz kształ-
towaniazzyskówzwzprzedsiębiorstwach .zSkłaniaćz toz
możezdozrefleksjizozcelowościzpodjęciazdziałań,zktórez
zapobiegałybyzzbytniemuznasileniuzsięzopisywanegoz
zjawiskazwzskalizkraju .z

dr hab . Jerzy Gajdka, prof . nadzw . UŁ 
KatedrazEkonomiizPrzemysłuz

izRynkuzKapitałowegoz
UniwersytetuzŁódzkiegoz
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asz corporatez earningszmanagement .zThezauthorz com-
pareszitszscopezamongzdifferentzcountrieszandzanalyzesz
thatzphenomenonzinzthezcontextzofzfinancialzcrisiszinz
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kapitał społeczny przedsiębiorstwa 
– próba syntezy literatury przedmiotu  

Monika Marcinkowska

wprowadzenie 

spółczesnazliteraturazekonomicznazchętniez
sięgaz doz dorobkuz socjologii;z wz celuz wyja-
śnieniazwartościzwynikającychzzztworzeniaz

sieciz relacjiz społecznychz posługujez sięz kategoriąz
kapitałuz społecznego .z Początkowoz teoriaz kapitałuz
społecznegoz rozwijałaz sięz wz odniesieniuz doz społe-
czeństwzizspołecznościzlokalnychz(orazzwpływuzsieciz
społecznychznazdobrostanzspołecznyzizwskaźnikizma-
kroekonomicznezkrajuzlubzregionu),zjednakzstopnio-
wozewoluowała,zprzechodzącztakżeznazpoziomzorga-
nizacjiz(instytucji,zprzedsiębiorstw)1) .zWykorzystującz
metodęz krytycznejz analizyz literaturyz przedmiotu,z
wzniniejszymzartykulezprzedstawionozkluczowezza-
gadnieniaz kapitałuz społecznegoz przedsiębiorstwa,z
wskazującz jegoz istotęzorazzkorzyścizpłynącezzz jegoz
tworzenia .z

Definicja kapitału społecznego  
przedsiębiorstwa 

oz kanonuz literaturyz światowej,z któraz stwo-
rzyłazpodstawyzbadańznadzkapitałemzspołecz-
nym,znależyz zaliczyćz pracez takichz autorów,z

jak:zP .zBourdieuz[3],zJ .zColemanz[5],zF .zFukuyamaz[12,z
13],zR .D .zPutnamz [28,z 29],zM .z
Woolcockz [38],z A .z Portesz [25]z
czyzB .zFinez[11] .z

Kapitałz społecznyz jestz ka-
tegoriąz bardzoz niejednorodną,z
azsamazteoria,zchoćz jużzmocnoz
rozbudowana,z wciążz niez osią-
gnęłaz jeszczez statusuz dojrzałejz
izspójnej .zWiążezsięzzztymzpro-
blemzdefinicyjnyz–zbrakujezzuni-
fikowanegozpodejściazdozokreśle-
nia,zczymzjestzwzistociezkapitałz
społeczny2) .zElementamiznajczę-
ściejz występującymiz wz defini-
cjachz kapitałuz społecznegoz są:zz
zz uczestnictwoz wz sieciachz po-
wiązańzizrelacjiz(siecizkontaktów)zz
zzdostępz izwykorzystaniezzaso-
bówz (wz szczególnościz niemate-
rialnychz–zwiedzyzizkompetencji)z
zzpodzielaneznormyz izwartościz
zzzaufaniezzzgenerowaniezokre-
ślonychzkorzyścizdozrealizacjizce-
lówz (społecznych,z politycznych,z
ekonomicznych)z[15] .z

Kapitałz społecznyzmożezwy-
stępowaćz naz kilkuz poziomach:z

jednostki,zgrupyzspołecznej,zorganizacjiz (instytucji),z
poziomiez międzyorganizacyjnymz (np .z sektorowym,z
branżowym)z iz ogólnospołecznymz (krajowym,z po-
nadnarodowym) .zMówizsięzzatemzozkapitalezspołecz-
nymznazszczebluzmikro,zmezozizmakroz[14] .z

„Kapitałzspołecznyzprzedsiębiorstwazstanowizka-
tegorięzwynikającązzzuczestnictwazwzsieciachzpowią-
zańz iz relacji,z które,z opierającz sięz naz podzielanychz
normach,zzasadachzizwartościach,zaztakżezzaufaniu,z
umożliwiająz stronomz dostępz doz zasobów,zwz szcze-
gólnościzdozwiedzyzizkompetencji .zWszystkoztozjestz
ukierunkowaneznazgenerowaniezokreślonychzkorzy-
ścizdlazprzedsiębiorstwa,z takichz jak:zpoprawazefek-
tywnościzdziałania,zzwiększeniezmożliwościzrozwoju,z
uzyskaniez przewagiz konkurencyjnej”z [18] .z Kapitałz
społecznyzpowstajezwskutekzzwiązanychzzzpracązor-
ganizacyjnychzról,znp .zwspółpracowników,zczłonkówz
zespołu,zkierownictwazizwłaścicieli;złączyzonzwzsobiez
zarównozzasoby,zjakzizrelacjezwzsieci .z

Korporacyjnyzkapitałzspołecznyzistniejezrównieżz
nazmiędzyorganizacyjnymzpoziomiezanalizy,zskłada-
jącz sięz zz zasobówz kontrolowanychz przezz członkówz
organizacjizpołączonychzwielomazrelacjamizwymianyz
izwspółpracyz[17] .zMożnazzatemzmówićzozwewnętrz-
nymz iz zewnętrznymz kapitalez społecznymz przed-
siębiorstwaz [37] .z Wewnętrznyz kapitałz społecznyz

 

Rys. 1. Komponenty kapitału społecznego przedsiębiorstwa 
Źródło:zopracowaniezwłasneznazpodstawiez[37] .
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,

jestz tworzonyz przezz wewnętrznychz interesariuszyz
izuwzględniazzasobyzprzedsiębiorstwaz(orazzzasobyz
tychz interesariuszyz–zpracownikówz iz kierownictwaz
firmy) .z Zewnętrznyz kapitałz społecznyz podmiotuz
możez byćz związanyz zz prowadzonąz przezeńz działal-
nością,z szerokoz pojmowanymz jegoz otoczeniemz lubz
rynkiemz(rysunekz1) .z

Obecniez przedsiębiorstwaz starająz sięz zwracaćz
baczniejsząz uwagęz naz pielęgnowaniez relacjiz iz two-
rzeniezkapitałuzspołecznego .zBudowazkapitałuzspo-
łecznegozwzceluzzdobyciazprzewagizkonkurencyjnejz
wymagaz[20,z27]:z
zz wspieraniazrozwojuzwspólnotzpraktyków,zwztymz

tworzeniaznieformalnychzgrupzpracownikówz (wz ra-
machzktórychzbędązonizdzielićzsięzwiedzązizdoświad-
czeniem,z wspólniez rozwiązywaćz problemyz itd .),z
aztakżezbudowaniaz lojalnościz izzaangażowaniazpra-
cowników;z
zz zbieraniazdoświadczeńzbudującychzzaufaniezmię-

dzyz pracownikamiz orazz sprzyjającychz transparent-
nościzśrodowiskazpracy,zwzktórymzniezmazpowodówz
doz okazywaniaz nieufnościz iz wz którymz regułąz jestz
ufaniezpracownikom;z
zz wspieraniaz współpracyz iz kooperacjiz naz wszyst-

kichzszczeblachzprzedsiębiorstwaz(orazzwzrelacjachz
zzotoczeniem);z
zz wypracowaniaz przezz pracownikówz wspólnychz

kontekstówzdziałania,zrozumienia,z języka,zsymboli,z
norm,zzasadzitd .;z
zz stosowaniazodpowiedniejz technologiizumożliwia-

jącejztworzeniezizutrzymaniezsiecizrelacji .z

korzyści i wady kapitału społecznego
 
literaturzezwymieniazsięzwielezkorzyści,zja-
kiez przedsiębiorstwaz mogąz odnieśćz dziękiz
pielęgnowaniuz kapitałuz społecznego .z Pod-

kreślazsię,zżezważnązcechązkapitałuzspołecznegozjestz
to,z żez dziękiz zastosowaniuz zasobówzwz sieciz relacjiz
izstrukturzspołecznych,zopartychznazwzajemnychzza-
ufaniu,z przynosiz onzkorzyściz zarównoz jednostkom,z
jakzizgrupomzspołecznymz[31] .zKapitałzspołecznyz[2,z
15,z40]:z
zz pomagaz pracownikomz znaleźćz pracę,z wzbogacaz

zasobyz potencjalnychz kandydatówz doz pracyz wz fir-
mach,zredukujezfluktuacjęzkadr;z
zz wpływaznazsukceszzawodowyzorazzpoziomzwyna-

grodzeniazkierownictwa;z
zz wspierazdziałaniazinnowacyjne;z
zz ułatwiaztworzeniezkapitałuzintelektualnego;z
zz zwiększazefektywnośćzfunkcjonowaniazpracowni-

ków,zzespołówzpracowniczychz(zwłaszczazwzstruktu-
rachzfunkcjonalnych)zizcałychzorganizacji;z
zz rozwijaz przedsiębiorczośćz iz pomagaz tworzyćz

nowezpodmiotyzgospodarcze,z zmniejszaz liczbęzban-
kructwz przedsiębiorstw,z zwiększającz jednocześniez
żywotnośćzizdługowiecznośćzorganizacji;z
zz poprawiazstosunkizzzdostawcami,zsprzyjaztworze-

niuzsiecizpartnerskichzrelacjizorazzumożliwiazprze-
pływzwiedzyzizuczeniezsięzodzczłonkówzgrupy;z
zz ułatwiaztransferzwiedzy,zcozwpływaznazpoprawęz

efektywnościzdziałaniazorganizacjizizichzwyników;z
zz ułatwiaz wymianęz zasobówz międzyz jednostkamiz

orazzpozyskiwanieznajlepszychzzasobów;z
zz umożliwiazwzrostzskalizdziałalności,zwchodzeniez

naznowezrynki;z
zz pozwalazzmniejszyćzkosztyztransakcyjne;z

zz pomagazograniczaćzbarieryzorganizacyjne;z
zz wpływaz naz większąz spójnośćz iz kompleksowośćz

działań;z
zz ułatwiaz zarządzaniez ryzykiemz iz powodujezwięk-

szązstabilnośćzfunkcjonowaniazorganizacji .z
Ponadtozwskazujez sięz naz pośrednizwpływz połą-

czonychzkapitałów:zspołecznegozizrelacyjnegoznazwy-
nikizoperacyjnezizfinansowezprzedsiębiorstwz[18,z19,z
36] .z Kapitałz społecznyz ułatwiaz równieżz kreowaniez
kapitałuz ludzkiegoz iz relacyjnegoz [22] .zMożez zatemz
stanowićzswoistyzkatalizatorzdozbudowyzkapitałuzin-
telektualnego3) .z

Abyz prezentacjaz znaczeniaz kapitałuz społeczne-
goz przedsiębiorstwaz niez byłaz jednostronna,z należyz
uwzględnićz fakt,z żez kapitałz społecznyz niez jestz po-
strzeganyzjednoznaczniezpozytywnie .zWymieniazsięz
takżez jegoz negatywnez aspektyz czyz teżz raczejz nie-
bezpieczeństwozzłegozzastosowaniaz [7,z10,z25] .zNaz
przykładzwięzizwewnątrzgrupowezmogązpowodowaćz
utrudnianiezrelacjizzzpodmiotamizspozazgrupyz(czyz
wręczzwrogośćzwobecznich)zorazzutrudnianiezdostę-
puzdozsiecizinnymzpodmiotom .zSilnezwięzizizoczeki-
waniez lojalnościzwobeczgrupyzmogązteżzograniczaćz
wolnośćz poszczególnychz jejz członków,z jakz równieżz
utrudniaćzosiągnięciezsukcesuz(np .zekonomicznego)z
poszczególnychz osóbz lubz podmiotów .z Wewnętrznyz
kapitałz społecznyzmożezpowodowaćzzamknięciez sięz
grupyznaznoweztrendyzizwartościz(lubzjednoczyćzgru-
pęzwokółzwartościzodmiennychzodzpowszechniezobo-
wiązujących)z czyz teżz pogłębiaćz nierówności .z Możez
takżezjednoczyćzgrupęzwokółznieakceptowanychzspo-
łeczniezcelówz izkoncentrowaćznazosiąganiuzwyłącz-
niezwłasnychzkorzyści,zzezszkodązdlazinnych .zKapitałz
społecznyzmożez zatemz rodzićz zarównoz pozytywne,z
jakziznegatywnezefektyzzewnętrzne4) .z

Ponadtozbadaniazwskazują,zżeznazpoziomiezorga-
nizacjizzarównozzbytzmało,zjakzizzbytzdużozkapitałuz
społecznegoz(zazsłabyzlubzzbytzsilnyzkapitałzspołecz-
ny)zmożeznieśćznegatywnezkonsekwencjezdlazczłon-
kówzrelacji,zwztymzmożezpogarszaćzwynikizfinanso-
wezprzedsiębiorstwaz[35,z38] .zNależyzmiećzrównieżz
nazuwadze,zżezróżnezwymiaryzkapitałuzspołecznegoz
mogązwzróżnyzsposóbzwpływaćznaztezwynikiz[21] .z

Podsumowując,zmożnazstwierdzić,zżezkapitałzspo-
łeczny,zpodobniezjakzkapitałzfinansowy,zmogązzostaćz
użytezzarównozdozdobrych,zjakzizzłychzcelów,zwzdo-
bryzlubzzłyzsposób .z

czy kapitał społeczny to kapitał? 

teoriizkapitałuzspołecznegozistotnezznacze-
niezmazdebataznaz temat,z czyzkapitałz spo-
łecznyz rzeczywiściez jestz kapitałem .z Wz tejz

kwestiizniezmazjakzdotądzjednomyślności5) .z
Istotnie,zkapitałzspołecznyzmaztakiezcharaktery-

styki,zktórezczyniązgozodmiennymzodzinnychzformz
kapitału .zWzprzeciwieństwiezdozkapitałuzfizycznegoz
(alezanalogiczniezjakzwzprzypadkuzkapitałuzludzkie-
go)z możnaz goz akumulowaćz wz efekciez korzystaniaz
zzniego,zalezteżznależyzgozpodtrzymywać,zabyzpozo-
stałzproduktywny;zniezmazponadtozprzewidywalnejz
stopyzdeprecjacjiz(amortyzacji,zdewaluacji) .zKapitałz
społecznyzniezjestzulokowanyzwzsamychzjednostkachz
czyzpodmiotach,zleczzwzichzrelacjachzzzinnymizjed-
nostkami/podmiotami .z Tworzeniez iz aktywowaniez
kapitałuz społecznegoz wymagaz interakcjiz coz naj-
mniejzdwóchzpodmiotówz(ludzi,zorganizacji) .zKapitałzz
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społecznyzmazwięczcharakterystykizdobrazpubliczne-
go,zmającezbezpośrednizwpływznazoptymalnyzpoziomz
jegozprodukcji .zKapitałz społecznyz trudnozmierzyć6)z
izagregować .zMazteżzonzwielezcechzwspólnychzzzin-
nymizformamizkapitału .zDotyczyztozorganizacjizjakoz
całościz iz niez jestzwłasnościąz indywidualnegoz agen-
ta .zWytworzeniezkapitałuzspołecznegozizkorzystaniez
zzniegozwymagazponiesieniazkosztów;zjestzonzzaku-
mulowanymz zapasem,z zz któregoz płyniez strumieńz
korzyści .z Bezz odpowiedniegoz utrzymaniazmożez onz
jednakz ulegaćz deprecjacjiz wz czasiez (iz możez nawetz
zamienićzsięzwzzobowiązanie) .z

podsumowanie 

akkolwiekzteoriazkapitałuzspołecznegoz jestz
poddawanaz krytyce7),z należyz przyznać,z żez
koncepcjaztazdobrzezopisujezwspółczesnyzfe-

nomenzkorzyścizodnoszonychzprzezzorganizacjezsie-
ciowe,zwspółpracęzpartnerską,z organizacjez społecz-
nościowez itp .z orazzwyjaśniaz potencjalnez przyczynyz
nieadekwatnegozwykorzystaniaz potencjałuz kapitałuz
intelektualnegoz(sąztozobecnieznajważniejszezkierun-
kizbadańzprowadzonychzwztymzobszarze) .zTymzsa-
mymzzasługujeznazuwagęzizuwzględnieniezzwłaszczaz
wz rozważaniachz nadz budowąz kapitałuz relacyjnegoz
przedsiębiorstwa,z niezbędnegoz doz funkcjonowaniaz
izrozwojuzwspółczesnychzprzedsiębiorstw .z

Szczególniezwz dobiez ogólnoświatowegoz kryzysuz
zaufaniaz sąz istotnezdalszezbadaniaznadzsposobamiz
tworzeniaz izwykorzystywaniaz kapitałuz społecznegoz
(nazwszystkichzjegozpoziomach) .zKażdezprzedsiębior-
stwoztworzyzrelacjezzezswymzotoczeniem .zTozkapitałz
społecznyzpomagaz czynićz tez relacjez trwałymiz iz ko-
rzystnymizdlazwszystkichzichzuczestników .z

dr hab . Monika Marcinkowska, prof . nadzw . UŁ 
InstytutzFinansów,zBankowościzizUbezpieczeńz

WydziałzEkonomiczno-Socjologicznyz
UniwersytetuzŁódzkiegoz

PRZYPISY 
1)z Historięz rozwojuz teoriiz kapitałuz społecznegoz opisująz np .z
pracez[9,z10,z16,z24,z38] .z
2)zWielezpropozycjizdefinicjiztegozterminuzmożnazznaleźćznp .z
wzpracachz[1,z15,z32] .z
3)zKapitałzintelektualnyzprzedsiębiorstwazskładazsięzzzkapita-
łuzludzkiegoz(umiejętności,zdoświadczenia,zkreatywności,zin-
nowacyjnościzizzdolnościzposzczególnychzpracowników)zorazz
kapitałuz strukturalnego,z któryz jestz tworzonyz przezz kapitałz
organizacyjnyz(systemy,znarzędziazorazzfilozofię,zprzyspiesza-
jącezprzepływzwiedzyzwzorganizacjizorazzmiędzyzorganizacjąz
azjejzotoczeniem)zizkapitałzrelacji .zLiteraturazprzedmiotuzzwy-
klezprzedstawiazkapitałzrelacjiz jakozkapitałztworzonyzdziękiz
relacjomzzzklientami,zjednakzzasadnezwydajezsięzrozszerzeniez
tegozpojęciaztakżeznazinnychzinteresariuszyzprzedsiębiorstwaz
(np .z kooperantów,z dostawców,z kredytodawców,z wierzycieliz
itp .) .zKapitałz społecznyz niezmożez byćz utożsamianyz zz kapi-
tałemz relacyjnym,z gdyżz jestz szerszymz pojęciem .z Zachodziz
tuz swoistez sprzężeniez zwrotne:z abyz mógłz zaistniećz kapitałz
społeczny,zmusząz istniećz kapitałz ludzkiz iz kapitałz relacyjny .z
Dziękizzaufaniu,zlojalnościzizzaangażowaniuzuczestnikówzsieciz
relacji,zpodzielającychztezsameznormyzizwartości,zjestzbudo-
wanyz kapitałz społeczny,z któryz zz koleiz wzmacniaz istniejącyz
kapitałz ludzkiz iz kapitałz relacyjny,z zatemz pozwalaz przedsię-
biorstwuznaz bardziejz efektywnezwykorzystaniez kapitałuz in-
telektualnego .z
4)zWzliteraturzeznajczęściejzpodajezsięzjakozprzykładyzkorup-
cję,zdziałalnośćzorganizacjizprzestępczychzitp .z

5)zZaryszdyskusjiznaztenztematzprzedstawiająznp .zpracez[1,z4,z
14,z20,z26,z37] .z
6)zWieluzautorówzproponujezzasadyzi/lubzmetodyzpomiaruzka-
pitałuzspołecznego,zzobaczznp .zpracez[7,z23,z30,z34,z39] .zDoty-
czązonezjednakzkapitałuzspołecznegozwzwymiarzezmakro .zDo-
stępnezpublikacje,zsugerującezmetodyzpomiaruzkapitałuzspo-
łecznegoznazpoziomiezprzedsiębiorstwa,zwzistociezprezentująz
modelezwycenyzkapitałuzintelektualnego,zktóryzniezmożezbyćz
utożsamianyzzzkapitałemzspołecznym .zWzpraktycezwydajezsięz
wystarczającez dokonywaniez pomiaruz niektórychz aspektówz
kapitałuz społecznegoz naz podstawiezwybranychzwskaźnikówz
operacyjnychzizfinansowych,znp .zuwzględnianychzwzzrówno-
ważonychzkartachzdokonańz(balanced scorecardszitp .) .
7)zNależyzprzyznać,zżezniezjestztozjeszczezrozbudowana,zspójnaz
teoria .zSzerzejzozargumentachzkrytycznychznp .zwzpracachz[8,z
31,z33] .z
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Social Capital of a Company – an Attempt  
of the Literature Synthesis 

Thez paperz presentsz thez issuez ofz company’sz socialz capital .z
Basedzonzthezreviewzofzbroadzliteraturezthezdefinitionzofzthisz
socio-economicz phenomenonz isz presentedz andz thez wayz ofz
creatingzitzinzanzorganizationziszpointed .zThezbenefitszazcom-
panyzcanzachievezfromzusingzsocialzcapitalzarezenumerated,z
andzthezpotentialzdefectszarezmentioned . ,

emocje w pracy 
– niechciany  
bagaż czy cenny 
potencjał  

Elżbieta Kowalczyk

wprowadzenie 

ewnez chińskiez przysłowiez głosi:z „Człowiekz
codzienniezdoprowadzazswojezwłosyzdozpo-
rządku .zDlaczegozjednakzniezserce?”zCzemuz

zatemztakzniewielezmiejscazpoświęcamyzswymzuczu-
ciom,z zwłaszczaz tym,z którychzdoznajemyzwznaszejz
pracyzzawodowej?zWartoztozzmienić .z

gdyzprzyjrzymyzsięzkoncepcjomzzarządzaniazpo-
wstałymzizpraktykowanymzwzXXzw .,ztoznasuwazsięz
nieodpartezwrażenie,zżezzarządzaniezjestzwznichzpo-
strzeganez jakoz antytezaz uczuć,z swoistez ichz przeci-
wieństwo .zStephenzFinemanzponowniezwprowadziłz
tenztematzdozdyskusjizwzramachzjednegozzzgłównychz
nurtówzzachowańzorganizacyjnych .zTwierdzizon,zżez
uczuciaz sązwz centrumzżyciaz organizacyjnegoz izniez
mogązbyćzoddzielanezodzmyśleniaz [Kostera,zŚliwa,z
2010,z s .z 265] .z Sąz onez poz częścizwyuczonezwz tokuz
socjalizacji,zwztymzodbywającejzsięzwzramachzorgani-
zacji .zCozwięcej,zlepiejzrozumiejączuczucia,zmożemyz
równocześniez lepiejzpoznaćzorganizacje .zRównocze-
śniez komercjalizacjaz emocjiz odczłowieczyłaz relacjez
międzyludzkieznazróżnegoz typuzrynkach,z spowodo-
wałazzamętzizniepewnośćzcozdozichzautentyczności .z
Emocje,ztakzosobistezwzswejznaturze,zizdozniedawnaz
odróżniającezjednostkizpomiędzyzsobą,zstałyzsięzto-
warem,zktóryzwzbogacazofertę .zNakazzorganizacyj-
nyzbyciazmiłym,zpowściągliwymzczyznieprzyjemnymz
wzswejzpracyzodcinazludzizodzichzuczuć;zjestzwzswychz
konsekwencjachzdlaznichztoksyczny .z

Istota i pojęcie emocji  
w kontkście pracy zawodowej 

yzwytłumaczyćzrolę,zjakązemocjezpełniązwzży-
ciuzludzi,znależyzprzyjąćzkilkazkluczowychzzało-
żeńzozichzistocie .zMożnazzatemzstwierdzić,zżez

[Doliński,z2000,zs .z321]:z
zz emocjazjestznazogółzefektemzświadomejzbądźznie-

świadomejz ocenyz zdarzeniaz związanegoz zz ważnymz
izistotnymzdlazjednostkizcelem;z
zz emocjazuruchamiazgotowośćzdozrealizacjizprogra-

mówzdziałania,zktórymznadajezstatuszpilnego;z
zz emocjomzczęstoz towarzyszązzmianyzpsychofizjo-

logicznezizekspresyjne .z
Jestzwielez koncepcji,z którezwskazują,z żez istniejez

pewnaz liczbaz podstawowychz emocji .zWz tymz nurciez
mieścizsięztakżezpropozycjazkołazemocjizR .zPlutchika,z
wzktórymzznajdujezsięzosiemzpodstawowych,ztworzą-
cychz czteryz paryz przeciwieństw:z radośćz –z smutek,z

PO 10.indb   23 15/10/2012   09:42



24 przeglàd

strachz–zgniew,zzdziwieniez–zoczekiwanie,zakceptacjaz
–z wstrętz [aneksy .pwn .pl,z 12 .04 .2012] .z Wedługz tegoz
autorazemocjezłączązsięzzezsobą,ztworzączemocjezdru-
giego,ztrzeciegozizczwartegozrzędu .z

Przedstawicielzszkołyzrelacyjnej,zR .zLazaruszpod-
kreślazznaczeniezwątkówzrelacyjnych,zoznaczających,z
żeznaszezreakcjezemocjonalnezsązwynikiemzinterak-
cjizzzotoczeniemz(relacji);zmajązoneznaturęzpoznaw-
czązizczęstozkilkazemocjizwystępujezrównocześnie .z

Wątkizrelacyjne,zzwiązanezzzsytuacjązpracy,zmogąz
przybieraćz takąz formę,z jakazzostałazzaprezentowanaz
wztabeliz1 .z

Analizujączproblematykęzemocji,znależyzpodkreślić,z
żezsązoneznieodzownązczęściązżycia,ztakżezzawodowe-
go,zazdozichzźródełzwzsytuacjizpracyzautorkazzalicza:z
zz kontaktyzzzludźmizzzwnętrzazorganizacjiz(współ-

pracownicy,z podwładni,z przełożeni)z orazz zz jejz oto-
czeniaz (klienci,z przedstawicielez władzz lokalnychz i/
lubz organizacjiz pozarządowych);z człowiek,z będącz
istotązspołeczną,zbardzozdużązwagęz
przywiązujez doz kontaktówz zz inny-
mizludźmi,zktórzyzsązdlazniegozźró-
dłemzemocjizzarównozpozytywnych,z
jakziznegatywnych;z
zz charakterzwykonywanejzpracyz–z

specyfikazpracy,zwzróżnymzstopniuz
generujez emocje .z Pracaz wz dużymz
stresie,zszybka,zwzktórejznależyzra-
dzićzsobiezzzróżnegoztypuznaciska-
miz jestz silniejz emocjonalna,zwz po-
równaniuzzztaką,zwzktórejzpowyższez
czynnikizniezwystępują;z
zz naciskiz naz „odgrywanie”z roliz

organizacyjnejz (realizowaniez sce-
nariuszaz emocjonalnego)z zgodniez
zezstandardamiziznormamizorgani-
zacji .zJestztozwyrazzkomercjalizacjiz
emocji,zgdziezwzpakieciezwrazzzzofe-
rowanymzproduktemzotrzymujezsięz
emocjez –z pozytywnez (scenariusz:z
życzę miłego dnia),znegatywnez(sce-
nariusz: życzę parszywego dnia)z
bądźz przekazz neutralnyz (scena-
riusz:zżyczę spokojnego dnia);z

zz praktykazdziałańzorganizacyjnychz(np .zrekrutacja,z
politykazawansowania,zocenyzpracownicze,zwynagra-
dzaniezizmotywowanie,zderekrutacja,zzasadyzkomuni-
kacji,zpojawiającezsięzkonfliktyzizichzrozwiązywanie);z
zz zmianyzorganizacyjnezizzmianazorganizacji .z

Wspomnianez naciskiz naz odgrywaniez roliz orga-
nizacyjnejzwedlezróżnychzscenariuszyzsązściślezpo-
wiązanezzz roląz zawodową,znarzuconezprzezzpraco-
dawcęz sposobyz zachowań,z częstoz powierzchowne,z
alezmimoztozoddziałująceznazklientówzzarównozwe-
wnętrznych,zjakzizzewnętrznychzfirmy .zSprzedawcyz
iz usługodawcyz naz ogółz realizująz scenariusz:z życzę 
miłego dnia,z ichz klienciz sąz obsługiwaniz zz punktuz
widzeniazmerytorycznegozpoprawnie,zazparametryz
produktuz częstoz niez różniąz sięz odz ofertyz konku-
rencji,z natomiastz czynnikiemz decydującymz oz sku-
tecznościz jestz atmosferaz towarzyszącaz transakcji,z
wztymzprzypadkuzprzyjaznazizmiła .zKomornicy,zpro-
kuratorzyzczyzpolicjancizczęstozrealizujązscenariusz:zz

Tab. 1. Emocje i ich wątki relacyjne w kontekście pracy 

Emocje podstawowe 
według koncepcji 

R. Plutchika 

Wątki relacyjne 
oparte na koncepcji 

R. Lazarusa 
Przykłady związane z pracą 

Radość Postępzbądźzosiągnięciezważnegozceluz Uzyskaniezawansu,zzakończeniezpracyznadzprojektemz
Akceptacja Zgodaznazpełnieniezwyznaczonejzroliz

organizacyjnejz
Zgodaznazpełnieniezobowiązkówzizkorzystaniezzzprzywilejówz
wynikającychzzzpełnieniazrolizkierownika,zwspółpracownika,z
podwładnegoz

Strach Pojawianiezsięzzagrożeniazdlazbytuz Wizjazupadkuzfirmy,zobawazprzedzrestrukturyzacjązizreduk-
cjązzatrudnienia,zzagrożeniezkarązzazniedopełnieniezobowiąz-
ków,zkonsekwencjazpatologiizorganizacyjnychz

Zdziwienie Wystąpienieznieprzewidzianejzsytuacjiz Zaakceptowaniezrozwiązaniazniebranegozwcześniejzpodzrozwagęz
Smutek Przeżycieznieodwracalnejzstratyz Utratazpracy,z rozpadzzespołu,z zawieszeniezdziałalnościz fir-

my,zprzejścieznazemeryturęzlubzrentęz
Wstręt Bliskiz kontaktz zz „niejadalnym”z

przedmiotemz
Koniecznośćz rozmowyz bądźz tolerowaniezwspółpracyz zz nie-
uczciwymzkolegą,zpracaznadznieetycznymzprojektemz

gniew Niedotrzymaniezzobowiązańz Pogwałceniez przezz pracodawcęz zasadz kontraktuz psycholo-
gicznego,zniewywiązaniezsięzprzezzwspółpracownikówzbądźz
klientówzzzpodjętychzzobowiązańzizustaleńz

oczekiwanie Przewidywaniez określonegoz bieguz
zdarzeńz

Oczekiwaniez naz ogłoszeniez wynikówz konkursu,z przetargu,z
decyzjizpersonalnych,zdecyzjizbiznesowychz

Źródło:zopracowaniezwłasne .z

Stan emocjonalny 
nadawcy 

Werbalne 
komunikowanie 

emocji 

Pozawerbalne 
komunikowanie 
emocji: 
•  postawa 
•  mimika 
•  sposób mówienia 
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Rys. 1. Emocje w procesie komunikacji 
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życzę parszywego dnia,z wz którymz rangaz ichz dzia-
łańzjestzwspomaganazpoprzezzzachowaniazwładcze,z
bezkompromisowe,z aroganckie .z Wykorzystująz oniz
gniew,z irytację,z dezaprobatę,z byz wzbudzićz wz in-
nychz niepokójz iz podporządkowanie .z Podejrzanyz
przyznajez sięz dozwiny,z nieproszonyz gośćz rezygnu-
jez zz wejściaz doz klubu,z dłużnikz spłacaz zaległez zo-
bowiązanie .zNatomiastzspecjaliści,ztacyzjakzlekarze,z
piloci,z pielęgniarkiz czyz prawnicy,z wz ręcez którychz
oddajemyz naszez życiez iz zdrowie,z częstoz realizująz
trzeciz zez scenariuszy:z życzę spokojnego dnia .z Jestz
toz zachowanie,z którez sugerujez klientowiz opanowa-
niez iz niepoddawaniez sięz emocjom,z rzetelnyz oglądz
sytuacjiz iz obiektywnez spojrzenieznaz rozwiązywanyz
problemz[Mann,z1999] .zBywazteżziztak,zżezwztrak-
ciezwykonywanejzpracyznależyzzmienićzodgrywanyzz
scenariusz .zPrzywołajmyztutajzawaryjnez lądowaniez
samolotuz 1z listopadaz 2011z r .z naz lotniskuz Okęcie .z
Początkowo,z mimoz świadomościz usterki,z załogaz
odgrywałaz scenariusz:z życzę miłego dnia,z następ-
niezpodczasz informowaniazpasażerówzozzbliżającejz
sięz procedurzez awaryjnegoz lądowaniaz przełączyłaz
sięz naz scenariusz:z życzę spokojnego dnia,z podczasz
gdyzwz faziez końcowej,z głośnymzkrzykiemz iz bezdy-
skusyjnymizpoleceniamizmotywowałazwszystkichzdoz
niezwłocznegoz iz sprawnegozopuszczeniaz samolotu,z
odgrywajączscenariusz:zżyczę parszywego dnia . Tyl-
kozzałogazwie,zjakiezkosztyzponiosła,zodgrywajączko-
lejnozdobrzezopanowane,zazwymaganezproceduramiz
organizacyjnymiz scenariuszez iz tylkoz pasażerowiez
mogązsięzdomyślać,zileznegatywnychzemocjizpodczasz
tegozlotuzzostałozimzdziękiztemuzzaoszczędzonych . 

Należyztakżezzaznaczyć,zżezemocjezsązzaraźliwe,z
niewielezosóbzjestzbowiemzodpornychznazwiruszemo-
cji,zktóryzzzłatwościązprzenosizsięzzzosobyznazosobę .z
Mamztuznazmyślizprzebywaniezzzludźmizzadowolony-
mi,zszczęśliwymizizpozytywnieznastawionymizdozota-
czającejzrzeczywistościzpowodujące,zżezsamizzaczy-
namyzodczuwaćzpodobnezuczucia .zIzper analogiamz
częstyz kontaktz zzwieczniez niezadowolonymizwspół-
pracownikamiz czyz zgorzkniałymz szefemz generujez

wzotoczeniuzpodobnezstany .zOwazepidemiologicznazz
siłazemocjizwynikazzzfaktu,zżezsązonezformązkomu-
nikacji,zodzktórejztrudnozodciąćzsię,zozileztozwzsytu-
acjachzspołecznychzwzogólezmożliwe .zEmocjaz–zjejz
znakzizsiłaz–ztozkomunikatzkierowanyzodznadawcyz
dozodbiorcy;zjegozefektemzjestzinformacjazzwrotnaz
nazogółzpolegającaznazodzwierciedleniuzizwspółbrz-
mieniuz zez stanemzwewnętrznymz nadawcyz [Mann,z
1999,zs .z38–42] .z

Jakzwynikazzz rysunkuz1,zwykorzystaniezemocjiz
wzprocesiezkomunikacjizbędziezzależećzodzumiejętno-
ściznadawcyzwzichzprzekazywaniuzzazpomocązsłów,z
gestów,zmimiki,zpostawyz iz sposobuzmówieniazorazz
odz wrażliwościz odbiorcyz naz przekazz emocjonalny .z
Dużyz udziałz wz tymz procesiez odgrywaz inteligencjaz
emocjonalna,z któraz obejmujez zdolnośćz odczytywa-
niazuczućz swoichz iz innychz ludziz orazzumiejętnościz
społeczne,zktórezumożliwiajązkierowanieztymizuczu-
ciamiz[goleman,z1999,zs .z46] .zMimozpowszechnościz
emocjizniezwszyscyzsązwzstaniezjezodczuwać,zokazy-
waćzizodczytywać .zTeztrzyzwymienionezczynnikizsąz
głównymzbarieramizwz emocjonalnymzkomunikowa-
niuz się .z Przyczynz tychz dysfunkcjiz możez byćz wielez
iz dużaz częśćz psychologówz orazz psychoterapeutówz
ichzźródełzposzukiwaćzbędziezwezwczesnymzdzieciń-
stwie,zrelacjachzzzosobamizznaczącymizizpraktykowa-
nymzsystemiezwychowawczym .z

konsekwencje emocji 

rzeżywanezprzezz ludzizemocjezniezsązzbio-
remzjednolitym,zazodróżniazizcharakteryzu-
jezjezznakziztreść .zgeneralizujączomawianez

zagadnienie,zmożnazjezpodzielićzna:zemocjezpozytyw-
neziznegatywnezorazzanalizowaćzjezmożnazzzróżnychz
perspektyw,zcozzostałozzobrazowanezwztabeliz2 .z

Emocjezsązważne,zgdyżzwzichzkonsekwencjizludziez
doświadczajązróżnychzstanów,zktórezsązwzefekciezdlaz
nich,zjakzizpracodawcyzkorzystnezbądźzdestrukcyjne .z
Czasamizdodajązskrzydeł,zinnymzrazemzjezpodcinają,z
doprowadzającznawetzdozwyborówzostatecznych .z

Tab. 2. Emocje, ich konsekwencje i regulacja 

Znak 
emocji

Perspektywa analizy 
emocji 

Przykłady emocji 

E
m

oc
je

zp
oz

yt
yw

ne

Przykładyz Nazprzykładzradość,zduma,zakceptacja,zzainteresowaniez

K
on

se
-

kw
en

cj
e

Poziomzjednostki Międzyz innymiz satysfakcjaz zz pracy,z motywacjaz typuz do,z dobrostan,z stresz typuz wyzwanie,z
polepszeniezprocesówztwórczychzizfunkcjonowaniazspołecznegoz

Poziomzorganizacjiz Międzyzinnymizzaangażowaniezpracowników,zprzywiązaniezorganizacyjne,zefektywnośćzdziałaniaz

R
eg

u-
la

cj
a

Poziomzjednostkiz Działaniazpodtrzymującezlubzmaskującezemocje;zniekiedyzposzukiwaniezemocjiznegatywnychz

Poziomzorganizacjiz Utrzymaniez rozwiązańz generującychz pozytywnez emocje,z narzucaniez aprobowanychz wzorcówz
zachowańz

E
m

oc
je

zn
eg

at
yw

ne

Przykłady Nazprzykładzniechęć,zzłość,zlęk,zpoczuciezwiny,zkrzywdy,zwstyduz

K
on

se
-

kw
en

cj
e Poziomzjednostkiz Międzyz innymiz motywacjaz typuz od,z wypaleniez sięz zawodowe,z stres,z odejściez zz organizacji,z

pogorszeniezstanuzzdrowia,zzachowaniazpatologiczne,zsamobójstwaz

Poziomzorganizacjiz Międzyzinnymizzłazatmosferazwzpracy,zabsentyzm,zfluktuacjazkadr,zkonfliktyzorganizacyjnez

R
eg

ul
ac

ja

Poziomzjednostkiz Poznawczo-behawioralnezmechanizmyzprowadzącezdoz zmianyz sytuacjiz i/lubz znakuzemocjiz–znp .z
humorz iz ironia,z zmianaz postępowania,z poszukiwaniezwsparciaz specjalistycznego,zwycofaniez się .z
Tłumieniez reakcjiz emocjonalnejz (poziomz płytki)z bądźz reinterpretacjaz zdarzeńz iz emocjiz (poziomz
głęboki)z

Poziomzorganizacjiz Zaproszeniez ekspertów,z działaniaz interwencyjnez iz zapobiegawcze,z rozwiązaniaz zz zakresuz
organizacjizpracy,znarzucaniezaprobowanychzwzorcówzzachowańz
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Pozytywnez emocjez sprzyjająz twórczemuz myśleniuz
iz kreatywności,z powodują,z żez ludziezponadprzeciętniez
angażujązsięzwzpracę,zczujązsięzdobrzezzezsobązizswojąz
pracą .z

Zzdrugiejzstronyzsamobójstwazzzprzyczynzzawo-
dowychztozefektzstresuziznagromadzonychznegatyw-
nychzemocji .zNiezsązone,zjakbyzmogłozsięzwydawaćz
rzadkością,zgdyżznazprzykładzwzwielonarodowejzfir-
mieztelekomunikacyjnejzFrancezTélécom,zwzwynikuz
restrukturyzacjizizmasowychzzwolnieńzodzrokuz2008z
doszłozdozponadz30zsamobójstwzjejzfrancuskichzpra-
cowników .zDozostatniegozdrastycznegozaktuzdoszłoz
wz rokuz 2011,z gdyz jedenz zz zagrożonychz redukcjąz
pracownikówzdokonałzsamospaleniaznaz firmowymz
parkingu .zWzzwiązkuzzztymizwydarzeniamizwzlipcuz
2012zr .zjejzbyłyzszef,zD .zLombardzzostałzoskarżonyz
oz molestowaniez psychicznez swoichz pracownikówz
izodpowiezprzedzsądemzzazfalęzsamobójstw .zCozwię-
cej,zzaztakizzarzutzpozrazzpierwszyzwzhistoriizmożez
zostaćzskazanazcałazfirma .zNależyzdodać,zopierającz
sięznazanalizachzspecjalistówzzzzakresuzmedycynyz
pracyzorazzwynikachzdochodzeńzpolicyjnych,zżezwez
Francjiz szacunkowoz dochodziz roczniez doz 400z sa-
mobójstwz naz tlez zawodowymz [Praca zagrożeniem,z
19 .07 .2011;z Były prezes,z 15 .07 .2012) .z Natomiastz
zz danychz Komendyz głównejz Policjiz wynika,z żez
wzPolscezwzrokuz2011znaz3839zprzypadkówzzama-
chówz samobójczychz utrataz trwałegoz źródłaz utrzy-
maniaz spowodowałaz 99z zz nich,z wz tymz 86z wśródz
mężczyznz [Samobójstwa,z 14 .07 .2012] .z Tenz powódz
częstozjestzpowiązanyzpozpierwsze,zzzutratązpracy,z
azpozdrugie,zzzzagrożeniemzwłasnegozpoczuciazwar-
tościzmężczyzn,zktórezjestzbudowanezwokółzprzeko-
naniazozzwiązanejzzztązpłciązpowinnościzutrzyma-
niazsiebiezizrodziny .z

ZzkoleizA .M .z Isen twierdzi,z żezbadaniazemocjiz
pozytywnychzwzramachznurtuzpsychologiizpozytyw-
nejz wykazałyz ichz związekz zz dobrostanem .z Dziejez
sięz tak,z gdyżz uruchamiająz onez procesyz fizjolo-
gicznez korzystnez dlaz zdrowia;z następujez poprawaz
twórczościzizotwartościzpoznawczejzorazzfunkcjono-
waniaz społecznegozwz zakresiez jakościz kontaktów;z
sąz onez takżez stymulatoremzelastycznościzwzprzy-
padkuz problemówzwz tymz obszarze .zNatomiastz B .zz
Fredricksonztwierdzi,zżezemocjezpozytywnezsązskład-
nikamiz złożonychz mechanizmówz adaptacyjnych,z
umożliwiającychzbudowaniezzasobówzpsychicznychz
iz neutralizującychz niekorzystnez konsekwencjez in-
tensywnegozprzeżywaniazemocjiznegatywnych .zJed-
nakżezkonsekwencjez tezmogąz sięzujawnićzdopieroz
wz dłuższejz perspektywie,z ponieważz uruchamianez
procesyz działająz stopniowoz [Trzebińska,z 2008,z s .z
199–200] .z Zmianyz zachodzącez wz funkcjonowaniuz
fizjologicznymz(wzobrębiezukładuzkrążenia,zhormo-
nalnego,zneurologicznego,zimmunologicznegozorazz
wzzakresiezbiologicznejzodpowiedziznazstres)zorazz
psychologicznymz (otwartość,z kreatywność,z samo-
kontrola)zwymagajązdłuższegozczasuziztreninguzpsy-
chofizycznego .zWzkonsekwencjizpoprawiajązkondy-
cjęzpsychofizyczną,zopóźniajązprocesyzstarzeniazsięz
organizmuzizsprzyjajązdługowieczności .zCozważne,z
dziękizemocjomzpozytywnymzludziezsąznastawieniz
bardziejzprospołeczniezizchętniejzwspółpracujązzzin-
nymi .zPodpierającz sięzwynikamizbadańzprowadzo-
nychzwznurciezpsychologiizpozytywnej,zgłównezskut-
kiz przeżywaniaz pozytywnychz emocjiz naz poziomiezz
zadaniowo-zawodowymz E .z Trzebińskaz upatrujez

wz większejz twórczości,z większejz produktywności,z
łatwiejszymz znajdowaniuz iz utrzymywaniuz pracy,z
lepszejzpozycjizzawodowej,zlepszychzzarobkach .z

regulacja emocji 

złowiekz doświadczającyz emocjiz staraz sięz
radzićzsobiezzznimizizregulowaćzje .zRegula-
cyjnieznazemocjezoddziałujeztakżezorganiza-

cja,zazokazywaniez izwywoływaniezniektórychzzznichz
uzswychzczłonkówzorazzklientówzjestzmetodązpodwyż-
szaniazkorzyścizzarównozmaterialnychz(np .zprzychody,z
obrotyzfirmy),zjakzizniematerialnychz(np .zwizerunek,z
satysfakcja)zorganizacji .z

Odczuwanezprzezzludzizemocjezsązdlazorganizmuz
sygnałem,z któryz uruchamiaz odpowiedniz programz
działania,znadajączmuzstatuszpilnego,zmającegozzaz
celzzaradzeniezzagrożeniu .zCzasamizjednakzreakcjaz
organizmuz polegaz naz stłumieniuz tegoz alarmu,z ażz
doz wyparciaz zez świadomościz programuz działaniaz
powiązanegozzzdanązemocją .zWz innymzprzypadkuz
statusz programuz pilnegoz możez byćz wzbogaconyz
ozcenzuszważnegozizdługotrwałego .zRegulacjizpodle-
gająztakżezbehawioralnezprzejawyzemocji,ztakiezjakz
mimika,z pantomimika,z sposóbz mówienia,z reakcjez
werbalne,zpostawaz[Doliński,z2000,zs .z381] .zWzsy-
tuacjizpracyzczłowiekzmusizsięzkontrolowaćzizogra-
niczaćz natychmiastowez odreagowywaniez napięciaz
emocjonalnego,zgdyżztakiezzachowaniezmogłobyzbyćz
postrzeganezjakozniepolitycznezizzagrażaćzjegozpozy-
cjizzawodowejzorazzpogarszaćzprofesjonalnyzwizeru-
nek .zOkazywaniezzdenerwowaniazprzezzsprzedawcę,z
niesmakuzprzezzpodwładnego,zradościzprzezznego-
cjatoraz jestz zachowaniemzniez tylkoznieprofesjonal-
nym,zaleztakżezryzykownym .zgrozizutratązklienta,z
pracy,z kontraktuzbądźzprzynajmniejz pogorszeniemz
relacjiz wz kontakciez komunikacyjnymz opartymz naz
emocjach .z

Analizującznaturęz izskutkizemocjizpozytywnych,z
wydawaćzmogłobyzsię,zżezemocjezteznależyz jedyniez
podtrzymywaćzbądźzwzniektórychzwypadkachzmasko-
wać .zSązonezbowiemzzaczynemzpozytywnychzzmianz
dlaz jednostkiz iz organizacji,z wz którejz onaz pracuje .z
TymczasemzM .zSchallerzustalił,zżezemocjezpozytyw-
nezpowodujązposzukiwaniezemocjiznegatywnychzmię-
dzyzinnymizzztakichzpowodów,zjak:zzaszczepianiezsięz
nazwypadekzkoniecznościzporadzeniazsobiezwzprzy-
szłościzzz trudnązsytuacją,zposzukiwaniezkontaktówz
zzludźmizprzeżywającymiznegatywnezemocje,zabyznaz
zasadziezkontrastuzlepiejzsięzpoczuć .zPonadtozprze-
żywanieztylkozszczęściazjestzfałszywez–zczasamiztrze-
bazsięzpoczućzźle,zjestztozucieczkazodzbanałuz–zdo-
świadczaniezprawdziwegozżycia .zWzobliczuz trudnejz
sytuacjizfirmy,zkolegi,zklientaztrudnozjestzokazywaćz
pozytywnez emocje,z boz wysłanaz informacjaz zwrot-
naz niez będziez przystawaćz doz oczekiwańz otoczeniaz
iznadawcyzkomunikatu;zdojdziezwówczaszdozzerwa-
nia,zograniczeniazbądźzdozdyssatysfakcjizzzkontaktuz
(rysunekz1) .z

Zzkoleizdoświadczajączemocjiznegatywnych,zmoż-
nazoprzećzsięznazpoznawczo-behawioralnychzmecha-
nizmachzregulacyjnych,zdozktórychzzaliczamy:zwyco-
faniezsię,zzmianęzpostępowania,zposzukiwaniezwspar-
cia,zrozmowę,zreinterpretacjęzzdarzeńzizemocji .z

Wprowadzonez przezz A .R .z Hochschildz pojęciez
pracyz emocjonalnejz (emotional labor)z zakłada,z żez
organizacjazizklientzwrazzzzoferowanymzproduktemz
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(materialnymz iz niematerialnym)z oczekująz emocjiz
izichzkomercjalizacji,zcozwiążezsięzzztzw .zofertązafek-
tywną,zwzktórejzoczekiwaniazklientówzpokrywajązsięz
zz oczekiwaniamiz organizacji .z Zdaniemz tejz autorkiz
pracaz emocjonalnaz możez przybieraćz formęz płyt-
kąz (polegającąz naz zewnętrznejzmodyfikacjiz emocjizz
–z zmianiez ekspresjiz emocjonalnej)z orazz głębokąz
(polegającąz naz zmianiez wewnętrznejz odczuwanychz
emocjiz orazz naz poznawczejz reinterpretacjiz emocji,z
którazprowadzizdozzmianzwzichzodczuwaniuzizwzkon-
sekwencjizdozzmianzwzichzekspresji) .zPracazemocjo-
nalnazjestznazogółzkorzystnazdlazorganizacji,zktóraz
osiągazlepszezwynikizfinansowe,zalezniektórezjejzfor-
myz mogąz okazaćz sięz toksycznez dlaz pracowników,z
gdyżzprzyczyniajązsięzdozspadkuzsatysfakcjizzzpracy,z
stresuzizwypaleniazsięzzawodowegoz[Bazińskazizin .,z
2010,zs .z172] .z

Zgodniez zzmodelemz regulacjiz J .z grossaz przyj-
mujezsię,zżez istniejązdwiezformyzdziałańzregulują-
cychz emocje:z wyprzedzającez iz korygujące .z Formaz
wyprzedzającazpojawiazsięznazwczesnymzetapiezpro-
cesuzemocjonalnegozizobejmujeztakiezstrategie,zjakz
wybórz sytuacji,z jejz modyfikację,z ukierunkowaniez
uwagizorazzpoznawczązreinterpretację .zgdyztezstra-
tegiez zawiodą,z bądźz człowiekz niez zdążyz ichz użyć,z
możliwez jestz skorygowaniez reakcjiz emocjonalnejz
polegająceznazstłumieniu,znasileniuzbądźzsymulacjiz
reakcjiz emocjonalnej .z Wz badaniachz empirycznychz
ustalono,z żez tłumieniez reakcjiz emocjonalnejz (stra-
tegiazpłytka)zprowadzizdozosłabieniezekspresji,zalez
zwiększaz sięz pobudzeniez fizjologicznez naz drodzez
aktywacjiz sympatycznegoz układuz nerwowego .z Po-
nadtozpojawiazsięzdośćzpóźnozwzprzebieguzprocesuz
emocjonalnego,zwięczgenerujezdośćzdużezkosztyzpo-
znawcze,zobejmującezpogorszeniezpamięcizizkosztyz
fizjologicznezpolegająceznazpobudzeniuzorganizmu .z
Niezzmniejszazsięznatomiastzpoziomzodczuwanychz
negatywnychz emocji,z którez należyz dużymz wysił-
kiemz maskować .z Zz koleiz poznawczaz reinterpreta-
cjaz(strategiazgłęboka),zobniżajączpoziomzekspresji,z
pozwalaz równocześniez obniżyćz poziomz odczuwa-
nychz negatywnychz emocji .z Pojawiaz sięz dośćz szyb-
kozizprowadzizdozobniżeniazbehawioralnychzoznakz
emocjiz bezz podwyższeniaz kosztówz fizjologicznych .z
Jestztymzsamymzmniejzzasobochłonna .zRównocze-
śniezniezwymagazstałegozmonitorowaniazemocji,zboz
gdyzsytuacjazzostaniezzredefiniowana,zniekorzystnaz
emocjazniezzaktywizujezsięziznieztrzebazkontrolowaćz
sytuacjizzzniązzwiązanej .z

Wz badaniachz nadz pracąz emocjonalnąz iz towa-
rzyszącązjejzregulacjązemocjizustalonozkilkazbardzoz
istotnychzprawidłowości .z
z� Imzwyższyzpoziomzinteligencjizemocjonalnej,ztymz

częstszezużywaniezstrategiizgłębokiej,zazrzadszezpłyt-
kiej .z
z� Imzwięcejzczasuzpoświęconegoznazkontaktzzzklien-

tami,ztymzczęstszezużyciezstrategiizpłytkiej .z
z� Kobietyzczęściejzkorzystajązzezstrategiizgłębokiej,z

mężczyźnizzzpłytkiej .z
z� Istniejezzwiązekzstrategiizpłytkiejzzzwypaleniemz

zawodowym,z problemamiz zdrowotnymi,z takimiz jakz
symptomyzsomatyczne,zniepokój,zbezsenność,zsymp-
tomyzdepresji .z
z� Istniejez związekz strategiiz głębokiejz zz brakiemz

objawówzdepersonalizacjizorazzwiększymzpoczuciemz
osiągnięćzzawodowych,zczylizmniejszymzwypaleniemz
zawodowym .z

podsumowanie 

ebyzodpowiedziećznazzadanezwztytuleztegoz
tekstuz pytanie,z należyz podkreślić,z żez wa-
runkiemzpozwalającymznazokreśleniezemo-

cjizmianemzcennegozpotencjałuzjestzzałożenie,zżezin-
teligentnyzemocjonalniezpracownikzbędziezpracowaćz
wzinteligentnejzemocjonalniezorganizacji .z

Innymiz słowy,zwarunekz tenz zostaniez spełniony,z
gdyzpracownikzbędziezpotrafiłzrozpoznaćzizregulowaćz
emocjezswojezizinnychzorazzwykorzystazjezdozdziała-
niazizmyślenia .zPracowaćzprzyztymzbędziezwzorgani-
zacji,zktórazgozwspierazizwdrażaztakiezrozwiązaniaz
organizacyjnez (tabelaz 2),z którez sprzyjająz zdrowiuz
emocjonalnemu;zorganizacji,zktórazdoceniazemocjo-
nalnyzpotencjałzswychzpracowników,zkorzystazzznie-
go,zalezrównocześniezchronizichzzasobyzemocjonalnez
(np .zprzezzumożliwieniezkanalizowaniaznegatywnychz
emocjizwzramachzwarsztatów,zgwarantowaniazwspar-
ciazorganizacyjnegozbądźzzajęćzsportowych),zcozpo-
zwalaznazzachowaniezrównowagizwzpracyz–zżyciu .z

dr hab . Elżbieta Kowalczyk, prof . nadzw . UEP 
KatedrazTeoriizOrganizacjizizZarządzaniaz
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Emotions at Work – an Unwanted Baggage  
or Valuable Potential

Thezpaperziszfocusedzonzthezfieldzofzemotionsztiedzwithz
professionalzworkzperformance .zThezaimzofzarticlezisztoz
attentionzonzsupportingzand/orzdestructivezinfluencezofz
emotionszonz thezwellbeingzemployerszandzprosperityzofz
employingzorganizations .zThezauthorzshowszthezsourceszofz
emotionszinzthezworkplace,zdiscusseszsomezconsequencesz
andzchosenzwayszofzemotion’szregulationszonzindividualz
andzorganizationalzlevel .z
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zmiany w wykształceniu  
pracowników w polsce w latach 
2002–2011 w świetle europejskich 
ram kwalifikacyjnych   

Wojciech Jarecki

wprowadzenie 

mianyzzachodzącezwztechnologii,ztechnice,z
informatyce,zgospodarce,zpolitycezitd .zwyma-
gajązcorazzwyższychzkwalifikacjizpracowni-

ków,z nawetz tych,z którzyz wykonująz pracez prostez
[Rifkin,z2001;zDrucker,z2002,zrozdz .z2ziz3;zJarecki,z
2005;zDach,z2007;zJarmołowicz,zKnapińska,z2005] .z
Kwalifikacjeztezdotyczązwiedzy,zdoświadczenia,zumie-
jętnościzizcechzosobowościz[Polańska,z2002] .zWzzależ-
nościzodzzawoduzczyzzajmowanegozstanowiska,zwagaz
tychzskładowychzkwalifikacjizbędziezsięzzmieniać,zalez
wzkażdymzzznichznazznaczeniuzbędziezprzybieraćz
wiedza .zWynikaztozm .in .zzztejzprzyczyny,zżezwiedzaz
najściślejz jestzzwiązanazzzwymienionymizwcześniejz
zmianamizotoczenia1) .zPozaztym,znazpodstawiezdanychz
statystycznychzizwynikówzbadań,zmożnazstwierdzić,z
że:zzzwzmiaręzwzrostuzpoziomuzwykształceniazwzra-
stazaktywnośćzm .in .zwzzakresiezdalszegozkształceniaz
izdokształcaniazzzistniejezpozytywyzwpływzdalszegoz
kształceniaznazsocjalizacjęzjednostkizczyzpokonywaniez
asymetriiznazrynkuzpracyzzzosobyzlepiejzwykształ-
conezczęściejzsązwłaścicielamizfirmzzatrudniającychz
innezosobyz[Jarecki,z2011,zs .z68–70] .z

Równieżz instytucjez unijnez zwracająz uwagęz naz
wzrastającązrolęzkształcenia,zwydajączdwazdokumentyz
[Dz .zU .zLz394zzz30 .12 .2006zr .;zDz .zU .zCz111zzz6 .05 .2008zr .],z
wskazująceznazpotrzebęzuczeniazsięzprzezzcałezżyciez
wzceluzpodnoszeniazkwalifikacji .z

Majączpowyższeznazuwadze,zcelemzartykułuzjestz
dokonaniezocenyzzmianzwzpoziomiezwykształceniaz
pracownikówzwzPolscezwzlatachz2002–2011 .zDozreali-
zacjizpostawionegozceluznajpierwzzostaniezprzedsta-
wionezpojęciezkompetencjizizkwalifikacji,zaznastępniez
zostanąz przeanalizowanez zmianyz wz poziomiez
wykształceniazpracownikówzwzPolscezizwyciągniętez
wnioski .z

kompetencje i kwalifikacje 

arlamentzEuropejskizdefiniujezkompetencjez
jakoz „udowodnionąz zdolnośćz stosowaniaz
wiedzy,zumiejętnościzizzdolnościzosobistych,z

społecznychzlubzmetodologicznychzokazywanązwzpracyz
lubznaucezorazzwzkarierzezzawodowejzizosobistej”,zcoz
jestzzbieżnezzzprzedstawionymzwezwprowadzeniuzpoję-
ciemzkwalifikacji .zParlamentzEuropejskizwprowadziłz

Zalecenie w sprawie ustanowienia europejskich ram 
kwalifikacji (ERK) dla uczenia się przez całe życie 
[Dz .zU .zCz111zzz6 .05 .2008zr .] .zERKzsązzgodnezzzjednymz
zzcelówzstrategiizlizbońskiejznazrzeczzzatrudnienia,z
jakimz jestzprzejściezdozspołeczeństwazopartegoznaz
wiedzy .zPrzyjęciezERKzmazsięzprzyczynićzdozzwięk-
szeniazmobilnościzkwalifikacyjnejzizprzestrzennejzpra-
cownikówzizstudentów .zNarzędzieztozmazułatwićzprze-
chodzeniezzzpracyzdoznaukiz izodwrotniezprzezzcałez
życie .zDodaćznależy,zżezeuropejskiezramyzkwalifikacjiz
sąznarzędziem,zktórezbierzezpodzuwagęzefektyzuczeniaz
się wzwiększymzstopniuzniżzokresztrwaniaznauki .z

ZzkoleizwzswoimzZaleceniu dotyczącymzkompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życiez
[Dz .zU .zLz394zzz30 .12 .2006zr .]zParlamentzEuropejskiz
określaz kompetencjez kluczowez jakoz „połączeniez
wiedzy,zumiejętnościzizpostawzodpowiednichzdozsytu-
acji,zszczególniezniezbędnychzdozsamorealizacjizizroz-
wojuzosobistego,zintegracjizspołecznej,zbyciazaktyw-
nymz obywatelemz iz zatrudnienia” .z Wedługz tegoz
zalecenia,zkompetencjezkluczowezmająz istotnezzna-
czeniezwzspołeczeństwiezwiedzyzizgwarantujązwiększąz
elastycznośćznazrynkuzpracyzwzzakresiezkwalifikacji,z
cozpowinnozumożliwiaćzszybszezdostosowaniezsięzdoz
zmianzwzotoczeniuzprzedsiębiorstwa .z

OkreśleniazERKzizkompetencjizkluczowychzwska-
zujązzatemznazoczekiwanie,zżezwrazzzezzdobywaniemz
wiedzy,zm .in .zpodczaszkształceniazformalnego,zuzy-
skujezsięzizrozwijazinnezcechyzzwiązanezzzzachowa-
niami,z cechamizosobowościz itd .zNawiązujez toz czę-
ściowoz doz teoriiz sygnalizacjiz rozwiniętejz przezz
L .zThurowaz[Thurow,z1970],zwzmyślzktórejzsystemz
edukacjizsłużyzdozselekcjizdobrychzpracowników .zPra-
codawcyzprzyjmują,zżezpozdanymzpoziomiezwykształ-
ceniazmożnazspodziewaćzsięzokreślonejzwydajnościz
izmotywacjizdozpracy .zWzłagodniejszejzpostacizteoriiz
selekcji,z zaprezentowanejzprzezzM .zBlaugaz [Blaug,z
1976,zs .z827–855]2),zkształceniezniezmazbezpośred-
niegozwpływuznazwydajność,zalezpośredni,zprzezzpozy-
tywnezoddziaływanieznazumiejętnośćzuczeniaz się,z
zaangażowaniezwzpracęzizmotywacjęzdozpracy .z

ParlamentzEuropejskizwskazujez jednocześniez
nazosiemzkluczowychzkompetencji,zdozktórychzzali-
czaz[Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2006/962/WE]:z
zz porozumiewaniezsięzwzjęzykuzojczystym, 
zz porozumiewaniezsięzwzjęzykachzobcych, 
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zz kompetencjezmatematycznezizpodstawowezkompe-
tencjeznaukowo-techniczne,z
zz kompetencjezinformatyczne,z
zz umiejętnośćzuczeniazsię,z
zz kompetencjezspołecznezizobywatelskie,z
zz poczuciezinicjatywyzizprzedsiębiorczość,z
zz świadomośćzizekspresjazkulturowa. 

Przedstawionezzaleceniazdotyczącezrozwojuzkom-
petencjizizkwalifikacjizsązwzdużejzczęścizefektemzwcze-
śniejszychz badańz nadz korzyściamiz zz kształcenia,z
zarównozdlazosóbzindywidualnych,zjakzizcałegozspo-
łeczeństwa .zKwestiaztazzostaniezrozwiniętazpoprzezz
analizęzzmianzwzpoziomiezwykształceniazpracowni-
kówzwzlatachz2002–2011 .z

zmiany w wykształceniu pracowników 
w polsce w latach 2002–2011 według grup 
zawodów 

byz zrealizowaćz postawionyz cel,z najpierwz
przeanalizowanozogółemzzmianyzwzwielkościz
zatrudnieniazwzPolscezwzlatachz2002–2011z

wedługzgrupzzawodówz(tabelaz1),zaznastępniezuwzględ-
niajączróżnezpoziomyzwykształceniaz(tabelez2–4) .z

Wzlatachz2002–2011znastąpiłzwzrostzzatrudnieniaz
ozokołoz2,3zmlnzosóbz(tabelaz1) .zNajwiększyzwzrostz
liczbyz pracownikówz nastąpiłz wśródz specjalistówz
(prawiez1,3zmln),zpracownikówzusługzizsprzedawcówz
(okołoz0,7zmln)zorazzoperatorówzizmonterówzmaszynz
izurządzeńz(ponadz0,4zmln) .zSpadekzzatrudnieniaznastą-
piłznatomiastzwzzasadziezjedyniezwśródzrolników,zogrod-
ników,z leśnikówzizrybakówz(prawiez0,7zmln) .zMożnaz
zatemz zauważyć,z żez wzrostz zatrudnieniaz nastąpiłz
zarównozwzgrupiezwymagającejzwysokichzkwalifikacjiz
izskończeniazstudiówz(specjaliści),z jakz izwzgrupach,z
gdziezwystarczyzwykształceniezśredniezczyzzawodowe .z

Wz tabelachz 2–4z zostanąz przedstawionez dane,z
którezposłużązdozgłębszejzanalizyzzmianzwykształce-
niazpracowników,zgdyżzuwzględniązpoziomzwykształ-
cenia .z

LiczbazosóbzpracującychzwzPolscezzzwykształce-
niemz coz najwyżejz gimnazjalnymz spadłazwz latachz
2002–2011zzzprawiez1,9zmlnzdozniecałychz1,2zmlnz
(tabelaz2) .zNajwiększązgrupęztychzpracownikówzsta-
nowiązrolnicy,zogrodnicy,z leśnicyz izrybacy;zwłaśniez
wztejzgrupiezspadekzbyłznajwyższyz(oz0,6zmln) .zDużaz
częśćzosóbzzzwykształceniemzcoznajwyżejzgimnazjal-
nymzpracujezprzyzpracachzprostychz(niecałez0,3zmln)z
orazz jakoz robotnicyz przemysłowiz iz rzemieślnicyz
(ponadz0,2zmln) .zWzzasadziezwzkażdejzgrupiezzawo-
dowejznastąpiłzspadekzzatrudnieniazosóbzzztymzpozio-
memzwykształcenia .z

Największaz liczbaz pracownikówz wz Polscez maz
wykształceniezzawodowezlubzśredniez(tabelaz3) .z

LiczbazpracującychzwzPolscezzzwykształceniemz
zawodowymzlubzśrednimzwzrosłazwzlatachz2002–2011z
zz9,8zmlnzdozponadz10,3zmlnzosóbz(tabelaz3) .zPrzyrostz
nastąpiłzgłówniezwśródzpracownikówzusługzizsprze-
dawcówz(ozprawiez0,5zmln),zoperatorówzizmonterówz
maszynzizurządzeńz(0,4zmln)zorazzrobotnikówzprze-
mysłowychzizrzemieślnikówz(0,2zmln),zazspadekzgłów-
niezwśrództechnikówziz innegozśredniegozpersoneluz
(oz0,3zmln)zorazzpracownikówzbiurowychz(oz0,2zmln) .z
Wzrostz zatrudnieniaznastąpiłz zatemzwz zawodachz
wymagającychzstosunkowozsłabszegozwykształceniaz
(główniezzawodowego),zazspadekzwśródzosóbzpracu-
jącychzwzzawodachzwymagającychzlepszegozwykształ-
ceniaz(średniego) .zInteresującezzatemzbędązodniesie-
niaz tychz informacjiz doz zmianz wz zatrudnieniuz
pracownikówzzzwykształceniemzwyższymz(tabelaz4) .z

Wzlatachz2002–2011znastąpiłzwzPolscezznacznyz
wzrostzzatrudnieniazosóbzzzwyższymzwykształceniemz
–zzz2,2zmlnzdoz4,6zmlnz(tabelaz4),zczylizoz2,4zmln,z
przyzcałkowitymzwzrościezzatrudnieniazwzanalizowa-
nymzokresiezoz2,3zmlnz (tabelaz1),z cozoznacza,z żez
wzrostz zatrudnieniazdokonałz sięzgłówniezpoprzezz
wzrostz zatrudnieniaz osóbz zzwykształceniemzwyż-
szym .zNajwiększyzwzrostznastąpiłzwśródzspecjalistówz
(oz1,1zmln),ztechnikówzizinnegozśredniegozpersoneluz
(oz0,4zmln)zoraz,zcozwartozpodkreślić,zpracownikówz

Tab. 1. Pracujący (w tys.) w Polsce według grup zawodów w latach 2002–2011 

Lata 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

Zatrudnieniezogółemz 13z820 13z657 13z682 14z116 14z594 15z241 15z800 15z868 15z961 16z131
Przedstawicielezwładzz
publicznych,zwyżsiz
urzędnicyzizkierownicyz

869 823 845 863 925 970 993 1037 1061 984

Specjaliściz 1510 1631 1714 2125 2231 2316 2375 2533 2666 2788
Technicyzizinnyzśredniz
personelz 1754 1789 1752 1521 1585 1683 1769 1814 1856 1785

Pracownicyzbiurowiz 1101 984 959 1001 1062 1138 1131 1148 1177 1083
Pracownicyzusługz
izsprzedawcyz 1578 1617 1601 1596 1678 1798 1864 1858 1941 2313

Rolnicy,zogrodnicy,z
leśnicyzizrybacyz 2529 2278 2214 2241 2093 2033 2014 1931 1861 1854

Robotnicyzprzemysłowiz
izrzemieślnicyz 2228 2167 2195 2250 2351 2498 2676 2640 2504 2473

Operatorzyzizmonterzyz
maszynzizurządzeń 1215 1256 1298 1370 1486 1563 1669 1601 1585 1638

Pracownicyzprzyzpracachz
prostychz 1029 1028 1014 10659 1110 1180 1235 1212 1208 1118

Źródło:zhttp://epp .eurostat .ec .europa .eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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usługz iz sprzedawcówz(ozprawiez0,3zmln) .zRównieżz
wzpozostałychzgrupachzzawodowychznastąpiłzwzrostz
zatrudnieniazosóbzzzwyższymzwykształceniem .z

Powyższez danez zostanąz uzupełnionez poprzezz
zmianyzprocentowezwzpoziomiezwykształceniazpra-
cownikówz(tabelaz5) .z

Jakzpokazujązobliczeniazprzedstawionezwztabeliz
5,zwzlatachz2002–2011znastąpiłzwzrostzzatrudnieniaz
ozprawiez17%,zprzyzczymznastąpiłzspadekzzatrudnie-
niazosóbzzzwykształceniemzgimnazjalnymzizniższymz
(ozokołoz38%),zazwzrostzzzzawodowymzlubzśrednimz
(ozponadz6%)zizwyższymz(ozprawiez112%) .z

Biorączpodzuwagęzgrupyzzawodowe,ztoznajwiększyz
przyrostzzatrudnieniaznastąpiłzwśródzspecjalistówz(prawiez
85%),zpracownikówzusługz (prawiez47%)z izoperatorówz
maszynzizurządzeńz(prawiez35%),zazspadekzwśródzrolni-
ków,zogrodników,zleśnikówzizrybakówz(niecałez27%)zizpra-
cownikówzbiurowychz(prawiez2%) .zWartozjednakzzauwa-
żyć,z żez przyz dużymz spadkuz zatrudnieniaz ogółemz
wz rolnictwieznastąpiłz tamzwzrostz zatrudnieniaz osóbz
zzwykształceniemzwyższym .zZzkoleizprzyzspadkuzzatrud-
nieniazogółemzwśródzpracownikówzbiurowychznastąpiłz
wztejzgrupiezwzrostzzatrudnieniazosóbzzzwyższymzwykształ-
ceniemzażzozprawiez200%z(okołoz200ztys .z–ztabelaz4) .z

Tab. 2. Pracujący w Polsce (w tys.) w latach 2002–2011 według grup zawodów z wykształceniem 
co najwyżej gimnazjalnym (ISCED 97, poziom 0–2) 

Lata 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

Zatrudnieniezogółem 1876 1695 1547 1466 1405 1448 1426 1306 1196 1157
Przedstawicielezwładzz
publicznych,zwyżsiz
urzędnicyzizkierownicy

8 7 7 6 7 : 9 12 8 :

Specjaliściz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technicyzizinnyzśredniz
personelz : : : : : : : 6 6 :

Pracownicyzbiurowiz 33 22 14 19 24 30 26 21 22 19
Pracownicyzusługz
izsprzedawcyz 111 117 105 86 88 95 102 95 95 112

Rolnicy,zogrodnicy,z
leśnicyzizrybacyz 1025 871 792 744 657 628 570 492 447 420

Robotnicyzprzemysłowiz
izrzemieślnicyz 240 208 196 192 210 247 252 251 226 214

Operatorzyzizmonterzyz
maszynzizurządzeńz 154 140 122 132 140 140 162 161 123 124

Pracownicyzprzyz
pracachzprostychz 305 328 307 286 279 301 299 269 269 258

Źródło:zhttp://epp .eurostat .ec .europa .eu/portal/page/portal/statistics/search_databasez

Tab. 3. Pracujący (w tys.) w Polsce według grup zawodów z wykształceniem zawodowym lub 
średnim (ISCED 97, poziom 3–4) w latach 2002–2011 

Lata 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

Zatrudnieniezogółemz 9766 9519 9458 9637 9932 10z329 10z682 10z513 10z353 10z363
Przedstawicielezwładzz
publicznych,zwyżsiz
urzędnicyzizkierownicyz

496 469 443 442 468 493 490 495 490 408

Specjaliści 176 137 111 334 355 372 375 361 359 320
Technicyzizinnyzśredniz
personelz 1519 1496 1419 1156 1154 1185 1193 1155 1118 1117

Pracownicyzbiurowiz 963 826 801 802 834 874 843 837 815 751
Pracownicyzusługz
izsprzedawcyz 1402 1418 1405 1388 1455 1558 1599 1586 1630 1876

Rolnicy,zogrodnicy,z
leśnicyzizrybacyz 1468 1379 1393 1459 1390 1348 1380 1372 1344 1355

Robotnicyzprzemysłowiz
izrzemieślnicyz 1975 1942 1972 2024 2099 2204 2372 2333 2210 2182

Operatorzyzizmonterzyz
maszynzizurządzeńz 1048 1100 1158 1210 1313 1384 1463 1392 1403 1453

Pracownicyzprzyz
pracachzprostychz 719 698 697 770 819 866 922 929 922 840

Źródło:zhttp://epp .eurostat .ec .europa .eu/portal/page/portal/statistics/search_databasez
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Danez uwzględniającez poziomz wykształceniaz
(tabelaz5)zpokazujązjednoznacznie,zżezzdecydowaniez
najlepsząz sytuacjęz naz rynkuz pracyz mająz osobyz
zzwykształceniemzwyższym .z

wnioski 

azpodstawiezprzeprowadzonejzanalizyzmożnaz
stwierdzić,z żezwz latachz2002–2011zwzrósłz
znaczniezpoziomzwykształceniazpracownikówz

wzPolsce .zSzczególniezdużyzbyłzwzrostz liczbyzosóbz
pracującychz zzwyższymzwykształceniem,z nastąpiłz
natomiastzspadekz liczbyzpracującychzzzwykształce-
niemzgimnazjalnymzizniższym .z

Wzrostz liczbyzosóbzzzwykształceniemzwyższymz
byłzsilnyzwzgrupachzzawodowych,zwzktórychzniezjestz
oczekiwanyztakizpoziomzwykształcenia,zczylizwśródz

technikówzizinnegozśredniegozpersonelu,zpracowni-
kówzbiurowych,zpracownikówzusługz izsprzedawcówz
orazzwzpozostałychzzawodach,zwzktórychzwystarcza-
jącezpowinnozbyćzwykształceniezzawodowez(rolnicy,z
operatorzyz itd .) .z Możnaz byz tuz postawićz pytaniez
oz zasadnośćz podejmowaniaz studiówz przezz osobyz
wykonującezpracezwzzawodach,zwzktórychzwystarczy-
łobyz ukończeniez szkołyz średniejz czyz zawodowej .z
Uwzględniającz europejskiez ramyz kwalifikacyjne,z
aztakżeznazprzykładzto,zżezwśródzosóbzzzwykształce-
niemzśrednimztechnicznymzizwyższymzjestzdużyzodse-
tekzpracodawcówzorazzinnezkorzyścizzzpodnoszeniaz
poziomuzwykształcenia,znależyz jednakzpozytywniez
ocenićzzmianyzwzpoziomiezwykształceniazpracowni-
ków .z Wartoz bowiemz zauważyć,z żez podnoszeniez
poziomuzwykształceniazpowodujezwzrostzkwalifikacji,z
przedsiębiorczości,z rozwijazkompetencjezspołeczne,z

Tab. 4. Pracujący (w tys.) w Polsce w latach 2002–2011 według grup zawodów z wykształceniem 
wyższym (ISCED 97, poziom 5–6) 

Lata 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

Zatrudnieniezogółemz 2179 2443 2677 3013 3256 3463 3692 4048 4412 4610
Przedstawicielezwładzz
publicznych,zwyżsiz
urzędnicyzizkierownicyz

366 347 394 414 452 473 493 529 563 572

Specjaliściz 1334 1494 1603 1791 1876 1943 1999 2172 2307 2468
Technicyzizinnyzśredniz
personelz 234 290 328 364 430 494 573 653 733 663

Pracownicyzbiurowiz 106 137 144 180 204 235 262 290 339 313
Pracownicyzusługz
izsprzedawcyz 65 82 91 122 136 146 162 178 216 324

Rolnicy,zogrodnicy,z
leśnicyzizrybacyz 37 28 30 39 47 56 64 67 70 80

Robotnicyzprzemysłowiz
izrzemieślnicyz 13 16 27 34 43 47 51 57 68 76

Operatorzyzizmonterzyz
maszynzizurządzeńz 13 17 18 28 34 39 44 48 59 62

Pracownicyzprzyz
pracachzprostychz 5 : 10 10 13 13 14 15 17 20

Źródło:zhttp://epp .eurostat .ec .europa .eu/portal/page/portal/statistics/search_databasez

Tab. 5. Zmiany w zatrudnieniu w latach 2002–2011 według poziomu wykształcenia (%) 

ogółem
2011/2002 

Wykształcenie 
gimnazjalne 

i niższe 

Wykształcenie 
średnie i zawodowe

Wykształcenie 
wyższe

Zatrudnieniezogółemz 16,7 -38,3 6,1 111,6
Przedstawicielezwładzzpublicznych,z
wyżsizurzędnicyzizkierownicyz 13,2 0 -17,7 56,3

Specjaliściz 84,6 0 81,8 85,0
Technicyzizinnyzśrednizpersonelz 1,8 – -26,5 273,1
Pracownicyzbiurowiz -1,6 -42,4 -22,0 195,3
Pracownicyzusługzizsprzedawcyz 46,7 0,9 33,8 398,5
Rolnicy,zogrodnicy,zleśnicyzizrybacyz -26,7 -59,0 -7,7 116,2
Robotnicyzprzemysłowizizrzemieślnicyz 11,0 -10,8 10,5 484,6
Operatorzyzizmonterzyzmaszynz
izurządzeńz 34,8 -19,5 38,6 376,9

Pracownicyzprzyzpracachzprostychz 8,6 -15,4 16,8 300,0

Źródło:znazpodstawieztabelz1–4 .z
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pozwalazpokonywaćzasymetrięzinformacjiznazrynkuz
pracyz itd .,z az takżez to,z żezkształceniezmazrównieżz
wymiarzpozaekonomicznyz (niepieniężny) .zKorzyściz
zarównozdlaztychzosób,zjakzizcałegozspołeczeństwazsąz
jednakzwiększez –z pozytywnyzwpływz podnoszeniaz
poziomuz wykształceniaz naz zdrowie,z naz edukacjęz
dzieci,znazwymaganiazdotyczącez jakościzproduktówz
itd .zDodaćznależy,zżezwspomnianezzaletyzzzkształce-
niazprzybierająznazsilezwzdobiezobecnegozkryzysu,z
gdyzwystępujeztendencjazdozcorazzwiększegozzaanga-
żowaniazwłasnegozwzradzeniezsobieznazrynkuzpracy .z

dr Wojciech Jarecki 
KatedrazMikroekonomiiz

UniwersytetuzSzczecińskiegoz

PRZYPISY 
1)zNazprzykładz10–20zlatztemuzrolnikzmusiałzznaćzsięznazrol-
nictwie .zObecnie,zpozaztązdziedzinązmusizbyćzwzrównymzstop-
niuzekonomistą .z
2)zM .zBLAUg,zThe Empirical Status of Human Capital Theory: 
A Slightly Jaundiced Survey,z„JournalzofzEconomiczLiterature”z
1976,zno .z14,zs .z827–855 .z
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Changes in Education Received by Polish Workers 
during the Period 2002–2011 in the Light of the 
European Qualifications Framework 

Thezarticlezpresentszthezimportancezandzweightzattachedztoz
qualificationszandzcompetencesz inzchangingzenvironment .z
Furthermore,zitzanalyzeszchangeszinzeducationzreceivedzbyz
Polishzworkerszduringzthezperiodz2002–2011 .zThezresultszofz
thezanalysiszindicatezthatztheznumberzofzemployedzwithzter-
tiaryzeducationzhaszbeenzdynamicallyzincreasing .zSuchzazten-
dencyziszthezcasezwithzallzoccupationalzgroups,zalsozthosezthatz
requirezatzmostzsecondaryzorzevenzvocationalzeducation .zOnz
thezcontrary,z theznumberzofzemployedzwithzatzmostz lowerz
secondaryzeducationz iszsubjectz tozdecrease .zThesezchangesz
shouldzbezconsideredzpositivezasztheyzenhancezentrepreneur-
shipzandzmakezpeoplezactivezonzlabourzmarket .z

wprowadzenie 

orzyściz zz tytułuzkontroliz stanowiązprzed-
miotzzainteresowaniazteoriizfinansówzorazz
teoriizorganizacjizjużzodzwieluzlat .zAnalizująz

jez zarównoz badaczez zajmującyz sięz problemamiz
wyceny,zjakzizcizinteresującyzsięzfinansamizprzedsię-
biorstwzorazznadzoremzkorporacyjnym .z

Zz jednejzstronyzznaczącezpakietyzakcjizstanowiąz
narzędziezpozwalającezchronićzinteresyzakcjonariuszy,z
azzzdrugiejzstronyzbadaniaz–zwzszczególnościztezprzepro-
wadzonez przezz R .z Laz Portę,z F .z Lopeza-de-Silanesa
izA .zShleifera1)zorazzA .zDyckazizL .zZingalesa2)zdowo-
dzą,zżezwzkrajachzcharakteryzującychzsięzsłabymzsys-
tememz ochronyz akcjonariuszyz mniejszościowych,z
akcjonariatz jestz znaczniezbardziejz skoncentrowanyz
iznawetzwznajwiększychzfirmachzfunkcjonujezakcjo-
nariuszz dysponującyz kontrolnymz pakietemz akcjiz
–zbywa,zżezjestznimzpaństwo,zalezznaczniezczęściejz
jestz toz rodzina,zazprzeważniezzałożycielz firmyz lubz
jegozspadkobiercy .zNatomiastzjednozzzpodstawowychz
założeńzwspółczesnejz teoriiz finansówzdotyczyz roz-
proszeniazwłasnościzwzspółkachzpublicznychzorazz
otrzymywaniazprzezzwłaścicieliz jednakowegozwyna-
grodzenia,zproporcjonalnegozdozudziałuzwzstruktu-
rzezwłasności .zKolejnezzz fundamentalnychzzałożeńz
odnosiz sięzdozdywersyfikacji .zModelzwycenyzakty-
wówz kapitałowychz (Capital Asset Pricing Model)z
opartyzzostałzmiędzyzinnymiznazprzesłance,zżezinwe-
storzyzdywersyfikujązswojezaktywazwzceluzeliminacjiz
ryzykazspecyficznego .zWzkonsekwencjizpojawiazsięz
pytanie,zdlaczegozktokolwiekzmiałbyz zrezygnowaćz
zzkorzyścizwynikającychz zzdywersyfikacjiz iz aloko-
waćzwiększośćzswoichzfunduszyzwzakcjachzpojedyn-
czejz firmy .z Jednocześniez statystykizwskazująz naz
zgołazodmiennezzjawiskoz–zzzbadańzprzeprowadzo-
nychzprzezzBechtaz izMayerazwynika,z żezwzprzy-
padkuzpołowyzspółekzpublicznychzzz sektorazniefi-
nansowegozwzAustrii,zBelgii,zNiemczechzorazzwez
Włoszechz inwestorz dominującyz kontrolujez odpo-
wiednioz52,z56,z57ziz54%zgłosówznazWalnymzZgro-
madzeniuzAkcjonariuszy .zWzprzypadkuzkorporacjiz
holenderskich,zfrancuskich,zhiszpańskichzizszwedz-
kichzwartościzmedianyzdlaznajwiększychzakcjonariu-
szyzwynoszązodpowiednioz43,5,z20,z34,5z iz34,9%3) .z
PodobnezwynikizprezentujązThomsen,zPedersenzorazz
Kvistz–zwz ichzbadaniachzśrednizudziałznajbardziejz
znaczącegozakcjonariuszazwzspółkachzniemieckichz
izfrancuskichzwyniósłzśrednioz58,1zorazz52,4%4) .zRów-
nieżzwzBelgiizmamyzdozczynieniazzezskoncentrowanąz
strukturązwłasnościz–zśrednizudziałzakcjonariuszaz
dominującegonaz tymz rynkuz ukształtowałz sięz naz
poziomiez 21%5) .z Zz koleiz badaniaz przeprowadzonez
przezzP .zTamowiczazizM .zDzierżanowskiego6)zwzPolscez
wskazują,zżezpoziomzkoncentracjizwłasnościz izkon-
trolizwzspółkachznotowanychznazgPWzwzWarszawiez
nazkoniecz2000zr .zbyłzwysokizizzbieżnyzzzpoziomemz
obserwowanymzdlazdużejz częściz rynkówzkapitało-
wychz krajówz Europyz kontynentalnej7) .z Równieżz
wzlatachz2001–2004zwśródzspółekzpublicznychzniez
byłozaniz jednej,zktórazposiadałabyzcałkowiciez roz-
proszonyz akcjonariat8) .z Zz badańz Aluchny,z któraz
objęłazbadaniemz90zpolskichzspółekznotowanychz
nazgPWzwz2004zr .,zwynika,zżezudziałzdominują-
cegoz udziałowcazwyniósłz średnioz 40%,z podczasz
gdyz łącznyzudziałz trzechznajwiększychzakcjonariu-
szyz ukształtowałz sięz naz poziomiez okołoz 58%,z
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azpięciuznajwiększychzakcjonariuszyzmiałoz łączniez
okołoz60%zudziałów9) .z

WedługzC .g .zHoldernessazutrzymywaniezprzezz
inwestorówzdużychzportfelizakcjiz jestzpowodowanez
następującymizczynnikami10):z
zz korzyściamizzztytułuzkontrolizdzielonymizpomię-

dzyzakcjonariuszyzproporcjonalniezdoz ichzudziałuz
wz strukturzez kapitałuz własnegoz firmy;z wspólnez
korzyścizzztytułuzkontrolizwynikajązzzponadprzecięt-
nychzumiejętnościzzarządzaniaz lubz teżzkontrolowa-
niazbiznesuzprzezzwłaścicielizblokówzakcji,z którzyz
majązbezpośrednizwpływznazdecyzjezmenedżerskie,z
zarządzającz samodzielniez lubz teżzpoprzezzpowoła-
nychzprzezzsiebiezreprezentantów;z
zz prywatnymizkorzyściamizzztytułuzkontroli,zktórez

sprowadzajązsięzdozwykorzystywaniazzasobówzprzed-
siębiorstwaz alboz realizowaniaz korzyściz generowa-
nychz zz pominięciemz akcjonariuszyz mniejszościo-
wych,z az wz większościz przypadkówz właściwiez ichz
kosztem .zWspomnianezprywatnezkorzyściz zz tytułuz
kontrolizmogązmiećzcharakterzpieniężnyzlubzteżznie-
pieniężny .

Wynikizbadańzwskazują,zżezinwestorzyzsązskłonniz
płacićzzazkontrolę,zaztymzsamymzkorzyścizzztytułuz
kontroliz przewyższająz kosztyz zz tytułuz kontroli .z
Wz konsekwencjiz wz sytuacji,z gdyz przedmiotemz
wycenyz jestzpakietz akcjizpozwalającyzkontrolowaćz
spółkę,zwówczaszdodawanazjestzpremiazzztytułuzkon-
troli,zazgdyzprzedmiotemzwycenyzjestzpakietzmniej-
szościowyzwartośćzbazowaz jestzkorygowanazozdys-
konto .z

Wzwyceniezprzedsiębiorstwzanalitykzjestzzainte-
resowanyz dwomaz rodzajamiz pożytkówz–z finanso-
wymiz iz strategicznymiz (analizowanymiz jakoz jednaz
kategoria)zorazzsynergicznymi11) .zInnymizsłowy,zsza-
cujączpremięzanalitykzposzukuje:z
zz wzprzypadkuzpremiizzztytułuzkontrolizfinansowejz

izstrategicznejz(tzw .zczystazpremia):z
√zgodziwejz(sprawiedliwej)zwartościzrynkowej,zktóraz
jestz wartościąz transakcjiz międzyz hipotetycznymiz
zainteresowanymiznabywcamizizsprzedawcami;z
√zwartościzszacowanejzzzpunktuzwidzeniaznabywcyz
zainteresowanegozwysokązstopązzwrotuzzzinwestycjiz
orazz potencjalnymiz możliwościamiz odprzedażyz
udziałówzpozwysokiejzcenie;z
√zkorzyści,zktórezniezsązdostępnezdlazudziałowcówz
mniejszościowychz (tzw .zprywatnezkorzyścizzz tytułuz
kontroli);z
√zkorzyścizzztytułuzkontroli,zktórezmajązcharakterz
pieniężnyzorazzsązmożliwezdoztransferowania;z
zz wzprzypadkuzpremiizsynergicznej:zwartościzinwe-

stycji,ztj .zwartościzdlazdanegoznabywcy:z

√zwartościzszacowanejzzzpunktuzwidzeniaznabywcyz
zainteresowanegozintegracjązdziałańzwieluzpodmio-
tówz kreującychz danyz produktz lubz usługę,z któraz
wzkonsekwencjizzmniejszazkosztyzichzprzygotowaniaz
izpromocjizorazzdystrybucji;z
√zwartościzsynergii,zktórazstanowizsumęzdodatko-
wychzkorzyścizuzyskanychz zz integracjiz przejętegoz
podmiotuz zz organizacjąz przejmującego .z Synergiaz
pojawiazsięzprzedezwszystkimzwtedy,zgdyzprzejmu-
jącyzpotrafizzdiagnozowaćzpotencjalnezlukizwartości,z
dziękiz którymz wz określonymz horyzonciez czasuz
możnazuzyskaćzkorzystne,zwymiernezefekty;z
√zkorzyścizzztytułuzkontroli,zktórezmajązcharakterz
pieniężnyzorazzsązmożliwezdoztransferowania .z

Analizujączklasyfikacjęzkorzyścizzaproponowanąz
przezzBarclayaz izHoldernessaz zz punktuzwidzeniaz
wyceny,z łatwoz zauważyć,z żez prywatnez korzyściz
zz tytułuzkontroliz stanowiązelementzczystejzpremiiz
(tj .z premiiz zz tytułuz kontroli),z natomiastzwspólnez
korzyściz zz tytułuz kontroliz mogąz byćz elementemz
zarównozkorzyścizzztytułuzkontrolizfinansowejzizstra-
tegicznej,zjakzizsynergicznej .zNiemniejzjednakzwzprzy-
padku,zgdyzsiłazprzetargowazznajdujezsięzwzcałościz
wzrękachznabywającego,zpremiazsynergicznazwzogólez
niezwystąpi;zwzsytuacjizgdyzkupującyzmożezprzejąćz
innyzpodmiotz lubzniezmazinnychzzainteresowanychz
przejęciemz danejz spółki,z niez będziez bowiemz onz
skłonnyz płacićz zaz korzyści,z którychz sprzedającyz
dotądzniezrealizował .z

Wzprzypadkuzsporówzsądowychzpomiędzyzudzia-
łowcamizbądźzprzyzwyznaczaniuzsprawiedliwejzwar-
tościzrynkowejznazpotrzebyzpostępowańzspadkowych,z
jestzkoniecznezkorygowaniezwartościzbazowejzwycenyz
ozpremięztudzieżzdyskontozzztytułuzkontrolizfinanso-
wejz iz strategicznej,z którychz źródłoz stanowiąz pry-
watnezkorzyścizzztytułuzkontrolizomówionezponiżej .z

Istota i źródła prywatnych korzyści 
z tytułu kontroli 

rywatnezkorzyściz zz tytułuzkontrolizpocho-
dzązzzróżnychzźródeł .zWzkonsekwencjizichz
klasyfikacjaz jestz niezwyklez utrudniona,z

zznaturyzrzeczyzniezbędziezbowiemzonazwyczerpu-
jącaz iz rozłączna .zDyckz izZingales12)zpodkreślają,zżez
niezjestztozprzypadek,zazkonsekwencjazszczególnegoz
charakteruzprywatnychzkorzyściz zz tytułuzkontroli:z
niezmożnaz ichzobserwowaćzwzsposóbzbezpośredni,z
azcozzaztymzidziez trudnoz jestz jezmierzyćzwzwiary-
godnyzsposób .zWłaścicielzpakietuzkontrolnegozbędziez
próbowałz przejmowaćz przepływyz przynależnezz
akcjonariuszomzmniejszościowymztylkozizwyłączniez

korzyści z tytułu kontroli nad spółką 
w wycenie przedsiębiorstw 
  
Katarzyna Byrka-Kita

,
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wzprzypadku,zgdyzjestztozbardzoztrudnezdozzweryfi-
kowaniazizudowodnieniazwzsądzie .zZzkoleizCoates13)z
definiujezjezwznastępującyzsposób:z„…zskalazkoncen-
tracjizwłasnościzjestzściślezpowiązanazzzpojęciemzpry-
watnychzkorzyścizzztytułuzkontroli .zNatomiastzpry-
watnezkorzyścizzztytułuzkontrolizstanowiązwszelkiez
pożytkizczerpanezprzezzakcjonariuszazdysponującegoz
pakietemzkontrolnym,zktórezniezsązdzielonezzzakcjo-
nariuszamizmniejszościowymiz adekwatniez doz ichz
udziałuzwzstrukturzezwłasności” .zCoateszwyróżniaz
trzyzrodzajezprywatnychzkorzyścizzztytułuzkontroli:z
z� „Złe korzyści z tytułu kontroli”:ztransferyzwar-

tościzodzudziałowcówzmniejszościowychzdozudziałow-
cówzdysponującychzpakietemzkontrolnym,zktóryzjestz
nieefektywnyzwztakimzznaczeniu,zżezzyskzwłaścicielaz
takiegozpakietuz jestzmniejszyzniżzstratazudziałowcaz
mniejszościowego,zcozwedługztakichzbadaczy,zjakzLaz
Porta,zLopez-de-Silanes,zShleiferzizVishny14)zoznaczaz
niez tylkozzmniejszeniezwartościz firmy,zalezrównieżz
stratyzspołecznezwzpostacizobniżeniazwartościzPKBz
generowanegozprzezzgospodarkęznarodową .zStratyztez
sprowadzajązsięzdozwypłacaniazwygórowanychzwyna-
grodzeń,z przyznawaniaz różnegoz rodzajuz dodatkówz
związanychzzzpełnionązfunkcją,ztransferowaniazkorzy-
ściz zz przedsiębiorstwaz poprzezz tzw .z transakcjez
zzsamymzsobąz(self-dealing transactions),znadmiernejz
awersjiz doz ryzyka,z podejmowaniaz suboptymalnychz
decyzjiz strategicznychz lubzoperacyjnychz zmierzają-
cychzdozzaspokojeniazosobistychzinteresówzudziałow-
cówz dysponującychz pakietemz kontrolnym .z Częstoz
przytaczanymzprzykłademzpatologicznychzdziałańzjestz
asset stripingz (transakcjezsłużącezwyprzedażyzakty-
wówzprzedsiębiorstwa),zwzkonsekwencjizktóregozwar-
tośćzgazpromuzjestzozwielezniższazniżzporównywal-
nychzzagranicznychzspółek .zKolejnyzszerokozopisanyz
wzliteraturzezprzykładztozprzypadekzConradazBlacka,z
prezesaz izwłaścicielazHollingerz Internationalz Inc .,z
któryzzostałzskazanyzzazdziałanieznazszkodęzakcjona-
riuszyz(nazprzykładzpłacączpieniędzmizspółki,zzakupiłz
zaz 8zmlnzUSDz dokumentyz historycznez dotyczącez
FranklinazDelanozRoosevelta)15) .z
z� „Dobre korzyści z tytułu kontroli”znazywanez

przezztakichzautorów,zjakzDemsetzzizLehn16)zpoten-
cjalnymizudogodnieniamiz(amenity potential):ztrans-
feryzwartości,zktórezsązefektywnezwztakimzznacze-
niu,zżezzyskzwłaścicielazpakietuzkontrolnegozniezjestz
mniejszyzniżz stratazudziałowcazmniejszościowego .z
Jestztozrównoznacznezzzsytuacją,zwzktórejzwzmomen-
ciezsprzedażyzobecnyzwłaścicielzpakietuzkontrolnegoz
wyceniazwartośćzkontrolizwyżejzniżzktokolwiekzinny .z
Zgodniezzztradycyjną,zneoklasycznązteoriązprzedsię-
biorstwaz jestz toz niemożliwe,z jednakz wz praktycez
zdarzazsięzdośćzczęsto,zszczególniezwzbranżyzsporto-
wejz(profesjonalnezklubyzsportowe)zlubzmedialnej17)z
(nazpolskimzrynkuzpotwierdzaz tęzregułęzstrukturaz
własnościztakichzspółek,zjakzTVNzczyzCyfrowyzPolsatz
SA18)),z az takżez wz firmachz działającychz wz sferzez
sztuki,zmody,zmuzyki .zWłaścicieleztegoztypuzfirmzsąz
znaczniezbardziejzzainteresowanizposiadaniemzkon-
troliznadzswoimizproduktamizniżzwpływamizzezsprze-
dażyzudziałówznazrynkuzkapitałowym .zInnymzprzy-
kłademz dobrychz korzyściz zz tytułuz kontroliz sąz
synergie,zktórezmogązpowstaćzpomiędzyzprzedsię-
wzięciamizkontrolowanymizprzezzudziałowcazdomi-
nującegoz–zmogązonezbyćzkorzystneztakżezdlazudzia-
łowcówzmniejszościowych,znawetzwzsytuacji,zgdyzniez
sązonezdzielonezwprostzproporcjonalniezdozudziałuz

wz strukturzez akcjonariatu .z Równieżz Holdernessz
podzielazopinię,zżezkorzyścizzztytułuzsynergiizorazz
prywatnezkorzyścizozcharakterzezniepieniężnymzniez
muszązwzkażdymzprzypadkuzzmniejszaćzwartościz
spółkizzzpunktuzwidzeniazudziałowcówzmniejszościo-
wych19) .z
z� „Nieodłączne korzyści z tytułu kontroli”,z

czyliztakie,zktórezzznaturyzrzeczyzniezmogązbyćzdzie-
lonezzzudziałowcamizmniejszościowymi,zniezależniez
odztego,zczyzudziałowieczmniejszościowyzwyceniłbyz
jezwyżejzczyzteżzniżejzniżzakcjonariuszzdysponującyz
pakietemzkontrolnym .zWystępujązonezwzsytuacjach,z
wzktórychzprzedsiębiorcyzsązskłonnizponosićzkosztyz
wz postaciz niższychz oczekiwanychz stópz zwrotuz
wzzamianzzazautonomięzizprawozdozostatecznejzdecy-
zjiz(tylkozjednazosobazwzfirmiezmożezmiećznajwyższąz
pozycjęzwzhierarchii) .z

NatomiastzSepe20),zdefiniujączprywatnezkorzyściz
zztytułuzkontrolizjakozpożytkizniedostępnezdlazudzia-
łowcówzmniejszościowych,zdzieliz jeznaz takie,zktórez
prowadzązdozrozproszeniazwartościziztakie,zktórezniez
majązdegenerującegozwpływuznazbogactwozwłaści-
cielizpakietówzmniejszościowych:z
zz prywatnezkorzyścizzztytułuzkontrolizprowadzącezdoz

transferuzwartościzodzwłaścicielizpakietówzmniejszo-
ściowychzdozwłaścicielizdysponującychzpakietemzkon-
trolnym:zdodatkowezświadczeniazizudogodnieniazprze-
znaczonez dlaz zarządu,z zarządzaniez prowadzącez doz
realizacjizzyskówzpłynącychzzzpojawiającychzsięzszansz
rynkowychzjedyniezprzezzwłaścicielazpakietuzkontrol-
nego,zzawieraniezumówzprowadzącychzdozprzepłacaniaz
zazusługizświadczonezprzezzudziałowcazdominującego,z
dokonywaniezrozliczeńzzzpodmiotamizpowiązanymizpoz
cenachzodbiegającychzodzrynkowychzitp .;z
zz prywatnezkorzyściz zz tytułuz kontroliz nieprowa-

dzącezdoztransferuzwartościzodzwłaścicielizpakietówz
mniejszościowychz doz właścicieliz dysponującychz
pakietemzkontrolnym,zazwręczzprzeciwniez–zpowodu-
jącezzwiększeniezwartości:zwzrostzpozycjizwłaścicielaz
pakietuz kontrolnegozwskutekzprzejęciaz tejżez kon-
troli,z realizacjazmożliwościz biznesowych,z którychz
spółkazniezchciałaz lubz teżzniezpotrafiłazrealizowaćz
dotychczas .zWzprzeciwieństwiezdozpierwszejzkatego-
rii,zkorzyścizzztytułuzkontrolizmajązcharakterzspecy-
ficznyz izniezmożnaz ichzprzekazaćzprzyzzawieraniuz
transakcji,zcozpowoduje,zżezpotencjalniznabywcyzniez
sązskłonnizzazniezpłacić .z

PodobnejzklasyfikacjizużywajązMassari,zMongez
izZanetti,zktórzy,z stosujączkryteriumzwpływuzpry-
watnychzkorzyścizzztytułuzkontroliznazpoziomzprze-
pływówzpieniężnychzkontrolowanejzfirmy,zwyróżniająz
dwazrodzajezprywatnychzkorzyścizzztytułuzkontroli21):z
zz prywatnez korzyściz finansowanez zz przepływówz

generowanychzprzezzkontrolowanąz firmę,zazkonsu-
mowaneztylkozizwyłączniezprzezzudziałowcazdysponu-
jącegozpakietemzkontrolnymz(np .zwypłatazzawyżo-
nychzwynagrodzeń);z ichzwartośćznettozspadazwrazz
zz wielkościąz udziałuz wz kapitalez własnymz ażz doz
momentu,zwzktórymzprywatnezkorzyścizzztytułuzkon-
trolizizzmniejszeniezprzepływówzoperacyjnychzgenero-
wanychzprzezzkontrolowanązfirmęzulegnązzrównaniu;z
zz prywatnezkorzyścizzztytułuzkontrolizrealizowanez

przezzudziałowcazdysponującegozpakietemzkontrol-
nymzbezznaruszeniaz interesówzudziałowcówzmniej-
szościowychz(np .zsynergiezwynikającezzzzaangażowa-
niaz wz przedsięwzięciaz oz komplementarnymz
charakterze,zdostępzdoznowychzrynków,zśrodowiskz
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społecznych,zeksploatacjazwartościzniematerialnychz
izprawnych,z takichz jakzknow-how,zsiećzdystrybucji);z
korzyściztezwłaścicielezpakietuzwiększościowegozmogąz
realizowaćz niezależniez odz wielkościz udziału,z podz
warunkiem,zżezumożliwiazonzsprawowaniezkontroli .z

ZzkoleizEhrhardtzizNowak22)zanalizujązprywatnez
korzyścizzztytułuzkontrolizwzdwóchzpłaszczyznachz–z
pieniężnejz orazz możliwościz ichz transferowania .z
Wz przeciwieństwiez doz Coatesaz iz Holdernessa,z
Erhardtz izNowakzsązzdania,zżez istnieniez jakichkol-
wiekzkorzyści,zpieniężnychzczyz teżzniepieniężnychz
związanychz zzwszelkiegoz rodzajuzudogodnieniamiz
bądźzpozycjązspołeczną,zwzktórychzniezpartycypująz
udziałowcyzmniejszościowi,zoznaczazodchyleniazodz
realizacjizfunkcjizcelu,zjakązjestzmaksymalizacjazcał-
kowitejzwartościzfirmy .z

przegląd badań dotyczących korzyści 
z tytułu kontroli 

adaniaz przeprowadzonez przezz Barclayaz
izHoldernessa23)zdowodzą,zżezgdyzprzedmio-
temztransakcjiznazrynkuzamerykańskimzsąz

dużez blokiz akcji,z skumulowanaz dodatkowaz stopaz
zwrotuzwyniosłaz średnioz5,6%z iz jednocześniez33%z
członkówzzarząduz jestzzastępowanaznowymizmene-
dżeramizwzciąguzroku .zWzrostyzcenzakcjizsązwyższez
wzprzypadku,zgdyzkontrolazjestzprzejmowanazprzezz
nowegozakcjonariuszazizgdyzzarządzniezprzeciwsta-
wiaz sięz podejmowanymz przezz niegoz działaniomz
zmierzającymz doz zmianyz kierunkówz działalnościz
firmyzorazzgdyzwzkońcowymzefekciezprzedsiębior-
stwoz jestz wz całościz przejmowanez przezz nabywcęz
blokuzakcji .zJeżelizwłaścicielezblokówzakcjizniezmie-
libyz wpływuz naz poziomz przepływówz pieniężnychz
generowanychzprzezzudziałowcówzmniejszościowych,z
trudnoz byłobyzwz logicznyz sposóbzwyjaśnićzwspo-
mnianezzmianyzcenzakcji .zOznaczaz tozrównież,z żez
wzistociezniezsamazkoncentracjazwłasnościzdetermi-
nujez wartośćz firmy,z az umiejętnościz orazz wiedzaz
izdoświadczeniezwłaścicielizznaczącychzpakietówzakcji .z
RównieżzizwztymzprzypadkuzBarclayzizHolderness24)z
jakozpierwsizpodjęlizpróbęzempirycznejzweryfikacjiz
twierdzenia,zżezjeślizwszyscyzudziałowcyzsązwynagra-
dzanizwprostzproporcjonalniezdozichzudziałuzwzstruk-
turzezwłasnościz–zczylizprywatnezkorzyścizzztytułuz
kontrolizniezistnieją,ztozdużezpakietyzakcjizpowinnyz
byćz sprzedawanez poz takichz samychz cenach,z jakz
wz danymz momenciez sąz notowanez akcjez spółki .z
Wynikizprzeprowadzonychzprzezznichzbadańzdowio-
dły,zżezdużezpakietyzakcjiz sązsprzedawanezśrednioz
oz20,4%zdrożejz(mediana:z15,7%)zniżzpakietyzmniejszo-
ściowe,zktórezstanowiązprzedmiotzobrotuznazgiełdzie .z
Kolejnezbadaniazprzeprowadzonezprzezztakichzbada-
czy,z jakzMikkelsonzizRegassa,zBarclayz izHoldernessz
orazz Pontiff,z Nicodanoz iz Sembenelli,z Hwang,zz
BarclayzizHoldernesszorazzSheehan,zDyckzizZingales,z
gregoriczizVespro,zHuangzizXu,zMassarizorazzMongez
iz Zanetti,z Lauterbachz iz Barak, Trojanowski,z
Atanasova25)zpotwierdziłyzhipotezyzstawianezprzezz
BarclayazizHoldernessa26) .zWszystkiezzzwyżejzprzyto-
czonychzbadań,zzzwyjątkiemzpracyzTrojanowskiego,z
dotycząz takichz rynków,z jakz amerykański,zwłoski,z
chiński,z słoweński,z izraelskiz orazz bułgarski .z
Wzwarunkachzpolskichzzzuwagiznazbrakzbazzdanych,z
wzktórychztegoztypuztransakcjezbyłybyzodnotowywane,z
przeprowadzonoz niewielez badańz dotyczącychzz

prywatnychzkorzyścizzztytułuzkontroli .zPierwszązbyłaz
pracazTrojanowskiego27),zwzktórejzprzeanalizowanoz54z
transakcjezzawartezwzokresiezodzlipcaz1996zdozlutegoz
2000z r .z Wz przypadkuz rynkuz polskiegoz korzyściz
zztytułuzkontrolizmierzoneznazpodstawiezpremiizbloko-
wejzbyłyzdodatniez izstatystyczniez istotniezróżnezodz
zera,zniemniejzjednakzichzwartośćzokazałazsięzbardzoz
niska,zwynoszącz6,80%;znatomiastzzestandaryzowanaz
premiaz blokowaz ukształtowałaz sięz naz poziomiez
0,98%28) .zJeszczezniższy,zbozujemny,zpoziomzpremiiz
zz tytułuz kontroliz odnotowaliz wz swoichz badaniachzz
JackowiczzizMielcarz29),zktórychzbadaniazdotycząz133z
transakcjiz zawartychzwz okresiez 2002–2008 .zDyckz
izZingales30),zbadajączpoziomzkorzyścizzztytułuzkon-
trolizwz39zkrajach,zuwzględnilizwzswoichzanalizachz
równieżzPolskęz–zniemniejzjednakznależyzpodkreślić,z
żezdozichzbazyzweszłyzzaledwiezczteryztransakcje,znaz
podstawiezktórychzoszacowanozpremięznazpoziomiez
13%z(zestandaryzowanazpremiazblokowa) .zWzramachz
pracznadzprojektemzbadawczymzpt .z„Premiazzztytułuz
kontroliz naz polskimz rynkuz kapitałowym”z poziomz
korzyścizzztytułuzkontrolizwyznaczonoznazpodstawiez
transakcjizzawartychzwzokresiez1991–2009 izwyniósłz
onz16,62%z(premiazblokowazoszacowanaznazpodsta-
wiezśredniejzwartościzkursuzrynkowegozwzokresiezodz
7 .zdoz30 .zdniazpoztransakcji),zpodczaszgdyzzestanda-
ryzowanaz premiaz blokowaz ukształtowałaz sięz naz
poziomiez1,52%31) .z

podsumowanie 

ojawiazsięzuzasadnionazwątpliwość,zdlaczegoz
szacunkizkorzyścizzztytułuzkontrolizwzpostaciz
obliczonychzpremiizukształtowałyzsięznaztakz

niskimzpoziomiez–zprzyczynąztegozstanuzzzcałązpew-
nościązniez jestzniezwyklezwydajnyzsystemzochronyz
akcjonariuszyzmniejszościowychzorazzsprawnośćzapa-
ratuzsądownictwazwzPolsce,zazraczejzniskazpłynnośćz
dużychzblokówzakcjiz orazzniedoskonałośćz informa-
cyjnazpolskiegozrynkuzkapitałowego .zWszakżeznazpol-
skimzrynkuzgiełdowymzwystąpiłozwielezprzypadkówz
konfliktówz interesówz pomiędzyz akcjonariuszamiz
dominującymizizmniejszościowymi .zPrzykładyzeksplo-
atacjizudziałowcówzmniejszościowychzprzezz inwesto-
rówzdominującychzmożnazmnożyć:zstosowaniezcenz
transferowychz (m .in .zStomilzOlsztyn,zOrbis,zBŚK,z
Mostostalz Warszawa,z Dębica,z Agros),z plasowaniez
emisjizkierowanychz(Suwary),zoferowaniezniskichzcenz
wz wezwaniachz przyz jednoczesnymz zróżnicowaniuz
cenyz płaconejz zaz pakietz kontrolnyz (BPH,z Polifarbz
Dębica),zprzejęciazpośredniez (Agros,zMieszko,zC&Cz
Energy) .z Wartoz tuz przytoczyćz poglądz Dyckazz
iz Zingalesa,z którychz zdaniemz prywatnez korzyściz
zz tytułuzkontrolizwystępujązpowszechnie,zniemniejz
jednakzbezpośredniz ichzpomiarz jestzniemożliwyzzez
względuz naz fakt,z żez ichz realizacjaz jestz niezgodnaz
zzprawem .zWzkonsekwencji,zgdybyzudziałowcyzmniej-
szościowizbylizwzstaniezdowieśćztego,zżezudziałowcyz
dysponującyzpakietemzkontrolnymzrealizujązjakiekol-
wiekz korzyściz kosztemz przepływówz przynależnychz
wszystkimzakcjonariuszom,zmoglibyz imzsięzskutecz-
niezprzeciwstawiać .z
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Private Benefits of Control in Business Valuation 

Inzspitezofzthezfactzthatztherezarezmanyzdefinitionszofzprivatez
benefitszofzcontrolzinzthezfinancezliterature,zwhichzarezsuper-
ficiallyzsimilar,zinzmanyzcasesztheyzarezfundamentallyzdiffe-
rent .zThezmainzpurposezofzthezpaperzisztozanalyzezthezdefini-
tions,zoriginszandztheznaturezofzprivatezbenefitszofzcontrolzinz
thezcontextzofzbusinesszvaluation .
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strategie kooperacji.  
jak to robią globalni liderzy Ict  
    
Monika Golonka

wprowadzenie 

łównymzcelemzartykułuzjestzodpowiedźznaz
pytanie,zjakiezstrategiezkooperacjizrealizująz
globalnizliderzyzjednegozzznajszybciejzrozwi-

jającychzsięzobecniezsektorówzrynkowychz–zsektoraz
technologiizinformacyjnychzizkomunikacyjnych,zczyliz
ICTz(Information and Communications Technology)?z

Wznajnowszejz literaturzez zz zakresuz strategiiz
możnazodnaleźćzwielezciekawychzrezultatówzbadańz
nadzaliansami,zsieciamizorazzportfoliamizaliansów,z
takżez dotyczącychz ichz wpływuz naz efektywnośćz
firm .z Jestz toz związanez zz dostępemz doz zasobówz
zewnętrznych,z tzw .z sieciowychz [gulati,z 2007],z
aztakżezzmianamizwzsektorachzrynkowych,zwztymz
zmianamiz dynamikiz konkurencji .z Znacznazwięk-
szośćzbadańzbyłazprowadzonaznazpodstawiezanalizz
firmz pochodzącychz zz jednegoz kraju,z główniez
StanówzZjednoczonych,zzzsektorazinformatycznegoz
alboz bankowego .z Jednakz prawdziwąz eksplozjęz
aliansów,zsiecizpowiązańzorazzfuzjizizprzejęćzzaob-
serwowaćzmożnaz obecniezwz globalnymz sektorzez
ICT .zSektorz tenzpowstałznaz stykuzbranżyz teleko-
munikacyjnejzorazzinformatycznej,zazobecniezstop-
niowozdołączajązdozniegozkolejnezbranżezzwiązanez
zzkomunikacjązzazpośrednictwemztechnologiizinfor-
macyjnychz iz komunikacyjnych,z takiez jakzmedia,z
rozrywkazczyzbankowość .z

Zmianyz wz tymz obszarzez powodująz koniecznośćz
szybszego,zniżztozrobiązkonkurenci,zdostarczaniazklien-
tomz zintegrowanychz pakietowz produktówz iz usług .z
Wymagaztozsprawnegozuzupełnianiazbrakującychzzaso-
bów,zumiejętnościz izkompetencji,zazzatemzpowodujez
koniecznośćzkooperacjizzzinnymizgraczamiznazrynku .z
Wzefekciezwzlatachz2000–2009z30zanalizowanych,zglo-
balnychz liderówzICTznawiązałozponadz2000znowychz
aliansów,zcozstanowizprzyrostzozponadz34%zdozobecnejz
liczbyzponadz10z000zpowiązańzkooperacyjnych .z

Wzartykule,znaztlezzjawiskzpowodującychzrosnącąz
liczbęz aliansów,z fuzjiz iz przejęćz wz sektorzez ICT,z
zostałyz zaprezentowanez wynikiz analizz portfoliówz
aliansów*)z światowychz liderówz ICT .zNazpodstawiez
analizz dostępnychz informacjiz scharakteryzowanez
zostałyz takżez strategiez orazz portfoliaz aliansówz
wybranychzfirm .z

znaczenie kooperacji w Ict 

liansez orazz sieciz aliansów,z az takżez fuzjez
izprzejęciazstanowiązodpowiedźzfirmznazdyna-
miczniezzmieniającezsięzregułyzgryzwzICT .z

Zmianyz tez sąz spowodowanez zarównoz czynnikamiz

technologicznymiz (konwergencjaz produktówz
izusług),zrynkowymiz(rosnącezwymaganiazklientów),z
jakzizekonomicznymiz(nasilającazsięzkonkurencjazzez
stronyzglobalnychzgraczyzzzkrajówzrozwijającychzsię,z
rosnącez znaczeniez mniejszych,z lokalnychz firm)z
[golonka,z2012] .zAbyzzachowaćzprzewagęzkonkuren-
cyjną,zfirmyzzmuszonezsązdozwspółpracyzzzinnymiz
firmami,zm .in .zwzceluzszybkiegozuzupełnieniazbra-
kującychzzasobówz[gulati,z1998,z2007] .z

Zamiastzklasyczniez rozumianychzaliansówzstra-
tegicznych,zopartychznazszczegółowych,zformalnychz
ustaleniachzwarunków,ztakichzjakzzakres,zczasztrwa-
nia,znakładyzinwestycyjne,zcorazzczęściejztworzonez
sązluźnezpowiązaniazkooperacyjnezzzwielomazpart-
neramiz biznesowymi,z częstoz zawieranez ad hoc,z
mająceznazceluznp .zwspólnązsprzedaż,zszybkiezpozy-
skaniez licencji,z wspólnez dostarczaniez rozwiązańz
składającychz sięz zzwieluz różnychzproduktówzorazz
usługz[Yamakawa,zYang,zLin,z2010;zgolonka,z2011] .z
Takiezpowiązaniazsązzwiązanezzzmniejszymizkosz-
tami,z zarównoz jeśliz chodziz oz ichz tworzenie,z jakz
izzarządzanieztakimizrelacjami .zWzotoczeniuzozwyso-
kimzstopniuzniepewnościz sązwybieranezcorazzczę-
ściejz zezwzględuznazmożliwośćzeksploracjiznowychz
obszarówzdziałania,zmodelizbiznesowych,zmniejszez
ryzykozniżzwzprzypadkuzinwestycjizwłasnychzprojek-
tówzbadawczo-rozwojowych .z

Wzliteraturzezpowiązaniazaliansowezróżnegoztypuz
wiążezsięzczasemzzzokreślonymzsposobemzpozyskiwa-
niaz zasobów,zwz tymznadezwszystkozwiedzy;z zatemz
aliansezsłabe,zeksploracyjnez[March,z1991;zDussaugez
izin .,z2004;zContractorzizLorange,z1988,z2002]zodpo-
wiadajązstrategiizeksploracyjnej,zmającejznazceluzeks-
plorowaniez nowychz obszarówz czyz teżz zdobywaniez
nowychzzasobów .zNatomiastzpowiązaniazsilne,zbardziejz
kosztowne,zsązzwiązaneznajczęściejzzznakładamizkapi-
tałowymi,zozokreślonymzzakresie,zcelach,zczęstozopartez
nazwzajemnymzzaufaniuzpartnerówzizdługimzczasiez
współpracyz[granovetter,z1985;zContractorzizLorange,z
2002;zRowley,zBehrenszizKrackhardt,z2000],zodpowia-
dająz strategiiz eksploatacyjnej,z którejz celemz jestz
wspólnyzrozwójzizpomnażaniezzasobówzaliantów .z

metody badawcze 

celuzanalizyz strategiizkooperacyjnychzglo-
balnychzliderówzICTzzostałazdokonanazana-
lizaz portfoliówz aliansówz 30z najbardziejz

liczącychzsięzfirmz(wedługzraportówzTBR,zgartner,z
OVUM,z2007–2009)zzztegozobszaru,zm .in .zMicrosoft,z
Apple,zgoogle,z IBM,zHP,zCisco,zEricsson,zHuawei,z
Accenture,zCapgemini,zNokia .z ,

PO 10.indb   37 15/10/2012   09:42



38 przeglàd38 przeglàdinformatyka

głównymz źródłemz danychz
doz analizz byłaz bazaz tworzonaz
przezzThomsonzReuters,zSDCz
Platinum .zNazpodstawiezdostęp-
nychzźródełzdanych,z takichz jakz
stronyz korporacyjnez firm,z
raportyz iz informacjezprasowe,z
zostałaz dokonanaz aktualizacjaz
danych,z wz wynikuz czegoz
powstałaz bazaz ponadz 10z 000z
aliansów .z Dlaz każdejz firmyz
głównejzorazzfirmyzpartnerskiejz
(alianta)z zostałyz zakodowane:z
nazwa,z krajz pochodzenia,z
głównyzsektorzdziałania .zKażdyz
aliansz zostałz zakodowanyz
wedługz celuz zawarciaz jako:z
umowazmarketingowa,zumowaz
licencyjna,z umowaz badawczo-z
-rozwojowa,z umowaz produk-
cyjna,zkapitałowaz joint venturez
etc .z Naz podstawiez takiegoz
podziałuzbyłozmożliwezskatego-
ryzowaniez aliansówz naz dwiez
głównez kategoriez –z aliansez
słabez(eksploracyjne)zorazzsilnez
(eksploatacyjne)z [granovetter,z 1985;z Contractorz
izLorange,z1988) .z

Dozszczegółowychzanalizz zostałzprzyjętyzokresz
możliwiez najbardziejzwspółczesny,z az jednocześniez
obejmującyz interesującyz zezwzględuznazcelz analizz
–z lataz 2000–2009 .z Wz analizachz liczbyz aliansówz
zostałyzuwzględnionez takżezaliansezstarsze,znawią-
zanezodzrokuz1990 .z

rezultaty 

badanejzpróbiezznalazłyzsięz firmyzwzwięk-
szościzduże,zzatrudniającezpowyżejz24z000z
osób,z mającez swojez oddziałyz wz Stanachz

Zjednoczonych,zEuropiezorazzAzji .z
Okazałozsię,zżezwzciąguzanalizowanychzdziesięciuz

latz (2000–2009)z firmyz tez nawiązałyz ponadz 2000z
nowychz aliansów,z coz stanowiz przyrostz oz 34%z doz
obecnejzliczbyzponadz10z000zpowiązań .zPonadz70%z
aliansówztozpowiązaniaztypuzsłabego,zeksploracyjne .z
Wzlatachz2000–2009zwzanalizowanejzpróbiezoz55%z
wzrosłaz liczbaz powiązańz tegoz typu,z podczasz gdyz
liczbazaliansówzsilnychz–zeksploatacyjnychz–zwłaści-
wiezniezzmieniłazsięz(przyrostzjedyniezoz0,56%) .z

Firmyzmająceznajliczniejszezportfoliozaliansówz
prezentujez rysunekz 1 .zNazpodstawiez danychz ilo-
ściowychz orazz raportów,z informacjiz branżowychz
iz stronz firmz zostałyz zaprezentowanez strategiez
wybranychzfirmzwalczącychzozprzewagęzkonkuren-
cyjnązwzICT .z

strategie wybranych firm 

obliczuz zaprezentowanychzwyzwań,z firmyz
starającezsięzpozyskaćzprzewagęzkonkuren-
cyjnązwzatrakcyjnym,zrosnącymzrynkuzICTz

[gartner,z 2007]z realizująz różnez strategie,z jednakz
wszystkiezcharakteryzujezrosnącezznaczeniezkoope-
racji,zaztakżezznaczącozwiększyzudziałzpowiązańzsła-
bychz(eksploracyjnych) .zMożnaztozzaobserwowaćznaz
przykładziezopisanychzstrategiizfirm:zApple,zgoogle,z

Accenture,z IBMz orazzHuawei .z Portfoliaz aliansówz
tychzfirmzpokazujezrysunekz2 .z

FirmazApplezprzyjęłazstrategięzbudowaniazprze-
wagiznazwłasnychzinnowacjach,zumożliwiającychzużyt-
kownikomzwysokiejzjakościzdoznaniaz(zgodniezzzfilo-
zofiązfirmyzsprzedajezonazniezprodukty,zalezdoznaniaz
–zexperiences)z zapewnianezprzezzwłasnez innowacjez
łączącezproduktyzizusługi .zWzceluzichzrozwojuzwyko-
rzystujezusługizkomplementarnezdozwłasnychzproduk-
tów,zbazującz jednakżezczęstoznazotwartychzstandar-
dach,z którez efektywniez wykorzystuje .z Stworzonyz
przezztęzfirmęzsklepzzzaplikacjamizAppzStorezumożli-
wiazwieluzniezależnymzpartnerom,zdostawcomzopro-
gramowaniazrozwójzwłasnychzaplikacjizorazzsprzedażz
ichzużytkownikomzproduktuzfirmyzApplez–zterminalaz
iPhone .zDzielączprzychodyzzzoperatoramiztelekomuni-
kacyjnymizizoferujączswojezusługizichzklientom,zfirmaz
wpływaztakżeznazpopularyzacjęzstandardówznowychz
generacjiz(3g,z4g) .zPrzykłademztworzeniazusługzkom-
plementarnychzprzezzApplezjestztakżeziTunesz–zsklepz
internetowyzzzmuzyką,zktóryz jestzkomplementarnyz
dozproduktuzfirmyz–ziPodaz–zurządzeniazdozodtwa-
rzaniazmuzykizcyfrowej,zaztakżezwspomnianegozwcze-
śniejz iPhone’az–ztelefonuzzzodtwarzaczemzmuzyki,z
aparatemzfotograficznym,zusługamiz lokalizacyjnymi,z
aplikacjami .z

Innymzprzykłademzstrategiizfirmzwzobliczuzopi-
sywanychzzmianzjestzstrategiazfirmyzgoogle .zFirmaz
taz zasłynęłazdziękiz stworzeniuzniezwyklezużytecz-
negoznarzędziaz internetowego,z jakimz jestzwyszuki-
warkazinternetowa,zopartaznazwłasnych,zspecjalniez
opracowanychzalgorytmachzwyszukiwaniazdanych .z
Firmazzaczęłaz intensywnyzrozwójzusługz interneto-
wychzbazującychznazswojejzwyszukiwarceziznowych,z
innowacyjnychz rozwiązaniach,zwz tymz lokalizacyj-
nych,zm .in .zgooglezMaps .zObecniezgooglezoferujez
takżezmobilnąz platformęz software’owąz –z systemz
operacyjnyzoznazwiezAndroidzdozurządzeńzmobil-
nych .z Udostępnionaz twórcomz aplikacjiz platformaz
umożliwiazwykorzystaniez jejzwzwieluz terminalachz
firmz trzecich .z Równoleglez firmaz googlez rozwijazz
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Rys. 1. firmy mające najliczniejsze portfolio aliansów (rok 2009 
– od 267 do 1195 powiązań). 

Źródło:zopracowaniezwłasne .z
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sieciowyz cloud computing,zumożliwiajączniskokosz-
toweztworzeniezaplikacjizdostawcomznazcałymzświe-
cie .zWzceluzrozwojuzswojejzmobilnejzinicjatywyzfirmaz
googlezwz2007zr .zstworzyłazOpenzHandsetzAlliance,z
zrzeszajączwzswoimzportfoliozaliansówzfirmyzprodu-
kującez terminalezużytkowników,zumożliwiającz tymz
samymzrozwójzizsprzedażzswojegozsystemuzoperacyj-
negoz Android .z Wz momenciez rozpoczęciaz owegoz
aliansuzwzskładzniegozweszłyz34zfirmy,zwztymzIntel,z
Motorola,zHTC .zTozgooglezkontrolujezrozwójzaliansuz
iz włączaniez nowychz partnerów .z Podz koniecz rokuz
2008z aliansz wzbogaciłz sięz oz 14z kolejnychz firmz
[grotnes,z2009] .zgłównymzcelemztychzaliansówzjestz
zwiększeniezliczbyzurządzeńzzzAndroidem,zkonkuru-
jącymzzzsystemamizSymbian,zMicrosoftz czyz firmyz
Apple .z Dodatkowoz celemz jestz rozwójz iz sprzedażz
nowychzinnowacyjnychzaplikacjizopartychznazdotych-
czasowychzusługachzgoogle,zcozzzkoleizmazsięzprzy-
czynićzdozzrzeszaniazoperatorów,zdostawcówzaplika-
cjizizurządzeńzwokółzwłasnychzrozwiązań .zgooglezniez
oferowałazswoichztelefonówzkomórkowychzanizinnychz
tegoztypuzproduktów .zNiedawnazakwizycjazMotoroliz
świadczyzjednakzozchęcizwłączeniazdozofertyztakżez
własnychzurządzeńzodbiorczychz–z telefonówzorazz
tabletówz(czytników) .z

StrategięzprzenikaniazdozICTzprzezzfirmęzświad-
czącązusługizdoradcze,zwz tymz informatycznez (IT),z
możnazzaobserwowaćznazprzykładziez firmyzAccen-
ture .zTazpochodzącazzezStanówzZjednoczonychzfirmaz
tworzyzwielezrozwiązańzwzobszarzezICT,zwykorzystu-
jącz swojez doświadczeniaz zarównoz wz doradztwie,z
integracjizsystemów,zjakzizoutsourcingu .zZnaczącymz
przejawemz rozwojuz swojejz ofertyz jestz powstaniez
jednejzzzkluczowychzobecniezusługzofe-
rowanychzprzezztęzfirmę,zpróczzdotych-
czasowych:zMobility Operated Services 
(usługizmobilne) .zTenznowyzkierunekz
biznesowyzpowstałz jakozsklepzzzusłu-
gamiznazzasadziezend-to-end managed 
servicesz–zkompleksowychzrozwiązańz
oferowanych,zzarządzanychzizutrzymy-
wanychzprzezzAccenture .zWspomnianaz
wcześniejzplatormazdlazoperatorówz–z
SDPzmazzazzadaniezłączyćzpartnerówz
tworzącychznazniejzaplikacjezdedyko-
wanez operatoromz telekomunikacyj-
nym .zPonadtozAccenturezangażujezsięz
silniez wz sektorz mediówz iz rozrywki,z
będącyzczęściązobszaruzkomunikacji .z
Wz 2007z r .z firmaz stworzyłaz Digitalz
Mediaz Services,z naz baziez akwizycjiz
iz aliansówz–z jakozpodstawęz rozwojuz
wzkierunkuzpozycjizświatowegozlideraz
sprzedażyzrozwiązańzend-to-endzusługz
związanychz zz mediamiz cyfrowymiz
[stronazinternetowazfirmy,z2010] .z

Firmyz zez świataz usługz ITz takżez
szukająz swojegoz miejscaz wz ICT .z
Jednymz zz najbardziejz agresywnychz
graczyzwezwszystkichzsektorachzzwią-
zanychzzzkomunikacjązjestzIBM .zIBMz
globalzServiceszjestznajwiększymznaz
świeciezgraczemznaz rynkuzusługz IT .z
Firmaztazrealizujezznaczącązliczbęzini-
cjatywz związanychz zz telekomunika-
cją,z jakzizdoradztwem,zzdecydowaniez
wykorzystującz możliwości,z jakiezz

stwarzaztworzeniezaliansówzwzglobalnymzobszarzez
ICT .zWyrazemztegozjestzstworzonazwzobrębiezGlobal 
Technology Servicesz(gTS)zdedykowanazICTzorgani-
zacja,z którazmaz zaz zadaniez tworzyćz iz dostarczaćz
rozwiązaniaz zwanez Integrated Communications 
Services .zWzobszarzeznajwiększychzzainteresowańz
grupyzjestzdoradztwozizintegracjazsystemów,zTEM,z
aplikacjezoparteznazIP,zwztymzwdrażaniezrozwiązańz
IPTVzoperatorom .zStrategiazsprzedażyzIBMzopieraz
sięztutajznazposiadanychzjużzprzezzfirmęzrelacjachz
zz istniejącymizklientami .zDostarczeniez tegoz typuz
rozwiązańzjestzzwiązanezzzperspektywązichzrozwojuz
wzprzyszłości;zgrazjestzzatemzwartazwielkiegozzaan-
gażowaniaz[stronazinternetowazfirmy,z2010;zOvum,z
2007] .zWzśladzzaztymzidziezrozwójznajliczniejszegoz
portfoliaz aliansówz spośródz analizowanychz firm .z
Wartzpodkreśleniazjestzfakt,zżezfirmaztazdbazozzba-
lansowaniezobuz rodzajówzpowiązańz (silnychz iz sła-
bych),zcozmazwpływznazjejzlicznezsukcesyzrynkowez
izwysokązefektywnośćz [Dittrich,z2007] .zŚwiadomyz
podziałznazgłównezizpobocznezaliansezwskazujeznaz
istotnośćz zarównozstrategiiz eksploracji,z jakz iz eks-
ploatacjizdlazfirmy .z

Kolejnymzprzykłademzfirmyzposzukującejzglobal-
nejzprzewagizpoprzezznawiązywaniez licznychzalian-
sówzmożezbyćzchińskazfirmazzzsektoraztelekomuni-
kacyjnegoz (doz niedawnaz wyłączniez producentz
izdostawcazsprzętu)z–zHuawei .zWzciąguzzaledwiezkil-
kunastuz latz zz lokalnejz firmy,zprodukującejz sprzętz
telekomunikacyjny,zfirmaztazstałazsięzglobalnymzgra-
czem,z świadczącymz obecnie,z opróczz dostarczaniaz
produktów,ztakżezusługiznazpotrzebyztelekomunika-
cji .zFirmaztazosiągnęłazswojązobecnązpozycjęzmiędzyz

,
Rys. 2. Portfolia aliansów firm (kolejno: Apple, google, 
Accenture, IBM, Huawei) w latach 2000–2009 

Źródło:zopracowaniezwłasne .
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innymizpoprzezzzawieraniezlicznychzaliansówzzzpart-
neramiz spozaz granicz swojegoz kraju,z „globalizującz
się”zwzdwóchzwymiarachz–zzarównozgeograficznym,z
jakzizsektorowym .zFirmaztazbezzwątpieniazjestzaktyw-
nymzizotwartymzuczestnikiemzprocesówzglobalizacyj-
nych,z jeśliz chodzizozzawieraniezmiędzynarodowychz
aliansów .zgłównymizpowodamizsą:zbudowaniezefek-
tywnościz wz globalnymz rynku,z obniżaniez kosztówz
drogichztelechnologiizorazzbadańzizrozwoju,złatwiej-
szyzdostępzdozglobalnejz technologii,z szybkiz rozwójz
izwprowadzaniez naz rynekz innowacjiz iz produktówz
orazz uzupełnianiez kompetencji,z zwłaszczaz jeśliz
chodzizozusługizintegracyjneznazstykuzITziztelekomu-
nikacjiz[Low,z2007] .zStrategiązsukcesuzwzkontekściez
omawianychz zmianz jestz zdaniemz Zhouz Yanqingaz
zzfirmyzHuaweiz(2007)znawiązywaniezaliansówzzzlicz-
nymizpartnerami,zwzceluzdostarczaniazwspólnychz
rozwiązańzdlazużytkowników .z

podsumowanie 

ektorztechnologiizinformacyjnychzizkomuni-
kacyjnychz (ICT)z jestz jednymzzznajszybciejz
globalizującychz iz zmieniającychzsięzobsza-

rówz rynkowych .z Wyznaczaz onz kierunkiz zmianz
wzwieluz innychzsektorachzrynkowych .zWzICTzszu-
kajązswojegozmiejscazfirmyzpochodzącezzarównozzez
świataztechnologiizinformacyjnychz(IT),ztelekomuni-
kacji,zdoradztwazbiznesowego,zaztakżezinnychzsekto-
rówzpowiązanych .zJakzmożnazzaobserwować,zreali-
zujązonezróżnezstrategiezrozwoju,zjednakżezwszystkiez
onezsązzwiązanezzezznaczącozzwiększającązsięzliczbąz
powiązańz kooperacyjnych .z Obserwowanez licznez
aliansezorazzsieci,zaztakżezkonsolidacjazfirmzstano-
wiązodpowiedźznaz intensywnyzrozwójz technologii,z
dynamicznązizcorazzostrzejszązkonkurencję,zaztakżez
rosnącezwymaganiazklientów,zwztymzzapotrzebowa-
niez naz kompleksowez rozwiązania,z składającez sięz
zzwieluzróżnychzproduktówzizusług .zZmieniazsięzprzyz
tymzcharakterzrelacjizkooperacyjnych;zcorazzliczniejz
sąztworzonezpowiązaniazluźne,zczylizsłabe,zzwiązanez
zzeksplorowaniemznowychzmożliwości,z szukaniemz
efektywnychzmodelizbiznesowych,ztestowaniemzroz-
wiązań,zaztakżezzzszybkim,zniskokosztowymzpozyski-
waniemzbrakującychzzasobów .zWartoz jednakzzwró-
ciećz uwagęz naz znaczeniez odpowiedniegoz
zbalansowaniazobuz typówzaliansówzwzportfolioz–z
powiązańzsłabychzorazzsilnych,zcozpokazujezzapre-
zentowanyzprzypadekzfirmyzIBM .z

dr Monika Golonka 
AkademiazLeonazKoźmińskiegoz

*)zPortfoliozaliansówzjestztozsiećzaliansówzanalizowanazzzper-
spektywyzfirmyzgłównej,zzajmującejzcentralnązpozycjęz(ego)z
wzegocentrycznejzsiecizpowiązańzzzpartnerami,zskładającymiz
sięznaztozportfolio .
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Coopetition Strategies of Global ICT Leaders 

Inz thisz articlez thez cooperationz strategiesz ofz globalz ICTz
leaderszhavezbeenz characterizedzbasedzonz theirz alliancez
portfolios’zanalysis .zThezICTzIndustryziszonezofzthezmostz
globalizedz andz thez mostz dynamicallyz changingz marketz
Industries .zThezstrategieszofzleadingzICTzfirmszhavezbeenz
providedzasz thezexampleszofz copingzwithzgrowingzcusto-
mers’zrequirements,ztechnologicalzchangeszaszwellzaszanz
increasingzcompetition,z fromzbothzmaturezandzemergingz
economiesz (China,z India) .zThez quantitativez analysisz hasz
beenzsuplementedzbyzevaluationzofzseveralzfirms’zstrate-
gies .z
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Uniwersytetz Ekonomicznyz wz Katowicachz gościłz
wzdniachz13–14zwrześniaz2012zr .zmiędzynarodowązkon-
ferencjęzwspółorganizowanąz zzEuropejskimz Instytutemz
Zaawansowanychz Badańz nadz Zarządzaniemz (EIASM)z
podztytułemz„KoopetycjazizSiecizWartości” .zPatronatznadz
konferencjązobjąłzJ .M .zRektorzUniwersytetuzEkonomicz-
negozwzKatowicach .z

Wz śladz zaz poprzednimiz edycjamiz organizowanymiz
wz cyklachz dwuletnichz w:z Kataniiz (2004),z Mediolaniez
(2006),zMadryciez(2008)zorazzMontpellierz(2010)zzgłoszo-
noz44zpropozycjezartykułów .zRadazNaukowazpodzkierun-
kiemzprof. UE dr. hab. Wojciecha Czakonaz(Uniwer-
sytetzEkonomicznyzwzKatowicach),zprof. giovanniego 
Battisty Dagninoz(UniwersytetzwzKatanii)zorazzprof. 
frederica Le Royaz(UniwersytetzMontpellierzI)zwybra-
łazdozprezentacjiz31zartykułów .zOsiągniętozwięczwskaź-
nikzakceptacjiznazpoziomiez70%,zcozodzwierciedlazwysokąz
jakośćzzgłoszonychzpropozycji .z5thzCoopetitionzStrategyz
Workshopzzgromadziłzbadaczyzzz18zuniwersytetówzEuro-
py,zJaponiizizStanówzZjednoczonych,zaztakżezpraktykówz
zzNowejzZelandiizizPeru .z

Programzkonferencjiz oddajez bieżącez obszaryz badańz
nadzkoopetycją .zPrezentacje uporządkowano w czte-
ry bloki tematyczne, dotyczące: (A) rozwoju teorii 
koopetycji, (B) innowacyjności, (C) napięć mene-
dżerskich i strategicznych oraz (D) przesłanek, 
rezultatów i przebiegu procesu koopetycji .zRefera-
tyz byłyz prezentowanezwz 12z równoległychz sesjach,z zor-
ganizowanychzwztakizsposób,zabyzstymulowaćzdyskusjęz
orazzrozwójzprzedstawianychzbadań .zSzczególniezwartoz
podkreślićzrolęzdyskutanta,zpełniącegozformalnązfunkcjęz
animatorazdyskusjizwzkażdejzzzsesjizrównoległych .z

WezwprowadzeniuzdozkonferencjizRadazProgramowaz
nakreśliłaz ramyz obrad .z Prof .z Wojciechz Czakonz przed-
stawiłz syntetycznyzraportzbibliometrycznyzozbadaniachz
nadz koopetycją .z Wskazał,z żez liczbaz publikacjiz rośniez
wzszybkimztempiezpocząwszyzodzrokuz2006 .zJakkolwiekz
główniezbadaczezeuropejscyzpodejmujązproblematykęzko-
opetycji,z toz jednakznajwiększąz liczbęzcytowańzuzyskałyz
artykułyzpublikowanezprzezznaukowcówzamerykańskich .z
Jeślizobecnyz trendzsięzutrzyma,zmożnazsięz spodziewaćz
prawdziwegozbig bangzliczbyzpublikacjizwznadchodzącejz
dekadzie .z

giovanniz Battistaz Dagninoz przedstawiłz trajektorięz
rozwojowąz wspólnotyz badaczyz nadz koopetycją .z Pierw-
szymzchronologiczniezwydarzeniemzbyłz trackznazkonfe-
rencjizEURAMz2002 .zOdztegozczasuzzorganizowanozjesz-
czez dwaz trackiz naz dorocznychz konferencjachz EURAM,z
czteryz konferencjez organizowanez wspólniez zz EIASMz
orazzkilkazmniejszychzwydarzeńzwzUSAzizEuropie .zNa-
szazwspólnotazbadawczazopublikowałazjużzkilkazksiążekz
orazzwydańzspecjalnychzmiędzynarodowychzwydawnictwz
naukowych .zObecniezjejzczłonkowiezsązpostrzeganiz jakoz
specjaliścizwztymzobszarze,zazsamazwspólnotazstajezsięz
bardziejzstabilna,zzorganizowanazizzmierzazwzkierunkuz
wdrożeniazwykładówzzzkoopetycjizorazzrozwojuzdziałalno-
ścizkonsultingowej .z

Fredericz Lez Roy przedstawiłz genealogięz Laborato-
riumzBadańznadzKoopetycjązwzMontpellier .zIstniejezonoz
odzrokuz2000,zciąglezsięzrozwijając .zPierwszązpracęzdok-
torskąz oz koopetycjiz obronionozwz rokuz 2006,zwzbudza-
jączszerszezakademickiezzainteresowanieztymzobszarem .z
Obecniez Laboratoriumz zatrudniaz dwóchz profesorów,z
sześciuzadiunktówzorazzpięciuzdoktorantów .zgłównezob-
szaryzbadawczezobejmują:zteorięzkoopetycji,zzarządzaniez

koopetycją,zaztakżezzwiązkizkoopetycjizzzinnowacyjnościąz
izprzedsiębiorczością .zCelemzLaboratoriumz jestzpromo-
cjazteoriizizpraktykizkoopetycji .z

Programz5thzCoopetitionzStrategyzWorkshopzobejmo-
wałztakżezdwazkluczowezwykładyzplenarne .zZaproszeniez
dozwygłoszeniazpierwszegozprzyjąłzProfesorzZarządzaniaz
iz Przedsiębiorczościz Soren Kock,z wicerektorz Hankenz
Schoolz ofz Economicsz (Finlandia),z podczasz gdyz drugiez
zaproszeniezprzyjąłzProfesorzDevi gnyawali, R .B .zPam-
plinzCollegezVirginiazTechz(USA) .zKażdyzzzprelegentówz
jestzprominentnymzprzedstawicielemzbadańzzapowiedzia-
nychztematemzkonferencji .zProfesorzKockzodniósłzsięzdoz
„Koopetycjizzzperspektywyzsieci” .zZrekonstruowałzswojąz
ścieżkęz naukową,z którejz korzeniez sięgająz skandynaw-
skiejz szkołyz badańz nadz sieciamiz wz Uniwersyteciez Up-
psala,zgdziezwz1992zr .zuzyskałzdoktorat .zZwróciłzuwagę,z
żezliteraturazkoopetycjizprzejawiazkonwergencjęzdozkilkuz
problemów:zzznapięćzizrównowagizpomiędzyzwspółpracąz
azkonkurencjązzzorganizacjizkoopetycjizzzpercepcjizko-
opetytorówz izkomplementorów,zgdziezwkładzbezpośred-
niegozdoświadczeniazmenedżerskiegozjestzkluczowy .z

Wychodzączzzzałożeniazozpotrzebiezosiągnięciazwięk-
szegozwpływuzakademickichzbadańznadzkoopetycjąz(jestz
niezbędnez plasowaniez publikacjizwznajlepszychzwydaw-
nictwachz naukowych),z Profesorz Deviz gnyawaliz podjąłz
wątekz„Rygoruzmetodologicznegozwzbadaniachznadzko-
opetycją:zWezwaniezdozkonceptualnegoz izempirycznegoz
wyrafinowaniazbadań” .zWzswoimzszczegółowozprzedsta-
wionymzapeluzprelegentzsformułowałzpoglądzozmożliwo-
ścizlepszegozugruntowaniazkonceptualnego,zaztakżezsto-
sowaniazbardziejzzłożonychzmetodzbadawczych .z

Podczasz obradz przyznanoz nagrodęz zaz najlepszyz ar-
tykuł,zktórązotrzymalizautorzyzopracowaniazCoopetition 
as Practice: Conceptualizing Coopetition as a Delibera-
te and Emergent Strategy:zNisulszJohanna,zSorenzKockz
orazzEva-LenazLundgrenzzzHankenzSchoolzofzEconomicsz
Wz śladz zaz konferencjąz zostanąz opublikowanez dwazwy-
daniaz specjalnez wz „Internationalz Journalz ofz Businessz
Environment”zwydawnictwazIndersciencezorazz„Interna-
tionalz Studiesz onzManagementz andzOrganization”zwy-
dawnictwazM .E .zSharpe .z

WzpodsumowaniuzkonferencjizRadazNaukowa,zwspie-
ranazprzezzkluczowychzprelegentów,z zaproponowałazpo-
wołaniezmiędzynarodowegozstowarzyszeniazzrzeszającegoz
badaczyzstrategiizkoopetycji,zmającegoznazceluzrealizacjęz
przedsięwzięćzwzzakresiezrozwojuzteoriizkoopetycjizorazz
wspólnychzprojektówzbadawczych .zPomysłztenzspotkałzsięz
zezzdecydowanymzpoparciemzzaproszonychzprelegentów,z
dyskutantów,z jakz iz pozostałychz uczestnikówz konferen-
cji .zPracamiz stowarzyszeniaz zarządzaćz będziez powołanyz
wztymzceluzKomitetzSterujący .zMającznazuwadzezdalszez
praceznadzkoopetycjąz orazz rosnącez zainteresowaniez za-
równozbadaczy,zjakzizpraktykówznadzzachowaniamizjedno-
czesnejzwspółpracyzkonkurentów,znazkonieczprzedstawio-
nozdwiezkolejnezkonferencje:zEURAMz2013zwzStambulez
–ztrackzpoświęconyzkoopetycjizorazz6thzCoopetitionzStra-
tegyzWorkshopzwzFinlandii,zktórejzorganizatoramizbędąz
MariazBengtsson,zSorenzKockzorazzPaavozRitala .z

Opr . dr hab . Wojciech Czakon 
prof . UE w Katowicach 

Konferencjaz byłaz współfinansowanaz przezz Ministerstwoz Naukiz
izSzkolnictwazWyższegoznrzgrantuzNN115z006040,zwzramachzpro-
jektuz „Determinantyz iz dynamikaz kooperencjizwz rozwojuz przedsię-
biorstwzwysokichztechnologii” .z

Międzynarodowa konferencja naukowa 
 5th Coopetition Strategy EIASM Workshop
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MARTIN REEvES, CLAIRE 
LovE, PHILIPP TILLMANNS, 
Your Strategy Needs a Strategy, 
„Harvard Business Review” 
2012, September, s. 76–83. 

Martin Reeves jest wieloletnim 
partnerem i dyrektorem Instytutu 
Strategicznego w Boston Consulting 
Group w Nowym Jorku. Claire Love 
jest jednym z wiodących liderów pro-
jektów w Instytucie Strategicznym 
Boston Consulting Group w Nowym 
Jorku. Philipp Tillmanns jest konsul-
tantem w Boston Consulting Group 
w Hamburgu oraz doktorantem na 
RWTH Aachen University w Niemczech. 

Wz ostatnimz czasiez menedżero-
wiez orazz stratedzyz zostaliz zasko-
czeniz przezz przemysłz paliwowy .z
Wynikałoz toz zz faktu,z żez mimoz
dramatycznychz momentamiz zmianz
występującychz wz sektorze,z nadalz
możnaz byłoz jez przewidywaćz iz pro-
gnozować .zWiadomozprzecież,zżeznaz
dynamikęz dostawz ropyz będąz miećz
wpływz siłyz geopolityczne,z jakz rów-
nieżz odkrywaniez iz eksploatowaniez
nowychz źródełz energii .z Ponadtoz
oczywistez wydawaćz sięz może,z żez
wzrostzlubzspadekzzapotrzebowaniaz
nazsurowieczbędziezuzależnionyzodz
PKB,zprzychodów,zwarunkówzpogo-
dowychz orazz wieluz innychz zmien-
nych .z Zz uwagiz naz fakt,z żez wymie-
nionez czynnikiz występująz wz oto-
czeniuz przedsiębiorstwa,z istniejąz
wysokiezbarieryzwejściazdozsektora,z
az wz samychz sektorzez silnaz walkaz
konkurencyjna .zŻadenzzzgraczyzryn-
kowychz niez jestz wz staniezwpływaćz
naz rynek,z zmieniającz tymz samymz
zasadyz nimz rządzące .z Dlategoz teżz
przedsiębiorstwaz bardzoz ostrożniez
izrozważniezzarządzajązswoimizuni-
kalnymizkompetencjamizizzasobami,z
abyz utrzymaćz swojąz pozycjęz kon-
kurencyjną,z az coz zaz tymz idzie,z ichz
działaniazsązbardzozprzewidywalne .z

Stratedzyz iz menedżerowie,z do-
skonalez radzącyz sobiez zz przewidy-
waniemz sytuacjiz wz przemyślez pa-
liwowym,z napotkająz jużz poważnez
trudności,zgdyzzastosująztezsamezna-
rzędziazprognostycznezwzprzypadkuz
przemysłuz nowoczesnychz technolo-
giizizrozwiązańzinternetowych .z

Innowacje,z regularniez wyłania-
jącez sięz praktyczniez znikąd,z nowez
przedsiębiorstwa,zktórezbardzozszyb-
kozmogąz zyskiwaćz lubz tracićz udziałz
wzrynku,zmogązstanowićzdlaznichzjużz
dużezzaskoczenie .z

Microsoftz czyz Facebookz mogąz
bezz większychz obawz wprowadzićz
nowąz platformę,z któraz istotniez
wpłynieznazkonkurencyjnośćz firmyz
jąz wdrażającej,z az coz zaz tymz idziez
spowodujez błyskawicznąz zmianęz
układuz siłz wz sektorze .z Wz takimz
otoczeniuz przewagąz konkurencyj-
nąz jestz zdolnośćz reagowaniaz naz
potrzebyz rynkowe,z dostosowywa-
niez sięz doz radykalnychz zmianz czyz
implementowaniez nowatorskichz
rozwiązańz szybciejz iz lepiejz aniżeliz
konkurenci .z Obserwującz owez dwaz
sektory,zmożnazuznać,zżezstrategiez
doskonalezsprawdzającezsięzwzsekto-
rzezpaliwowymzniezznajdązracjizbytuz
wzsektorzeznowoczesnychztechnolo-
giizinternetowych,zgdyżzbędązcałko-
wicieznieskuteczne .zPodobniezbędziez
zzumiejętnościamizizkompetencjami .z
Wynikaztozzzfaktu,zżezwzzależnościz
odz sektoraz znajdująz zastosowaniez
odmiennez narzędziaz strategiczne;z
inaczejzkształtujązsięzplanyztaktycz-
nez iz operacyjne,z az takżez korzystaz
sięzzzinnychzsposobówzimplemento-
waniazstrategii,zplanuzczyzoperacji .z
Przedsiębiorstwa,z funkcjonującez
wz takz różnorodnychz iz odmiennychz
otoczniachz konkurencyjnych,z bez-
względniez musząz tworzyć,z podda-
waćz ewaluacjiz iz wdrażaćz własnąz
strategięz naz swójz własnyz sposób .z
Prowadzonez badaniaz wskazująz jed-
nakznazto,zżeztegozniezrobią .z

strategia pożądana versus 
faktycznie realizowana 

adaniez przeprowadzonez
przezz Bostonz Consultingz
groupz (BCg)z naz próbiez

120z przedsiębiorstwz zz całegoz świa-
ta,z reprezentującychz dziesięćz klu-
czowychz branżz pokazały,z żez kadraz
zarządzającaz doskonalez zdajez sobiez
sprawęz zz potrzebyz dopasowaniaz
strategiiz doz potrzebz rynkuz iz zmie-
niającegoz sięz otoczenia .z Jednakżez
praktykazwskazuje,zżezzdecydowanaz
większośćz menedżerówz woliz konty-
nuowaćz dotychczasowąz strategię,z
lepiejz przystającąz doz otoczeniaz sta-
bilnego,zprzewidywalnego,zaznieztakz
dynamicznegozizzmiennego,zwzjakimz
faktyczniez strategiaz jestz realizowa-
na .zKształtujezsięzzatemzpytanie,zcoz
możnazzrobić,zabyzówzwręczzgroźnyz
mechanizmzwyeliminować .zReceptąz
naz toz możez byćz zaproponowanaz
przezzBCgzmacierzzdzielącazstrate-
giez izpowiązanezzznimizplanowaniez
nazczteryzgłównezobszary .zOdwołujez
sięzonazdozdwóchzwymiarówz–zprze-
widywalnościz otoczeniaz firmyz orazz
jejz zdolnościz dopasowaniaz sięz doz
otoczenia .z Macierzz pozwalaz naz do-
pasowaniez modeluz strategicznegoz
dozwarunkówzpanującychzwzdanymz
sektorze,zaztakżeznazfunkcjonującymz
rynku .z

Diagnozowanie właściwego 
modelu strategicznego 

ozpocząćznależyzodzdiagno-
zyzizocenyzsamegozsektora,z
wz którymz przedsiębior-

stwoz funkcjonuje,z koncentrującz sięz
naz wspomnianychz dwóchz kluczo-
wychzwymiarachz–zprzewidywalno-
ściz orazz zdolnościz dopasowywaniaz
sięzdozotoczenia .zUjmującz jezwzma-
cierz,zpowstajązczteryzmodelez–zkla-
syczny,zadaptacyjny,zkreacyjnyzorazz
wizjonerski .z

„HarvardzBusinesszReview”z

Transformacja strategii współczesnego 
przedsiębiorstwa 
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,

Model klasyczny –z charaktery-
stycznyz dlaz przedsiębiorstwz funkcjo-
nującychz wz przewidywalnymz otocze-
niu,zjednakżezborykającychzsięzzztrud-
nościamiz dopasowaniaz doz otoczenia .z
Stosującztenztyp,zprzedsiębiorstwozmaz
szansezodnieśćzsukces .zTypzklasycznyz
stosowanyz jestz przezz większośćz me-
nedżerów,z jakz równieżz absolwentówz
szkółz oz profiluz biznesowymz (wyko-
rzystywaniez modeluz 5z siłz Porteraz
czyz koncepcjiz Błękitnegoz Oceanu) .z
Przedsiębiorstwo,z implementującz tenz
model,zosiągazcele,zuzyskujezprzewagęz
konkurencyjnąziztrwałązpozycję,zdzię-
kiz wykorzystaniuz swoichz unikalnychz
kompetencjizizzasobówzorazzkorzysta-
niuzzzmetodzprognostycznychzpozwa-
lającychz naz przewidywaniez sukcesuz
realizowanychz przedsięwzięćzwz przy-
szłości .z Jeżeliz metodaz działaniaz sięz
razzsprawdzi,zdążyzdozzamrożeniazsys-
temuznazkolejnez lata;zdokonujezprze-
gląduz iz ustalaniaz kolejnychz planówz
przeciętniezrazzdozroku .zModelzbędziez
sięz sprawdzaćz wz sektorachz bardzoz
dojrzałychz–zwzsektorzezpaliwowym,z
finansowym,zmotoryzacyjnym,zfarma-
ceutycznym .z

Przykłademz możez tuz byćz Shellz
czyz Britishz Petroleum,z którez reali-
zujązstałą,zdługoterminowązstrategięz
izwprowadzajązzmianyzwzsytuacjachz
kryzysowych,z jakz toz miałoz miejscez
pozkatastrofiezekologicznejzwzZatocez
Meksykańskiejzwz2010zr .z

Model adaptacyjny –z niezwy-
klez potrzebnyz przedsiębiorstwomz
działającymz wz otoczeniuz nieprze-
widywalnym,z zmiennym,z wyma-
gającymz globalnychz kompetencji,z
technologicznychz innowacji,z funk-
cjonującymz iz narażonymz naz stałąz
ocenęz uczestnikówz sieciz społeczno-
ściowych .z Stosowaniez tegoz modeluz
wiążezsięzzzpermanentnązkonieczno-
ściąz zmiany,z weryfikowaniaz celów,z
taktykiz czyz strategii,z jakz równieżz
pozyskiwaniem,z modyfikowaniemz
lubzteżzrezygnowaniemzzzwybranychz
zasobówzwzsposóbzszybkizizsprawny .z
Efektywnośćzwymagazelastyczności,z
którazniezzawszezjestznaturalnązce-
chązowychzprzedsiębiorstw .z

Pełnezcyklezplanowaniazizrealiza-
cjizstrategiizmuszązbyćzskracanezizniez
mogązprzekroczyćzdwunastuzmiesię-
cy .zPlanztozniezjestzdokładniezziden-
tyfikowanyzizwyspecyfikowanyzdoku-
ment,zazraczejzzestawzpewnychzhipo-
tezzopierającychzsięznazposiadanychzz

danych .z Strategiaz musiz znajdowaćz
odzwierciedleniezwzoperacjach,zktórez
powinnyzulegaćzzmianomzwrazzzzpo-
trzebamizdyktowanymizprzezz rynekz
iz otoczenie .z Znajdujez zastosowaniez
międzyz innymiz wz sektorzez modo-
wym,zkomunikacyjnym,zbiotechnolo-
gicznym,ztransportowym .z

Przykłademzfirmy,zktórazwdrażaz
modelz adaptacyjny,z jestz hiszpańskaz
Zara .zNiezbazujezonaznazsztywnychz
planach,z az raczejz naz elastycznymz
łańcuchuzdostaw .zŚciślezwspółpracu-
jezzzprzeszłoz1400zdostawcami,zktó-
rzyz bezpośrednioz pracująz zz projek-
tantamizizsprzedawcami .zWzzwiązkuz
zztymzpełnyzproceszzaprojektowania,z
wyprodukowaniazizdostarczeniazpro-
duktuz naz półkęz zajmujez odz dwóchz
doztrzechztygodni,zprzyzczymzśred-
nizczaszprocesuzwzsektorzezzajmujez
ażz półz roku .zTozpozwalaz firmieznaz
eksperymentowaniezzzgustamizizpo-
trzebamiz nabywców .z Modele,z którez
sięzsprawdzają,zmogązponowniezbyćz
wyprodukowanezizszybkozwrócićzdoz
sklepu,z natomiastz tez niecieszącez
sięz popularnościąz sąz eliminowanez
zz asortymentuz iz dalszychz planówz
produkcyjnych .z Dziękiz temuz firmaz
niezmusizborykaćzsięzzzplanowaniemz
izprzewidywaniemzpopytu,z leczz jestz
wzstanieznazbieżącozreagowaćznazsy-
gnałyzpłynącezodzdetalistów .zWztenz
sposóbzfirmazbudujezizumacniazswo-
jązpozycjęzkonkurencyjnąznazrynku .z

Model kreacyjny –z znajdujez
zastosowaniez zwłaszczazwzsektorachz
młodych,z charakteryzującychz sięz ni-
skimiz barieramizwejściaz doz sektora,z
wysokimz odsetkiemz wprowadzanychz
innowacji,z bardzoz trudnymz przewi-
dywaniemz iz określeniemz wysokościz
popytuznazproduktyz lubzusługi,z sta-
łąz zmiennościąz strukturyz podziałuz
udziałówzwzrynku,zjakzrównieżzosią-
ganązpozycjązkonkurentów .zOtoczeniez
jestzniezwyklez trudnezdozprzewidze-
nia,z az przedsiębiorstwaz niechętniez
dostosowujązsięzdozzmianzotoczenia .z
Cyklez planowaniaz sąz tuz krótkie .z
Elastycznośćzjestzstawianaznazpierw-
szymzmiejscu,zazstrategiazstanowizpe-
wienzzestawzwdrażanychzpróbzizeks-
perymentów .zPrzedsiębiorstwozzaczy-
naz funkcjonować,z przełamującz swojez
barieryzizograniczenia,zdążączwzgrun-
ciez rzeczyz doz wyciągnięciaz korzyściz
zz burzliwegoz otoczenia,z częstoz przy-
pominającegoz czerwonyz oceanz wal-
czącychzzezsobązklientów,zdostawców,z

kontrahentów .z Zaz pośrednictwemz
marketingu,zlobbinguzorazzumiejętno-
ścizwspółpracyzmodelzkreacyjnyztwo-
rzyznowezrynki,zstandardy,ztechnolo-
gie,zmodelezbiznesowe .zModelztenzjestz
stosowanyz najczęściejz przezz branże:z
IT,z telekomunikacyjną,zHR,zmorską,z
nieruchomości,zhotelarską .z

Bazujez naz nimz międzyz innymiz
Facebook,z któryz wz 2007z r .,z konku-
rującz zz MySpace,z zdecydowałz sięz
nazwprowadzaniez nowatorskichz roz-
wiązańz wz zakresiez proponowanychz
aplikacji .z Facebookz niez przypusz-
czałz pierwotnie,z jakiz sukcesz odnie-
siez tenz krok .z Wz 2008z r .z uatrakcyj-
nionoz izwprowadzonoz łączniez ażz 33z
000z aplikacji .z Byłyz onez przyjmowa-
nez przezz użytkownikówz zz wielkimz
entuzjazmem,z wz związkuz zz tymz doz
końcaz2010zr .zliczbaztazprzekroczyłaz
500z 000 .z Coz ciekawe,z dwiez trzeciez
tejz liczbyzdotyczyłazgierzzamieszczo-
nychz wz serwisiez społecznościowym .z
Odztamtejzporyzfirmazdokładazwszel-
kichzstarań,zabyzwyprzedzaćztrendyz
iz wz pewienz sposóbz kreowaćz otocze-
nie,zazniezwyłączniezdopasowywaćzsięz
dozpotrzebzizoczekiwańzklientów .z

Model wizjonerski –z charak-
terystycznyz dlaz przedsiębiorstwz
działającychz wz przewidywalnymz
otoczeniu,zmającychznikłezzdolnościz
adaptacyjne,z leczz zmierzającychz doz
kształtowaniaz przyszłości .z Zaz ichz
pośrednictwemz wyłaniająz sięz nowez
rynki,zprzedsiębiorstwazsązpoddawa-
nezrewolucyjnymzrestrukturyzacjom,z
wzwynikuzktórychzprzyjmująz całko-
wicieznowezwizjez iz strategiezdziała-
nia .zPodobniezjakzwzprzypadkuzmo-
deluz kreacyjnego,z zz otoczeniaz czer-
piązkorzyści,zadaptujączjezdozswoichz
potrzeb .z Przedsiębiorstwaz stosującez
tenzmodelzmajązjasnozokreślonezcelez
przyz ograniczonychz możliwościachz
ichzosiągnięcia .zZz tegoz teżzwzględuz
rolązstrategazjestztuzznalezienieznaj-
lepszejz możliwejz drogiz pozwalającejz
naz ichz realizację .z Istotnez jestz dlaz
nichz wygospodarowaniez czasuz naz
stworzeniez planuz działania,z dobórz
zasobówzdozjegozrealizacjizorazzpóź-
niejsząz jegoz implementację .z Branżez

Tab. 1. Macierz modeli strategicznych BCg 

Przewidywalność otoczenia 
Zdolność dopasowywania się 
do otoczeniaz

Niska Wysoka
Łatwe Modelzadaptacyjny Modelzwizjonerski
Trudne Modelzklasyczny Modelzkreacyjny
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stosująceztenzmodelztozmiędzyzinny-
mizmedialna,zspożywcza,zkurierska,z
lotniczazizkosmiczna .z

Przykłademzwdrażającymzmodelz
wizjonerskizjestzUPS .zWz1994zr .zfir-
mazzdałazsobiezsprawę,zżezwrazzzzroz-
wojemzinternetuzdrastyczniezzmieniz
sięz sytuacjaz związanaz zz dostawamiz
produktówzzakupywanychztązdrogą .z
Jakozfirmazzztradycjami,zazjednocze-
śniezmniejz innowacyjnazaniżeliz roz-
wijającyzFedEx,zUPSzzdecydowałzsięz
poczynićz inwestycje,z dziękiz którymz
mógłz śmiałoz konkurowaćz naz tymz
polu .z Modernizacjaz pochłonęłaz mi-
liardz dolarów,z alez zaowocowałaz 60-z
-proc .zudziałemzrynkuzwzdostawachz
pochodzącychzzzsektoraze-commerce .z

pułapki związane ze stoso-
wanym modeli strategii 

rzeprowadzonezprzezzBCgz
badaniaz wskazująz naz to,z
żez menedżerowiez wz dużejz

mierzez mająz świadomość,z żez kon-
kretnyzmodelzstrategicznyzpowinienz
byćzstosowanyzwzględemzodpowied-
nichz branżz czyz teżz warunkówz oto-
czenia,z jednakżez iz takz najchętniejz
stosująz modelz wizjonerskiz lubz kla-
syczny .z Procentowez wynikiz zostałyz
przedstawionezwztabeliz2 .z

Powyższezdanezmogąz świadczyćz
oztym,zżezzaledwiez25%zmenedżerów,z
az coz zaz tymz idziez przedsiębiorstw,z
stosujez strategięz bezpośrednioz doz
siebiezdopasowaną .z

Wz badaniachz wyłoniłyz sięz takżez
trzyz zasadniczezpułapki,zwzktórez za-
rządzającyzczyzteżzstratedzyzpopadają .z

Błędne szacowanie 
Menedżerzniezjestzwzstaniezstoso-

waćz odpowiedniegoz strategicznegoz
modeluzdopókizniezodpowieznazdwaz
zasadniczezpytaniaz zawartezwzana-
lizowanejz macierzy .z Coz ciekawe,z
gdyzjużzdokonazocenyzstopniazprze-
widywalnościz otoczeniaz orazz zdol-
nościz firmyz doz dopasowywaniaz sięz
dozniego,zotrzymanyzwynikz zwyklez
jestz przeszacowanyz iz bardziejz opty-
mistycznyzaniżelizfaktycznieznależa-
łobyz sięz tegoz spodziewać .z Przeszłoz
połowazmenedżerówzuznaje,zżezmożez

kontrolowaćz niepewnez iz nieprzewi-
dywalnez otoczeniez poprzezz własnez
działania .zCozwięcej,z80%zmenedże-
rówzdeklaruje,zżezosiąganezprzezzor-
ganizacjezcelezsązbardziejzzależnezodz
działańz podejmowanychz przezz nichz
samodzielnie,zaniżelizmaznańzwpływz
owoznieprzewidywalnezotoczenie .z

nieprawidłowe zwyczaje 
Większośćz menedżerówz zdajez

sobiez sprawęz zz faktu,z żez nieprzewi-
dywalnez otoczeniez wymagaz poszu-
kiwaniaz nowychz zdolnościz iz umie-
jętnościz orazz modyfikacjiz tychz jużz
posiadanych .z Jednakżez zaledwiez
20%z respondentówz jestz przekonana,z
żez jestz wz staniez dopasowaćz własnez
kompetencjezdozoczekiwańzotoczenia,z
niezmówiączjużzozichzwspółpracowni-
kach .zZdecydowanazwiększośćzmene-
dżerówzjestzwznaturalnyzsposóbzprzy-
gotowanazdozrealizacjizstrategiizzgod-
nejzzzmodelemzklasycznym .zWynikaz
toz zz jużz wcześniejz wspominanegoz
podejściaz doz edukacjiz wz szkołachz
ekonomicznychz iz biznesowych .z Niez
jestzwięczzaskoczeniem,zżez80%zme-
nedżerówznajpierwzplanuje,zazpotemz
zazwszelkązcenęzstarazsięzplanzzreali-
zować .zCozwięcej,z ażz 70%z badanychz
menedżerów,zmajączświadomośćztem-
paz iz zmiennościz otoczenia,z bardziejz
cenizsobiezdokładnośćzizprecyzjęzde-
cyzji,zaniżeliz zdolnośćz ichzszybkiegoz
podejmowania .z Wz związkuz zz tymz
grosz czasuz poświęcaz sięz naz niesku-
tecznezplanowanie,zaznieznazszybkie,z
interaktywnez działaniaz będącez od-
powiedziąznazzmieniającyzsięzrynek .z
Ponadtoz menedżerowiez przywiązująz
nadalz wielkąz wagęz doz kwartalnychz
lubzrocznychzsprawozdań,zktórezzna-
czącoz wpływająz naz podejmowanez
przezznichzkolejnezpróbyzklasycznegoz
planowania .zNazdomiarzzłego,zażz90%z
respondentówz deklaruje,z żez dokonu-
jezkorektyzplanówzstrategicznychznaz
podstawiezhistorycznychzdanychzpo-
chodzącychz zz poprzednichz rocznychz
raportów .zWzzwiązkuzzztymzniezkie-
rujązsięzfaktycznymizzjawiskamizwy-
stępującymizwzotoczeniu .z

niedopasowanie modelu  
do kultury organizacyjnej 

Klasycznyz modelz implemento-
waniaz strategiiz zakładaz dążeniez doz
osiąganiazefektuzskalizizbudowęzkul-
turyzorganizacyjnej,zwzwynikuzczegoz
poprawiazsięzefektywnośćzizzmierzaz
sięz bardziejz wz kierunkuz spójnościz
izujednoliceniazowejzkultury,zaniżeliz
kultywowaniaz różnorodności .z Takiez
działaniazwykluczajązmożliwośćzeks-
perymentowaniaz iznauki,zktóraz jestz
nierozerwalniez powiązanaz zz typemz
adaptacyjnym .z Należyz zaznaczyć,z
żezbłędyzsąznaturalnązkonsekwencjąz

eksperymentowania .z Zatemz wz kon-
tekściezkulturyzorganizacyjnejzmodelz
adaptacyjnyz iz kreacyjnyz wypadająz
dośćzblado,zponieważzzzzałożeniazka-
rzązzezwszelkiezprzewinienia .zZałożyćz
zatemzmożna,zżezbolączkązizpewnymz
obszaremz wymagającymz rozwoju,z
praktyczniezwzkażdymzmodelu,z jestz
kwestiazkulturyzorganizacyjnej .z

sposoby unikania pułapek 
Rozwiązańz możez byćz kilka .z Naz

pewnoznależy:z
zz miećzświadomośćzróżniczcharak-

teryzującychzkażdyzzzmodeli;z
zz zdawaćzsobiezsprawę,zżeznazprzy-

kładzhoryzontzplanowaniazwzmodeluz
adaptacyjnymzzdecydowaniezniezpa-
sujezdozrytmuzpanującegozwzsekto-
rzezfinansowym;z
zz zrozumieć,zżezsednozmodeluzkre-

acyjnegozczyzwizjonerskiegozstanowiz
zmianazzasadzpanującychznazrynkuz
izmodyfikacjazotoczenia,zazniezdopa-
sowywaniezsięzdozwarunkówzwznimz
panujących;z
zz weryfikowaćzsprawdzalnośćzpro-

gnozz iz planów,z az niez konserwatyw-
niez bazowaćz naz danychz pochodzą-
cychzzzwcześniejszychzsprawozdań;z
zz dokonywaćz regularnego,z bieżą-

cegoz przegląduz prognozz iz realizacjiz
planów;z
zz obserwowaćzkonkurentówzizspraw-

dzać,z jakz częstoz zmieniająz oniz swojez
planyzizdziałania;z
zz dokonywaćz pomiarówz fazyz cy-

kluzżyciazsektora,zjegozkoncentracji,z
wskaźnikazwzrostu,zzmianztechnolo-
gicznychzczyzinnowacyjnościzwznimz
występujących .z

Podsumowując,znależyzpamiętać,z
żezkażdezprzedsiębiorstwozjestzinne,z
zatrudniazinnychzludzi,zdziałazwzin-
nymzsektorze,zotoczeniu,zczasie,zjestz
wzinnejzfaziezcykluzżyciazorganizacji,z
alez iz sektora .z Zatemz samodzielniez
musizdobraćzmodelzstrategiiznajlepiejz
pasującyzwzdanymzmomenciezdozswo-
jejz specyfiki .z Należyz takżez podkre-
ślić,zżezmodelztenzmożezewoluować,zcoz
więcej,zregularniezwartozdokonywaćz
jegozrewizji,zbozbyćzmożezzzbiegiemz
latztrzebazbędziezskorzystaćzzzinnegoz
modelu,zktóryzbędziezwzdanymzczasiez
najbardziejzoptymalny .z

Opr . dr Joanna Żukowska 
InstytutzMiędzynarodowegoz

ZarządzaniazizMarketinguz
SzkołyzgłównejzHandlowejz

wzWarszawiez

Tab. 2. Procentowe wyniki 
implementowania modeli stra-
tegii 

Model strategii Częstotliwość 
występowania 

(w procen-
tach)

Modelzklasyczny 35%
Modelzadaptacyjny 16%
Modelzkreacyjny 9%
Modelzwizjonerski 40%
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