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czy już nowy paradygmat,  
czyli o zmianach pola gry 
w zarządzaniu strategicznym 
   Jerzy Niemczyk

wprowadzenie 

kąd się biorą „pomysły” na nowe podejścia 
w zarządzaniu strategicznym? Idąc tropem 
metodologów nauk, powinniśmy stwierdzić, 

że są one efektem uogólnienia wyników badań empi-
rycznych . W przypadku dominującego w ekonomii 
i chyba w zarządzaniu nurtu ewolucyjnego tak w rze-
czywistości jest . Sugerowanie jednak, że wszystkie 
idee, zasady oraz cała epistemologia tych nauk są 
efektem empirii byłoby nadużyciem . Wiele rozwiązań 
jest wynikiem wnioskowania przez analogię, a wiele 
przemyśleń opartych na logice dedukcji . Inne jeszcze 
to wynik klasycznego hipotetyzmu dedukcyjnego K . 
Poppera czy kuhnowskich rewolucji naukowych . 

Idąc dalej, możemy zadać pytanie, co wymusza 
powstanie nowych idei w zarządzaniu, w tym w za-
rządzaniu strategicznym . Czy jest to siła rozumu, 
wyczerpanie paradygmatu czy po prostu odpowiedź 
na zapotrzebowanie otoczenia . Te wszystkie pytania 
od wieków nurtują filozofów nauki . W zarządzaniu 
strategicznym – w nauce utylitarnej była to dotych-
czas chęć lepszego rozwiązania problemów praktyki . 
Coraz częściej jednak są to wyniki badań podstawo-
wych problemów zarządzania jako dziedziny nauk 
ekonomicznych, i szerzej społecznych . 

Celem artykułu nie będzie rozważanie sposobów 
kreowania postępu w nauce, ale raczej wskazanie 
tych zmian zachodzących w obecnej rzeczywistości 
gospodarczej, które według autora mogą wpłynąć na 
konieczność zmiany paradygmatów w zarządzaniu 
strategicznym . 

mechanizm renty jako linia demarkacyjna 
w zarządzaniu strategicznym 

zarządzaniu strategicznym było już ujęcie 
planistyczne strategii, mieliśmy długi okres 
monopolu ujęcia pozycyjnego, w międzycza-

sie rozwijały się podejścia ewolucyjne i nie do końca 
jednorodne – behawioralne . Od mniej więcej połowy 
lat 90 . ub . wieku mamy w zarządzaniu strategicz-
nym okres dominacji teorii zasobowych . Wymienio-
ne podejścia to główne nurty (paradygmaty) zarzą-
dzania strategicznego . Najogólniej starały się one 
w odpowiedni sposób wyjaśnić, co jest celem przed-
sięwzięcia gospodarczego i gdzie tkwią przesłanki 
osiągnięcia sukcesu . Pole gry strategicznej definio-
wane było w tych ujęciach jako obszar zakreślony: 
zz celami prowadzenia działalności gospodarczej, 

rozumianymi jako maksymalizacja zysku lub maksy-
malizacja wartości przedsięwzięcia, 

zz ukierunkowaniem na przesłanki sukcesu związa-
ne z wnętrzem organizacji lub jej strategicznym oto-
czeniem (endogeniczne lub egzogeniczne czynniki 
sukcesu), 
zz myśleniem głównie o treści strategii lub koncen-

tracją przede wszystkim na kontekście jej wdrożenia . 
Istotnym elementem różnicującym myślenie stra-

tegiczne, obok wskazanych wymiarów pola gry, jest 
również tzw . kontekst renty . 

Podejście planistyczne jest najczęściej zestawiane 
z rentą zasobową . Od nazwiska klasyka ekonomii D . 
Ricardo, z poglądami którego była kojarzona, zwaną 
rentą ricardiańską . W przypadku renty zasobowej 
prawo do uzyskiwania dochodu wynika z własności 
zasobów, a w zasadzie właściwego gospodarowania 
zasobami będącymi własnością przedsiębiorcy . Nie 
trzeba dodawać, że w centrum zainteresowania 
przedsiębiorców ery renty ricardiańskiej były zasoby 
materialne . W pierwszej fazie związane z ziemią, ka-
pitałem i pracą . W późniejszej, określane jako zasoby 
rzeczowe, finansowe i ludzkie . Czyli im lepiej będzie-
my gospodarować własnymi zasobami, tym wyższy 
poziom zysku osiągniemy . Dla klasycznej ekonomii 
opisującej gospodarkę rynkową za pomocą modelu 
doskonałej konkurencji ten sposób myślenia był obo-
wiązujący . Dla specjalistów od nurtu planistycznego 
poszukiwanie optymalnego sposobu wykorzystania 
zasobów stało się główną osią strategii i mechani-
zmem selekcji przedsiębiorstw . 

Rewolucyjne zmiany w myśleniu strategicznym 
wywołały powstałe w latach 80 . ub . wieku prace 
M . Portera . Koncepcje Portera mają jednak swoją 
teoretyczną podbudowę w powstałych w latach 
30 . ub . wieku pracach Edwarda Chamberlina i Joan 
Robinson [Chamberlin, 1933; Robinson, 1933; 
Schumpeter, Nichol, 1934] . W gospodarce niedosko-
nałej konkurencji o tym, kto otrzyma marżę, decydu-
je pozycja zajmowana na rynku . Taką marżę możemy 
określić jako rentę chamberlinowską . Uprzywilejowa-
na pozycja organizacji może wynikać z faktu bycia 
monopolem, monopsonem, pierwszym na rynku, in-
nowatorem itp . Samo wydajne lub oszczędne gospoda-
rowanie to za mało . Uprzywilejowane miejsce można 
zdobyć w różny sposób, walcząc o nie przede wszyst-
kim z istniejącą i potencjalną konkurencją . Rewolu-
cja Portera sprowadzała się więc do przyjęcia w ana-
lizie strategicznej perspektywy renty chamberlinow-
skiej, wynikającej z niej orientacji na otoczenie i per-
spektywy konkurowania jako podstawowych wy-
znaczników nowego sposobu myślenia o strategii . 

Najwięcej kłopotów zarządzanie strategiczne ma 
z nurtem behawioralnym, często zestawianym ,
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z podejściem ewolucyjnym . Cechą klasycznego behawio-
ryzmu jest badanie reakcji (w tym przypadku przedsię-
biorców) na bodźce płynące z otoczenia [Skinner, 1952] . 
Przedsiębiorca uczy się tych reakcji i następnie w sytu-
acji zbliżonej do już poznanej wykorzystuje je w działa-
niu . W ten sposób powtarza zachowania skuteczne 
i uczy się unikać działań nieskutecznych . Dorobek zarzą-
dzania strategicznego w tym zakresie poszedł w kierun-
ku identyfikowania reguł, zasad czy dominującej logiki 
strategii, a co ważniejsze w sposób niejako naturalny 
odszedł od projektowania strategii w trybie ex ante, do 
identyfikowania bodźców płynących z otoczenia i poszu-
kiwania właściwych reakcji . Problem renty nie jest tutaj 
istotnie wyróżniającym elementem . Chociaż można za-
ryzykować hipotezę, że w tym wyścigu konkurencji wy-
grywa ten, kto szybciej nauczy się właściwych odpowie-
dzi na zachowania rynku . A idąc tropem H . Spencera 
i K . Darwina (przedstawicieli ewolucjonizmu), można 
powiedzieć, że „przeżywa najlepiej przystosowany” . 
Uczenie się zachowań jest tym rodzajem strategicznego 
dopasowania, które sprowadza się do identyfikowania 
i wdrażania aktualnie skutecznych strategii . Nurt ewolu-
cyjny z kolei, nawiązujący do prac K . Darwina, ale także 
H . Spencera, A . Smitha, H . Simona i wielu innych eko-
nomistów, wskazuje na istotny wpływ egzogenicznych 
czynników na prowadzenie działań gospodarczych . Me-
chanizmy ewolucji sprawiają, że opisanie strategii przyj-
muje cechujące behawioryzm opisanie efektów uczenia 
się reakcji . Według A . Alchiana (nowa ekonomia insty-
tucjonalna) konkurencja pomiędzy firmami nie jest 
określana przez motyw maksymalizacji zysku, ale przez 
„adaptacyjne, naśladujące, oparte na metodzie prób 
i błędów poszukiwanie możliwości zwiększenia swojego 
zysku” [Alchian, 1950, s . 211–213] . Nurt ewolucyjny 
z jednej strony akcentuje decydujący wpływ otoczenia 
(bodźców) na kształtowanie się strategii, z drugiej, pod-
kreśla znaczenie wyuczonych schematów postępowania 
pozwalających na bycie skutecznym . 

Nurt zasobowy należy do tych kontekstów anali-
zy strategii, które wzbudzają wyjątkowo wiele kon-
trowersji . Jedni jego źródeł upatrują w pracach E . 
Penrose (1953) i starają się w swej interpretacji od-
woływać do renty zasobowej jako podstawy zawłasz-
czania zysku, inni wskazują na istotne znaczenie 
kluczowych kompetencji, zdolności dynamicznych 
i rutyn w dążeniu do zawłaszczenia premii ze stra-
tegicznego dopasowania . Wszyscy jednak mimowol-
nie odwołują się do cech organicznych zasobów, 
wskazanych już w czasach dominacji ekonomii kla-
sycznej11) . Czy jednak optymalizacja użycia zasobów 
w przypadku znanej funkcji celu – maksymalizacji 
zysku lub maksymalizacji wartości jest sprawą ra-
chunku ekonomicznego, czy raczej właściwej inter-
pretacji zachowań ekonomicznego i społecznego  
otoczenia organizacji? Wbrew pozorom źródeł podej-
ścia zasobowego należy szukać w nurcie ewolucyj-
nym ekonomii . Stąd poszukiwanie odpowiedniej 
wiązki zasobów niematerialnych jako źródła przewa-
gi konkurencyjnej należy interpretować jako kolejny 
sposób strategicznego dopasowania . 

Mimo zaproponowanego przez autora śródtytułu 
w tekście, sugerującego istotną rolę rodzaju renty 
ekonomicznej jako linii demarkacyjnej ujęć zarzą-
dzania strategicznego, analiza treści rozdziału wska-
zuje, że nie jest to takie jednoznaczne stwierdzenie . 
Być może warto głębiej przeanalizować dorobek eko-
nomii i tam szukać inspiracji umożliwiającej upo-
rządkowanie dorobku zarządzania strategicznego . 

Co dalej? Czy czeka nas wkrótce nowy paradyg-
mat, czy dalej będziemy starać się odkrywać kolejne 
(iteracyjnie) nowe źródła przewagi konkurencyjnej, 
a może czeka nas zupełnie inne spojrzenie na zacho-
wania strategiczne podmiotów gospodarczych . Au-
tor artykułu jest zdania, że tym nowym spojrzeniem 
będzie perspektywa innowacji, zarówno tej definio-
wanej zgodnie z propozycjami J . Schumpetera, jak 
i tej rozumianej jako innowacja wartości zgodnie 
z logiką błękitnego oceanu . 

Uwarunkowania nowego paradygmatu 
zarządzania strategicznego 

achodzące zmiany w otoczeniu już niejedno-
krotnie wymusiły zmiany paradygmatów 
w zarządzaniu . Podobnie jest i będzie w za-

rządzaniu strategicznym . Zarządzanie strategiczne 
ma około 50 lat, zarządzanie w ogóle 120 . Jest to zbyt 
krótki okres, by dostrzec już łańcuchy przyczynowo- 
-skutkowe, niemniej należy takie próby podejmować . 

Wśród wartych zainteresowania tendencji i trendów 
zachodzących w systemach zarządzania, mogących wy-
musić zmiany dominujących podejść w koncepcjach 
strategii, należy wymienić zmiany w hierarchii domi-
nujących zasobów . Można je określić jako odchodzenie 
od zasobów materialnych, ku zasobom niematerial-
nym, czyli wiedzy, kulturze organizacyjnej, zasobom 
relacyjnym i aktywom niematerialnym . Wprawdzie 
apogeum zainteresowania wiedzą i kulturą organiza-
cyjną chyba już mija (wchodzi w fazę dojrzałości) . Do 
obecnie dominujących zasobów wyznaczających kieru-
nek myślenia w zarządzaniu strategicznym należą za-
soby relacyjne . One to decydują o jakości i wyjątkowo-
ści elastycznych sieciowych struktur organizacyjnych 
[Shapiro, Varian, 1999] . One też wpływają na kreowa-
nie innowacji w dobie renty schumpeterowskiej 
[Schumpeter, 1975, Schumpeter, 1954] . 

Istotne zmiany zaszły także w hierarchii dominu-
jących sektorów gospodarki . Przesuwamy się w róż-
nym tempie, w różnych regionach świata od sekto-
rów przemysłu ciężkiego, poprzez przemysł maszy-
nowy i przemysł produktów konsumpcyjnych ku  
sektorowi usług . Wielu światowych guru [Bard, 
Soderqvist, 2006] wieszczy już nadejście ery społecz-
ności sieciowych i gospodarki opartej na takich za-
leżnościach . Ale prawdopodobnie po okresie ogrom-
nej fascynacji społecznościami sieciowymi, będziemy 
mieć, zgodnie z zasadą akulturacji, chwilowe obniże-
nie zainteresowania, łączące się z negacją podstawo-
wych założeń, aż do pojawienia się okresu stabiliza-
cji poziomu zainteresowania . 

Kolejne zmiany zachodzą w obrębie założeń doty-
czących reguły zawłaszczania renty . We wcześniej-
szym fragmencie tekstu wskazywano na rolę renty 
ekonomicznej jako linii demarkacyjnej w obrębie 
nurtów zarządzania strategicznego . Tytułem przy-
pomnienia, opisaną tam tendencję można streścić 
jako przejście od renty zasobowej, poprzez domina-
cję myślenia perspektywą renty chamberlinowskiej, 
przez behawioralną rentę wynikającą ze strategicz-
nego dopasowania, ku jeszcze słabo rozpoznanej 
rencie innowacyjnej . 

Wiele wątpliwości budzą zmiany zachodzące 
w hierarchii celów działalności gospodarczej, zmia-
ny poniekąd skorelowane z pojęciem renty . Charak-
terystyczna dla okresu ekonomii klasycznej wytycz-
na maksymalizacji zysku wyparta została pod koniec 
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XX w . przez maksymalizację wartości przedsięwzię-
cia . W międzyczasie nastąpił także proces instytu-
cjonalizacji gospodarki kapitalistycznej, szeroko 
opisywany we wspomnianym już nurcie nowej eko-
nomii instytucjonalnej . Doprowadziło to według Z . 
Dworzeckiego do przenikania się dotychczas nieza-
leżnych rynków poszczególnych zasobów, tj .: wy-
twórców, właścicieli kapitału, pracy, wiedzy i rela-
cji itp . Instytucje kapitalizmu na tyle zmieniły me-
chanizmy rynkowe, że klasyczne kryterium maksy-
malizacji zysku nie jest już instrumentem pozwala-
jącym na eliminowanie nieefektywnych podmiotów 
z rynku [Williamson, 1998] . W związku z tym 
i klasyczne narzędzia konkurencji mogą być nie-
skuteczne . W tej sytuacji może się okazać, że 
przedsiębiorstwo może na rynku przyjąć tylko dwa 
podstawowe typy strategii . Pierwszą z nich jest 
strategia innowatora, drugą – naśladowcy . Jest to 
oczywiście nawiązanie do koncepcji strategii 
R .E . Milesa i C .C . Snowa [Miles, Snow, 1978] . Je-
dynie przy wykorzystaniu takich właśnie koncepcji 
możemy dokonać wyróżnienia strategii działania, 
nie naruszając zarówno kontekstu przedmiotu dzia-
łalności, jak i powodu istnienia . 

Kryzys w gospodarce światowej z 2008 r . spra-
wił, że wielu ekonomistów zaczęło nawoływać do po-
wrotu do jedynie słusznego kryterium oceny działań 
gospodarczych – kryterium ekonomicznej efektyw-
ności . Działania jednak podjęte przez rządy najbar-
dziej zagrożonych państw poszły bardziej w kierun-
ku dalszego wzmocnienia zakresu interwencjoni-
zmu, skutkującego dalszym zafałszowaniem klasycz-
nej reguły wydajności i oszczędności . Zarządzanie 
strategiczne musi więc móc odpowiedzieć na pyta-
nia o sposób działania w gospodarce z rozmytymi 
granicami pomiędzy rynkami różnych zasobów 
a rynkami, mających różne cele, przedsiębiorców 
i przedsięwzięć . 

W powyższe rozważania o celu prowadzenia 
działalności gospodarczej wpisują się zmiany, które 
zaszły w układzie właścicielsko-zarządczym przedsię-
biorstw . Przejawia się to w przejściu od kapitalizmu 
właścicielskiego, poprzez dekady dominacji kapitali-
zmu menedżerskiego, ku ukierunkowaniu na przed-
siębiorczość, wymaganą od wszystkich istniejących 
i potencjalnych uczestników rynku . W kontekście 
takich zmian istotne jest wskazanie na zmieniają-
ce się wśród uczestników rynków relacje pomiędzy 
rodzajem i siłą motywacji podmiotów a ich efek-
tywnością działania . Popularna na początku XX w . 
hipoteza, że oddzielenie własności od zarządzania  
przedsiębiorstwem wpłynie na zwiększenie efektyw-
ności poprzez: z podejmowanie bardziej ryzykow-
nych decyzji z posiadanie wiedzy fachowej i z ukie-
runkowanie na rozwój, została przez kryzysy ostat-
nich dekad zweryfikowana negatywnie . Cytowany 
już przykład światowego kryzysu wskazuje, że opor-
tunizm menedżerów zainteresowanych maksymali-
zacją własnego dochodu, a nie dochodu właścicieli, 
nie jest zjawiskiem wyjątkowym, a wręcz powszech-
ną regułą działania . W tej sytuacji nie dziwi fakt po-
wrotu do przedsiębiorczości rozumianej jako umie-
jętności gospodarowania i zarządzania (to manage) 
w ścisłym powiązaniu ze sprawnością działania . 

Warto wspomnieć również o ostatecznym odej-
ściu w naukach o zarządzaniu od idei postrzegania 
innych jako osoby podejmującej decyzje racjonalne . Od 
czasów H .A . Simona, J .G . Marcha i D . Kahnemanna  

obowiązuje w zarządzaniu reguła ograniczonej racjo-
nalności, a od czasów G .A . Akerlofa, A .M . Spence’a
i J .E . Stiglitza opracowana na poziomie mikrozacho-
wań i wykorzystana do zbudowania koncepcji ma-
kroekonomicznej – teoria asymetrii informacyjnej  
[Kahnemann, Tversky, 1970; Kahnemann, 2003; Simon, 
March, 1958; Simon, 1992] . Wszyscy ci autorzy, poza 
Marchem, za swe dokonania otrzymali Nagrody Nobla, 
co dodatkowo świadczy o znaczeniu ich dokonań dla 
rozwoju nauk ekonomicznych . Poszukiwanie optimum, 
identyfikowanie źródeł przewagi konkurencyjnej, czy 
opracowywanie i wdrażanie strategii przy powyższych 
założeniach przyjmują zupełnie inną perspektywę . 

Zmianie musi ulec także interpretacja podstawo-
wych dla zarządzania kategorii, czyli organizacji i za-
rządzania . 

Zmiany w postrzeganiu organizacji zachodzą na 
naszych oczach . Odeszliśmy już od opisywania orga-
nizacji w klasycznym ujęciu techniczno-instytucjonal-
nym i doszliśmy do organizacji postrzeganej jako 
proces lub projekt . Oznacza to, że z powrotem zaczę-
ła nas interesować organizacja jako procesy łączenia 
„trwających niezależnie działań w mające sens  
sekwencje, to znaczy tworzenie mających sens wy-
ników” [Weick, 1996/1979, s . 3; za Kostera, 2003 
s . 69] . Stąd już krok do poszukiwania procesów orga-
nizowania w układach sieciowych . Stąd już niedaleko 
do elastycznych systemów organizowania działań, 
które trudniej się opisuje i bada przy założeniach 
charakterystycznych dla organizacji hierarchicznych . 

Trudniej jest o zmiany w ujmowaniu samego za-
rządzania . Wiele podręczników dalej definiuje zarzą-
dzanie iteracyjnie, wyliczając jego funkcje . Warto 
jednak dostrzec, że w swym historycznym procesie 
zarządzanie przeszło od „zajmowania się” wszyst-
kim zasobami, poprzez czas, w którym interesowało 
się przede wszystkim kierowaniem ludźmi, aż do 
okresu, w którym trudno jest właściwie opisać 
przedmiot oddziaływania . Są nim bowiem zasoby 
rzeczowe i finansowe, ludzie, zasoby niematerialne, 
otoczenie bliższe i dalsze, sieci relacji międzyorgani-
zacyjnych itd . Warto więc chyba poszukać bardziej 
uniwersalnego sformułowania zarządzania, bliskie-
go w swej istocie temu, co jest właściwą cechą eko-
nomii i zarządzania, czyli gospodarowania i rozwią-
zywania problemów w dążeniu do celu . 

podsumowanie 

zy przedstawione kierunki zachodzących 
zmian są w stanie wymusić zmiany pola gry 
strategicznej? W znacznym stopniu już wy-

musiły . Wskazują na to charakterystyki zmian wska-
zane w powyższym przeglądzie . Czy jednak wyczerpu-
je się paradygmat ujęcia zasobowego? Trudniej jest 
z jego perspektywy analizować kontekst innowacji ro-
zumianej za J . Schumpeterem2) . Również optymaliza-
cja wykorzystania zasobów w sytuacji występowania 
celów wielorakich i celów różnych instytucji rynku 
ma w ujęciu zasobowym charakter ograniczony . Do 
tego dochodzi nie tylko zwykła asymetria informacyj-
na, ale świadome działanie innych uczestników rynku 
wynikające z oportunizmu . Nowy paradygmat musi 
poradzić sobie z tymi problemami, musi znaleźć roz-
wiązanie w sytuacji, w której klasyczne mechanizmy 
rynkowe przestają w sposób sprawny regulować za-
chowania uczestników rynku, musi rozwiązać odwiecz-
ny problem właściwej alokacji zasobów, wynikającej ,
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z podstawowego wyznacznika gospodarki rynkowej  
– efektywności zarządzania . Bycie skutecznym zamiast 
efektywnym, w krótkim okresie jest opłacalne . 
W dłuższym okresie bycie skutecznym musi współ-
grać z byciem efektywnym . 

dr hab . Jerzy Niemczyk, prof . UE we Wrocławiu 
Katedra Strategii i Metod Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

PRZYPISY 
1) Główne założenia ujęcia zasobowego sprowadzają się do 
następujących tez: z o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje 
unikatowa wiązka jego niematerialnych zasobów i kompeten-
cji, a nie układ pozycji produkt – rynek z zasoby strategicz-
ne muszą być rozwijane wewnętrznie, a nie mogą być naby-
wane na rynkach czynników z trwała przewaga konkurencyj-
na jest generowana przez zasoby trudno mobilne, niesubsty-
tucyjne i trudno imitowalne [GłUSZEK, 2001] . 
2) Kontekst tego podejścia do zarządzania strategicznego autor 
bardzo szeroko analizuje w: J . NIEMCZYK, Wyróżniki, budowa 
i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006 . 
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Summary 
The goal of this article is to show important changes of pa-
radigm in strategic management . Many scientists notice that 
value based management approach weakens and needs to be 
changed . Many of them point as well that the new paradigm 
of strategic management must be based on innovation as 
a new kind of economic margin .

pecjalne wydanie „Strategic Management 
Journal” („SMJ”) z końca 2010 r . nosi tytuł 
„Era tymczasowej przewagi?” (The Age of 

Temporary Advantage?) i zostało w całości poświęcone 
zjawisku hiperkonkurencji (hypercompetition) . 
Wydawcy, stawiając znak zapytania, chcieli zapewne 
zaznaczyć niepewność co do nowego, wyłaniającego 
się dopiero paradygmatu zarządzania strategicznego . 

W połowie lat 70 . ub . wieku w gospodarce amery-
kańskiej, a w ślad za tym, z pewnym opóźnieniem, 
w całej gospodarce światowej, rozpoczął się proces 
fundamentalnych zmian strukturalnych . Zaostrzyła 
się konkurencja . Jednocześnie wzrosło znaczenie 
konsumentów i inwestorów [Prahalad i Ramaswamy, 
2005; Reich, 2007] . Wielkie oligopole, które zdomi-
nowały amerykańską gospodarkę, zaczęły tracić zna-
czenie [Polowczyk, 2010] . Dobrym wskaźnikiem 
zachodzących procesów jest rotacja największych 
korporacji w rankingu „Fortune 500” . Między rokiem 
1970 a 1990, tempo, w jakim firmy zaczęły znikać 
z listy „Fortune 500”, zwiększyło się czterokrotnie . 

Opisane powyżej zmiany wzmogły krytykę kon-
cepcji konkurencji opartej na ekonomii neokla-
sycznej . Najpierw ukazała się znacząca książka R . 
D’Aveniego (1994), który zdefiniował hiperkonku-
rencję jako „środowisko charakteryzujące się inten-
sywnymi i szybkimi posunięciami konkurencyjnymi, 
w którym rywale muszą działać szybko, aby zbudo-
wać swoją przewagę neutralizującą przewagi konku-
rentów” [D’Aveni, 1994, s . 217–218] . W krótkim 
czasie ukazały się kolejne książki [D’Aveni, 1995;  
Ilinitch, lewin i D’Aveni, 1998] i dwa wydania spe-
cjalne pisma „Organization Science” (July, 1996; 
August, 1996) poświęcone hiperkonkurencji . 

Hiperkonkurencja jest też nazywana „konkuren-
cją wysokiej prędkości” (high velocity competition) 
z powodu coraz szybszego tempa technologicznych 
zmian [Brown i Eisenhardt, 1998] . Jest generowana 
nie tylko przez internet, intensywną rywalizację lub 
technologiczne zmiany w branżach, ale także dere-
gulację i globalizację, rosnącą liczbę substytutów, 
bardziej wyedukowanych i zróżnicowanych klientów, 
czy rosnącą inwencję w wymyślaniu nowych modeli 
biznesowych . Wszystko to prowadzi do struktural-
nej nierównowagi, opadania barier wejścia, detroni-
zacji liderów branżowych, a także utraty znaczenia 
narodowych oligopoli [Brown i Eisenhardt, 1998; 
D’Aveni, 1994; Hamel, 2002] . Opracowania dotyczące 
hiperkonkurencji zwykle dowodzą, że jest to relatyw-
nie nowe zjawisko, mające swój początek w przeło-
mie lat 70 . i 80 . ub . wieku . 

Koncepcja hiperkonkurencji nie jest zatem nowa 
i była już sporadycznie poruszana w artykułach 
publikowanych na łamach „SMJ” [Makadok, 1998; 
lengnick-Hall i Wolff, 1999; McNamara, Vaaler 
i Devers, 2003; Wiggins i Ruefli, 2005] . To, że 
dopiero teraz ukazał się specjalny numer głównego 
organu Strategic Management Society poświęcony 
temu zjawisku, świadczy o inercji głównego nurtu 
zarządzania strategicznego . Inercja jest niewątpli-
wie cechą ewolucyjnych procesów dokonujących się 
w każdej dziedzinie nauki . Można by to uznać nawet 
za zaletę, gdyby nie fakt, że w ten sposób teoria 
zarządzania strategicznego podąża z opóźnieniem 
za realnymi procesami gospodarczymi . 

Głównym celem specjalnego wydania „SMJ” było 
stworzenie nowych podstaw teorii zarządzania  

PO 06 2011.indb   6 13/06/2011   14:00



organizacji 6/2011 7

strategicznego . Redaktorzy postawili przed auto-
rami pytania dotyczące skutecznego konkurowania 
w sytuacjach, gdy pewne szczególne przewagi kon-
kurencyjne są krótkookresowe [D’Aveni, Dagnino 
i Smith, 2010] . 

podstawy teoretyczne trwałej przewagi 
konkurencyjnej 

odstawy teoretyczne zarządzania strate-
gicznego zbudowane przez M . Portera 
(1980) opierają się na ekonomii branży 

wywodzącej się z ekonomii neoklasycznej . Zgodnie 
z neoklasyczną teorią mikroekonomii, firmy 
w warunkach doskonałej konkurencji uzyskują zysk 
zerowy . Nadzwyczajne zyski są okresową anomalią, 
która znika po osiągnięciu przez rynek stanu równo-
wagi . Jak trafnie zauważa K . Obłój (2010, s . 121), 
przewaga konkurencyjna to stan, w którym jakiejś 
firmie lub grupie firm udało się czasowo uciec od 
doskonałej konkurencji . 

Koncepcja trwałej przewagi konkurencyjnej 
(sustainable competitive advantage) wyłoniła się 
z paradygmatu S – C – P (structure – conduct – per-
formance, czyli: struktura – kierowanie – wyniki) 
ekonomii branżowej, a potem została spopularyzo-
wana przez Harvard Business School i kolejne prace 
M . Portera (1985, 1996) . I chociaż dominacja porte-
rowskich koncepcji została przerwana, to przez 
kolejne dekady „trwała przewaga konkurencyjna” 
stała się podstawowym celem strategicznym przed-
siębiorstw . Według ekonomii branżowej trwałość 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest efek-
tem struktury branży, a mechanizm barier wejścia 
zapobiega osiąganiu równowagi w sensie ekonomii 
neoklasycznej . Koncepcja doskonałej konkurencji 
sugeruje, że przedsiębiorstwa uzyskują nadzwyczajne 
wyniki przede wszystkim poprzez zdobywanie mono-
polistycznej pozycji albo w sytuacji oligopolu . Podsta-
wowe założenie paradygmatu S – C – P mówi, że im 
mniejszy stopień rywalizacji w branży, tym lepsze są 
wyniki firm [Porter, 1980, rozdz . 1; 2008] . 

Dominujące obecnie w zarządzaniu strategicz-
nym podejście zasobowe [Krupski, 2011] przejęło 
bez większych korekt koncepcję trwałej przewagi 
konkurencyjnej, rozumianej jako zdolność firmy do 
uzyskiwania wyników powyżej średniej dla całej 
branży . Główni twórcy podejścia zasobowego, Wer-
nerfelt (1984) i Barney (1991), przedstawili ramy 

wyjaśniające, jak zasoby firmy mogą być źródłem 
trwałej przewagi konkurencyjnej . Znaczna część 
teorii zasobowej firmy skupia się na artykułowaniu 
warunków koniecznych do osiągania podstawowego 
celu, jakim jest trwała przewaga konkurencyjna . 
Reprezentatywnym przykładem powyższego stwier-
dzenia jest artykuł M .A . Peteraf (1993) The Corner-
stones of Competitive Advantage: A Resource-Based 
View (Kamienie węgielne konkurencyjnej przewagi: 
podejście zasobowe) . Te kamienie węgielne to przede 
wszystkim heterogeniczność zasobów i wewnętrz-
nych zdolności przedsiębiorstwa . 

szkoła austriacka ekonomii i konkurencja 
schumpeterowska 

wa podstawowe modele trwałej przewagi, 
czyli model pięciu sił Portera oraz podej-
ście zasobowe, oparte są na koncepcji 

świata stabilnego i zmierzającego do stanu równo-
wagi . Bliska takiemu stanowi była gospodarka ame-
rykańska w latach 1945–1975 [Reich, 2007, rozdz . 
1] . W latach późniejszych stan taki był trudny do 
osiągnięcia, a na początku XXI w . wydaje się być 
zupełnie nieosiągalny . 

Narastająca zmienność spowodowała wzrost zain-
teresowania teorią austriackiej szkoły ekonomii, 
której najwybitniejszym przedstawicielem jest J .A . 
Schumpeter (1960; 1995) . Szkoła austriacka podkreśla 
znaczenie przedsiębiorców, ich działań i stanów nierów-
nowagi . Teoria kreatywnej destrukcji Schumpetera 
opisuje rywalizację między firmami jako nieustający 
wyścig, którego celem jest obrona przywództwa na 
rynku . Nelson i Winter (1982), wykorzystując kon-
cepcje Schumpetera, nakreślili teorię gospodarczej 
ewolucji . Według nich naturalna selekcja stymuluje 
w firmach ciągłe zastępowanie starych rutyn i tech-
nologii nowymi . Firmy, chcąc przetrwać, muszą się 
dostosowywać do zmian w otoczeniu . 

Koncepcje Schumpetera skupiają się na innowa-
cyjnym przedsiębiorcy motywowanym do osiągania 
nadzwyczajnych zysków . Innowacje powodują 
zmiany, a zmiany generują nierównowagę na ryn-
kach . Konkurenci naśladują strategie przynoszące 
ponadprzeciętne wyniki, dopóki uzyskują godziwe 
zyski . Przewaga konkurencyjna i ponadprzeciętne 
zyski mogą być tylko tymczasowe [Jacobson, 1992] . 

Neoklasyczna koncepcja konkurencji ma charak-
ter statyczny . Przyjmuje, że technologie są dane 

przewaga konkurencyjna  
– trwała czy tymczasowa? 
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i niezmienne, a przedsiębiorstwa konkurują między 
sobą cenami i kosztami . Intensywna konkurencja 
obniża ceny i/lub podwyższa koszty, co powoduje 
obniżkę zysków . Natomiast konkurencja schumpete-
rowska (Schumpeterian competition) ma charakter 
dynamiczny i dotyczy przede wszystkim zmian tech-
nologicznych . Nowe technologie kreują nowe aktywa, 
które stają się źródłem nowych zysków . 

hiperkonkurencja 

spółczesne badania sugerują, że trwała 
przewaga konkurencyjna występuje rzadko 
i jest coraz krótsza [D’Aveni, 1994; Thomas, 

1996; Wiggins i Ruefli, 2005] . Jest coraz więcej 
empirycznych dowodów, że rośnie zmienność finan-
sowych zwrotów z inwestycji, co sugeruje, że rośnie 
względna istotność tymczasowego składnika prze-
wagi konkurencyjnej w porównaniu z długotrwałym 
składnikiem [Thomas i D’Aveni, 2004] . Nieustanna 
pogoń za strategiczną zmianą jest konieczna do 
osiągnięcia sukcesu, szczególnie w szybko ewoluują-
cym otoczeniu wysokiej techniki [D’Aveni, 1994; 
Hamel, 2002] . 

W miarę jak otoczenie staje się bardziej dyna-
miczne, bardziej właściwe jest definiowanie strategii 
jako dynamicznych posunięć i kontrposunięć, niż 
statyczne pozycjonowanie zasobów, zdolności, pod-
stawowych strategii, struktury branżowych grup 
strategicznych itp . 

Ważne jest to, jak firmy przechodzą z jednego 
stanu przewagi w drugi . W związku z tym ważne są 
następujące pytania: kiedy należy zaczynać strate-
giczne przejście, czy należy planować następną prze-
wagę zanim nastąpi erozja przewagi wcześniejszej, 
czy można uniknąć kanibalizacji obecnej przewagi, 
kreując następną . 

W miarę jak otoczenie staje się coraz bardziej 
dynamiczne, nieprzewidywalne i niepewne, planowa-
nie strategii staje się coraz trudniejsze . Strategiczne 
modele planowania były oryginalnie przeznaczone 
do warunków stabilnych . Należy znaleźć odpowiedź 
na pytanie, jak powinna zmieniać się organizacyjna 
struktura, kultura, procesy transformacji, aby umoż-
liwić ustanowienie serii krótkotrwałych przewag . 

K .G . Smith i q . Cao (2007) wprowadzili model 
przedsiębiorczego działania wyjaśniającego, jak firmy 
budują wartość na dynamicznych rynkach . Kreatywni 
menedżerowie poszukują w otoczeniu szans na nowe 
działania . Działania te wywołują kreatywną destruk-
cję rynku . Owa destrukcja prowadzi do rynkowych 
interakcji, w trakcie których innowacyjne działania 
zostają ocenione przez innych uczestników . Odbywa 
się to w procesie koewolucji firmy i otoczenia .  

Hiperkonkurencja różni się od konkurencji 
schumpeterowskiej większą złożonością przyczyn . 
Hiperkonkurencja jest daleko mniej przewidywalna 
niż konkurencja między bezpośrednimi rywalami, 
dążącymi do sukcesu poprzez nowe produkty, pro-
cesy lub technologie [Schumpeter, 1995] . Te bezpo-
średnie innowacje deprecjonują ustanowione strate-
giczne pozycje i zakumulowane historyczne aktywa . 
Hiperkonkurencja jest wywoływana przez innowacje 
zewnętrzne w stosunku do danej branży, przez 
dostawców i konsumentów, przez rządowe deregula-
cje, przez spadające taryfy i koszty transakcyjne 
umożliwiające wejścia zagranicznym konkurentom . 

nowe metody analityczne 

badaniach nad szybko zmieniającym się oto-
czeniem i zarządzaniem przewagą tymcza-
sową jest konieczne określenie właściwej 

jednostki analiz . Większość badań w ekonomii bran-
żowej i podejściu zasobowym opiera się na długo-
okresowych badaniach, wykorzystujących archiwalne 
roczne dane firm, branży i otoczenia . Z tego powodu 
wiele realnych procesów nie jest rejestrowanych, 
ponieważ zachodzą w skali miesięcy lub tygodni . 

Działania firm mogą powtarzać się wielokrotnie 
w ciągu roku, miesiąca czy nawet tygodnia . Badania 
H . lee i zespołu (2000) wykazały, że wprowadzenie 
nowych produktów ma pozytywny wpływ na kurs 
akcji giełdowych natychmiast po wprowadzeniu 
nowości, a jeżeli rywale wprowadzają produkty imi-
tujące, to kurs akcji spada . Wykorzystanie dziennego 
kursu akcji pozwoliło autorom uchwycić efekt schum-
peterowskiej kreatywnej destrukcji: pozytywny efekt 
innowacji oraz negatywny efekt naśladowczych dzia-
łań konkurentów . 

Badania nad dynamiką konkurencji skupiają się 
na działaniach podejmowanych przez firmy i tym, 
jak rywale reagują na te działania w związkach: 
akcja – reakcja . Co więcej, badania dotyczące dyna-
miki konkurencji podkreślają, że czasowe przewagi 
są efektem pojedynczej akcji lub zespołu akcji [lee 
et al ., 2000; Ferrier et al ., 1999; Young, Smith 
i Grimm, 1996] . Ekonomia branży i podejście zaso-
bowe mają tu ograniczone możliwości wyjaśniania . 
Dlatego tak duże jest zapotrzebowanie na nową 
dynamiczną teorię, skupiającą się na poziomie 
mikroanalizy akcja – reakcja . 

Do zrozumienia rynków, na których występuje 
tymczasowa przewaga, konieczne jest posługiwanie 
się nowymi narzędziami, które mogą uchwycić dyna-
miczne zmiany . Teoria dotycząca dynamicznych pro-
cesów wymaga odpowiednich danych . Potrzebne są 
nowe metody, jak np . analiza informacji w mediach, 
np . w codziennej prasie lub internecie . 

Audia et al . (2000) wprowadzili pojęcie „para-
doks sukcesu” . Polega on na tym, że każdy sukces 
firmy zawiera zalążki przyszłego upadku . Jeżeli 
firma osiąga sukces, to naturalne jest dążenie do 
eksploatowania zasobów, które sprawdziły się 
w przeszłości . Może to być destrukcyjne, kiedy 
w otoczeniu zachodzą radykalne zmiany . Po okresie 
sukcesów firma może utracić zdolność do oceny, 
kiedy należy ograniczyć korzystanie z wcześniej-
szych zasobów . 

Nie wszyscy badacze zgadzają się z koncepcją 
hiperkonkurencji . M . Porter (1996) stwierdził, że 
„w wielu branżach to, co niektórzy nazywają hiper-
konkurencją, jest raną zadaną sobie, a nie efektem 
zmieniającego się paradygmatu konkurencji” . Owa 
„rana zadana sobie” to błędy firm, które dopuściły 
do hiperkonkurencji, dążąc do operacyjnej efektyw-
ności i zapominając o budowaniu solidnej strategii . 
Porter przyznaje, że można mówić o hiperkonkuren-
cji, ale tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw 
z branż nowoczesnych technologii . Te koncepcje 
podtrzymał i zaktualizował w następnej dekadzie 
[Porter, 2008] . 

Druga połowa ostatniej dekady XX w . przyniosła 
intensywną dyskusję dotyczącą istotności hiperkon-
kurencji . Nie tylko Porter krytykował jej koncepcję, 
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ale także m .in . R . Makadok (1998) oraz G . McNamara 
et al . (2003) . Makadok (1998) badał trwałość prze-
wagi konkurencyjnej na przykładzie branży fundu-
szy powierniczych . W branży tej innowatorzy i ich 
wcześni naśladowcy (first-movers and early-movers) 
cieszyli się w latach 90 . ub . w . dużą przewagą kon-
kurencyjną . Makadok nie stwierdził zatem przeja-
wów typowych dla hiperkonkurencji . Wysunął wręcz 
podejrzenie, że zjawisko hiperkonkurencji ma cha-
rakter psychologiczny . Koncepcja hiperkonkurencji 
pojawiła się na początku lat 90 ., podczas najgłęb-
szego i najdłuższego makroekonomicznego zastoju 
od lat 30 . ub . wieku . W związku z tym Makadok 
zasugerował, że amerykańscy menedżerowie poszu-
kują kozła ofiarnego (wzrost konkurencji) do uspra-
wiedliwienia złych wyników . Wezwał zwolenników 
paradygmatu hiperkonkurencji do przedstawienia 
empirycznych dowodów tego zjawiska . 

Badania empiryczne 

ierwsze badania empiryczne dotyczące 
hiperkonkurencji pojawiły się w latach 90 . 
minionego stulecia . l .G . Thomas (1996) 

przedstawił obszerne badanie obejmujące ponad 200 
amerykańskich branży przemysłowych za lata 1958– 
–1991 . W początkach badanego okresu dominowała 
konkurencja statyczna, która w minimalnym stopniu 
wykorzystywała wynalazki . Natomiast lata później-
sze to dominacja konkurencji dynamicznej, opartej 
na innowacjach . 

G . Young, K .G . Smith i C .M . Grimm (1996) 
dokonali porównania paradygmatów ekonomii 
branżowej (S – C – P) i szkoły austriackiej . Zbadali 
1903 konkurencyjne posunięcia, podjęte w branży 
software’u i stwierdzili, że zwiększona konkuren-
cja, dopóki nie przyjmuje form ekstremalnych, 
pomaga w polepszaniu wyników całej branży . 
Tymczasem model S – C – P zakładał, że inten-
sywna konkurencja pogarsza wyniki przedsię-
biorstw w branży . Firmy, które biorą udział 
w aliansach (np . joint-venture), angażują się w bar-
dziej rywalizacyjne zachowania .  

Powyższe badania zostały wykorzystane i rozwi-
nięte przez W .J . Ferriera, K .G . Smitha i C .M . 
Grimma (1999), którzy badali zjawisko erozji udzia-
łów rynkowych i detronizacji liderów branżowych . 
Badaniami objęli liderów i wiceliderów w 41 bran-
żach w latach 1987–1993 . Uwzględnili prawie 5 tys . 
konkurencyjnych posunięć definiowanych jako 
obserwowalne nowe działania, inicjowane w celu 
wzmocnienia pozycji rynkowej . Wzięto pod uwagę 
tylko informacje publikowane w prasie biznesowej . 
Ferrier, Smith i Grimm stwierdzili, że liderzy bran-
żowi, aby utrzymać swoją pozycję rynkową i zredu-
kować prawdopodobieństwo zdetronizowania, muszą 
działać szybciej i bardziej agresywnie od konkuren-
tów . Pretendenci, chcąc odebrać udziały liderom 
i zająć ich miejsce, muszą robić dokładnie to samo . 
Ta konkluzja jest kolejnym zaprzeczeniem paradyg-
matu S – C – P, według którego im mniejszy sto-
pień rywalizacji w branży, tym lepsze są wyniki osią-
gane przez firmy . 

Wiggins i Ruefli (2005) badali 6772 przedsię-
biorstwa należące do 40 branży za okres 1972–
1997 . Podzielili branże na high-tech i low-tech . Szyb-
kość zmian była nieco szybsza w pierwszej grupie . 

Jednak ten sam ogólny wzorzec zmian występował 
we wszystkich branżach . Wiggins i Ruefli stwier-
dzili, że trwała przewaga konkurencyjna nie ist-
nieje, co z kolei zmienia definicję wyróżniającego 
się przedsiębiorstwa . Jest nim przedsiębiorstwo, 
które potrafi uzyskiwać serię okresowych przewag 
konkurencyjnych (m .in .: Johnson & Johnson, 
Merck, Family Dollar Stores) . liczba takich firm 
jest mała, tylko 1% badanej próby, ale stopniowo 
rośnie . 

Istnienie zjawiska hiperkonkurencji potwierdzili 
także Foster i Kaplan (2001), analizując najstarszy 
ranking amerykańskich spółek „Forbes 100” z 1917 
r . Po siedemdziesięciu latach, w 1987 r ., większość 
z nich już nie istniała . Na liście „Forbes 100” pozo-
stało tylko 18 firm (m .in . Procter & Gamble, Exxon, 
Citibank) . Trzeba jednak zaznaczyć, że każda z tych 
trwałych korporacji (z wyjątkiem GE i Kodaka) 
miała w ciągu 70 lat wzrost wartości akcji poniżej 
średniej giełdy . Od 1987 r . także Kodak zaczął mieć 
kłopoty, pozostawiając GE jako jedyną korporację 
z pierwszej listy „Forbes 100”, która przetrwała 
i miała do tego wyróżniające wyniki . 

Artykuły zamieszczone w najnowszym specjal-
nym wydaniu „SMJ” przynoszą nowe dowody na  
istnienie hiperkonkurencji . Hermelo i Vassolo (2010) 
stwierdzili, że modernizacja instytucji ekonomicz-
nych przynosi wzrost tymczasowej przewagi w wielu 
krajach Ameryki łacińskiej . lee et al . (2010) na 
przykładzie ponad tysiąca firm z branży softwaro-
wej ustalili, że dynamiczne zdolności przyspieszają 
wzrost przewag tymczasowych . M .-J . Chen et al . 
(2010) na próbie 104 firm z Tajwanu, na przykładzie 
szczególnie agresywnych działań zidentyfikowali 
źródła przewagi tymczasowej, którymi były cechy 
członków zarządów . Sirmon et al . (2010) na przykła-
dzie 4169 małych i średnich firm przemysłowych 
stwierdzili, że słabości firmy wchodzą w reakcję z jej 
mocnymi stronami i ograniczają przewagi tych 
ostatnich . E .l . Chen et al . (2010) na podstawie eks-
perymentów symulacyjnych wykryli, że agresywne 
działania nie zawsze są najlepszą drogą do sukcesu 
w hiperkonkurencyjnym otoczeniu . 

wnioski 

iperkonkurencja to stan, kiedy firmy nie 
mogą osiągać długotrwałej przewagi konku-
rencyjnej, a jedynie krótkookresową . Na 

podstawie wielu badań empirycznych zjawisko hiper-
konkurencji można opisać następująco: 
zz firmy mają coraz mniejszą zdolność do utrzymy-

wania trwałej przewagi konkurencyjnej w stosunku 
do branżowych konkurentów; 
zz takie zachowanie jest typowe dla bardzo wielu branż; 
zz firmy, zamiast dążyć do długotrwałej przewagi 

konkurencyjnej, powinny się koncentrować na serii 
kolejnych krótkookresowych przewag . 

Teoria zarządzania strategicznego stopniowo 
absorbuje koncepcję, że spada częstość przewag 
trwałych . Dojrzewa świadomość potrzeby nowego 
paradygmatu opartego na przewadze tymczasowej . 
Będzie on zapewne konkurować lub/i kooperować 
z paradygmatami opartymi na koncepcji trwałej 
przewagi . 

dr Jan Polowczyk ,
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Summary 
The article presents an emerging paradigm of temporary 
competitive advantage, on the base of recent strategy mana-
gement literature . The creation and management of tempo-
rary advantage is an alternative to sustainable models of 
competitive advantage . Both Porter’s five forces model and 
the resource-based view of the firm are rooted in a concep-
tion of the world that is essentially stable . Since the mid- 
-1970s, a fundamental change has occurred in the structure 
of the world’s economy . It has shifted towards far more 
competitive markets . This hypercompetition phenomenon 
with temporary competitive advantages has significant 
implications for both practice and research, and needs new 
analytical methods .
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zarządzanie poprzez misję  
a innowacyjność przedsiębiorstwa 
   
Bartłomiej Moszoro

wprowadzenie 

ówi się od dawna, że jedyną stałą i powszech-
ną charakterystyką w procesie zarządzania 
jest ciągła zmiana . Firma ma nieustające 

zadanie – dostosowanie sposobu działania do istnie-
jącej rzeczywistości . 

System zarządzania przedsiębiorstwem powinien 
pozwolić na identyfikację i analizę zachodzących zmian 
oraz ciągłe dostosowywanie do nich swego modelu biz-
nesowego . Niewłaściwie zaprojektowany model działal-
ności przedsiębiorstwa niszczy jego wartość1) . 

Wiele firm nie wie, jaka jest logika ich bizneso-
wego działania2) . Sukces rynkowy może odnieść je-
dynie przedsiębiorstwo, którego model biznesowy 
tworzy wartość dodaną dla odbiorców, inwestorów 
i pracowników3) . 

Kwestia poprawnego rozwiązania kwestii wnosze-
nia wartości dla grupy odbiorców została usprawnio-
na, wsparta wprowadzeniem pojęcia interesariusza4) . 
Przedsiębiorstwo definiowano jako organizację, która 
poprzez przewagę konkurencyjną rozwija się i spełnia 
oczekiwania interesariuszy wewnętrznych (właścicieli, 
pracowników itp .) i zewnętrznych (klientów, dostaw-
ców itp .) . Problem tkwił w tym, że poszczególne gru-
py interesariuszy mają poniekąd sprzeczne oczekiwa-
nia . Stały rozwój firmy był uzależniony w dużej mie-
rze od tego, w jakim stopniu firma spełniała te ocze-
kiwania, a system zarządzania przedsiębiorstwem 
miał umożliwić decydentom znalezienie „złotego środ-
ka”, spełnienia oczekiwań różnych interesariuszy5) . 

W ostatnich latach uwaga jest skierowana na we-
wnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa . Znale-
zienie „złotego środka” okazało się pobudzeniem 
w pracownikach świadomości misji organizacji . Mi-
sja staje się deklaracją prawdziwie charakteryzującą 
tożsamość organizacji, określającą konkretne warto-
ści cenione przez wszystkich interesariuszy6) . 

Niniejszy artykuł ma na celu empiryczne zbada-
nie związku pomiędzy aktywną świadomością misji 
a wynikami w dziedzinie innowacyjności danych 
przedsiębiorstw . 

świadomość misji a wartości  
dla interesariuszy 

zbudzanie poczucia misji w całym przedsię-
biorstwie wymaga czegoś więcej niż tylko 
opracowania deklaracji misji na kartce pa-

pieru . Misja musi spełniać trzy podstawowe warunki: 
mieć odpowiednią treść, być wiarygodna i wzbudzać 

wolę działania . Dzięki odpowiedniej treści ludzie są 
dumni z tego, co robią . Gdy ma to miejsce w przed-
siębiorstwie, gdzie system zarządzania ocenia i na-
gradza ludzi na podstawie podobnych do misji ce-
lów, to jest też wiarygodne i wpływa na operatywne 
działanie firmy . Poza tym kompetentne przedsię-
biorstwa nigdy nie osiągają stanu samozadowolenia 
z dotychczasowych osiągnięć; poczucie woli działa-
nia prowadzi do czynu, do intensywnego wysiłku 
i ukierunkowanych decyzji7) . 

Misja i wartości są ze sobą ściśle powiązane . Sta-
nowią one całość, na której opiera się kultura orga-
nizacyjna przedsiębiorstwa . Jeżeli misja jest celem, 
który wyznacza kierunek działania, to wartości na-
leży uznać za kryteria i wskazówki w procesie podej-
mowania decyzji co do najbardziej odpowiedniego 
sposobu postępowania w konkretnej sytuacji . Mówią 
one, jak należy realizować misję . 

Wartości powinny pochodzić od spostrzeżeń 
i przekonań większości członków organizacji . Nie 
sposób zrozumieć wartości, które są jedynie w dekla-
racjach, a nie znajdują odzwierciedlenia w codziennych 
działaniach organizacji i stosowanych w niej syste-
mach zarządzania . 

Podczas gdy każda decyzja strategiczna może od-
nosić się do wielu zagadnień w różnych obszarach 
organizacji, w niniejszym artykule autor skupia się 
na jednej zależności, tj . jak aktywnie, świadomie 
prowadzone zarządzanie strategiczne, oparte na mi-
sji i wartościach organizacji, skutkuje jego innowa-
cyjnością . 

metodyka badań 

artykule korzystano z badań ankietowych 
zrealizowanych w ramach projektu „Czas 
na rozwój zachodniopomorskich przedsię-

biorstw” dotyczących etapu diagnozy kultury or-
ganizacyjnej . Badania prowadzono w okresie od 
maja do października 2008 roku8) . Wzięło w nich 
udział 119 średnich i dużych przedsiębiorstw 
z województwa zachodniopomorskiego, w ponad 
50% działających głównie w branży przemysłowej, 
budowlanej, transportowej i handlowej . Kryte-
rium kwalifikacji wielkości przedsiębiorstwa sta-
nowiła liczba zatrudnionych (powyżej 50 pracow-
ników) . Wybór tej grupy podmiotów wynikał z fak-
tu, że średnie i duże przedsiębiorstwa mają wiele 
utrwalonych i powtarzalnych sposobów działania 
w zakresie kultury organizacyjnej, w odróżnieniu 
od firm małych, w których kultura jest najczęściej ,
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odzwierciedleniem wartości i postaw właściciela . 
Ankietę skierowano do kadry kierowniczej naj-
wyższego szczebla z uwagi na wiedzę dotyczącą 
całości przedsiębiorstwa, charakterystycznych 
dla niego norm i wartości oraz na rolę, jaką peł-
ni ona w kształtowaniu i rozwijaniu kultury orga-
nizacyjnej . 

Wytypowane firmy zostały zaproszone do wzię-
cia udziału w badaniach drogą listowną oraz telefo-
niczną . Narzędzie badawcze stanowił autorski kwe-
stionariusz ankietowy . Pytania dotyczyły następują-
cych obszarów badawczych: strategii, struktury or-
ganizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi i inno-
wacyjności firmy . 

Poziom aktywno-
ści i świadomości za-
rządzania strategicz-
nego zbadano w czte-
rech następujących 
pytaniach: 

 z czy przedsiębior-
stwo ma misję okre-
ślającą uznawane i ce-
nione wartości; 

 z czy z misji wynika-
ją cele działania, czy 
są one konkretnie 
sformułowane i zna-
ne wszystkim pracow-
nikom; 

 z czy przedsiębior-
stwo ma strategię 
działania; 

 z czy  s t ra t eg ia 
przedsiębiorstwa jest 
realizowana na co 
dzień w jego bieżącej 
działalności . 

Na powyższe pyta-
nia ankietowany mógł 
odpowiedzieć: tak, ra-
czej tak, raczej nie 
lub nie . Na podstawie 
udzielonych odpowie-
dzi tworzono miernik 
aktualności misji 
i strategii w przedsię-
biorstwie w zależno-
ści od odpowiedzi od 
tak (4 punkty), raczej 
tak (3 punkty), raczej 
nie (2 punkty) i nie (0 
punktów), co sumo-
wano, uzyskując wy-
nik w skali 0–16 
punktów . 

Podzielono przed-
siębiorstwa na dwie 
grupy . W pierwszej 
umieszczono firmy 
mające od 13 punk-
tów wzwyż . Wynik 
taki oznacza, że 
prawdopodobnie sto-
sują metody zarzą-
dzania strategiczne-
go i że zarówno misja, 

jak i strategia tych firm mają realne odzwiercie-
dlenie w działalności bieżącej . Takie firmy nazwa-
no „strategicznie lepszymi”, a stanowią one 58% 
całości próby badawczej, tj . 69 przedsiębiorstw . 
W drugiej grupie analizowano przedsiębiorstwa, 
które uzyskały wynik do 10 punktów . Te firmy na-
zwano „strategicznie słabymi”; było to 22% całej 
próby, tj . 26 przedsiębiorstw . Pozostałych przed-
siębiorstw, które uzyskały w przedziale punktów 
powyżej 10 punktów i poniżej 13, nie brano do 
analizy . 

W zakresie określania stanu innowacyjności 
przedsiębiorstw jednymi z najczęściej stosowanych 

Wykres 1. Poziom innowacyjności badanych grup: stan innowacji techno-
logicznych „Nowy produkt” 

Źródło: opracowanie własne .

Wykres 2. Poziom innowacyjności badanych grup: stan innowacji techno-
logicznych „Nowy proces” 

Źródło: opracowanie własne .
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mierników są innowacje technologiczne9) . Wskaźnik 
innowacyjności używany w tych badaniach to liczba 
firm, które w rozpatrywanym okresie zastosowały 
przynajmniej jedną innowację technologiczną (nowy 
lub ulepszony produkt czy proces) lub jedną innowa-
cję organizacyjno-techniczą, będącą nowością przy-
najmniej w skali danego przedsiębiorstwa . W ankie-
cie pytanie o innowacyjność zostało sformułowane 
następująco: 

 z czy Pana (Pani) przedsiębiorstwo wdrożyło lub za-
mierza wdrożyć innowacje technologiczne (1 – nowy 
produkt/usługa, 2 – nowy proces)? 

innowacyjność przedsiębiorstw  
zarządzających wartością poprzez misje 
– wyniki badań 

wyników przeprowadzonych badań można 
odczytać, że większość przedsiębiorstw 
deklaruje posiadanie misji z określonymi 

wartościami (47% tak, 35% raczej tak) . Jednakże 
trudno jest określić realne przełożenie na cele 
działania firmy (31% tak, 44% raczej tak) . Podob-
na jest sytuacja w przypadku strategii . Większość 
przedsiębiorstw deklaruje, że ją ma (58% tak, 
21% raczej tak), aczkolwiek nie tak duży ma ona 
wpływ na bieżącą działalność firmy (48% tak, 
38% raczej tak) . 

Ze względu na trudności wynikające z podanych 
odpowiedzi, które nieprecyzyjnie dostarczają infor-
macji o poziomie zastosowania misji i strategii 
w działalności bieżącej firmy, tworzono miernik po-
równawczy na podstawie opisanych wyżej czterech 
pytań . 

Przedsiębiorstwa, które aktywnie zarządzają wła-
sną strategią, wykazują lepsze wyniki innowacyjno-
ści (wykres 1) . Jeśli chodzi o stan faktyczny, w 57% 
dokonano innowacji produktowych (w przeciwień-
stwie do 41% w firmach słabo zarządzających strate-
gią) . Obecny stan implementacji nowych technolo-
gicznych innowacji wskazuje również na przewagę 
firm lepiej zarządzających strategią – 43% obecnie 
wdrażających innowacje do 7% obecnie je wdrażają-
cych z grupy przedsiębiorstw słabo zarządzających 
strategią organizacyjną . W zamierzeniach w zakre-
sie innowacji prym biorą również firmy „strategicz-
nie lepsze”, wśród których 37% deklaruje chęć wdro-
żenia, a wśród firm z grupy „strategicznie słabych” 
do 20% . 

W zakresie innowacji procesowych wyniki poka-
zują jeszcze większe różnice na korzyść przedsię-
biorstw, które aktywnie zarządzają własną strategią . 
53% z nich wdrożyło innowacje w stosunku do 13% 
firm z grupy słabo zarządzających strategią . Obec-
nie 43% firm „strategicznie lepszych” wdraża inno-
wacje w stosunku do 20% „strategicznie słabych” . 
Zamiary innowacyjne wykazuje 30% pierwszych 
w porównaniu do 19% drugich (wykres 2) . 

wnioski 

ystem zarządzania przedsiębiorstwem po-
winien pozwolić na identyfikację i analizę 
zachodzących zmian oraz ciągłe dostosowy-

wanie do nich sposobu funkcjonowania firmy, tj . cią-
głą aktualizację modelu biznesowego . Przedsiębior-
stwo spełnia oczekiwania interesariuszy, dostarczając 

im konkretną propozycję wartości . Gwarancją do-
starczenia tej wartości jest świadome zarządzanie 
przez misję . 

Równowagę pomiędzy oczekiwaniami różnych 
grup interesariuszy można osiągnąć za pomocą 
świadomego procesu utożsamienia się pracowników 
z misją i wartościami przedsiębiorstwa . Akcentowa-
nie wartości innowacyjności wraz z odpowiednim ze-
stawem mierników w ramach wdrożenia misji może 
być dodatkowym atutem modelu biznesowego, pro-
wadzącym do wyższego poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstwa . 

dr Bartłomiej Moszoro 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 
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Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie 

PRZYPISY 
1) W . JANASZ, Kształtowanie wartości podmiotu gospoda-
rującego, „Przegląd Organizacji” nr 6/2003, s . 31 . 
2) K . OBłÓJ, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, War-
szawa 2002, s . 56 .
3) A . JABłOńSKI, Wartość interesariuszy w modelu zrów-
noważonego biznesu, „Przegląd Organizacji” nr 2/2011 . 
4) Interesariuszem (z ang . stakeholder) jest osoba, która 
ma rzeczywisty wpływ na firmę . Milton Friedman rozwi-
nął to pojęcie . Zob . M . FRIEDMAN, Kapitalizm i wolność, 
Helion, Gliwice 2008 . 
5) A . lOZANO PlATONOFF, Zarządzanie dynamiczne . 
Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, 
Warszawa 2009, s . 35–36 . 
6) P . CARDONA, C . REY, Zarządzanie poprzez misję, Ofi-
cyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009 . 
7) Ibidem .
8) Badania prowadzone przez zespół badawczy „Integra-
cja” w Szczecinie, http://www .integracja .3is .pl/ 
9) Oslo Manual, The Measurement of Scientific and 
Technological Activities . Proposed Guidelines for Collec-
ting and Interpreting Technological Innovation Data 
(third edition), OECD/European Commission, Euro-
stat 2005 . 

Summary 
Enterprise management system should allow the iden-
tification and analysis of changes and continuous adap-
tation to their way of functioning of the company, 
a kind of business model . Poorly designed business 
model destroys its value . The company, defined as such 
an organization which, through a competitive advan-
tage, grows and meets the expectations of internal 
stakeholders (owners, employees, etc .) and external 
(customers, suppliers, etc .) by providing them a specif-
ic value proposition . The guarantee of delivery of this 
value is an appropriate management by missions . This 
article examines how companies which are actively 
managing their own strategy, mission and values show 
better results in the area of innovation, especially in 
the innovation processes . 
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Guanxi – chińska koncepcja sieci 
   
Joanna Cygler

wprowadzenie 

rzełom XX i XXI wieku obfituje w procesy 
i zjawiska w gospodarce światowej, które 
burzą dotychczasowy porządek gospodar-

czy i znaczenie poszczególnych państw . Coraz czę-
ściej analitycy podkreślają rosnące znaczenie krajów 
BRIC (Brazylii, Rosji, Indii, Chin), ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki chińskiej . Ocenom są 
poddawane nie tylko wskaźniki makroekonomiczne, 
które plasują gospodarkę chińską w czołówce naj-
szybciej rozwijających się na świecie . Analizie podle-
gają również sposoby prowadzenia działalności go-
spodarczej w tym kraju oraz zachowania strategicz-
ne przedsiębiorstw (lokalnych i zagranicznych) na 
rynku chińskim . 

Jednym ze specyficznych zjawisk zaobserwowa-
nych w działaniach strategicznych przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynku chińskim jest tworzenie 
powiązań sieciowych zwanych guanxi . Zjawisko two-
rzenia guanxi jest na tyle rozwinięte, że trudno so-
bie wyobrazić funkcjonowanie na rynku chińskim 
bez tych powiązań . Wręcz mówi się o kapitalizmie 
guanxi w Chinach, Hongkongu czy na Tajwanie1) . 
Również spotyka się podobne relacje w Japonii (kan-
kei) i w Korei Południowej (kwankye) . M . Wong 
w swych badaniach na 1513 przedsiębiorstwach 
funkcjonujących w Chinach (73% to organizacje lo-
kalne, a 27% – inwestorzy zagraniczni) dowodzi, że 
ważniejszym czynnikiem skłaniającym organizacje 
do współdziałania są relacje guanxi niż zimna i eko-
nomiczna kalkulacja2) . Sieci te zyskują jeszcze bar-
dziej na znaczeniu z uwagi na wielkość rynku chiń-
skiego (największy na świecie), jego rolę w gospo-
darce światowej oraz dyspersję powiązań guanxi na 
inne rynki na świecie: głównie azjatyckie oraz do 
krajów, do których wchodzą firmy chińskie . 

Dodatkowym stymulatorem rozwoju sieci guanxi 
w Chinach jest rozwój przedsiębiorczości . Jeszcze 
pod koniec lat 70 . ub . wieku oficjalnie nie było zare-
jestrowanych firm prywatnych . Dwadzieścia lat póź-
niej – w 1999 r . funkcjonowało ponad 10 mln przed-
siębiorstw prywatnych, które miały charakter ma-
łych i średnich i były tworzone głównie na podstawie 
powiązań rodzinnych . Firmy prywatne stanowiły po-
nad 90% wszystkich zarejestrowanych firm w Chi-
nach3) . Na przestrzeni pierwszej dekady XXI w . licz-
ba przedsiębiorstw prywatnych nieznacznie się 
zmniejszyła . Zgodnie z danymi Narodowego Biura 
Statystyki Chin za 2008 r . oficjalnie zarejestrowa-
nych było 6,239 mln przedsiębiorstw prywatnych 
i 152 tys . państwowych4) . Mimo redukcji liczebności 
przedsiębiorstw w Chinach do stałych należy zaliczyć 
tendencję słabnięcia roli organizacji państwowych 
w gospodarce narodowej kraju na rzecz firm prywat-
nych . Przedsiębiorstwa państwowe stanowią zatem 
2,4% wszystkich przedsiębiorstw w Chinach . 

pojęcie guanxi

yjaśnienie terminu guanxi nie jest ani ła-
twe, ani jednoznaczne . Wynika to z wielo-
znaczności tego pojęcia oraz złożoności 

jego zastosowania w różnych sferach życia . Słowo 
guan oznacza drzwi, co ma przybliżyć strony do sie-
bie5) . Rozumiany jest również jako bariera oraz łącz-
nik między dwiema stronami6) . W wolnym rozumie-
niu oznacza wejście do wspólnoty (jesteś jednym 
z nas), która dba o swoich członków . Wspólnota jest 
pojmowana w kategoriach zarówno społecznych, po-
litycznych, jak i ekonomicznych . Dbałość o współto-
warzyszy sieci jest konkretna i wymierna . Możliwość 
tworzenia dodatkowej wartości poprzez wzajemne 
świadczenie usług jest głównym motorem tworzenia 
guanxi . 

Natomiast xi oznacza zacieśnienie relacji między 
stronami, ich strukturalizowanie (pionowe i pozio-
me) . Dotyczy to zarówno relacji społecznych (mię-
dzyludzkich), jak i organizacji . 

Pojęcie guanxi czerpie swoje inspiracje ze znacz-
nie szerszego spektrum kulturowego, którego korze-
ni należy doszukiwać się w konfucjanizmie7) . Konfu-
cjusz skupiał się w swojej filozofii na człowieku 
i jego roli w społeczeństwie . Punktem wyjścia była 
rodzina, w której miłość opiera się bardziej na wza-
jemnych zależnościach niż na uczuciach i emocjach . 
Analizowano głównie zależności hierarchiczne syna 
do rodziców, żony do męża, młodszego do starszego 
rodzeństwa . Podejmowano również kwestie relacji 
między przyjaciółmi . 

Na podobny system zależności hierarchicznej 
wskazywano między poddanymi a władzą . W tych 
relacjach ważna jest lojalność, wierność wobec gło-
wy rodu i państwa . Niezwykle istotne są normy mo-
ralne, które nakazują stosowne zachowanie i prze-
strzeganie obyczaju (demonstracja gestów i czynów) 
w odpowiednim czasie i w sytuacji . Według Konfu-
cjusza podstawą zachowania człowieka cnotliwego 
jest humanitarność, przestrzeganie etykiety i zasad 
moralnych, wspólnota działania oraz dążenie do po-
zyskania wiedzy8) . ludzie cnotliwi otaczają się oso-
bami wyznającymi te same wartości i przestrzegają-
cymi tych samych obrzędów, tworząc zwartą sieć 
powiązań opartych na dawaniu i braniu . Znaczenie 
jednostki jest mierzone jej przynależnością i rolą 
w sieci powiązań interpersonalnych9) . Ten, kto nie 
przestrzega konfucjańskiego ładu, zostaje wyrugo-
wany poza układ powiązań . 

Guanxi jest najczęściej definiowane jako sieć nie-
formalnych relacji interpersonalnych i wymiany 
przysług utworzona w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej10) . Sieci guanxi wyróżniają się pewnymi 
specyficznymi cechami, do których należą m .in . 
transfer relacji, ich wzajemność oraz złożoności 
struktury powiązań . Transfer relacji polega na tym, 
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że w przypadku powiązań pośrednich guanxi strony 
mogą nawiązać relacje jedynie przez pośrednika . Je-
śli firma A ma powiązania guanxi z przedsiębior-
stwem B, a to z organizacją C, to relacje między 
A i C mogą być nawiązane tylko, gdy przedsiębior-
stwo B przedstawi sobie strony A i C . 

Dobrym przykładem transferu relacji jest wypo-
wiedź jednego z prezesów ds . sprzedaży w jednej 
z firm telekomunikacyjnych w Zhengzhou, który 
próbował nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem 
z branży elektronicznej: „Doświadczenie wskazuje, 
że pomocne w nawiązaniu kontaktów z potencjal-
nym klientem jest znalezienie osoby trzeciej, która 
nas sobie przedstawi . Ze względu na fakt, że ta oso-
ba jest zaprzyjaźniona ze mną i z potencjalnym 
klientem, stąd powstaje guanxi między nami”11) . 

Transfer relacji wynika z zaufania, jakim darzą 
się członkowie guanxi . Jeśli w transakcjach między 
obcymi stronami pośredniczy przedsiębiorstwo, bę-
dące w relacjach guanxi między nimi, to owe trans-
akcje są obarczone znacznie niższymi kosztami 
transakcyjnymi12) . Gwarantem uczciwości transak-
cji jest pośrednik, gdyż między nim a zaintereso-
wanymi stronami poziom zaufania jest wysoki, spo-
wodowany drakońskimi karami za działania opor-
tunistyczne, włącznie z usunięciem z guanxi, co 
jest jednoznaczne z upadkiem nieuczciwego przed-
siębiorstwa . 

Wzajemność relacji guanxi wyraża się tym, że 
strony, które nie przestrzegają zasad guanxi lub też 
nie odwzajemniają przysług w ramach wzajemnych 
powiązań, tracą swoją wiarygodność i narażone są 
na ostracyzm ze strony członków sieci . Mimo złożo-
ności sieci relacje między członkami są rozpatrywa-
ne poprzez pryzmat powiązań między dwiema stro-
nami13) . Członkowie guanxi kierują się zasadami wy-
pracowanymi przez wieki . Reguły te nie mają cha-
rakteru skodyfikowanego, nie są nigdzie spisane, 
a jedynie przekazywane w formie ustnej lub rytu-
ałów . Jest to swoisty kodeks honorowy wzajemności 
i sprawiedliwości . 

Powiązania interpersonalne w Chinach opierają 
się na daleko idącym wzajemnym zaufaniu . Strony 
ufają sobie, honorują wszelkie ustalenia podjęte 
w formie ustnej, bez konieczności zabezpieczeń kon-
traktowych . Istnieje aksjomatyczne założenie w two-
rzeniu i rozwoju powiązań guanxi o wiarygodności 
każdej ze stron . Strony są głęboko przekonane, że 
tworzone relacje mają charakter długotrwały i har-
monijny, co jednocześnie ogranicza skłonność do 
zachowań oportunistycznych (cień przyszłości) . Sta-
bilne powiązania interpersonalne skłaniają ponadto 
do zwiększenia zaangażowania stron w układzie . 

Sieci guanxi charakteryzują się silnymi powiąza-
niami między stronami, które przynoszą im wymier-
ne korzyści (dążenie do gry o sumie niezerowej) . 
Szczególnie korzystne relacje są dla małych i niedo-
świadczonych przedsiębiorstw, dla których transfer 
wiedzy, doświadczenia i informacji staje się warun-
kiem przetrwania . Sieci guanxi generują znaczne ko-
rzyści w obszarach, gdzie występują rutynowe działa-
nia (procedury płatności, transport), realizacja za-
dań związana z procedurami administracyjnymi oraz 
wykorzystujących pozyskaną, w ramach powiązań in-
terpersonalnych, informację (np . akcje marketingo-
we)14) . Dzięki relacjom guanxi przedsiębiorstwa mają 
szansę pozyskania kluczowych kompetencji i z nimi 
wykreować atrakcyjną przewagę konkurencyjną . 

W przypadku braku dostępu do sieci wiele firm dzia-
łających w Chinach przestałoby istnieć . 

Trzon relacji w ramach guanxi opiera się na po-
wiązaniach osobistych . Jednak mają one znaczący 
wpływ na kontakty między organizacjami . Badania 
prowadzone przez R . Szeto i P . Wrighta dowodzą, że 
powiązania osobiste przekładają się na zachowania 
nie tylko indywidualne, ale również organizacje15) . 
Autorzy poddali badaniom 850 osób z różnych 
przedsiębiorstw . Byli nimi głównie członkowie zarzą-
du przedsiębiorstw (państwowych i prywatnych), 
kierownicy wyższego szczebla, właściciele mniej-
szych firm . W badaniach tych aż 94% respondentów 
odpowiedziało twierdząco na konieczność udzielenia 
przysługi dla członków ich guanxi, nawet, jeśli bę-
dzie to mieć określone konsekwencje dla ich organi-
zacji, w której funkcjonują . Jednocześnie prawie 
75% badanych jest zdania, że prowadzenie działalno-
ści gospodarczej jest oparte na relacjach sieciowych 
(głównie guanxi) . 

Jeszcze mocniejszym potwierdzeniem istotności 
zjawiska guanxi wydają się być wyniki badań G .C . 
Chu i Y . Ju na próbie 2000 przedsiębiorstw z Szan-
ghaju i quingpu16) . Z badań tych wynika, że 92,4% 
ankietowanych uznało guanxi za podstawę w życiu 
zawodowym i prywatnym . Prawie 85% responden-
tów wskazało na brak zaufania do nieznajomych, co 
skutkuje koniecznością poświęcenia czasu na stwo-
rzenie właściwych z nimi relacji . Jednocześnie me-
nedżerowie analizowanych firm z dość rozbrajającą 
szczerością wskazali, że relacje guanxi są wykorzy-
stywane w celu ominięcia obowiązujących procedur 
administracyjno-biurokratycznych do generowania 
własnych, partykularnych korzyści (71,7%) . 

Badania G .C . Chu i Y . Ju wykazały dodatkowo nie 
tylko istotną rolę sieci guanxi w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej w Chinach, ale również wzrost 
znaczenia tych relacji wśród młodszego pokolenia 
Chińczyków . Młodzi Chińczycy chętniej sięgają w swo-
jej działalności biznesowej do relacji guanxi niż ich 
starsi koledzy . Dlatego popularne w Chinach powie-
dzenie „ważniejsze jest kogo znasz niż co wiesz” na-
biera wyjątkowego znaczenia . Szczególnie, że pozycja 
poszczególnych osób w organizacji zależy od pozycji 
społecznej i zawodowej innych członków guanxi . 

Badania J .G . Hussaina, J .M . Scotta, R .T .  
Harrisona i C . Millman wykazały dodatkowo, że ko-
biety-przedsiębiorcy chętniej niż mężczyźni korzy-
stają z guanxi w celu zdobycia środków finansowych 
na funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw17) . Na 
tak duży wzrost popularności sieci guanxi wśród 
młodszych roczników menedżerów, a w szczególno-
ści kobiet, mają niewątpliwie wpływ powiązania ro-
dzinne i koleżeńskie, na których opiera się funkcjo-
nowanie przytłaczającej większości przedsiębiorstw 
w Chinach . 

Formy i typy guanxi 

daniem N .R . Abramsona i J .X . Aia guanxi 
może przyjąć dwie formy . Pierwszą jest sieć 
kontaktów personalnych, związków i zobo-

wiązań, które są wykorzystywane przez biznesmenów 
w celu pozyskania potrzebnych zasobów i przewag18) . 
Najczęściej tymi zasobami są: informacja, umiejętno-
ści, źródła finansowe, czasem zasoby materialne19) . 
Drugą formą jest wymiana uprzejmości i przysług lub 
zdobycie wpływów . Wymiana uprzejmości odnosi się 
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do realizacji zasady solidaryzmu, szczególnie w sytu-
acjach zagrożenia . Funkcjonowanie w sieciach guanxi 
z pewnością pomaga przedsiębiorstwom małym 
i względnie niedoświadczonym w osiąganiu ich sukce-
su rynkowego . Firmy te są chronione przez swoich 
partnerów z sieci, bez względu na to, czy są oni kon-
kurentami na tym rynku, dostawcami, odbiorcami, 
czy też ich relacje biznesowe są bardzo luźne . Wyróż-
nia się trzy główne typy guanxi, wynikające ze specy-
fiki powiązań i członków sieci; należą do nich: 
zz guanxi o powiązaniach ekspresywnych, 
zz guanxi o powiązaniach instrumentalnych, 
zz guanxi o powiązaniach mieszanych20) . 

Powiązania ekspresywne mają charakter trwały 
i stabilny, ale mają ograniczony zasięg . Najczęściej 
dotyczą powiązań rodzinnych . Członkowie guanxi 
przywiązują ogromną wagę do tych relacji i kierują 
się normami egalitaryzmu . 

Natomiast powiązania instrumentalne są krótko-
trwałe i niestabilne oraz dotyczą głównie powiązań 
o charakterze biznesowym . Relacje te są oparte na 
normach sprawiedliwości (tworzenie partnerskich 
konsorcjów projektowych) i dotyczą powiązań mię-
dzy organizacjami o charakterze utylitarnym . 

W przypadku powiązań mieszanych w guanxi 
można takie sieci spotkać w relacjach między przyja-
ciółmi, których łączy wspólne pochodzenie, dzieciń-
stwo, droga edukacji, miejsce zamieszkania i pracy . 
Są to personalne i emocjonalne związki między stro-
nami w guanxi, choć mogą również zdarzyć się o cha-
rakterze instrumentalnym21) . Członkowie tego typu 
powiązań kierują się przede wszystkim normami 
wzajemności świadczenia sobie przysług oraz wiary-
godności (zachowanie twarzy) . Często członkowie 
z guanxi o powiązaniach mieszanych stają się pośred-
nikami w tworzeniu sieci o charakterze instrumen-
talnym . Zarówno powiązania mieszane, jak i eksten-
sywne tworzą sieci nieformalne, podczas gdy sieci 
o powiązaniach instrumentalnych są formalne . 

jakość relacji guanxi

akość relacji guanxi określa się poprzez kon-
stelację członków sieci umiejscowionych, 
w zależności od poziomu zaufania, między 

postacią centralną a nimi22) . Okręgi zaufania 
postaci X (pełniącej funkcję kluczową) wobec 
członków sieci są ustawione koncentrycznie . 
Sytuację obrazuje rysunek 1 . 

Odległość poszczególnego okręgu od punktu 
X określa poziom zaufania, który jest odwrot-
nie proporcjonalny do długości promienia . Im 
krótsza jest odległość punktu X do okręgu, tym 
większym zaufaniem darzą się analizowane 
strony w ramach relacji guanxi . Biorąc pod 
uwagę poziom zaufania w relacjach guanxi, na 
najbliższym okręgu powiązań znajdują się 
członkowie rodziny (pokrewieństwo bliższe 
i dalsze) . Na następnym uplasowani są przyja-
ciele, z którymi łączą związki pochodzenia, wy-
chowania, edukacji i pracy . Na skrajnym okrę-
gu zaufania znajdują się osoby nowe w sieci 
oraz te, z którymi relacje mają luźny charakter . 

W celu określenia jakości guanxi osoby X, 
analizie są poddawane relacje bilateralne z po-
szczególnymi członkami sieci i te powiąza-
nia są kluczowe w ocenie . Niewątpliwie mogą 
zachodzić relacje pomiędzy członkami całej sieci, 

jednakże są one rozpatrywane w przypadku, gdy jed-
na ze stron przyjmie funkcję centralną w guanxi . 

Sieć guanxi wokół postaci X ma charakter dyna-
miczny . Osoby z trzeciego (najdalszego) okręgu mają 
szansę przejścia do okręgów bliższych . Im więcej 
osób znajduje się na bliższych okręgach zaufania, 
tym jakość sieci jest wyższa . Strony dążą zatem do 
zacieśnienia relacji między sobą poprzez zwiększe-
nie liczby kontaktów (zawodowych i prywatnych) . 
Tworzą wydarzenia, w których wspólnie uczestniczą 
(święta, wycieczki, celebracja świąt rodzinnych – na-
rodziny, śluby, rocznice, pogrzeby) . 

Również liczba członków guanxi wpływa na jakość 
sieci . Wraz ze wzrostem liczebności powiązań bilate-
ralnych rośnie jakość (skuteczność) sieci . Badania H . 
lu, J .H . Trienekensa, S .W .F . Omta i S . Fenga dowio-
dły, że wzrost liczebności guanxi powoduje ogólne 
podwyższenie poziomu zaufania między przedsię-
biorcami, co wymiernie i pozytywnie wpływa na wy-
niki ekonomiczne ich organizacji oraz ogólne zado-
wolenie z powiązań23) . Występuje zatem zaintereso-
wanie tworzeniem rozległych powiązań guanxi, szcze-
gólnie z osobami znaczącymi, których wpływy będą 
istotne w dłuższym czasie . Jakość sieci skokowo 
rośnie, jeśli wśród członków licznych i trwałych po-
wiązań znajdują się kontakty z politykami, których 
wpływy sięgają najwyższych szczebli rządzenia . Po-
twierdzeniem tego są wyniki badań W .R . Vanhonackera, 
K .R . Xin i J .l . Pearsa oraz Y . Fana24) . 

Pojawiają się również negatywne aspekty guanxi 
wyrażone w posądzeniach o łamanie podstawowych 
zasad rynkowych, jakimi są wolność i swoboda wybo-
ru oparte na ekonomicznych kryteriach oraz fawory-
zowaniu organizacji – członków sieci . Również poja-
wiają się podejrzenia o nepotyzm, kumoterstwo i ko-
rupcję . W .R . Vanhonacker wskazuje na istotną różnicę 
między korupcją a guanxi . Działania korupcyjne są 
nastawione na korzystną realizację poszczególnych za-
dań (transakcji) . Natomiast powiązania guanxi są zo-
rientowane na budowanie relacji między uczestnikami 
sieci opartych na przywilejach25) . Ponadto T .W . Dun-
fee i D .E . Warren ostrzegają przed niebezpieczeń-
stwem wykorzystania guanxi (głównie zasady wzajem-
ności) do szantażowania partnerów w ramach sieci 
i siłowego skłonienia ich do pożądanych działań26) . 
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Rys. 1. Sieć guanxi wokół osoby X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: X .-P . CHEN, CH .C . 
CHEN, On the Intricacies of the Chinese Guanxi: A Process Model 
of Guanxi Development, „Asia Pacific Journal of Management” 
2004, vol . 21, s . 305–324 . 
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Guanxi a sieci w zachodnim rozumieniu 

elacje guanxi należą do specyficznych typów 
powiązań sieciowych . Wynika to z odmienno-
ści kulturowej, historycznej, prowadzenia 

działalności gospodarczej . Jedną z radykalnych różnic 
między guanxi a sieciami w zachodnim rozumieniu 
jest perspektywa tworzenia i powiązań sieciowych . 
W przypadku relacji azjatyckich powiązania mają cha-
rakter długofalowy i z niego płyną określone konse-
kwencje w zachowaniach członków sieci (tabela 1) . 

Długofalowy charakter powiązań guanxi powodu-
je, że w odróżnieniu od sieci w zachodnim rozumie-
niu nie mają charakteru zadaniowego . Są one wyko-
rzystywane do realizacji poszczególnych projektów, 
ale strony korzystają z istniejących już relacji27) . Dla-
tego są one tworzone w wyniku starannie wyselekcjo-
nowanych kandydatów do budowania powiązań, któ-
rzy mogą okazać się użyteczni długofalowo i w róż-
nych okolicznościach . Przed przystąpieniem do two-
rzenia guanxi jest prowadzony dogłębny wywiad doty-
czący przewidywanych możliwości kandydata i ich 
przydatności do prowadzenia innych członków sieci . 
Sieć jest rozwijana poprzez eliminację słabych lub 
mniej wpływowych kontaktów i zastępowanie ich sil-
niejszymi i bardziej znaczącymi . Dzięki temu sieć gu-
anxi generuje większe wartości dla jej członków . 

W guanxi panuje ostra dyscyplina . Członkowie 
są zobligowani do określonych zachowań, których 

naruszenie jest obarczone drakońskimi karami . Wy-
sokie kary odstraszają członków sieci azjatyckich od 
pomysłu zachowań oportunistycznych, które są czę-
stym zjawiskiem w sieciach zachodnich, co jest kon-
sekwencją stosowania znacznie niższych kar, a na-
wet możliwości ich uniknięcia . 

Strony w sieciach chińskich są żywotnie zainte-
resowane tworzeniem trwałych i względnie bliskich 
relacji, które będą generować wartość dla wszyst-
kich zaangażowanych stron . W sieciach zachodnich 
ważne jest zabezpieczenie interesów jednostki po-
przez relacje kontraktowe zarówno w krótkim, jak 
i długim horyzoncie czasowym . 

Dość znaczący dysonans powstaje między guanxi 
a sieciami w rozumieniu zachodnim w zakresie po-
prawności etycznej relacji między stronami . W gu-
anxi strony dążą do zacieśnienia kontaktów poprzez 
m .in . obdarowanie prezentami (z oczekiwaniem na 
wzajemność), jawne faworyzowanie członków sieci 
w działaniach rynkowych czy wręcz opłacanie dzia-
łań i decyzji korzystnych dla sieci . Wskazane postę-
powanie ma za zadanie zwiększenie zaufania i zaan-
gażowania między stronami i świadczy o okazywa-
nym szacunku partnerowi . Natomiast takie zachowanie 
w standardach zachodnich podlegałoby postępowa-
niu karno-skarbowemu . Często amerykańscy mene-
dżerowie wykazują duże zaniepokojenie, czy uczest-
nictwo w guanxi nie jest podstawą do postępowania 
administracyjnego z tytułu Ustawy o korupcyjnych 

Tab. 1. Powiązania guanxi a sieci w rozumieniu zachodnim 

Kryterium Guanxi Sieci 
Zaufanie Bardzo duże . Relacje oparte są na 

aksjomatycznym zaufaniu . 
Ograniczone, strony mają świadomość 
zachowań oportunistycznych . 

Wzajemność Obligatoryjna . Brak odwzajemnienia oznacza 
wykluczenie z guanxi i powolny upadek 
przedsiębiorstwa (utrata twarzy) . 

Na zasadach powinności . Zachowania 
oportunistyczne są karane, ale od tych kar  
nie zależy istnienie przedsiębiorstwa . 

Związki między 
partnerami 

Bardzo silne, mają charakter społeczny  
i długofalowy . Relacje oparte są na osobistych 
kontaktach z tendencją do skracania dystansu 
między stronami . Wymuszają podporządkowanie 
się uczestników rytuałom i regułom gry . 

Znacznie luźniejsze, oparte na umowach 
(kontraktach) . Strony zachowują dystans 
między sobą, by zachować transparentność 
powiązań . Mają zróżnicowany horyzont 
czasowy: od zadaniowych do długotrwałych . 

Podstawowy typ relacji Bilateralne Multilateralne 
Charakter relacji Niekomercyjny, istotne są relacje społeczne . 

Jednakże mają one silny wpływ na stosunki 
międzyorganizacyjne . 

Komercyjny, istotne są relacje biznesowe . 

Empatia Strony kierują się zasadą: nie rób tego, co 
Tobie niemiłe . Są nastawione na budowanie 
długotrwałych, stabilnych relacji między 
stronami . 

Ograniczona . Strony są nastawione na 
realizację partykularnych celów  
i interesów . Mają jednak świadomość 
generowania dodatkowych korzyści jako efekt 
sieci (np . tworzenie kolektywnej przewagi 
konkurencyjnej) . 

Postrzeganie korzyści Najważniejszy jest interes wspólnoty . Najważniejszy jest interes jednostki . 
Sposób i łatwość 

pozyskiwania nowych 
członków 

Dogłębna analiza kandydatów i ich powiązań . 
Atrakcyjność kandydata jest określona 
poprzez jego powiązania i znaczenie w guanxi, 
powiązania polityczne i z administracją 
publiczną . Nawiązywanie kontaktów 
w ramach guanxi jest trudne i długofalowe . 

Najczęściej są brane pod uwagę kryteria 
komplementarności i kompatybilności .  
Decyzje o przyłączeniu są podejmowane 
relatywnie szybko . 

Logika budowania 
relacji sieciowych 

Warunkiem stworzenia sieci z inną 
organizacją jest budowa guanxi z jej 
menedżerami . 

Warunkiem dobrych relacji interpersonalnych 
w sieci są sukcesy związków 
międzyorganizacyjnych . 

Etyka Jawne faworyzowanie członków sieci, 
wzajemność przysług, obdarowanie  
podarkami z oczekiwaniem na wzajemność, 
płacenie za przysługi w ramach sieci . 

Działania uznane za pożądane w guanxi 
w sieciach zachodnich są uznane za 
nieetyczne lub wręcz są przestępstwem 
i traktowane jako korupcyjne . 

Źródło: opracowanie własne . 
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praktykach za granicą (Foreign Corrupt Practices 
Act) oraz naruszania kodeksu dobrych praktyk kor-
poracji macierzystej . Podobne obawy wyrażają me-
nedżerowie z krajów Unii Europejskiej . 

wnioski 

owiązania guanxi istotnie różnią się od sieci, 
które są tworzone przez przedsiębiorstwa 
wywodzące się z zachodniego obszaru kultu-

rowego . Poznanie mechanizmów tworzenia relacji  
guanxi i w nich funkcjonowania wydaje się coraz więk-
szą koniecznością . Szczególnie dla tych przedsię-
biorstw, które działają w skali międzynarodowej . Co-
raz trudniej można sobie wyobrazić osiąganie między-
narodowej przewagi konkurencyjnej bez uwzględnie-
nia zaangażowania strategicznego w Chinach . Biorąc 
pod uwagę fakt, że relacje guanxi są podstawą funkcjo-
nowania na rynku chińskim, poznanie specyfiki tych 
sieci staje się wręcz warunkiem koniecznym do podję-
cia działalności gospodarczej w Państwie Środka . 

Relacje guanxi mogą dotknąć przedsiębiorstwa 
koncentrujące swoją strategię na rynku macierzy-
stym . Ze względu na ogromną aktywność inwesty-
cyjną przedsiębiorstw chińskich na świecie dokonu-
ją one również internacjonalizacji relacji guanxi . 
Sieci te mogą stać się dużym zagrożeniem dla firm 
lokalnych na rynkach wielu krajów . Obserwując do-
tychczasową dynamikę międzynarodowej aktywno-
ści przedsiębiorstw chińskich, należy przewidywać 
znaczący wzrost znaczenia relacji guanxi w skali 
międzynarodowej . 

dr hab . Joanna Cygler, prof . SGH 
Katedra Zarządzania w Gospodarce 
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Summary 
The article deals with the guanxi network concept . It is the 
lifeblood of Chinese business community, extending into 
society and politics . Mainly guanxi is defined as interpersonal 
relations, based on trust, favour exchange, loyalty, and 
reciprocity . Guanxi relations are deeply rooted in Confucianism . 
Especially the role of family in the society, reciprocity, the 
unwritten protocol of behaviour are crucial for Chinese style 
of networking . There are several types and forms of guanxi 
connections: a web of personal relations, an exchange of 
favours and a purchase of influence or expressive ties, mixed 
ties, and instrumental ties . The quality of guanxi can be 
measured by the level of trust . The bigger trust and closer 
connections, the higher quality of relations . There is significant 
discrepancy between guanxi and networks in the West . The 
logic of guanxi performing is ethically questionable from the 
Western point of view . 
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paradoksy strategiczne 
współczesnego leśnictwa 
   
Bogdan Nogalski, Sebastian Klisz

wprowadzenie 

roblemu rozwoju współczesnego przedsiębior-
stwa nie da się rozwiązać doraźnymi środkami . 
Do jego rozwiązania jest potrzebne myślenie 

w skali strategicznej . Myślenie strategiczne oznacza 
z jednej strony kwestionowanie podstawowych założeń, 
z drugiej zaś konieczność (umiejętność) patrzenia na rze-
czywistość gospodarczą (i nie tylko) z różnych (wielu) 
kierunków i perspektyw . Pozwala ono zrozumieć, że: 
zz na świat patrzymy poprzez soczewkę i że to właśnie 

ta soczewka kształtuje naszą interpretację świata, rzeczy-
wistości gospodarczej; 
zz często to, co robimy w danej sytuacji, nie jest zgodne 

z tym, jak ją naprawdę widzimy; 
zz jeśli chcemy zmienić sytuację, musimy najpierw 

zmienić siebie, czyli przedsiębiorstwo i jego ludzi; 
zz aby zrobić to skutecznie, musimy przede wszystkim 

zmienić nasz sposób postrzegania świata, rzeczywistości 
gospodarczej . 

Nauki o zarządzaniu (podobnie jak i inne nauki 
społeczne) nie są wolne od wpływu tzw . dominujących 
form, koncepcji, struktur, systemów czy tendencji, czę-
sto także aplikowanych na fali mody . Na tym tle można 
zaobserwować postępującą ewolucję poglądów i kształ-
towanie się nowych paradygmatów, przedstawianym 
m .in . za pomocą paradoksów . Aby zrozumieć, dlaczego 
nasze przedsiębiorstwo, skutecznie pokonując konku-
rencję, rozwija się, stoi w miejscu, czyli trwa, jedynie 
przystosowując się, lub ulega osłabieniu prowadzącemu 
do jego likwidacji, musimy najpierw zrozumieć paradok-
sy, na jakie natrafiamy w działaniu . 

Opracowanie ma charakter swobodnej wypowiedzi, 
przedstawiającej subiektywny pogląd autorów na temat 
określony w jego tytule . Jego treść można lokalizować 
w podejściu planistycznym do zarządzania strategiczne-
go . Koncentruje ono uwagę na zagadnieniach ontologicz-
nych i epistemologicznych związanych z zarządzaniem 
strategicznym w sektorze leśnictwa . Celem jest analiza 
zachowań tego sektora, przeprowadzona z perspektywy 
paradoksów strategicznych, jako szczególnego sposobu 
radzenia sobie w burzliwie zmiennych warunkach . Jest 
to zatem próba poszukiwania odpowiedzi na następujące 
pytania strategiczne: na czym polegają i jak unaoczniają 
się napięcia strategiczne, wynikające ze spornych kwestii 
jako skutku konfrontacji dwóch skrajnych stanowisk, lub 
ze zderzenia ze sobą dwóch skrajnych zdarzeń, poglądów 
itp . i jakie to ma znaczenie dla zrozumienia przyjmowane-
go punktu widzenia oraz skuteczności tego instrumentu 
analizy i rozwiązania problemu (projektowania strategii) . 

Strategia zarządzania organizacją opiera się na pro-
cesie ciągłego dopasowania mocnych i słabych jej stron 
do szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu . Kreatyw-
ne podłoże każdej strategii stanowią pewne istotne napię-
cia między dwoma przeciwieństwami (sprzecznościami) . 

Przeciwieństwa te można skodyfikować w pewne pary . 
Każda para przeciwieństw wytwarza napięcie, a istotą 
zarządzania strategicznego jest ich łagodzenie . 

Jednym ze sposobów rozpatrywania napięć strate-
gicznych jest paradoks . Paradoks to sytuacja, w której 
dwa pozornie sprzeczne fakty okazują się prawdziwe . 
Rozpatrując napięcia strategiczne, jako paradoks akcep-
tujemy konflikt między dwoma opozycyjnymi stanowi-
skami, starając się jednocześnie je ze sobą pogodzić . 
Takie podejście pozwala uniknąć przechodzenia do go-
towych rozwiązań i skłania do łączenia w sobie zalet 
obu skrajnych przeciwstawieństw1) . Natura paradoksu, 
jak już zaznaczono, jest dualna . Implikuje ona co naj-
mniej dwa oblicza tego samego problemu, coś za coś, 
czyli równoczesnej konfrontacji tezy i antytezy oraz ko-
nieczności poszukiwania – w ramach tej konfrontacji, 
poprzez istotę paradoksu, obszar jego występowania 
i perspektywę analizy – syntezy, zmierzającej do roz-
wiązania problemu . Dlatego menedżerowie w procesie 
zarządzania, poszukując najlepszego sposobu rozwiąza-
nia danego problemu, maksymalnie starają się łagodzić 
owe sprzeczności . 

tło problemu 

rocesy przemian ekonomiczno-społecznych w go-
spodarce, jakie miały miejsce w ubiegłym stule-
ciu, stały się impulsem do zmian w sposobach 

zarządzania zasobami leśnymi . Obecnie leśnictwo, obok 
tradycyjnego dostarczania drewna dla przemysłu drzew-
nego, papierniczego i celulozowego, musi zaspokajać po-
trzeby społeczeństwa w zakresie dostarczania produktów 
i usług związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasu, 
a także sprostać wymaganiom stawianym przez między-
narodowe instytucje zajmujące się ochroną zasobów na-
turalnych2) . W konsekwencji wprowadzenia wielofunkcyj-
nego, zrównoważonego modelu gospodarstwa leśnego po-
wstaje potrzeba poszukiwania źródeł pokrycia kosztów do-
starczania społeczeństwu różnorodnych dóbr i świadczeń  
związanych z tym obszarem . Mimo zmieniających się 
celów realizowanych przez gospodarstwa leśne, w eko-
nomicznej sferze ich działalności pozostaje wciąż nie-
zmienny fakt, że ponad 90% przychodów stanowią przy-
chody ze sprzedaży drewna . Wzrost obciążenia funkcja-
mi pozaprodukcyjnymi zasobów leśnych rodzi finansowe 
i gospodarcze konsekwencje dla przedsiębiorstw zarzą-
dzających tymi zasobami . 

Przekształcenie pozaprodukcyjnych funkcji lasu 
w świadczenia dochodowe jest dziś poważnym pro-
blemem, z jakim boryka się większość gospodarstw 
leśnych zarządzających zasobami leśnymi . Celem tych 
działań jest zapewnienie nie tylko ekonomicznej egzy-
stencji gospodarstwa leśnego, od którego zależy wprost 
realizacja pozostałych funkcji, lecz także poprawa miej-
sca i udziału leśnictwa w gospodarce narodowej . Proces ,
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zachodzących zmian w otoczeniu ma miejsce również 
w polskim leśnictwie . 

Obecnie funkcjonujący model zarządzania państwo-
wymi zasobami leśnymi ma swoją ponadosiemdzie-
sięcioletnią tradycję . Zapewnia on trwałość i ciągłość 
użytkowania państwowych zasobów leśnych . Na tle 
przemian zachodzących w leśnictwie na świecie, a co 
za tym idzie przejścia z modelu surowcowego do wie-
lofunkcyjnego, model funkcjonujący w Polsce wymaga 
ewolucji i zmian . 

leśnictwo jest złożonym systemem, a lista czynni-
ków, które mogą wpływać na kierunek jego rozwoju może 
być nieskończona . Dzieląc te czynniki na wewnętrzne 
i zewnętrzne, można wyróżnić wśród nich następujące 
kategorie . Siły oddziałujące na leśnictwo z zewnątrz 
to: społeczno-kulturowe, ekonomiczne, polityczno-ad-
ministracyjne, technologiczne . W ramach czynników 
wewnętrznych można wyróżnić: dostawców, nabywców, 
istniejącą konkurencję, potencjalną konkurencję, dostaw-
ców dóbr substytucyjnych i komplementarnych . W tak 
złożonym systemie leśnictwo podlega zmianom, powo-
dującym modyfikację strategii postrzeganej jako dosto-
sowanie się do warunków panujących w jego otoczeniu, 
jak i wnętrzu . Sposoby oraz wytyczane kierunki tych do-
stosowań powodują napięcia strategiczne, które stawiają 
przed leśnictwem coraz to nowe wyzwania . 

identyfikacja paradoksów strategicznych 
w sektorze leśnictwa 

kontekście powyższych rozważań odmiennym 
podejściem do strategii leśnictwa i wyzwań sta-
je się próba jej rozpatrywania z perspektywy 

paradoksów strategicznych . 
Dokonując szczegółowej analizy tego sektora oraz li-

teratury3), można wyróżnić w nim pięć ujęć paradoksów 
strategicznych . Stanowią je paradoksy: 
zz rynku i zasobów, 
zz rywalizacji i współpracy, 
zz podporządkowania i wyboru, 
zz globalizacji i regionalizacji, 
zz zyskowności i odpowiedzialności . 

Paradoks rynku i zasobów

Jest to napięcie strategiczne wynikające ze zderzenia 
dwóch sprzecznych ze sobą nacisków na dostosowanie 
do rynku i wykorzystanie posiadanych zasobów . W ra-
mach rozstrzygania tego paradoksu należy zadać sobie 
pytanie, czy współczesne leśnictwo powinno dopasowy-
wać się do otoczenia, czy raczej powinno dopasowywać 
otoczenie do siebie . W tym paradoksie (por . rysunek 1) 
mamy do czynienia z dwiema perspektywami: egzoge-
niczną, skupiającą się na dopasowaniu się do otoczenia 
oraz endogeniczną, budującą strategię dopasowania oto-
czenia do posiadanych zasobów . 

Zwolennicy perspektywy egzogenicznej uważają, że 
nie powinno się skupiać na możliwościach, lecz na spe-
cyfice otoczenia . Należy uważnie monitorować, co dzieje 
się wokół nas i reagować na pojawiające się szanse i za-
grożenia . W działaniach tych warto podpatrywać swoich 
konkurentów i na tej podstawie opracowywać własny 
system działania . Z tej perspektywy rynki są czynnikiem 
pierwotnym, a zasoby wtórnym . Dla współczesnego le-
śnictwa, obok tradycyjnych rynków związanych z pro-
duktami drzewnymi i niedrzewnymi, nowy będzie rynek 
energii ze źródeł odnawialnych oparty na biomasie oraz 
rynek emisji CO2 . Rynki te będą konkurować o dostęp do 

surowca drzewnego – zarówno tego pozyskiwanego, jaki 
i tego pozostającego na pniu . 

Wpływ na kształtowanie współczesnego leśnictwa ma 
również przestrzeganie konwencji międzynarodowych: 
klimatycznej i bioróżnorodności . W takim układzie le-
śnictwo pozostaje pod presją zwiększania podaży surow-
ca dla przemysłu i energetyki oraz ograniczania podaży 
ze względu na przestrzeganie obowiązujących konwencji . 

Budowę strategii leśnictwa w podejściu egzogenicz-
nym należy rozpocząć od analizy otoczenia w celu zna-
lezienia kompromisu pomiędzy szansami, wynikającymi 
z możliwości rynkowych, a potrzebami wynikającymi 
z przestrzegania współcześnie obowiązujących norm 
i konwencji międzynarodowych . Im więcej uda się zna-
leźć potencjalnych klientów po obu stronach, których 
potrzeby będzie można zaspokoić, tym wyższą pozycję 
będzie można osiągnąć . Niewątpliwie doprowadzi to do 
wzmocnienia współczesnego leśnictwa . Zajęcie dobrej 
pozycji skutkuje większą siłą przetargową względem na-
bywców i dostawców, a także ogranicza wejście do gry 
potencjalnych konkurentów . W podejściu tym zasoby 
stanowią czynnik ograniczający zdolność do wdrożenia 
optymalnej strategii działania; jeśli nie potrafi się wy-
korzystać posiadanych zasobów lub nie potrafi się ich 
pozyskać, to istniejące szanse – jak sugerują B . de Wit 
i R . Meyer – pozostaną niewykorzystane4) . 

Perspektywa endogeniczna zakłada, że strategii nie 
należy budować wokół oferowanych szans, ale wokół sił . 
W tym podejściu współczesne leśnictwo powinno two-
rzyć solidną bazę zasobową, która pozwoli wykorzystać 
pojawiające się szanse w otoczeniu . Tak więc strategia 
opierać się będzie na tworzeniu kompetencji i rozbudo-
wie zasobów . Podstawą funkcjonowania leśnictwa jest 
gospodarowanie zasobami leśnymi jako źródłem odna-
wialnym zasobu naturalnego . U podstaw tej działalno-
ści leży pozyskanie surowca drzewnego, które zapewnia 
trwałość i ciągłość użytkowania tych zasobów . Podsta-
wą wykorzystania szansy, jaką są zasoby leśne, jest ich 
struktura wiekowa i gatunkowa . To ona będzie w dużej 
mierze determinować podaż surowca drzewnego oraz 
realizację postanowień i konwencji międzynarodowych . 
Na uwagę zasługuje tu zjawisko efektu zewnętrznego, 
w którym leśnictwo, dążąc do maksymalizacji swoich 
korzyści, wydłuża wiek rębny5) aż do momentu, kiedy 
staje się on przedmiotem zainteresowania ekologów, 
postulujących zaprzestania wyrębu, co powoduje pozba-
wienie leśnictwa przychodu ze sprzedaży drewna6) . 

Należy również zwrócić uwagę na znaczenie kompe-
tencji jako zasobu, którego nie można nabyć, a proces 
jego tworzenia jest długotrwały i skomplikowany . Dla-
tego też kompetencje mają stanowić silną podstawę 
przewagi konkurencyjnej . Jednak kompetencje mają 
również negatywny wymiar . Bardzo trudno się je na-
bywa, ale równie trudno się ich pozbywa . Powoduje to 
trudności w reagowaniu na zmiany zachodzące w oto-
czeniu . W miejscu, gdzie mamy do czynienia z wysoko 
zaawansowaną specjalizacją, pozostajemy zakładnikami 
wcześniej dokonanych wyborów . W ten sposób kluczowe 
kompetencje mogą okazać się kluczowymi ogranicznika-
mi, uniemożliwiającymi wykorzystanie pojawiających się 
szans w otoczeniu7) . Przykładem jest tu przejście z mode-
lu produkcyjnego do modelu wielofunkcyjnego leśnictwa . 

Podsumowując rozważania paradoksu rynku i zaso-
bów, należy stwierdzić, że strategia współczesnego leśnic-
twa powinna być budowana na podstawie perspektywy 
egzogenicznej . Wynika to wprost z przyjęcia modelu leś-
nictwa wielofunkcyjnego, w którym należy równoważyć 
wszystkie trzy przezeń wypełniane funkcje . 
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Paradoks rywalizacji i współpracy 

Współczesne leśnictwo powinno przejawiać konku-
rencyjne nastawienie . Pozwoli to na osiągnięcie korzyst-
niejszej pozycji . W tym wymiarze leśnictwo musi dążyć 
do zabezpieczenia swoich własnych korzyści . W prze-
ciwnym razie będzie musiało ustąpić miejsca bardziej 
agresywnym interesariuszom . Uwagę na podniesienie 
konkurencyjności sektora leśnego zwraca się w doku-
mencie zatytułowanym „Komunikat komisji dla Rady 
i Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działań 
dotyczącego gospodarki leśnej UE”, w którym pisze się, 
że: „(…) Zaistnienie silnego i dynamicznego sektora, bę-
dącego w stanie sprostać wyzwaniom zmieniającego się 
świata, wymaga prowadzenia badań i rozwoju techno-
logicznego, różnicowania, wprowadzania innowacji oraz 
inwestowania w jakość pracy i kapitał ludzki”8) . 

Jeśli współczesne leśnictwo ma być konkurencyjne, 
musi dysponować siłą potrzebną do zajęcia najkorzyst-
niejszej pozycji . Nowoczesny model leśnictwa zrówno-
ważonego i wielofunkcyjnego ukierunkowany jest na 
współpracę . Ponieważ cele i interesy wielu podmiotów 
są komplementarne, to połączenie sił może przynieść 
pożytek każdej ze stron . Zacieśnienie współpracy ma 
bardzo często miejsce w sytuacji, gdy długofalowe in-
teresy różnych podmiotów mocno się zazębiają . Ta-
kie działania prowadzą do budowy klimatu trwałego 
i wspólnego zaangażowania, wyrażającego się w silnej 
współzależności . Światowy Kongres leśnictwa w Bu-
enos Aires w 2009 r . zwrócił uwagę na inicjowanie 
współpracy transsektorowej na wszystkich poziomach 
(globalnym, narodowym, regionalnym, lokalnym) w klu-
czowych kwestiach, dotyczących zmian klimatycznych,  
bioróżnorodności, ochrony wód, produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, ochrony żywności czy zmniejsza-
nia ubóstwa9) . 

leśnictwo powinno być zdolne do jednoczesnej 
współpracy i rywalizacji, mimo że te postawy są wza-
jemnie sprzeczne . Z jednej strony leśnictwo powinno 
przejawiać silne dążenie do współpracy, kierując się 
licznymi korzyściami, wynikającymi z działania w gru-
pie . Potrzeba współpracy wynika ze wzrostu znaczenia 
otoczenia międzysektorowego na rozwój leśnictwa (sek-
tor energetyczny) . Biorąc pod uwagę dalszą perspek-
tywę rozwoju leśnictwa, właściwym kierunkiem wyty-
czanym przez strategię wydaje się współpraca kosz-
tem rywalizacji oraz budowanie trwałego partnerstwa 
i aliansów strategicznych w otoczeniu . Z drugiej strony 
postępująca marginalizacja leśnictwa skłania do rywa-
lizacji o miejsce na wszystkich poziomach – począwszy 
od lokalnego przez regionalny i narodowy, a na glo-
balnym kończąc . Tylko dobra pozycja współczesnego 
leśnictwa względem innych graczy oraz konkurencji 
może zapewnić trwały i zrównoważony rozwój . Wydaje 
się, że optimum paradoksu rywalizacji i współpracy dla 
współczesnego leśnictwa znajduje się pośrodku . Strate-
gia działania musi więc uwzględnić zarówno elementy 
współpracy, jak i rywalizacji . 

Paradoks podporządkowania i wyboru

Budowanie strategii na podporządkowaniu się istnie-
jącym regułom w sektorze uniemożliwia aktywne kształ-
towanie leśnictwa jako złożonego systemu . Ze strategicz-
nego punktu widzenia istotne stają się pytania: 
zz jak współczesne leśnictwo może przejść od podpo-

rządkowania się temu, co dzieje się w otoczeniu do jego 
kształtowania; 

zz w jaki sposób podejmowane działania mogą modyfi-
kować dynamikę i strukturę otoczenia w celu uzyskania 
konkurencyjnej pozycji; 
zz czy współczesne leśnictwo zamiast grać według reguł 

ustalonych przez innych nie powinno ustalać reguł gry? 
Jak wspomniano wcześniej, leśnictwo jest złożonym 

obiektem . Zmiana jednego z elementów może powo-
dować modyfikacje reguł gry . B . de Wit i R . Meyer 
zwrócili uwagę na kilka aspektów charakteryzujących 
zachodzące zmiany w tego typu złożonych obiektach10) . 
Pierwszy z nich to uniformizacja vs . zróżnicowanie . Je-
śli mamy do czynienia z wprowadzaniem nowych sys-
temów działania, wtedy możemy mówić o zróżnicowa-
niu . Uniformizacja opiera się natomiast na stosowaniu 
sprawdzonego i dominującego wzorca . W modelu surow-
cowym leśnictwo podlegało procesowi unifikacji . Model 
wielofunkcyjny przyniósł zmianę, wprowadzając nowe 
systemy działania w wielu krajach Europy (rozdziele-
nie funkcji administrowania od zarządzania, komercja-
lizacja obszarów działalności gospodarstwa leśnego) . 
Wydaje się zatem, że obecnie leśnictwo będzie podążać 
w kierunku zróżnicowania, wprowadzając nowe systemy 
działania, pozwalające na uzyskanie dodatkowych źródeł 
finansowania modelu wielofunkcyjnego . 

Drugim aspektem jest konsolidacja vs . rozdrobnienie . 
Tu decydującą rolę odgrywa struktura własności zasobów 
leśnych . Ona będzie decydować o liczbie interesariuszy 
na rynku surowca drzewnego, którego sprzedaż jest 
wciąż głównym źródłem przychodu dla współczesnego 
leśnictwa . W Polsce leśnictwo będzie podążać w kierun-
ku konsolidacji . Elementem, który może zakłócić ten 
proces, jest reprywatyzacja . 

Trzeci aspekt to pionowa integracja vs . rozdrobnie-
nie . W kontekście wielofunkcyjnego modelu kierunek, 
w jakim będzie podążać współczesne leśnictwo, to inte-
gracja polegająca na wykonywaniu we własnym zakre-
sie coraz więcej czynności tworzenia wartości, głównie 
w dziedzinie realizacji funkcji społecznych . W wielu 
krajach leśnictwo wspiera rozwój obszarów wiejskich, 
bierze aktywny udział w zwalczaniu bezrobocia, pod-
nosi świadomość ekologiczną społeczeństwa, kształtu-
jąc w ten sposób nowe wzorce produkcji i konsumpcji . 
Przykładem przejmowania wartości jest zarządzanie 
obszarami chronionymi przez gospodarstwa leśne, 
można przywołać tu przypadek Finlandii, Austrii czy 
Stanów Zjednoczonych . Zaniechanie działań na rzecz 
przejmowania wartości będzie prowadzić do rozdrob-
nienia, co może mieć niekorzystny wpływ na współcze-
sne leśnictwo . 

Czwarty aspekt to pozioma integracja vs . rozdrob-
nienie . Model surowcowy ukierunkował leśnictwo na 
poziome rozdrobnienie, koncentrując się na wybranym 
odcinku działalności, jakim była produkcja surowca 
drzewnego . Model wielofunkcyjny pozwala na uzyskanie 
synergii międzyobszarowej, co będzie prowadzić do po-
ziomej integracji . 

Piątym aspektem jest międzynarodowa integracja 
vs . rozdrobnienie . Dotychczas działania związane z le-
śnictwem miały charakter regionalny . W tym kontekście 
można stwierdzić, że struktura w ujęciu międzynarodo-
wym ulega rozdrobnieniu . Każdy kraj ma swój model 
leśnictwa i rozwija go stosownie do elementów otocze-
nia, w jakim się znajduje . Dlatego też wydaje się, że ten 
kierunek pozostanie zachowany . 

Ostatnim aspektem jest rozrost vs . zanik . Uzależnio-
ne jest to głównie od popytu . Wzrost produkcji w sekto-
rze leśno-drzewnym powiązany jest ściśle ze wzrostem 
konsumpcji zarówno na globalnym, jak i regionalnym ,
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poziomie . Z analizy FAO wynika, że w roku 2000 Sta-
ny Zjednoczone i Europa były głównymi konsumentami 
drewna do przerobu przemysłowego i miały 55% udzia-
łu w rynku . Z danych za analizowany okres wynika, że 
roczny wzrost konsumpcji osiąga wartość 1,2%11) . Aspekt 
dodatkowy, na który należy zwrócić uwagę, to zwiększa-
jący się popyt na dobra i usługi dostarczane w ramach 
realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu . Należy 
więc założyć, że współczesne leśnictwo znajduje się w fa-
zie wzrostu . B . de Wit i R . Meyer podkreślają jednak, że 
model cyklu życia obejmujący fazy wzrostu i zaniku ma 
znikomą użyteczność opisową i prognostyczną12) . Wydaje 
się, że współczesne leśnictwo powinno podporządkować 
się twardym regułom, wynikającym z zasad gospodaro-
wania zasobami leśnymi przy jednoczesnym kreowaniu 
elementów otoczenia w sferach, gdzie reguły te są bar-
dziej elastyczne . Znaczącą rolę odgrywać tu będzie reali-
zacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu, rynek energii odna-
wialnej, edukacja ekologiczna społeczeństwa . Zwolennicy 
akceptacji wyboru uznają stałe czynniki otoczenia (eko-
nomiczne, technologiczne, społeczne, polityczne) jako 
niezmienne w swojej istocie . Jednak wskazują również 
na inne elementy otoczenia, którymi można swobodnie 
manipulować . Dzięki takiemu podejściu można kształto-
wać strukturę złożonego systemu, jakim jest leśnictwo, 
wykazując się innowacyjnością i przejmując pozycję lide-
ra . Takie rozwiązanie zapewni wzrost znaczenia leśnic-
twa zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej . 

Paradoks globalizacji i regionalizacji

Podstawowe pytanie, jakie należy w tym zakresie po-
stawić, dotyczy tego, czy współczesne leśnictwo podlega 
globalizacji i regionalizacji oraz jakie obszary działalno-
ści podlegają tym procesom . leśnictwo, jako element 
globalnej gospodarki, podlega również efektowi synergii, 
która często jest nie tyle szansą, ale rynkowym przymu-
sem . Należy tu zwrócić uwagę na synergię opartą na 
dzieleniu się zasobami niematerialnymi . W ten sposób 
posiadane know-how w zakresie realizacji podstawowych 
funkcji zasobów leśnych można wykorzystać w innych 
krajach . Przykładem takiej synergii jest leśnictwo w Au-
strii i Finlandii . W krajach tych jest prowadzona na 
poziomie międzynarodowym działalność konsultingowa 
z zakresu leśnictwa . W ten sposób wykorzystanie szans 
związanych z globalną synergią pozwala osiągać większą 
przewagę konkurencyjną . 

Oprócz dążenia do globalnej synergii leśnictwo musi 
być wyczulone na specyfikę rynku krajowego, zachowując 
zdolność do reagowania we właściwy sposób na zachodzą-
ce w nim zmiany . Wydaje się, że współczesne leśnictwo 
powinno wykazywać się lokalną wrażliwością na uwa-
runkowania rynkowe . Ważnymi elementami w tej sferze 
będą: struktura zasobów leśnych, ich jakość, wielkość, 
dostępność oraz rodzaj własności . Zważywszy na fakt, że 
działania podejmowane przez leśnictwo w dużej mierze 
odbywają się na poziomie regionalnym, ciężar strategii 
w tym wymiarze powinien skupiać się na regionalizacji . 

Paradoks zyskowności i odpowiedzialności 

Wielofunkcyjny model leśnictwa nakłada obowiązek 
odpowiedzialnego zachowania się względem wszystkich 
podmiotów, które są związane z jego działalnością . Zy-
skowność ma jedynie ułatwiać spełnianie tego obowiąz-
ku . Społeczna odpowiedzialność, jako działanie w intere-
sie innych, jest podstawą zaufania . Budowanie zaufania 
we współczesnym leśnictwie jest potrzebne i korzystne 

dla całego sektora . Z drugiej strony zyskowność jest 
podstawą prawidłowego gospodarowania posiadanymi 
zasobami, zapewnia finansową swobodę działania, umoż-
liwiając wzmacnianie pozycji konkurencyjnej i realizowa-
nie planowanych przedsięwzięć . 

Obecnie na świecie jest realizowany wielofunkcyjny 
model gospodarki leśnej . Równoważy on realizację funk-
cji produkcyjnych z pozaprodukcyjnymi . W praktyce 
zwiększa się znaczenie funkcji ochronnych i społecznych 
przy jednoczesnym realizowaniu funkcji ekonomicznych 
(gospodarczych) . Te ostatnie doskonale były realizowane 
w ramach modelu surowcowego gospodarki leśnej . Są 
one jednak niezbędne do zachowania trwałości i ciągło-
ści użytkowania zasobów leśnych . W związku ze zmianą 
modelu gospodarki leśnej szczególnego znaczenia nabrał 
jej aspekt społeczno-ekonomiczny w kwestii zatrudnie-
nia, rozwoju obszarów wiejskich, kultury i edukacji . 
Współczesne leśnictwo musi tworzyć układy symbiotycz-
ne z grupami interesu funkcjonującymi w sektorze, co 
pozwala na szerokie wykorzystanie idei społecznej od-
powiedzialności w zarządzaniu zasobami leśnymi o cha-
rakterze narodowym . Strategia współczesnego leśnictwa 
musi uwzględniać dwa postulaty – zarówno zyskowności, 
jak i odpowiedzialności . Współczesne leśnictwo w swojej 
strategii wykorzystuje model społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa typu after profit obligation (priory-
tetem są cele ekonomiczne) . Przykładem są tu takie kra-
je, jak Szwecja, Finlandia, Austria . Model ten opiera się 
na koncepcji A .B . Carrolla, który wyróżnia cztery płasz-
czyzny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa: 
ekonomiczną, prawną, etyczną oraz filantropijną13) . 

U podstaw piramidy społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa leży odpowiedzialność ekonomiczna, 
na której wspierają się pozostałe elementy piramidy . 
Odpowiedzialność prawna jest usytuowana na wyższym 
szczeblu, gdyż przedsiębiorstwa, dążąc do zysku, mają 
obowiązek działać zgodnie z obowiązującymi normami 
prawnymi . Ponad prawem usytuowano etykę, co wska-
zuje na konieczność działania w sposób sprawiedliwy 
i należyty w obszarach, które nie są regulowane przez 
prawo . Tak więc etyka jest podstawą każdej działalno-
ści . Według Carrolla działania podejmowane przez me-
nedżerów powinny być zgodne z prawem, sprawiedliwe 
oraz powinny unikać lub minimalizować szkody, które 
są wyrządzane w otoczeniu . Na szczycie piramidy znaj-
duje się element filantropijny, który czyni z organizacji 
instytucję obywatelską, dzięki poświęceniu części zaso-
bów organizacji na rzecz społeczeństwa celem udziele-
nia konkretnej pomocy . 

Takie ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstwa powoduje skojarzenia z piramidą hierarchii po-
trzeb A . Maslowa, gdyż fundamentem całości piramidy 
jest odpowiedzialność ekonomiczna, która zapewnia byt 
organizacji . Komercjalizacja, jaka miała miejsce w wielu 
krajach, w leśnictwie ukierunkowuje działania strategicz-
ne na poszukiwanie nowych źródeł przychodów, które 
pozwolą realizować nowe zadania, takie jak przeciwdzia-
łanie bezrobociu, rozwój obszarów wiejskich, edukacja 
ekologiczna, a także certyfikacja . 

podsumowanie 

aki sposób podejścia do strategii leśnictwa, 
polegający na zmaganiu się z kłopotliwymi 
paradoksami, daje możliwości ewolucyjnego 

formowania strategii . We wszystkich teoriach strategii 
przyjmuje się określone założenia co do charakteru tych 
paradoksów i na tej podstawie ustala się sposoby ich 
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przezwyciężania . Prowadzi to do ogromnej różnorod-
ności stanowisk przy zastosowaniu odmiennych zało-
żeń . Rozwiązywanie kolejnych problemów, związanych 
z paradoksami strategicznymi, pozwala na uniknięcie 
przechodzenia do gotowych rozwiązań i dopinguje do 
poszukiwania nowych, łączących w sobie zalety obu 
skrajnych perspektyw . M . Gane wskazuje na dwa fun-
damenty budowy strategii współczesnego leśnictwa .  
Pierwszy to traktowanie sektora leśnego jako złożonej 
całości, a nie dostrzeganie jego wybranych elementów . 
Drugi to zastosowanie w budowie strategii podejścia ho-
listycznego zamiast klasycznego14) . Założenie to pozwala 
na stworzenie strategii opartej na nowych sposobach 
działania, które przyniosą wymierne efekty . Takie po-
dejście jest alternatywą dla kreowania polityki leśnej 
opartej na wytyczaniu perspektywicznych celów, których 
realizacja nie ma odzwierciedlenia w systemie działania . 
Autor określa politykę leśną jako zbiór pobożnych ży-
czeń, których realizacja nie ma żadnego wsparcia . Zwra-
ca on również uwagę na znaczenie podejścia holistycz-
nego opartego na heterogenicznym interpretowaniu 
możliwych źródeł zysku . Według niego strategię współ-
czesnego leśnictwa należy opierać na budowaniu modeli 
produktowych . Stanowisko to jest zbieżne z zaintereso-
waniami teoretyków i praktyków zarządzania w kwestii 
coraz szerszego wykorzystywania tego typu modeli . 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań można 
sformułować kilka wniosków . 
z� Strategia współczesnego leśnictwa powinna być budo-

wana na podstawie perspektywy egzogenicznej . Wynika 
to wprost z przyjęcia modelu leśnictwa wielofunkcyjne-
go, w którym należy równoważyć wszystkie trzy funkcje . 
Perspektywa ta zwraca uwagę na znaczenie podejścia 
holistycznego opartego na heterogenicznym interpreto-
waniu możliwych źródeł zysku . W tym ujęciu strategię 
współczesnego leśnictwa należy opierać na budowaniu 
modeli produktowych . 
z� W rozwoju współczesnego leśnictwa właściwym kie-

runkiem wytyczanym przez strategię wydaje się współ-
praca kosztem rywalizacji oraz budowanie trwałego part-
nerstwa i aliansów strategicznych zarówno w otoczeniu 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym . Z drugiej strony po-
stępująca marginalizacja leśnictwa skłania do rywaliza-
cji o miejsce na wszystkich poziomach – począwszy od 
lokalnego przez regionalny i narodowy, a na globalnym 
kończąc . Tylko dobra pozycja współczesnego leśnictwa 
względem innych graczy oraz konkurencji może zapew-
nić trwały i zrównoważony rozwój . 
z� Podejmowanie działań, mających na celu zmianę re-

guł, jest koniecznością . W tym kontekście strategię pod-
porządkowania można określić jako powielanie . Podąża-
nie drogą innowacji i zmian zapewni trwały i zrównowa-
żony rozwój współczesnego leśnictwa . 
z� Oprócz dążenia do globalnej synergii leśnictwo 

musi być wyczulone na specyfikę rynku krajowego, za-
chowując zdolność do reagowania we właściwy sposób 
na zachodzące w nim zmiany . Wydaje się, że współcze-
sne leśnictwo powinno wykazywać się lokalną wrażli-
wością na uwarunkowania rynkowe . 
z� Wielofunkcyjny model leśnictwa nakłada obowiązek 

odpowiedzialnego zachowania się względem wszyst-
kich podmiotów, które są związane z jego działalno-
ścią, a zyskowność ma jedynie ułatwiać spełnianie tego 
obowiązku . Społeczna odpowiedzialność jako działanie 
w interesie innych jest podstawą zaufania . Budowanie 
zaufania we współczesnym leśnictwie jest potrzebne 
i korzystne dla całego sektora leśnego . Z drugiej strony 
zyskowność jest podstawą prawidłowego gospodarowania  

posiadanymi zasobami, zapewnia finansową swobodę 
działania, umożliwiając wzmacnianie pozycji konku-
rencyjnej i realizowanie planowanych przedsięwzięć . 
Strategia współczesnego leśnictwa musi uwzględniać 
dwa postulaty – zarówno zyskowności, jak i odpowie-
dzialności . 

prof . dr hab . Bogdan Nogalski 
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego 
dr inż . Sebastian Klisz 

leśnictwa Starzyno 
w Nadleśnictwie Wejherowo 
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Summary
The article points out  the authors’ subjective view on the 
topic which is given in the title . The content of the article is 
located in a planning approach to the strategic manage-
ment . The authors focus on ontological and epistemological 
matters connected with strategic management in forestry 
sector . The purpose of the article is behavior analysis which 
was performed from the perspective of the strategic parado-
xes . The strategic paradoxes are specific way of ironing out 
problems in modern forestry management in changing envi-
ronmental conditions . 
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schyłek społeczeństwa 
przemysłowego jako źródło 
niepewności 
   
Janusz T. Hryniewicz

załamanie się ważnych praw socjologii 
i ekonomii 

arządzanie kapitalizmem przemysłowym ba-
zowało na paradygmacie modernistycznym, 
opartym na przekonaniu, że rozwój wiedzy 

jest trwały i systematycznie prowadzi do coraz lepszego 
poznania praw przyrody i praw życia społecznego . 
Z czasem jednak okazało się, że niektóre z tych praw 
są dość zawodne . 

Weźmy za przykład dość ważny element zarzą-
dzania państwami Europy Zachodniej – politykę 
społeczną wielokulturowości W lutym 2011 r . pre-
mier Wielkiej Brytanii D . Cameron uznał (5 lutego, 
w przemówieniu na konferencji w Monachium nt . 
bezpieczeństwa), że przyniosła ona wiele szkód i powin-
na być radykalnie zrekonstruowana [Muzułmanin 
w Londynie . . ., 2011] .  

Jedno z praw uczenia się mówi, że ludzie obser-
wują się wzajemnie i starają się naśladować te zacho-
wania, które innym przynoszą korzyści [Bandura, 
2007] . Można zatem oczekiwać następującego ciągu 
skojarzeń . W Europie jest większy dobrobyt niż 
w kraju pochodzenia, np . w krajach Maghrebu . Do-
brobyt powstał w ramach europejskich instytucji . Bez 
instytucji nie ma dobrobytu . Żeby żyć w dobrobycie, 
należy skopiować te instytucje we własnym kraju . Je-
żeli się przyjedzie do Europy, żeby lepiej żyć, to trze-
ba się przystosować do europejskich instytucji . Wte-
dy szybciej osiągnie się to, po co się przyjechało . 

Prawo uczenia się przez naśladownictwo działa-
ło, gdy migracje polegały na przepływie między kra-
jami europejskimi . Niepowodzenie polityki wielokul-
turowości pokazuje, że psychologiczne prawo ucze-
nia się przez naśladowanie działało w Europie przez 
kilkaset lat, ale przestało działać . Dystans kulturo-
wy okazał się zbyt duży . 

Weźmy politykę gospodarczą . Jej podstawą jest 
prawo mówiące o tym, że cena jest pochodną popytu 
i podaży . Bardzo ważnym surowcem strategicznym 
jest pszenica . Zobaczmy, jak działało prawo popytu 
i podaży na rynku tego surowca . I tak np . szacowano, 
że w latach 2006–2007 światowe zasoby pszenicy spa-
dły o 1% . Spadło też i spożycie o 3% [World Grain 
2006–2007] . Jednak cena pszenicy wzrosła z nieco 
poniżej 200 USD w końcu 2006 r . do 386 USD w roku 
2008 [Kiedy głodni, 2008, s . 36] . Zmniejszenie podaży 
o 1% powinno skutkować jakimś porównywalnym 
wzrostem ceny . Niekoniecznie 1%, ale nie więcej niż 
10–15%, a wzrost był prawie dwukrotny . Jak widać, 
przeciętny znawca ekonomii nie jest w stanie przewi-
dzieć ceny, mimo że zna wartość popytu i podaży . 

Ropa naftowa jest być może jeszcze ważniejsza 
dla losów świata . Z informacji rządowych Stanów 
Zjednoczonych wynika, że w styczniu 2007 r . można 
było na rynku USA i rynku światowym kupić barył-
kę ropy Brent za 48 USD . Za około półtora roku, 
w ostatnim tygodniu lipca 2008 r ., przeciętna cena 
ropy wyniosła w USA – 134,44 USD [Ceny ropy USA 
2004–2008] . Jedna z amerykańskich agencji rządo-
wych wyliczyła, że w tym samym czasie popyt świa-
towy zmieniał się w granicach błędu obliczeniowego 
[World Petroleum (Oil) Demand 2004–2008] . Nato-
miast podaż nawet nieco wzrosła [USA Petroleum 
Supply 2004–2008] . Cena powinna nieco spaść, ale 
wzrosła ponad 2,5 raza . 

Oczywiście utytułowani specjaliści ekonomii wy-
tłumaczą chętnym, że powstanie globalnego rynku 
finansowego ułatwia spekulacje, gry na zniżki czy 
zwyżki cen w skali światowej . Niemniej jednak na-
wet oni nie są w stanie przewidzieć, co będzie kolej-
nym przedmiotem spekulacji . Z drugiej strony są 
takie sfery gospodarki i życia grupowego, gdzie oma-
wiane prawa nadal działają z żelazną konsekwencją . 
Raz jest tak, a raz inaczej i wiedza naukowa jest 
dość bezradna, jeżeli chodzi o predykcję, kiedy pra-
wo naukowe zadziała, a kiedy w grę wejdą czynniki 
modyfikujące . Z punktu widzenia przeciętnego czło-
wieka nawet dość dobrze wyedukowanego w ekono-
mii oznacza to, że wiedza naukowa daje równie traf-
ne prognozy jak rzut monetą albo tarot . 

A oto inny przykład, dotyczący bezpieczeństwa 
w światowym systemie finansowym . Szacuje się, że 
handel wysokiej częstotliwości, polegający na realiza-
cji kilku tysięcy zleceń na sekundę, obejmuje 70% war-
tości wymiany rynków finansowych . Zarobek polega 
na wykorzystaniu różnic kursów, które utrzymują się 
tylko przez ułamek sekundy . Nic dziwnego, ze planuje 
się ułożenie nowego kabla Paryż – Nowy Jork, który 
skróci czas przepływu informacji w obie strony – 
z obecnych 65 do 60 tysięcznych sekundy . Transakcje 
są realizowane przez programy komputerowe bez po-
średnictwa człowieka . Obecnie, w marcu 2011 r ., fir-
ma o nazwie Dow Jones oferuje oprogramowanie, 
mogące symulować nieracjonalność ludzkich reakcji 
i przewidywać stadne zachowania giełdowe . Poprawia 
to efektywność rynku i zmniejsza prowizje, ale prak-
tycznie eliminuje drobnych akcjonariuszy, niedysponu-
jących drogimi serwerami i oprogramowaniem . 

Niestety, algorytmy sprzężonych platform handlu 
wysokiej częstotliwości, konstruowane przez amery-
kańskich informatyków, stały się tak skomplikowane, 
że są zupełnie nieprzejrzyste nawet dla naukowców 
z tego środowiska . Nikt nie może przewidzieć, jakie 
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są zagrożenia, od czego zależą i jakie jest prawdo-
podobieństwo ich wystąpienia . Specjaliści akcentu-
ją konieczność stworzenia nowej wiedzy, która po-
zwoliłaby symulować słabości systemu i wykryć 
jego słabe punkty [Boulet-Gercourt, 2011] . Jak na 
razie wiedzy takiej nie opracowano . Powstaje pyta-
nie, czy można tu jeszcze mówić o prawie podaży 
i popytu, czy może o ziszczeniu wizji Oskara langego 
o tym, że możliwe jest komputerowe sterowanie 
transakcjami zgodnie z zasadami racjonalności 
użytkowników i wyeliminowanie w ten sposób stad-
nych reakcji, oszukańczych prowizji, nieuzasadnio-
nych skoków cen itp . Argumenty te padły, gdy lange 
uzasadniał możliwość istnienia gospodarki central-
nie planowanej, a von Mises wykazywał wyższość 
gospodarki rynkowej . Być może nadchodzi czas wy-
raźnej modyfikacji podręczników gospodarki rynko-
wej albo pisania zupełnie nowych . 

Wiedza naukowa z zakresu nauk społecznych 
w „przedglobalnym” kapitalizmie przemysłowym była 
lepszym zapleczem dla polityki społecznej i gospodar-
czej, a także dla indywidualnych decyzji niż obecnie . 
Tak jest dlatego, że zmienił się przedmiot badań, któ-
ry nadal interpretuje się za pomocą niezmienionych 
praw naukowych . Wniosek: są takie, dość ważne dzie-
dziny życia, w których procesy tworzenia wiedzy na-
ukowej nie zmniejszają znacząco niepewności decyzyj-
nej rządów, instytucji, grup i jednostek . W efekcie 
powstaje globalne społeczeństwo ryzyka, w którym 
najważniejszym problemem jest rozpoznanie zagro-
żeń i ich oszacowanie [Beck, 2002, s . 347] . Utrwala 
się przekonanie o dramatycznym wzroście oraz poja-
wieniu się nowych zagrożeń i powstaniu takiego nie-
bezpieczeństwa, jakiego nigdy nie było . 

w jaki sposób globalna gospodarka oparta 
na wiedzy wiąże się z zaspokojeniem  
potrzeb bytowych i kto ponosi koszty złego 
odczytania praw ekonomii i socjologii 

imo wzrostu bezrobocia i spadku liczby wy-
soko płatnych miejsc pracy w przemyśle, 
w państwach postindustrialnych nie nastąpił 

dramatyczny spadek stopy życiowej . Na tle około 
dwukrotnego wzrostu cen ogółu dóbr i usług, w Sta-
nach Zjednoczonych, Niemczech i Wielkiej Brytanii 
urządzenie mieszkania, odzież, wychowanie dzieci, 
rozrywki domowe nie zdrożały a wręcz relatywnie, na 
tle innych dóbr, staniały [Consumer Price Index 2008, 
table 2; Consumer Price Index 2008, table 3; Focus on 
Consumer Price Indices 2008, table 4 .10; Consumer 
Price Index for Germany 2008] . Stało się tak dzięki 
temu, że znakomita większość tych dóbr jest produ-
kowana w „fabrykach świata” . Deindustrializacji 
w Stanach Zjednoczonych i Europie odpowiada indu-
strializacja Chin, Indii, Wietnamu, Malezji i innych 
państw azjatyckich . Tworzy się w ten sposób nowy 
światowy podział pracy . Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że gdyby dobra te były produkowane w państwach 
postindustrialnych, niemożliwe byłoby utrzymanie 
tak niskich cen ze względu na koszty pracy . 

Zobaczmy teraz, jak działał kluczowy element no-
wej gospodarki – światowy system finansowy i jaki 
wpływ wywierał na zaspokojenie potrzeb bytowych 
w innych częściach świata . W tym celu wróćmy do 
wcześniej opisanych spekulacyjnych wzrostów cen 
ropy i pszenicy . W ciągu kilku tygodni cena worka 
pszenicy w Mauretanii wzrosła dwukrotnie . Jednak 

w Wielkiej Brytanii artykuły spożywcze w 2007 r . 
zdrożały tylko o 6,6%, podobnie jak w innych krajach 
europejskich [Kiedy głodni, 2008] . Te dysproporcje 
wzrostu cen są, jak można sądzić, konsekwencją 
wspólnej polityki rolnej UE, która odgradza państwa 
europejskie od rynku światowego i tego, co się na nim 
dzieje . Na początku 2008 r . w siedmiu krajach (Haiti, 
Mauretania, Egipt, Mozambik, Senegal, Burkina Faso, 
Kamerun) doszło do zamieszek głodowych, w Kame-
runie na początku marca zginęło w nich 100 osób 
[Kruger, Raupp, 2008] . Pogorszenie się sytuacji żyw-
nościowej odnotowano w Afganistanie i Pakistanie, 
gdzie użyto wojska do ochrony konwojów z żywnością . 

Załamanie się socjologicznych praw uczenia 
przez naśladowanie i zmniejszanie wrogości w mia-
rę wzrostu styczności oraz opartej na nich polityki 
społecznej dotknie w głównej mierze imigrantów 
i chętnych do imigracji zamieszkujących najbiedniej-
sze kraje świata . Wniosek: następstwa schyłku spo-
łeczeństwa przemysłowego oraz niepewność związa-
na z globalną gospodarką opartą na wiedzy dotyka-
ją, jak na razie, w głównej mierze mieszkańców 
uboższej części globu (państw peryferyjnych) . 

na czym polega krytyczna analiza  
społeczeństwa ryzyka i dlaczego nie jest 
aż tak źle, jak mogłoby się wydawać 

omysłodawca terminu „społeczeństwo ryzy-
ka”, Ulrich Beck, bazował w swoich anali-
zach na społeczeństwie Republiki Federalnej 

Niemiec . Oczywiste jest, że każda zmiana społeczna 
wiąże się z niepewnością i zagrożeniem . A cóż dopie-
ro tak dogłębna, jak schyłek epoki przemysłowej, po-
jawienie się nowej gospodarki i kształtowanie nowego 
społeczeństwa . Powstaje jednak uzasadnione pytanie 
o relatywną dolegliwość zmian jako takich . Bywa tak, 
że brak zmiany jest gorszy z punktu widzenia chaosu 
życia codziennego niż zmiana . Na przykład ponad 5 lat 
stabilnej okupacji w Polsce (1939–1945) było niewąt-
pliwie źródłem większej niepewności życia codzienne-
go niż zmiana frontów i późniejsze kilkuletnie zmiany 
ustrojowe do 1949 r . Wróćmy do przykładu Niemiec . 
Tu uzasadnione wydaje się pytanie, czy przypadkiem 
zagrożenia nie były większe we wcześniejszej historii 
Niemiec, np . Republice Weimarskiej, państwie nie-
wątpliwie przemysłowym . Dogłębny chaos życia co-
dziennego tamtych lat, prowadzący do wyrzeczenia 
się wolności w zamian za stabilność psychiczną, zna-
komicie opisał Fromm (1997) . 

Zimnowojenne zagrożenie szybką katastrofą ato-
mową miało niewątpliwie pozazmysłowy charakter . 
Polityczny potencjał katastrofy, który badacze spo-
łeczeństwa ryzyka przypisują postindustrialnemu 
globalnemu społeczeństwu, jest prawdopodobnie 
mniejszy niż był polityczny potencjał ówczesnego 
zagrożenia wojną atomową . W Stanach Zjednoczo-
nych poczucie zagrożenia zaowocowało ogólnoame-
rykańskim ruchem społecznym budowy schronów 
przeciwatomowych . Potencjał strachu można ocenić 
jako większy dlatego, że schrony przydomowe maso-
wo budowali ludzie za własne pieniądze . Było to coś 
więcej niż bezpłatne poparcie dla współczesnego poli-
tyka wykorzystującego polityczny potencjał katastrofy . 

I tak np . w 1952 r . popularny magazyn dla maj-
sterkowiczów reklamował sprzedaż planów i rysun-
ków do odtworzenia w trakcie samodzielnej budowy 
schronu przeciwatomowego [Popular Mechanics, 
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1952] . Kilka lat później gwiazdor telewizyjny F . Mac 
Murray opisał, w jaki sposób samodzielnie wykonał 
schron, mieszcząc się w kosztach 100 USD . Do publi-
kacji załączony był także poradnik o wyposażeniu 
schronu . Z kolei światowej sławy piosenkarka  
Connie Francis reklamowała w telewizji konieczną 
do przetrwania 2 tygodni zawartość „kuchni przeciw-
atomowej” . W 1959 r . w ogólnoamerykańskiej telewi-
zji dyrektor Departamentu Obrony Cywilnej opowia-
dał o własnym przydomowym schronie przeciwato-
mowym; o tym, jak tanio został wykonany i o jego 
wyposażeniu [Family Fallout Shelter, 1959] . W społe-
czeństwie ryzyka jak na razie nie odnotowano takich 
ofiar na rzecz zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa . 
Nie ulega wątpliwości, że ruch był wyrazem epidemii 
paniki zbiorowej . Dodać trzeba, że w tym samym 
czasie trwała w USA kampania McCarthy’ego, mają-
ca nie tak znowu mało zwolenników . Specjaliści uwa-
żają, że zarówno przywódca, jak i zwolennicy znajdo-
wali się pod silnym wpływem skłonności paranoicz-
nych [Robins, Post, 1999, s . 55 i nast .] . 

W Zachodniej Europie prawdopodobnie obawy 
były nie mniejsze . Społeczeństwa były uboższe niż 
w Stanach Zjednoczonych i dlatego nie powstał ma-
sowy ruch budowy schronów . Intensywność strachu 
wzmacniały polityczne podziały i silne wpływy partii 
uchodzących za sojuszników ZSRR . Artystyczny wy-
raz tych obaw możemy znaleźć np . w filmie „Przed 
potopem” (reż . A . Cayatte, prod . Francja, Włochy) . 

Zagrożenie wojną atomową, pozazmysłowe i nie-
obliczalne nawet dla ekspertów, było większym nie-
bezpieczeństwem niż ocieplenie klimatu, zatrucia 
wody i atmosfery, restrukturyzacja i wszystko inne . 
Skąd zatem bierze się przekonanie, że obecnie wiel-
kość zagrożeń jest większa niż to bywało wcześniej? 

Podobne pytanie zadał sobie m .in . D . Gardner 
w książce na temat wiedzy i polityki strachu . Gardner, 
pisząc o współczesnej świadomości społecznej, prze-
syconej poczuciem lęku, zwraca uwagę na przeszaco-
wanie ryzyka [Gardner, 2008, s . 59] . Jednym z waż-
niejszych aktorów uczestniczących w tym przeszaco-
waniu jest „przemysł strachu” . W jego skład wcho-
dzą media i właściwa im pogoń za dramatycznymi 
wydarzeniami oraz o wiele bardziej skuteczny prze-
mysł farmaceutyczny . Rola mediów polega na tym, 
że informując o drastycznych incydentach, wytwa-
rzają wrażenie o ich wszechobecności . W efekcie 
opinia publiczna przeszacowuje ryzyko . I tak np . 
w ataku terrorystycznym 11 września 2001 r . zginę-
ło ponad 3 tys . Amerykanów . Skłoniło to rząd USA 
do przeformułowania doktryny geostrategicznej, 
której głównym celem stało się powstrzymanie świa-
towego terroryzmu . Towarzyszą temu dyskusje, de-
baty publiczne i stałe zainteresowanie mediów . 

Na czym polega przeszacowanie ryzyka? Jak wy-
nika z obliczeń Gardnera, prawdopodobieństwo 
śmierci przeciętnego Amerykanina w ataku terrory-
stycznym wynosi 0,00106%, czyli 1 na 93 000 . Tym-
czasem pięć lat po zamachu 44% Amerykanów 
twierdziło, że bardzo lub trochę boi się, że oni lub 
ich rodzina mogą stać się ofiarą zamachu terrory-
stycznego . Tak nikłe zagrożenie wystarczyło do 
zmiany priorytetów rządu, ale inne, bardziej zmysło-
we zagrożenia są ignorowane przez rząd i opinię 
publiczną . I tak np . z wyliczeń Gardnera wynika, że 
inne zagrożenia są bardziej dolegliwe, ale nie budzą 
tak dużego strachu . Na przykład szanse zranienia 
w wypadku samochodowym wynoszą jak 1 do 48 548 

rocznie, a ryzyko śmierci na motocyklu 1 do 6498 
[Gardner, 2008, s . 259] . 

Przemysł farmaceutyczny dysponuje olbrzymimi 
funduszami reklamowymi . Demonstrowanie w rekla-
mach symptomów chorobowych wyzwala w ludziach 
hipochondrię . Kosztowna perswazja masowa ma na 
celu nie tyle sprzedaż pigułek chorym ludziom, ale 
wytworzenie u ludzi zdrowych przekonania, że bez 
pigułek nie czują się w pełni zdrowi [Gardner, 2008, 
s . 135] . Jest to ułatwione, wiele zaburzeń ma bo-
wiem dość niejasne przyczyny . I tak np . zdaniem 
polskiego psychiatry depresja może nie mieć wyraź-
nej przyczyny . Każdy ma jakieś predyspozycje do de-
presji; te same bodźce u jednych tworzą chorobę, 
u innych nie [Święcicki, 2011, s . 20] . Mechanizm ryn-
kowy sprawia, że przemysł farmaceutyczny koncen-
truje się na produkcji i marketingu specyfików leczą-
cych psychikę, których skuteczność jest trudna do 
oceny, ale które dają większe możliwości wprowadza-
nia coraz to nowych innowacji, często pozornych . 
Weźmy np . wydatki na badania mózgu w UE . Sektor 
publiczny największe fundusze przeznacza na bada-
nie demencji i udarów mózgu . Preferencje przemysłu 
były nieco odmienne; najwięcej funduszy kierowano 
na badania nad zaburzeniami emocjonalnymi i epi-
lepsją [Sobocki, lekander, Berwick, Olesen i Johnsson, 
2006, s . 10] . Przemysł inwestuje chętnie tam, gdzie 
są wyraźne szanse na wprowadzenie nowych leków . 
Dziedziny, w których jest to mało prawdopodobne, 
pozostawia sektorowi publicznemu [Sobocki, lekander, 
Berwick, Olesen i Johnsson, 2006, s . 19] . 

Jak słusznie zauważa Gardner, ryzyko ryzyku nie-
równe . Niewątpliwie ryzyko śmierci jest największym 
z ryzyk . Jak pisze Gardner, w Anglii dziecko urodzo-
ne w 1900 r . mogło oczekiwać na 46-letnie życie, 
a urodzone w 2003 r . prawie 80-letnie . W 1900 r . 
umierało w Zjednoczonym Królestwie 14% małych 
dzieci, a w 1997 r . tylko 0,58% [Gardner, 2008, s . 8] . 
Powstrzymanie epidemii i chorób zakaźnych w Euro-
pie to kolejne czynniki, które zdają się świadczyć 
o zmniejszeniu ryzyka życiowego . I tak np . w Polsce 
w 1935 r . pokaźną ilościowo przyczyną zgonów były 
choroby zakaźne . Najwięcej zgonów powodowały trzy 
rodzaje durów oraz błonica, płonica, czerwonka i go-
rączka połogowa . A ponadto: róża, zimnica, choroba 
Heine-Medina, ospa, odra itd . [Rocznik 1936, s . 212] . 
W 10 państwach europejskich drugą lub trzecią przy-
czyną zgonów była gruźlica [Rocznik 1936, s . 213] . 

Ważnym elementem społeczeństwa ryzyka są 
nierówności dochodów [Beck, 2002, s . 136] . W la-
tach 1980–2005 współczynnik Giniego, mierzący nie-
równości dochodów obliczony dla krajów wysoko roz-
winiętych jako całości, wykazywał tendencje wzrosto-
wą* [MFW, 2007, s . 140] . Powinno to spowodować 
wzrost nastrojów rebelianckich, nagłe zmiany poli-
tyczne, a także pogorszenie stanu psychicznego 
i wzrost poczucia zagrożenia egzystencjalnego . 
W sferze politycznej Europy Zachodniej działo się 
odwrotnie niż oczekiwano . W pełni rozkwitu epoki 
przemysłowej, w 1958 r ., we Francji miał miejsce za-
mach stanu, w roku 1967 w trzech państwach (Hisz-
panii, Portugalii, Grecji) były rządy dyktatorskie, we 
Włoszech rządy zmieniały się jak w kalejdoskopie 
(w latach 1945–1992 ponad 60 rządów) . Po 1968 r . 
nastąpił w Niemczech, Francji i Włoszech kilkuletni 
okres rebelii politycznych, a po roku 1974 w Portuga-
lii . Natomiast epoka postindustrialna to prawie 
ośmioletnia stabilność rządu włoskiego (kwiecień 
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2011) i brak dyktatur w tej części Europy . Wniosek 
stąd wyraźny, że schyłkowi społeczeństwa przemysło-
wego towarzyszy mniej zagrożeń w sferze politycznej 
niż miało to miejsce w okresie przedschyłkowym . 

Do najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy 
należą: import tanich dóbr z „fabryk świata”, zmiany 
kultury politycznej oraz dobry stan instytucji publicz-
nych . Czynniki te powodują, że nierówności docho-
dów mają mniejszy niż kiedyś potencjał frustracyjny . 
Przemiany kultury politycznej dotyczą aspiracji 
i oczekiwań wobec sposobu prowadzenia polityki pań-
stwowej . Wykryto mianowicie związek między satys-
fakcją z życia a różnymi miarami, za pomocą których 
obywatele oceniają jakość rządu . Znaczenie tych miar 
jest odmienne w biednych i bogatych krajach . W rela-
tywnie biedniejszych państwach na plan pierwszy wy-
suwają się miary zaufania do projektów rządowych 
i efektywności w dostarczaniu dóbr i usług, a zwłasz-
cza ich uczciwy podział . W najbogatszych państwach, 
postindustrialnych na plan pierwszy wysuwają się 
czynniki polityczne: odpowiedzialność i przewidywal-
ność rządu, stabilność polityczna, proces wyborczy 
itp . [Helliwell i Huang, 2008, s . 618 i nast .] . 

Podobne wnioski wynikają z innych międzynaro-
dowych badań . Deindustrializacja i bezrobocie były 
dość skutecznie równoważone polityką społeczną, 
przeciwdziałającą powiększaniu się liczby ludności 
żyjącej poniżej granicy biedy [Breadley, Huper,  
Nielsen, Stephens, 2003] . Z kolei badaczka nierów-
ności globalnych zauważa, że słaby rząd pogarsza 
negatywne oddziaływanie nierówności – a sprawny 
odwrotnie [Birdsall, 2006, s . 13] . A rządy państw za-
chodnich uchodzą na tle innych za raczej sprawne . 

Trzeba też stwierdzić, że brak wyraźnie destruk-
cyjnych następstw wzrostu nierówności dochodów 
mógł wynikać stąd, że wzrost ten był niezbyt duży . 
Jednak nie mamy miar wystarczająco dobrych, żeby 
powiedzieć, co to jest dużo, a co mało w tym zakre-
sie . Bezsporne jest natomiast, że układ instytucjo-
nalny oraz zmiany kulturowe są, jak na razie, dość 
dobrymi barierami, osłabiającymi zagrożenia wyni-
kające z utraty miejsc pracy, obniżenia płac i wzro-
stu nierówności dochodów . 

Do dopełnienia krytycznej analizy społeczeństwa 
ryzyka niezbędne jest odwołanie się do pozaspołecz-
nych źródeł lęku i strachu . Mają one swoje źródło 
w mózgu . Ten z kolei jest ciałem fizycznym i podle-
ga ewolucji . We wcześniejszych stadiach filogenezy 
wszystko, co odmienne, niosło realne zagrożenia . 
Strach przed „nowym” uruchamiał reakcje obronne 
i ułatwiał przeżycie . Osobnicy, którzy na widok rze-
czy nowych nie odczuwali strachu, nie przetrwali . 
Ośrodki mózgowe odpowiedzialne za strach ulegały 
rozbudowie w trakcie ewolucji . Obecnie zagrożenia 
są per saldo mniejsze niż we wczesnych stadiach filo-
genezy . W efekcie strach odrywa się od faktycznej 
siły zagrożenia i ludzie boją się coraz mniejszych 
zmian [Gardner, 2008, ss . 14 oraz 20 i nast .] . 

Wniosek: krytyczna analiza społeczeństwa ryzy-
ka odwołuje się do argumentacji o przeszacowaniu 
ryzyka i jest bardziej przekonująca niż argumentacje 
mówiące o absolutnym wzroście zagrożeń . Dolegli-
wość zagrożeń związanych ze schyłkiem epoki prze-
mysłowej jest zmniejszana przez przemiany kulturo-
we i układ instytucjonalny . 

prof . dr hab . Janusz T . Hryniewicz
Instytut Rozwoju Regionalnego i lokalnego 

Uniwersytetu Warszawskiego 

PRZYPISY 
* Chociaż były też takie państwa, w których odnotowano spadek .  
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Summary 
The decline of industrial capitalism and emerging of the new 
economy have been changing adequacy some of scientific laws 
important for a huge number of people . Knowledge science 
has been questioning its own presumptions /paradigms/ and 
a risk society has been emerging . Collected information 
proved that threats for rich countries are overestimated and 
reduced by cultural changes and governments social policy . 
Relatively higher costs are paid by poorest countries . 
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znaczenie zachęt dla napływu 
bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych do polski 
    
Janusz Świerkocki

wprowadzenie 

rzychylne traktowanie BIZ przez rządy 
i opinię publiczną zaczęło przeważać nad 
dominującą wcześniej nieufnością do obcego 

kapitału mniej więcej 30 lat temu . Bardziej liberalne 
nastawienie stało się szczególnie widoczne w krajach 
rozwijających się, w których liczba ograniczeń wo-
bec wymiany z zagranicą była tradycyjnie większa . 
Przejawia się ono m .in . we wprowadzaniu przepisów 
znoszących utrudnienia dla inwestowania i prowa-
dzenia działalności operacyjnej . W efekcie w latach 
1992–2009 na 2748 zmian w regulacjach dokona-
nych w poszczególnych krajach wobec BIZ aż 2446 
(89%) miało na celu ich ułatwianie i promocję1) . Moż-
na to interpretować jako dowód na zaostrzającą się 
konkurencję o zagraniczny kapitał . Jednocześnie, 
o ile w latach 1992–2000 wprowadzono jedynie 
62 nowe restrykcje dotykające inwestorów, to w okre-
sie 2001–2009 pojawiło się już ich 240 . 

Ten wyraźny wzrost restrykcji nie wydaje się jed-
nak, według UNCTAD, powrotem do inwestycyjnego 
protekcjonizmu . Charakter wprowadzanych ograni-
czeń sugeruje bowiem, że rządy tracą zainteresowa-
nie samą wielkością napływającego kapitału i zaczy-
nają zwracać większą uwagę na to, do jakich gałęzi 
i do jakich rejonów terytorium państwa się on kieru-
je . Wprowadzane znów w różnych krajach, głównie 
rozwijających się, administracyjne środki, mające 
sterować strukturą tych inwestycji, świadczyć mogą, 
że ekonomiczne skutki ich alokacji dokonywanej 
głównie za pośrednictwem rynku i konkurencji nie 
zawsze pokrywały się z oczekiwaniami polityków . 

Wśród posunięć władz mających przyciągać BIZ 
szczególną rolę odgrywają różnego rodzaju zachęty 
inwestycyjne, mające wpływać na wartość, lokaliza-
cję projektu lub gałąź, w której zostanie dokonany, 
w większości niedostępne dla porównywalnych pro-
jektów inwestorów krajowych2) . Są to de facto subsy-
dia inwestycyjne, obniżające koszty lub ryzyko zwią-
zane z rozpoczęciem produkcji w kraju przyjmują-
cym . Ich przyznanie jest z reguły uwarunkowane 
w taki sposób, aby inwestorzy zagraniczni, osiągając 
zyski, przyczyniali się również do realizowania celów 
gospodarczych przyjętych przez władze tego kraju . 

Rozliczne formy subsydiowania dadzą się podzielić 
na trzy kategorie3): z przekazanie publicznych środ-
ków finansowych lub środków ze źródeł prywatnych 
dokonane na zlecenie władz (np . dotacje, ulgi podatko-
we, preferencyjne pożyczki, gwarancje kredytowe) 

z dostarczanie towarów i usług nieodpłatnie lub po-
niżej cen rynkowych (np . finansowanie szkolnictwa 
zawodowego i wyższego, doprowadzenie dróg i budo-
wa innej infrastruktury) z wprowadzenie regulacji 
redystrybuujących środki do inwestora od innych 
podmiotów (np . ochrona jego produkcji przed kon-
kurencyjnym importem lub preferencyjne opłaty za 
zużycie środowiska naturalnego) . 

zachęty dla Biz dostępne w polsce 

olska po akcesji do Unii Europejskiej musi 
stosować reguły pomocy publicznej, któ-
rych ogólny kształt określa obecnie art . 107 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) . Kontrolowanie zgodności tej pomocy z pra-
wem leży w kompetencji Komisji Europejskiej, 
a kryterium oceny stanowi wpływ na wymianę han-
dlową i na stan konkurencji na jednolitym rynku . 

Zagraniczni inwestorzy bezpośredni mogą ubie-
gać się o pomoc państwa dla swoich projektów na 
równi z inwestorami krajowymi w ramach ogólnej 
polityki proinwestycyjnej, realizowanej za pomocą do-
tacji, ulg podatkowych i nieodpłatnych usług publicz-
nych . Środki na te cele obciążają budżet centralny 
i budżety samorządów oraz fundusze strukturalne, 
które Polska otrzymuje z UE i dystrybuuje w ramach 
programów operacyjnych4) . Tak więc zasadniczo pod-
mioty zagraniczne nie są traktowane w sposób szcze-
gólny, co oznacza, że chcąc uzyskać przywileje finan-
sowe, muszą przedstawić lepsze projekty inwestycyj-
ne niż podmioty krajowe . Jest to podejście właściwe 
dla krajów rozwiniętych gospodarczo . 

Wśród różnorodnych zachęt inwestycyjnych za 
szczególnie atrakcyjne dla zagranicznych inwesto-
rów uważa się specjalne strefy ekonomiczne (SSE), 
system wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki polskiej (System), a także zwolnienia 
w podatku od nieruchomości . 

Przyciąganie BIZ nie jest formalnie podstawo-
wym zadaniem SSE, gdyż zostały one pomyślane 
jako narzędzie polityki regionalnej służące do akty-
wizowania terenów słabiej rozwiniętych gospodar-
czo i przeżywających trudności wywołane transfor-
macją5) . Magnesem dla przedsiębiorców są w nich 
przede wszystkim wieloletnie ulgi podatkowe (w po-
datku dochodowym od osób prawnych, podatku do-
chodowym od osób fizycznych i w części gmin – po-
datku od nieruchomości), które obniżają koszty pro-
jektu . Drugą zachętą w SSE są przygotowane pod 
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inwestycje tereny udostępniane po cenach poniżej 
rynkowych, a trzecią – bezpłatna pomoc przy zała-
twianiu formalności związanych z inwestycją . 

łączna skala pomocy fiskalnej jest zróżnicowana 
i wynosi dla dużych przedsiębiorców od 30 do 50% 
kosztów podlegających ulgom (dla średnich odpo-
wiednio 40–60%, dla małych – 50–70%), w zależno-
ści od poziomu rozwoju gospodarki województwa, 
w którym działa strefa . Jednocześnie wejście do 
SSE wymaga spełnienia minimalnych kryteriów do-
tyczących wartości projektu, udziału własnego inwe-
stora, okresu działania przedsiębiorstwa po zakoń-
czeniu inwestycji oraz okresu utrzymania nowo 
stworzonych miejsc pracy . Warunkiem skorzystania 
z ulgi jest natomiast wypracowanie dochodu, czyli 
pozytywne zweryfikowanie projektu przez rynek . 
Samo zainwestowanie w SSE nie jest więc jeszcze 
równoznaczne z uzyskaniem wsparcia od państwa6) . 

Z punktu widzenia inwestora zagranicznego waż-
ne jest natomiast to, że przypisanie SSE do określo-
nego regionu ma czysto umowny charakter . W prak-
tyce przedsiębiorstwa o najsilniejszej pozycji nego-
cjacyjnej otrzymują od państwa dodatkowe korzyści 
wynikające z dostosowywania terytorium strefy do 
ich preferencji lokalizacyjnych, obejmujących zwykle 
obszary lepiej rozwinięte gospodarczo w porówna-
niu z regionem, którego rozwój miała wspierać stre-
fa . Skrajnym przypadkiem tej uznaniowości jest 
utworzenie w województwie zachodniopomorskim 
podstrefy Euro-Parku Mielec, leżącego w zupełnie 
innej części Polski . W efekcie pozwala się wybranym 
podmiotom prowadzić biznes w bardziej sprzyjają-
cych warunkach gospodarczych, ale przy zachowa-
niu wsparcia finansowego przewidzianego dla dzia-
łalności w mniej sprzyjających . W ten sposób, w oce-
nie Najwyższej Izby Kontroli, korzyści inwestorów 
powstają kosztem ograniczenia pomocy dla regio-
nów słabszych, o wysokiej stopie bezrobocia, co 
przeszkadza w realizacji polityki zrównoważonego 
rozwoju7), nie mówiąc o naruszaniu warunków rów-
nej konkurencji podmiotów korzystających ze SSE . 

Drugim ważnym źródłem pomocy, formalnie po-
wszechnie dostępnym, ale w praktyce przeznaczo-
nym dla niektórych kategorii inwestorów zagranicz-
nych, jest obecnie system wspierania inwestycji 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (Sys-
tem)8) . Instrument ten działa w nieco zmienionej for-
mie od 14 grudnia 2004 r ., dysponując, jak dotych-
czas, budżetem rzędu 120–200 mln PlN rocznie . 

Cel Systemu nie został w sposób jednoznaczny 
określony przez Ministerstwo Gospodarki . Z jednej 
strony, ma on służyć „rozwojowi gospodarczemu 
i zwiększaniu zatrudnienia w regionach najmniej 
uprzywilejowanych” przez dotowanie kosztów nowych 
inwestycji oraz kosztów tworzenia nowych miejsc pra-
cy9), czyli powinien realizować cele polityki regionalnej . 
Z drugiej strony, w samym dokumencie czytamy m .in ., 
że chodzi o „przekonanie przedsiębiorców planujących 
inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
(…) do umiejscowienia projektu w Polsce”10) . Takie sfor-
mułowanie sugeruje, że wybór konkretnej lokalizacji 
jest kwestią wtórną wobec głównego zadania, polegają-
cego na przyciągnięciu znaczącego inwestora w okreś-
lonych gałęziach gospodarki, co należy do kompetencji 
polityki przemysłowej, a nie regionalnej . 

Na związek z polityką przemysłową wskazuje także 
to, że wstępnym warunkiem skorzystania z Systemu 

jest zainwestowanie w sektorach uznanych za prio-
rytetowe (motoryzacja, elektronika, lotnictwo, nowo-
czesne usługi, B+R, biotechnologie) bądź dokonanie 
„znaczącej inwestycji” (co najmniej 1 mld PlN i co 
najmniej 500 nowych miejsc pracy) w pozostałych 
dziedzinach . Przedsiębiorcy mogą w zamian uzyskać 
dotację od państwa, a więc formę pomocy bardziej 
wymierną i konkretną niż ulga podatkowa w SSE . 
Maksymalnie pięcioletni grant finansowy przysługu-
je w związku z ponoszonymi przez inwestora koszta-
mi utworzenia nowych miejsc pracy lub w związku 
z kosztami kwalifikowanymi inwestycji, w zależności 
od tego, która z kategorii kosztów jest wyższa . Wy-
płata środków następuje w miarę realizacji zobowią-
zań przez inwestora . Konkretna kwota dotacji jest 
wyliczana w zależności od sektora, wielkości nakła-
dów inwestycyjnych, liczby nowych miejsc pracy 
i regionu, przy czym szczegółowo ustalone kryteria 
premiują inwestycje w gałęziach zaawansowanych 
lub średniozaawansowanych technologicznie, duże, 
kapitałochłonne, wydatnie zwiększające zatrudnie-
nie, zwłaszcza osób z wyższym wykształceniem, zlo-
kalizowane w powiatach o wysokiej stopie bezrobo-
cia lub w słabiej rozwiniętych województwach 
wschodniej Polski . 

Nietrudno zauważyć, że warunki te są wobec sie-
bie konkurencyjne, tak jak sprzeczne bywają cele 
polityki regionalnej i cele polityki przemysłowej . 
Dlatego ostateczna ocena znaczenia projektu dla 
polskiej gospodarki, rzutująca na wybór beneficjen-
ta i wielkość przyznanej dotacji, jest wynikiem kom-
promisu między centralnymi urzędami odpowie-
dzialnymi za różne obszary życia gospodarczego 
(głównie Ministerstwa: Gospodarki, Finansów, Roz-
woju Regionalnego) . 

Trzecią formą wsparcia są będące w dyspozycji 
gmin ulgi w podatku od nieruchomości, który obciąża 
m .in . grunty i budynki wykorzystywane na cele gospo-
darcze . Maksymalne stawki określa co roku minister 
finansów, a poszczególne gminy ustalają ich wysokość, 
przy czym mają możliwość stosowania całkowitych lub 
częściowych zwolnień w opłatach11) . W ten sposób 
mogą konkurować ze sobą o inwestorów . Zwolnienia 
te, w odróżnieniu od ulg w podatku dochodowym, 
mają dla inwestorów konkretny wymiar finansowy . 

skuteczność zachęt dla Biz  
w ocenach polskich ekonomistów 

eakcje zagranicznych przedsiębiorstw na 
konkretne rodzaje zachęt inwestycyjnych 
stosowanych w Polsce nie stały się, o ile mi 

wiadomo, przedmiotem systematycznych analiz . 
O tym, czy były one w ogóle brane pod uwagę, można 
zorientować się jedynie pośrednio, dzięki wynikom 
badań warunków decydujących o atrakcyjności Polski 
(lub jej regionów) jako miejsca lokalizacji tych inwe-
stycji lub przy okazji badań motywów, jakimi kierowa-
li się zagraniczni przedsiębiorcy, podejmując działal-
ność w Polsce . 

Za pomocą modelu ekonometrycznego znaczenie 
czynników decydujących o zainteresowaniu inwesto-
rów zagranicznych 12 krajami Europy Środkowo- 
-Wschodniej w latach 1995–2007 porównywał W . 
Orłowski12) . Aby wyeliminować wpływ wielkości ryn-
ku wewnętrznego jako determinanty napływu BIZ, 
uwzględnił jedynie inwestycje zorientowane na 

PO 06 2011.indb   29 13/06/2011   14:00



30 przeglàd

eksport, traktując jako zmienną objaśnianą ich za-
sób w przeliczeniu na 1 mieszkańca . Wyniki estyma-
cji pokazały, że w badanym okresie żadna z testowa-
nych zmiennych o charakterze ekonomicznym nie 
była statystycznie istotna w krajach regionu, w tym 
w szczególności interesująca z naszego punktu wi-
dzenia skala obciążeń fiskalnych (pozostałe zmienne 
objaśniające to: jednostkowe koszty pracy i społecz-
na wydajność pracy, skala korupcji, poziom prawnej 
ochrony inwestycji, dystans od granicy UE15, stopa 
inflacji) . Jak podkreśla W . Orłowski, większe zna-
czenie od czynników wymiernych (warunki i koszty 
produkcji) miało wrażenie, jakie kraje tej części Eu-
ropy wywierały na zagranicznych inwestorach, czyli 
innymi słowy, ich wizerunek medialny . 

Modelem ekonometrycznym równowagi częścio-
wej posłużył się też A . Cieślik13), badając przyczyny 
przestrzennej koncentracji spółek z udziałem kapitału 
zagranicznego w Polsce . Zbudował go przy założeniu, 
że inwestorzy zagraniczni kierują się maksymalizacją 
zysku, na który wpływa przede wszystkim dostępność 
potencjalnych dostawców wyspecjalizowanych dóbr 
i usług pośrednich w regionie . Mogą oni rekrutować 

się zarówno spośród firm krajowych, jak i zagranicz-
nych . Wśród innych zmiennych skłaniających do na-
pływu BIZ uwzględnił ceny dóbr i usług finalnych, 
produktywność regionu i bodźce fiskalne, natomiast 
jak czynnik przeciwdziałający koncentracji – wyso-
kość kosztów produkcji . Wyniki kilkunastu warian-
tów estymacji dla 49 województw (dane za lata 
1993–1998) pokazały, że istnienie SSE było bądź 
czynnikiem statystycznie nieistotnym, bądź nawet 
zniechęcającym zagranicznych inwestorów . 

Podobne wyniki, niezgodne z teoretycznymi 
i intuicyjnymi oczekiwaniami, dały estymacje w no-
wym układzie administracyjnym na danych za lata 
1999–2003 . W efekcie tych badań uzasadnione wy-
daje się przypuszczenie, że SSE nie są istotnym 
czynnikiem przyciągającym BIZ do poszczególnych 
regionów Polski . 

Badania metodą ankietową są w Polsce o wiele 
popularniejsze niż z wykorzystaniem modeli ekono-
metrycznych . Przykłady znajdujące się w tabeli 
1 skłaniają do wniosku, że trudno z całą pewnością 
na ich podstawie ocenić faktyczne znaczenie zachęt 
inwestycyjnych . Nawet wyniki tego samego badania 

Tab. 1. Skuteczność zachęt dla napływu BIZ do Polski świetle badań empirycznych 

Nr i autor Lata Zakres Próba Wyniki 

1 . Wysokińska, 
Witkowska (a)

1995–1997 Motywy 
inwestowania  
w Polsce 

110 przedsiębiorstw  
z udziałem kapitału 
zagranicznego 

Zachęty inwestycyjne nie należały 
do głównych motywów 

2 . Różański (a) 1999–2002 Powody 
inwestowania  
w Polsce 

24 przedsiębiorstwa  
z udziałem kapitału 
zagranicznego, głównie 
z województwa łódzkiego 

Zachęty inwestycyjne nie odgrywały 
roli 

3 . Wysokińska, 
Witkowska (b) 

2001 Motywy 
inwestowania  
w Polsce

15 przedsiębiorstw  
z udziałem kapitału 
zagranicznego  
(forma case study) 

Zachęty inwestycyjne były ważne 
dla 42%, ale ich brak stanowił 
przeszkodę tylko dla 10% 
respondentów 

4 . PAIiIZ 2003 Bariery do 
inwestowania  
w Polsce 
i w gminach 

Synteza wielu opracowań Brak efektywnego systemu 
promocji i systemu zachęt 
inwestycyjnych zniechęcał 
inwestorów zagranicznych 

5 . Stawicka 2004 Atrakcyjność 
inwestycyjna Polski 

234 przedsiębiorstwa  
z udziałem kapitału 
zagranicznego

SSE były najmniej ważnym 
czynnikiem przy wyborze Polski 
jako miejsca lokalizacji projektu 

6 . Słomińska 2005/2006 Czynniki sprzyjające 
 i przeszkadzające 
BIZ w sektorze 
handlowym  
w Polsce 

a) przedsiębiorstwa: 309 
w 2005 r ., 400 w 2006 r .; 
b) gminy: 100 w 2005 r .; 
100 w 2006 r . 

a) brak zachęt inwestycyjnych nie 
był wymieniany wśród barier 
b) im gmina słabiej rozwinięta, 
tym większe znaczenie przypisuje 
SSE w przyciąganiu inwestorów 

7 . Różański (b) 2007–2008 Motywy inwestowania 
a) w kraju goszczącym 
b) w Polsce 
c) w województwie 
łódzkim 

301 przedsiębiorstw 
 z udziałem kapitału 
zagranicznego 
w województwie łódzkim 

a) ulgi fiskalne były najważniejszą 
determinantą lokalizacji, ale 
dotacje mało istotną 
b) istnienie SSE było mało istotne 
c) miejscowa SSE była mało istotna 

8 . Deloitte 2010 Ocena atrakcyjności 
14 SSE 

152 przedsiębiorstwa 
polskie i zagraniczne 

Około 68% respondentów, 
planując nowy projekt, ponownie 
zainwestowałoby w SSE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska rajem dla inwestorów?, PAIiIZ, Warszawa, listopad 2003; 
Z . WYSOKIńSKA, J . WITKOWSKA, Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, Wydawnictwo 
Uniwersytetu łódzkiego, łódź 2004; B . SłOMIńSKA, Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy 
terytorialne a rozwój rynków lokalnych, w: U . KłOSIEWICZ-GÓRECKA (red . nauk .), Zagraniczne inwestycje w handlu na 
rynkach lokalnych, PWE, Warszawa 2007; M . STAWICKA, Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu .Pl Wydawnictwa 
Fachowe, Warszawa 2008; J . RÓŻAńSKI, Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce . Rozwój . Finansowanie . Ocena, PWE, 
Warszawa 2010; DElOITTE, Przejściowa zadyszka…? Polskie SSE – okiem przedsiębiorcy, Warszawa, czerwiec 2010 .  
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nie zawsze sprawiają wrażenie ze sobą spójnych (np . 
badanie nr 3 i 7) . Mimo to z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa można twierdzić, że zachęty, w szczególno-
ści powołanie do życia SSE, najprawdopodobniej nie 
robią większego wrażenia na zagranicznych inwesto-
rach szukających miejsca dla swoich projektów w tej 
części Europy i na terytorium Polski, gdyż nadal 
kierują się oni innymi motywami . 

Oceniając wyniki z tabeli 1, trzeba pamiętać o ogra-
niczeniach obu metod badawczych . Model ekonome-
tryczny może wprawdzie być podstawą do generalizacji 
dzięki wykorzystaniu teorii lokalizacji, ale zmienne eg-
zogeniczne wyjaśniające napływ kapitału są z reguły 
bardzo zagregowane, co prowadzi do ogólnych wnio-
sków . Badanie ankietowe z kolei pozwala na uzyskanie 
bardzo szczegółowych informacji, natomiast opiera się 
na subiektywnych opiniach respondenta, mocno uza-
leżnionych od sposobu sformułowania pytania . Skut-
kiem są wnioski, które trudno uogólniać . 

Przy tych zastrzeżeniach uprawnione wydaje się 
twierdzenie, że rola, jaką odgrywają zachęty w sty-
mulowaniu napływu BIZ do Polski, jest jeszcze bar-
dzo słabo zbadana, choć zapewne niewielka . Z jed-
nej strony może to świadczyć o złej konstrukcji sto-
sowanych bodźców i przemawiać za ich modyfikacją, 
np . przeznaczeniem dodatkowych środków publicz-
nych czy zmianą kryteriów selekcji beneficjentów14) . 
Z drugiej strony, w świetle badań empirycznych zna-
nych z literatury zagranicznej, polskie doświadcze-
nia są tylko potwierdzeniem ogólnej prawidłowości, 
że główne znaczenie mają czynniki fundamentalne . 

wnioski końcowe 

achęty dla napływu BIZ nie mają w Polsce 
– formalnie – szczególnego charakteru i są 
dostępne na takich samych warunkach tak-

że dla inwestycji dokonywanych przez przedsiębior-
ców krajowych . To po pierwsze . Jest to ekonomicznie 
zdrowe rozwiązanie . Równe traktowanie pozwala 
uniknąć strat w alokacji zasobów, które powstawały-
by, gdyby projekty przynoszące społeczeństwu tę 
samą wartość dodaną były preferowane przez pań-
stwo w zależności od tego, skąd pochodzi kapitał . 

Faktyczna polityka zapewnia jednak projektom 
zagranicznym, uznanym przez władze za lepsze od 
krajowych, niewielkie preferencje w korzystaniu ze 
SSE i wyraźne uprzywilejowanie w dostępie do gran-
tów rządowych . Fakt, że wspieranie inwestorów od-
bywa się według z góry określonych zasad, ograni-
cza uznaniowość polityki w tym zakresie, a także 
w jakimś stopniu wyznacza granice możliwości naci-
sku ze strony dużych korporacji międzynarodowych 
uzależniających realizację projektu od uzyskania jak 
największej pomocy od państwa . 

Po drugie, zachęty dla inwestorów zagranicz-
nych składają się z dwóch zasadniczych komponen-
tów: fiskalnego i finansowego (granty, tańsze usłu-
gi publiczne) . Zachęty fiskalne oddziałują w więk-
szym stopniu na wyniki działalności operacyjnej, 
a tym samym powinny bardziej sprzyjać wydłuże-
niu obecności inwestora w Polsce . Zachęty finanso-
we z kolei silniej wpływają na ostateczną decyzję 
o wyborze Polski jako miejsca rozpoczęcia tej dzia-
łalności spośród innych lokalizacji w Europie Środ-
kowej . Ich atrakcyjność ma charakter względny, gdyż 
zależy od subsydiów stosowanych przez sąsiednie 

kraje, a nie od absolutnej wielkości grantu otrzymy-
wanego w Polsce . 

Komponent fiskalny i finansowy wzajemnie się 
uzupełniają i wzmacniają . Ma to w praktyce znacze-
nie głównie dla przyciągania dużych inwestorów . 
Wywołane przez zachęty ich zainteresowanie bywa 
jednak nietrwałe, o czym świadczy przykład firmy 
Philips, która po wykorzystaniu grantu odprzedała 
swój łódzki zakład innemu inwestorowi, rezygnując 
z realizacji ulg w podatku dochodowym . 

Po trzecie, oczekiwania wobec skuteczności zachęt 
w przyciąganiu BIZ nie powinny być nadmierne ze 
względu na skromne środki, które państwo przezna-
cza na ten cel . Dotacje, bezpośrednio odczuwalne 
w budżecie centralnym, stanowią ułamek jego pro-
centa, wartość ulg w podatku dochodowym w latach 
2005–2007 w SSE była prawdopodobnie zbliżona, 
a zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2011 r . 
mogą wynosić nie więcej niż 21,05 PlN/m2 od budyn-
ków i 0,80 PlN/m2 od gruntów15) . Tymczasem zachę-
ty mają w założeniu pełnić rolę instrumentu konwer-
gencji terytorialnej, a jednocześnie pogłębiać procesy 
specjalizacji przemysłowej i modernizacji gospodarki . 

Trudno sobie jednak wyobrazić, że regiony opóź-
nione w rozwoju, nieoferujące korzyści aglomeracji, 
za sprawą centralnie przyznawanych ulg podatko-
wych czy pomocy finansowej staną się interesują-
cym miejscem do podjęcia nowoczesnej produkcji, 
dającej dużą wartość dodaną, której oczekuje się od 
zagranicznego inwestora . Podobnie regionów tych 
nie stać na rezygnację z wpływów z lokalnego podat-
ku od nieruchomości i przyznawanie na własny ra-
chunek preferencji inwestorom . Będą więc one rów-
nież na tym polu przegrywać konkurencję z regiona-
mi bardziej zamożnymi . Stosowanie subsydiów 
w obecnym kształcie może zatem przynieść skutki 
odwrotne od oczekiwanych w zakresie zmniejszania 
terytorialnych różnic rozwojowych . 

Trzeba sobie też zdawać sprawę, że w słabym 
środowisku biznesowym nie powstaną pozytywne 
efekty zewnętrzne generowane przez BIZ, a wobec 
tego z ogólnoekonomicznego punktu widzenia bar-
dziej sensowne jest kierowanie zagranicznego kapi-
tału do regionów lepiej rozwiniętych, w których np . 
łatwiej o znalezienie lokalnych kooperantów potra-
fiących sprostać wymogom współpracy z międzyna-
rodowymi korporacjami . Dlatego, jeśli celem ma być 
przyspieszenie wzrostu i modernizacji całej gospo-
darki, wątpliwe wydaje się zachęcanie inwestorów 
zagranicznych, aby wybierali obszary, których uni-
kają także polscy przedsiębiorcy . 

Z drugiej strony, przy tak znacznej liczbie sekto-
rów priorytetowych i niewielkich środkach przezna-
czonych na dotacje, wspieranie przez państwo roz-
woju specjalizacji wcześniej wybranych przez rynek 
(np . przemysł samochodowy) nie ma dużego znacze-
nia, a wykreowanie nowych gałęzi, mogących zaist-
nieć w międzynarodowym otoczeniu, wydaje się 
wręcz nieprawdopodobne . Zachęty dla inwestorów 
zagranicznych nie zastąpią zatem ani polityki regio-
nalnej, ani polityki przemysłowej, gdyż mogą być tyl-
ko ich drobnym uzupełnieniem . 

Po czwarte wreszcie, charakterystyczne jest, że 
rząd nie ma wiarygodnej informacji o efektywności 
stosowanych przez siebie zachęt dla inwestorów za-
granicznych . Według cytowanego wyżej raportu Naj-
wyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Gospodarki 
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nadzorujące działalność SSE nie prowadzi żadnego 
rachunku ekonomicznego udzielanej w nich pomocy 
publicznej . Jedynymi miernikami korzyści są wielkość 
zatrudnienia i wielkość nakładów inwestycyjnych, 
a po stronie kosztów – wartość ulg podatkowych 
i koszty wybudowania infrastruktury . Nie wiadomo 
jednak, jaka część tak ujmowanych kosztów i korzyści 
przypada na podmioty krajowe, a jaka na zagraniczne .

Z kolei System wymienia, oprócz efektów w po-
staci liczby „przyciągniętych” za sprawą BIZ nowych 
miejsc pracy i wielkości poczynionych nakładów in-
westycyjnych, także przewidywane wpływy do bu-
dżetu państwa i budżetów jednostek terytorialnych, 
w tym dochody z podatków CIT i PIT . Zaskakuje jed-
nak fakt, że kwoty te opierają się na szacunkach do-
starczonych przez samych inwestorów, a nie na wła-
snych wyliczeniach resortu . 

Najprawdopodobniej obecne rozwiązania ze 
względu na zakres podmiotowy i ograniczoną skalę 
są dobrobytowo neutralne – ani zbytnio nie szko-
dzą, ani nie dają wielu korzyści polskiej gospodarce . 
Tym niemniej stosowanie zachęt inwestycyjnych 
w celu zwiększenia obecności BIZ w Polsce ma swo-
ich przekonanych zwolenników i krytyków, zarówno 
wśród ekonomistów, jak i w rządzie . Różnice zdań 
ujawniły się pod wpływem kryzysu finansów publicz-
nych16) . Merytoryczne rozstrzygnięcie sporu wyma-
gałoby uprzedniego poznania skutków tego instru-
mentu . Ekonomiści mają tu wiele do nadrobienia, 
ale niczego nie osiągną bez danych, które powinny 
gromadzić i udostępniać państwowe instytucje . 

prof . dr hab . Janusz Świerkocki 
Katedra Wymiany Międzynarodowej 

Uniwersytetu łódzkiego 
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Summary 
The article aims to present and evaluate the incentives for 
attracting foreign direct investors to Poland . They are entit-
led to the same benefits from public aid in a framework of 
general investment policy as their Polish competitors, since 
Poland does not differentiate the incentive tools on the basis 
of geographical origins of capital . Although various instru-
ments are available the most attractive seem to be special 
economic zones, grants from central government and pro-
perty tax reliefs from local authorities . In these cases foreign 
investors can count on some special treatment, as a matter 
of state policy . Unlike in other countries Polish economists 
have never systematically analyzed the various effects such 
incentives may have on behavior of foreign direct investors . 
Indirectly we can only draw vague conclusions on their  
effectiveness in attracting the volume of capital . It seems 
that incentives were of secondary importance when compa-
red with the basic fundamentals of Polish economy, and that 
their economic effects were probably neutral for Poland . 
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struktura wynagrodzenia  
i jej determinanty  
   
Zofia Sekuła

wprowadzenie 

imo że pieniądze same w sobie nie mają 
znaczenia, to za ich pomocą można realizo-
wać różne potrzeby . Stanowią one po-

wszechną i najbardziej oczywistą formę wynagradza-
nia1) . Wynagrodzenie pracownika jest atrakcyjne, 
gdy uwzględnia różnorodne rodzaje nagród, ponie-
waż pracownicy preferują różne bodźce materialne2) . 
Każdy bodziec płacowy spełnia inne cele i stanowi 
przekaźnik informacji, co dla pracodawcy jest ważne 
w wykonywaniu pracy – kompetencje, postawy, zacho-
wania, rezultaty pracy3) . 

istota i klasyfikacja składników płac 

warunkowania związane z pracą i jej wyko-
nywaniem są złożone w większości organi-
zacji, co sprawia, że trudno jest wynagra-

dzać pracowników, stosując tylko jeden składnik pła-
cy . Typowe składniki płac mogące wystąpić niemal 
w każdej organizacji zostały uregulowane w kodek-
sie pracy . 

Na wynagrodzenie otrzymywane przez pracowni-
ka mają wpływ różne czynniki, w szczególności zwią-
zane z trudnością, wynikami pracy, stażem pracy 
oraz czynniki o charakterze socjalnym . Nie można 
arbitralnie założyć optymalnego, sztywnego katalogu 
składników płac jako wzorcowego . W dużych organi-
zacjach zauważalne jest stosowanie większej liczby 
składników płac, co może być uzasadnione meryto-
rycznie . Inną determinantą mającą wpływ na rodzaj 
i liczbę składników płac jest przynależność organiza-
cji do sfery produkcji materialnej lub niematerialnej . 
W sferze budżetowej istnieje większa jednolitość 
w zakresie składników płac i zasad ich przyznawa-
nia, w przeciwieństwie do organizacji gospodarczych . 

Rodzaje składników oraz ich udział w całkowi-
tym wynagradzaniu stanowią strukturę wynagro-
dzenia, którą można badać w skali całej organizacji 
i grup pracowniczych . Robotnicy mogą być motywo-
wani za pracę innymi składnikami płac niż pozosta-
łe grupy, np . specjaliści czy kierownicy . W struktu-
rze płacy obowiązującej dla całej organizacji wystąpi 
zatem większa liczba składników płac niż w przy-
padku poszczególnych grup pracowniczych, a ponad-
to udział procentowy tych samych składników nie 
musi być identyczny . 

Struktura płacy nie jest stabilna ani łatwo 
uchwytna . Występuje w dwóch wymiarach – jako 
postulowana i rzeczywista . Postulowana struktura 

płacy wynika z rozwiązań przyjętych w systemie wy-
nagradzania oraz wykonywania pracy w normalnym 
wymiarze czasu bez szczególnych zakłóceń4) . Rzeczy-
wista struktura płacy zazwyczaj różni się od podsta-
wowej i zależy od okresu przyjętego do jej ustalenia 
według danych statystycznych, dotyczących wypłaco-
nych wynagrodzeń (list płac) za okres miesiąca, 
kwartału, półrocza czy roku . Dynamiczna struktura 
płacy jest zdeterminowana czynnikami i uwarunko-
waniami, jakie występują w danym okresie w proce-
sach pracy organizacji . Typowymi uwarunkowania-
mi są: podaż pracy w danym okresie i potrzeba jej 
wykonywania w godzinach normalnych i ponadwy-
miarowych i/lub szczególnych warunkach i porach 
dnia, zakłócenia w działalności organizacji, okreso-
wość wypłacania niektórych składników (np . nagro-
dy jubileuszowe, nagrody efektywnościowe) . 

Przy projektowaniu systemu wynagradzania or-
ganizacje rzadko symulują postulowaną strukturę 
płacy, częściej określają proporcje stosowania rucho-
mych składników płac – premii, nagród w relacji do 
płacy zasadniczej . Udział pozostałych składników 
płac, poza wymienionymi, jest zdecydowanie trud-
niejszy do ustalenia ze względu na zmienność ich 
uwarunkowań, takich jak czas pracy, pora wykony-
wanej pracy, zakłócenia w produkcji, staż pracy, po-
dróże służbowe i inne . 

Ze względu na różnorodność i cele, jakie mają re-
alizować, różnie klasyfikuje się składniki płac . We 
Francji wyróżnia się trzy grupy składników płac5):
zz płace parytetowe (zasadnicze) za trudność pracy 

na stanowisku, indeksowane w miarę wzrostu kosz-
tów utrzymania, 
zz płace indywidualne zależne od indywidualnego 

wkładu pracownika (czas pracy, wydajność), 
zz premie zespołowe i/lub udział w zysku, 
zz płace związane z uwarunkowaniami pracy lub 

specjalnymi kryteriami – szkodliwość pracy, koszty 
przemieszczania i rozwoju zawodowego, odzieży 
ochronnej, korzyści w naturze, świadczenia socjalne, 
zz prawo do uprzywilejowanego zakupu i posiada-

nia udziałów lub akcji . 
Powyższa klasyfikacja uwzględnia składniki płac 

i świadczeń składające się na dochody z pracy w sze-
rokim rozumieniu . Występują tu składniki należne za 
trudność, za wkład i wyniki oraz składniki o charak-
terze świadczeniowym i dochody odroczone w czasie . 

W Niemczech do szeroko rozumianych składni-
ków wynagrodzenia zalicza się6): 
zz taryfową płacę zasadniczą (ma tu znaczenie war-

tościowanie pracy), ,
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zz dodatki za ponadprzeciętną wydajność (5%) przy-
znawane po sześciu miesiącach osiągania wyższej wy-
dajności od przeciętnej, premie indywidualne lub gru-
powe do 30% płacy zasadniczej; dodatki za wydajność 
oparte są na skomplikowanej procedurze oceny pracy 
pracownika, 
zz udziały w wynikach organizacji (zysku lub docho-

dach) oraz udziały w kapitale własnym/obcym, 
zz świadczenia, które dzielą się na: 
√ ustawowe, do których należą ubezpieczenia 

emerytalne, chorobowe, na wypadek bezrobocia, wy-
padkowe, chorobowe i opiekuńcze; 

√ taryfowe wynikające z obowiązującego układu 
zbiorowego pracy, składniki związane z warunkami 
pracy, wynagrodzenia i ekwiwalenty za urlopy wypo-
czynkowe, wynagrodzenie dla racjonalizatorów i za 
urlopy szkoleniowe; 

√ dobrowolne – w naturze i pieniądzu przyznawane 
pracownikom i ich rodzinom oraz byłym pracownikom . 

Jacukowicz porządkuje strukturę wynagrodzeń we-
dług czterech grup, wyróżniając poniższe składniki 
płac7): 
zz ustawowe, do których należą ubezpieczenia eme-

rytalne, chorobowe, na wypadek bezrobocia, wypad-
kowe, chorobowe i opiekuńcze; 
zz związane z wymaganiami i efektami (płaca za-

sadnicza, premie, nagrody, dodatki za wydajność); 
zz związane z czasem pracy (wynagrodzenie za go-

dziny nadliczbowe, pracę w nocy, zmianowość); 
zz związane z warunkami pracy (dodatki szkodliwe, 

za prace niebezpieczne, uciążliwość); 
zz związane z długoletnim zatrudnieniem (dodatki 

za staż pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy eme-
rytalno-rentowe, udział we własności i inne) . 

Martan klasyfikuje składniki w relacji do procesu 
pracy i zatrudnienia w sposób następujący8): 
zz wynagrodzenie w ramach stosunku pracy (płace 

zasadnicze, premie regulaminowe oraz wynagrodze-
nia za przekroczenie norm); 
zz wynagrodzenie za warunki pracy (dodatki funkcyj-

ne, brygadzistowskie, za prace szkodliwe, niebezpiecz-
ne i uciążliwe, za pracę w nocy, dodatki służbowe i wy-
nagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych), 
zz wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (za 

niezawinione przez pracownika przestoje, urlopy, za 
czas choroby, za wszystkie należne pracownikowi 
przerwy według kodeksu pracy), 
zz inne składniki wynagrodzenia (premie specjalne, 

nagrody jubileuszowe, 13 . i 14 . pensje z zysku, od-
prawy emerytalno-rentowe, wynagrodzenia niewcho-
dzące w zakres obowiązków pracownika), 
zz udział w wynikach firmy (wszystkich lub niektó-

rych grup pracowników), 
zz zakładowe świadczenia socjalne w ramach i poza 

funduszem socjalnym . 
Powyższe przykłady klasyfikacji wykazują dużą 

zależność od tradycji wynagradzania ukształtowanej 
w poszczególnych krajach oraz niejednoznaczność 
wynikającą z odrębności poglądów jej autorów . Za-
uważyć przy tym można brak rozgraniczeń między 
płacą a szeroko rozumianym dochodem z pracy, co 
powoduje, że jeden i ten sam składnik (głównie 
o charakterze świadczeniowym) zaliczany jest do pła-
cy lub dochodu z pracy (w zależności od autora) . 
Utrudnia to prowadzenie jednolitej statystyki płac 
w krajach Unii Europejskiej . 

Precyzyjna klasyfikacja składników płac według 
jednoznacznych kryteriów jest złożona, ponieważ 

Formy  
płac  

Wartościowanie  
i taryfikacja pracy  

Pożądana  
efektywność pracy  

Efektywność 
ponadprzeciętna  

Zasady, kryteria i formy  
oceniania efektywności pracowników  

Składniki płac za trudność i efektywność pracy  

Kodeks pracy  Zakładowe regulacje 
wynagradzania 
pracowników  

Składniki płac za uwarunkowania i staż pracy  

S T R U K T U R A  P Ł A C Y   

Ogólnokrajowe 
regulacje  

Zakładowe regulacje  

Świadczenia  

Rys. 1. Grupy składników w strukturze płacy 

Źródło: opracowanie własne . 
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wynagrodzenia pracowników są uzależnione od wie-
lu czynników, takich jak9): 
zz rodzaj pracy, 
zz zakres odpowiedzialności i samodzielności decy-

zyjnej, 
zz płace rynkowe, 
zz dostępność kandydatów, 
zz dotychczasowe praktyki i tendencje, 
zz osiągane wyniki i możliwości finansowe . 

Na podstawie analizy klasyfikacji w literaturze 
przedmiotu, także własnej10), użyteczne jest grupo-
wanie składników płac, przy uwzględnieniu trzech 
kryteriów – trudności i efektywności pracy, uwarun-
kowań i stażu pracy oraz świadczeń (rysunek 1) . 

lista składników płac w poszczególnych grupach 
jest otwarta . W każdej grupie wyróżnić można 
składniki typowe, które będą występować zawsze 
oraz składniki pozostałe o różnej częstotliwości wy-
stępowania (tabela 1) . 

W poszczególnych organizacjach mogą oczywi-
ście występować inne składniki płac niż podano 
w tabeli, np . dobrowolne formy świadczeń dla ogółu 
pracowników mogą dotyczyć finansowania przez 
pracodawcę dodatkowych ubezpieczeń emerytal-
nych, dodatkowych urlopów . 

Determinanty struktury płacy 

ynagrodzenie otrzymywane przez pracowni-
ka nie zależy wyłącznie od trudności  
i efektywności pracy . Musi uwzględniać 

aspekt socjalny, aby przeciwdziałać destabilizacji do-
chodowej pracownika, znajdującego się w różnych 
sytuacjach dopuszczalnych ustawowo w zatrudnie-
niu . Z punktu widzenia obligatoryjności wszystkie 
składniki płac dzielą się na dwie grupy: 
zz prawnie zagwarantowane, które każda organiza-

cja musi stosować, jeżeli zostaną spełnione niezbęd-
ne wymogi i warunki (tabela 1); 
zz fakultatywne, których wprowadzanie zależy od 

uznania danej organizacji . 
Punktem wyjścia do tworzenia racjonalnej struk-

tury płacy jest analiza cech pracy i uwarunkowań 
podlegających wynagradzaniu . Są to najczęściej: 
zz aspekty trudności pracy, 
zz wyznaczniki efektywności pracy, 
zz pożądane postawy i zachowania, 
zz wymogi zachowania bezpieczeństwa socjalnego 

pracowników (orientacja społeczna), 
zz wymóg czasu pracy i staż pracy . 

Każdy ze składników płac powinien mieć uzasad-
nienie merytoryczne, a w przypadku obligatoryj-
nych także uzasadnienie prawne . Uzasadnienie me-
rytoryczne dotyczy oceny znaczenia danego składni-
ka z punktu widzenia organizacji i pracownika . Or-
ganizacja w ogólności uważa za celowe i korzystne 
stosowanie składników płac motywujących do: 
zz ciągłej poprawy wyników ekonomicznych i pro-

duktywności pracy, 
zz techniczno-organizacyjnych usprawnień procesów 

pracy wpływających na większą skuteczność pracy, 
zz niezbędnego rozwoju zawodowego pracowników 

i nabywania pożądanych kompetencji . 
O prawidłowej strukturze płacy decyduje dobór 

takich składników płac, które według opinii pracow-
ników, razem i pojedynczo stanowią skuteczne bodźce 
do motywowania i jednocześnie przyczyniają się do 

realizacji celów cząstkowych i ogólnych wyznaczo-
nych przez organizację . Główne determinanty płacy 
wynikają z trudności pracy . Wiele organizacji wybiera 
do jej oceny jedynie pewne kryteria, np . wykształce-
nie, staż pracy i uprawnienia . W takich przypad-
kach do opłacania trudności pracy nie wystarczy tyl-
ko płaca zasadnicza . 

Efektywność pracy jest bardziej zmienna niż 
trudność pracy, ponieważ dotyczy różnych okresów 
i różnych pracowników . Efektywność ma wymiar ilo-
ściowy i jakościowy, w niektórych przypadkach wy-
miary te przenikają się i wzajemnie warunkują . Efek-
ty ilościowe to wszystkie efekty mierzalne, takie jak 
pracochłonność zrealizowanych zadań, stopień wyko-
nania norm pracy, oszczędność czasu pracy przezna-
czonego na realizację zadań, liczba i wartość wyko-
nanych sztuk czy sprzedanych produktów, oszczęd-
ność nakładów i kosztów pracy i inne . Ilość wykona-
nej pracy ma bezpośredni wpływ na wydajność . 

Trzecią grupą czynników o zróżnicowanym zna-
czeniu są postawy i zachowania . Na pewnych stano-
wiskach określone zachowania przyczyniają się do 
skuteczności pracy i kształtowania pożądanego wi-
zerunku organizacji . Oprócz przestrzegania konkret-
nych procedur, w zachowaniach pracowników ważne 
są: innowacyjność i kreatywność, zdolność do podej-
mowania korzystnych decyzji w zależności od sytu-
acji, umiejętność i elastyczność koordynowania prac 
oraz współpracy i współdziałania z innymi, otwar-
tość w dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i umie-
jętnościami, zdolności dostosowania się do zmian 
zachodzących w wewnętrznym i zewnętrznym środo-
wisku danej organizacji i inne . Zachowania pracow-
ników mają częściowo związek z trudnością pracy, 
częściowo z końcowymi wynikami pracowników . 
Mogą być uwzględnianie przy stosowaniu takich 
składników płac, jak: płaca zasadnicza, dodatek 
funkcyjny, premie i nagrody . 

Wykonywanie pracy wymaga organizowania jej 
w systemie jedno- i wielozmianowym, w ruchu cią-
głym, przerywanym czasie pracy i innych formach, 
a także stosowania godzin nadliczbowych . W proce-
sach pracy mogą występować zakłócenia z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy – przestoje, awarie, 
przy gotowości pracownika . Kodeks pracy określa 
katalog płatnych przerw w pracy oraz limituje dolną 
granicę wynagrodzenia za tego rodzaju przerwy . 

Swoboda kształtowania struktury płacy zależy od 
tego, czy organizacja należy do sfery produkcji mate-
rialnej czy budżetowej . W sferze budżetowej, ze wzglę-
du na odgórny przydział środków na wynagrodzenia, 
a także limitowanie etatów, istnieją bardzo ograni-
czone możliwości w zakresie stosowania innych wy-
sokości i składników płac niż wynika to z regulacji 
państwowych . Większy zakres swobody mają organi-
zacje gospodarcze, które według uznania i potrzeb 
wewnętrznych mogą wprowadzać składniki pozako-
deksowe, np . dodatek za stopień zawodowy . Podobnie 
jak w sferze budżetowej, nie zauważa się tu jednak 
jednolitej tendencji do poszerzania katalogu składni-
ków płac . Małe i średnie firmy prywatne ograniczają 
katalog składników do składników kodeksowych . 

W ogólności organizacje gospodarcze mają na-
stępujący obszar swobody w kształtowaniu struktu-
ry płacy: 
zz mogą stosować według własnych rozwiązań do-

wolną liczbę składników pozakodeksowych płac; ,
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Tab. 1. Składniki płac w strukturze wynagrodzenia 

Kategoria 
składnika Rodzaj składnika 

Częstotliwość 
występowania  

w organizacjach 

Wymóg stosowania 
według kodeksu 
pracy i innych 

regulacji 
państwowych 

A. Za trudność  
i efektywność 
pracy

1 . Płaca zasadnicza zawsze tak

2 . Dodatek funkcyjny bardzo często nie

3 . Dodatek za prace w warunkach szkodliwych, 
uciążliwych i niebezpiecznych 

dość często nie

4 . Dodatki specjalne bardzo często nie

5 . Różne formy premii w większości nie

6 . Trzynaste pensje (nagrody roczne) częściej niż rzadziej tak – sfera 
budżetowa,
nie – sfera produkcji 
materialnej

7 . Nagrody z zysku wybiórczo nie

8 . Nagrody, premie za szczególne osiągnięcia 
pracownika 

wybiórczo nie

B. Za 
uwarunkowania 
i staż pracy 

1 . Dodatek za pracę w porze nocnej bardzo często tak

2 . Dodatek za pracę zmianową bardzo rzadko nie

3 . Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
niedziele i święta i dni wolne od pracy 

bardzo często tak

4 . Wynagrodzenia za przestój rzadziej niż częściej – 
sfera produkcji materialnej

tak

5 . Wynagrodzenia za czas dyżuru raczej rzadko tak

6 . Wynagrodzenia związane  
z przerywanym czasem pracy

rzadko – niektóre zawody tak

7 . Dodatek za staż pracy zawsze – sfera budżetowa
rzadko – sfera produkcji 
materialnej

tak

nie

8 . Nagroda jubileuszowa zawsze – sfera budżetowa
rzadko – sfera produkcji 
materialnej

tak

nie

9 . Dodatek wyrównawczy do najniższego 
wynagrodzenia

rzadko tak

C. Świadczenia 
1 . Wynagrodzenia za czas choroby zawsze tak

2 . Świadczenia ZUS chorobowe za okres zwolnień 
lekarskich powyżej 33 dni 

w różnej skali tak

3 . Odprawy emerytalno-rentowe z różnym nasileniem 
w czasie

tak

4 . Odprawy z tytułu zwolnień  
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 

ogólnie rzadko ale częściej  
w sferze produkcji 
materialnej 

5 . Dodatek wyrównawczy z tytułu przeniesienia 
do niżej płatnej pracy 

bardzo rzadko tak

6 . Dodatkowe wynagrodzenia urlopowe bardzo rzadko nie

7 . Pakiety wyposażeniowe dla dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym 

bardzo rzadko nie

8 . Świadczenia rzeczowe i pieniężne wynikające  
z przywilejów branżowych i kart pracowniczych 

rzadko ponadzakładowe 
układy zbiorowe

9 . Dobrowolne formy świadczeń dla ogółu 
pracowników 

rzadko nie

10 . Dobrowolne formy świadczeń dla niektórych 
grup pracowników 

rzadko nie

11 . Wynagrodzenia za ustawowo należne dni 
wolne i przerwy pracy 

ogólnie rzadko tak 

Źródło: opracowanie własne .
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Ograniczenia stosowania mało 
motywacyjnych składników płac  

Częstotliwość stosowania 
składników płac  

Rodzaje składników płac  Waga składników płac  

Rys. 2. Czynniki mające wpływ na strukturę płacy 
Źródło: opracowanie własne .

zz mogą ustalać bardziej korzystne zasady wynagra-
dzania wszystkich lub niektórych kodeksowych 
składników płac; 
zz mogą stosować korzystniejsze zasady ustalania 

wysokości składników za trudność i efektywność 
pracy, a mniej korzystne pozostałych składników  
– zwłaszcza niektórych świadczeń . 

Każda organizacja powinna poszukiwać rozwią-
zań prowadzących do optymalnej w danych warun-
kach struktury płacy, uwzględniając poniższe deter-
minanty (rysunek 2) . 

W kształtowaniu motywacyjnej struktury płacy 
należy poddać analizie: 
zz cele składników płac, 
zz potrzebę stosowania pozakodeksowych składników 

płac, 
zz znaczenie danego składnika płac w strukturze 

wynagrodzenia, 
zz relacje między stałymi i zmiennymi składnikami 

płac, 
zz stosowanie wynagrodzeń rzeczowych, 
zz potrzebę stosowania korzystniejszych zasad dla 

kodeksowych składników płac . 
Uzyskanie pełnego obrazu wymaga zebrania opi-

nii od pracowników i kierownictwa organizacji . Jak 
dowodzi praktyka negocjacji, poglądy pracodawców 
i związków zawodowych, dotyczące struktury płacy, 
są rozbieżne . Organizacje związkowe dążą do docho-
dowej stabilizacji płacy, akceptują zatem wszystkie 
stałe składniki płac . Pracodawcom zależy natomiast 
na ograniczeniu liczby składników płacy zasadniczej 
oraz zmiennych premii i nagród uzależnianych od 
efektywności pracy . W praktyce struktura płacy sta-
nowi kompromis, w większym lub mniejszym stop-
niu uwzględniający cele motywacyjnej i dochodowej 
funkcji płac, a w konsekwencji funkcji kosztowej . 

Rozbudowana struktura płacy występuje w przy-
padku stosowania dużej liczby składników płac, na 
przykład dziesięciu, dwunastu i więcej . Duża liczba 
składników płac rozmywa strukturę płacy . Nie moż-
na też sztywno ustalić wagi dla poszczególnych 
składników w postaci stałego procentowego udziału 
w całkowitym wynagrodzeniu . Najbardziej korzystne 
wielkości i zasady powinny być stosowane w odnie-
sieniu do składników płac za trudność i efektywność 
pracy (płaca zasadnicza, premie, nagrody, dodatki 
stałe lub okresowe związane z rodzajem pracy) . 

Nie ma wyraźnych zaleceń do określania procento-
wych relacji między stałymi i zmiennymi składnikami 
płac czy wymienionymi wcześniej grupami . Niektórzy 

pracodawcy wyrażają pogląd, że 
do motywowania pracowników 
niezbędne jest stosowanie zmien-
nych składników płac (premie, 
nagrody) w podobnej wysokości 
co płaca zasadnicza, np . w relacji 
50 do 50 . Wydaje się, że przy du-
żej złożoności motywowania pra-
cowników, pogląd taki jest mało 
racjonalny . Praktyka wskazuje, 
że w wielu małych firmach pro-
dukcyjnych stosuje się systemy 
wynagradzania o niskiej płacy za-
sadniczej, przy obietnicy premii 

przekraczającej poziom tej płacy . Wymogiem jest speł-
nienie przez pracownika bardzo wysokich, mało real-
nych wymagań . Struktura płacy z dużym udziałem 
zmiennych składników płac może nie tylko demotywo-
wać, ale osłabić wydajność i prowadzić do konfliktów 
w przypadku zbyt wysokich, mało realnych wymagań . 

Obecne tendencje, dotyczące struktury płacy, 
zmierzają w kierunku innowacyjnego kształtowania 
hierarchii płac zasadniczych przez stosowanie róż-
nych metod wartościowania pracy, przywiązywanie 
dużej wagi do opłacania zbiorowych i indywidual-
nych efektów pracy – wydajnościowych i oszczędno-
ściowych11) oraz doboru atrakcyjniejszych nagród 
rzeczowych w zależności od rodzaju stanowiska, 
a nawet preferencji samych zatrudnionych – głów-
nie na stanowiskach kierowniczych . 

dr Zofia Sekuła
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

Politechnika Wrocławska 
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Summary 
In the paper the essence of remuneration structure and va-
rious authors classifications of components of salaries and 
wages were presented . On the basis of research of remunera-
tion systems applied in practice, the author proposes its own 
grouping and classification of remuneration structure compo-
nents . The factors that influence shaping a remuneration 
structure and its motivational aspect are discussed as well .
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wpływ kultury jakości  
na funkcjonowanie organizacji 
   
Wiesław Łukasiński

wprowadzenie 

ynamiczne i złożone otoczenie sprawia, że 
organizacje muszą elastycznie dostosowy-
wać się do zmian w nim zachodzących . Nie-

zbędne staje się posiadanie kompetencji pozwalają-
cych na wykorzystywanie pojawiających się okazji 
i unikanie zagrożeń, co pomoże zachować efektyw-
ność działania, konkurencyjność, zdolność rozwo-
jową . Takie zachowanie zwiększa szansę na dostoso-
wanie się do dzisiejszej rzeczywistości, preferującej 
sposób myślenia charakterystyczny dla gospodarki 
bazującej na wiedzy . W celu zwiększenia sprawności 
tego działania należy zoptymalizować zaangażowa-
nie (umotywowanie) człowieka, aby zaakceptował 
i aktywnie uczestniczył w organizacyjnym uczeniu 
się, co warunkuje jego systematyczny rozwój (prze-
mianę) oraz umożliwia racjonalną implementację 
innowacyjnych koncepcji zarządzania, zwiększają-
cych poziom akceptacji dla nowych uwarunkowań 
gospodarczych, „zasad i konfiguracji więzi społecz-
nych, systemu sprawowania władzy, uwarunkowań 
technologicznych oraz norm kulturowych” [19] 
i zwiększa skuteczność zdobywania zasobów warun-
kujących realizację celu . Uznając organizację za 
„system otwarty, prowadzący wymianę energii 
i informacji z otoczeniem” [10], należy zaakceptować 
fakt, że o możliwości wypracowania przez niego prze-
wagi konkurencyjnej mogą decydować zasoby, które 
warunkują optymalne zintegrowanie, zharmonizowa-
nie, wykorzystanie czynników o charakterze tech-
nicznym, ekonomicznym, psychologicznym oraz 
socjologicznym . Wydaje się, że to wykreowana 
w organizacji kultura ma bezpośredni wpływ na 
jakość procesu przetwarzania wejść (materiały, kapi-
tał, energia, personel, informacje itd .) w wyjścia 
(produkty) [8] . Obecnie powszechnie za czynnik 
obiektywny w ocenie uznaje się jakość, która stanowi 
jedną z podstawowych kategorii decydujących o stop-
niu konkurencyjności organizacji . Zatem to kultura 
jakości może wpłynąć na wzrost skuteczności i efek-
tywności organizacji rozumianej jako uporządko-
wany, otwarty społeczno-techniczny system, realizu-
jący określone cele i zadania . Filozofia jakości zwięk-
sza poziom wzajemnego zrozumienia, zaufania, lojal-
ności, dążąc do sprawiedliwości, etyki i moralności 
w nawiązywanych relacjach, dając szansę na skuteczną 
wymianę informacji . Celem artykułu jest ukazanie 
znaczenia kultury jakości w zoptymalizowaniu spraw-
ności procesu zarządzania, co umożliwia zachowanie 

elastyczności w dostosowaniu istniejącej struktury 
do obranej strategii, która uwzględnia zmiany, sta-
nowiące wyzwania i decydujące o możliwościach 
funkcjonowania i rozwoju organizacji . 

istota kultury organizacyjnej 

nterdyscyplinarność i brak jednoznacznej 
interpretacji roli kultury organizacyjnej 
w procesie zarządzania sprawia, że temat 

ten budzi zainteresowanie świata nauki i gospo-
darki . W teorii o społeczeństwie organizacyjnym, 
organizacja postrzegana jest jako wytwór kultury 
będący efektem rozwoju społeczeństwa, stylu życia, 
istotnych dla niego wartości [12] . Teoria ta odzwier-
ciedliła się w racjonalności działania i wytworzyła 
zbiór zasad organizacyjnego postępowania, pozosta-
wiając społeczeństwu funkcję oceniającą . Istnieje 
również nurt teorii bazującej na narodowych stylach 
zarządzania, gdzie organizacja jest uznana za swo-
isty układ odniesienia, pozwalający na zrozumienie 
ogólnego przebiegu występujących w niej procesów 
[9], w której kulturę cechuje brak możliwości mody-
fikowania, niemniej sama może oddziaływać na funk-
cjonowanie organizacji . Zatem kulturę organizacyjną 
można postrzegać jako zwyczajowy i tradycyjny 
sposób myślenia popierany przez członków organiza-
cji . Wspólnie wypracowany model postępowania 
i zachowania charakteryzuje organizację i stanowi 
wyzwanie dla nowych jej członków, którzy muszą się 
go nauczyć, aby zostać zaakceptowanymi [7] . 

Kultura organizacyjna to wynik połączenia tego, 
co można bezpośrednio zaobserwować, np . wzory 
zachowań, symbole materialne, język – z tym, co jest 
przeżywane wspólnie przez członków organizacji [3] . 
Jest postrzegana jako zbiorowe zaprogramowanie 
pamięci, różnicujące organizacje poprzez odzwiercie-
dlenie ich historii, ukazanie charakterystycznych 
rytuałów, symboli [6] . Zatem stanowi „zespół norm, 
wartości, wzorców, zachowania, mitów, symboli oraz 
wytworów materialnych określających specyficzne 
postawy i przekonania oraz zachowania członków 
organizacji” [11] i jest rozumiana jako „system 
sądów, będących charakterystycznymi kluczami do 
oceny członków grupy z punktu widzenia ich przy-
datności (wartości) organizacyjnej” [16] . W kulturze 
organizacyjnej można wyodrębnić poziom artefak-
tów i wytworów (językowych, behawioralnych, fizycz-
nych), wartości i ideologii (normy, zalecenia, zasady) 
oraz założeń, przesłanek, co sprzyja zachowaniu 
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,

zwartości organizacji . Takie działanie pozwala człon-
kom organizacji na zachowanie poczucia przynależ-
ności, tożsamości i współodpowiedzialności za jakość 
kształtowania rzeczywistości [13] . 

Celem kultury organizacyjnej staje się zintegro-
wanie systemów [15]: z społecznego (zbiór przeko-
nań, zachowań) z technicznego (technika, infra-
struktura, inwestycje) oraz z zarządzania . Takie 
postępowanie sprzyja wytworzeniu warunków pracy 
umożliwiających zweryfikowanie wiedzy niezbędnej 
do zachowania sprawności procesu zarządzania ryzy-
kiem, co warunkuje skuteczność zidentyfikowania 
zagrożeń i podjęcia odpowiedzi na nie . Wydaje się, 
że kultura bazująca na filozofii TqM, normach 
z rodziny ISO, zasadach zarządzania jakością, do któ-
rych zaliczamy: orientację na klienta, przywództwo, 
zaangażowanie ludzi, podejście procesowe i syste-
mowe, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, 
korzystne powiązania wśród dostawców i ciągłe 
doskonalenie, stanowi szansę na sprawną realizację 
celu . To sygnały pochodzące od klientów (wewnętrz-
nych, zewnętrznych) i przestrzeganie powyższych 
zasad warunkuje skuteczne doskonalenie . 

Istotne staje się zbadanie wpływu otoczenia (kul-
tury narodowej, systemu wartości społeczności), 
typu organizacji (np . sytuacji rynkowej, branży), 
cech uczestników (np . uznawanych wartości, posia-
danego doświadczenia) czy cech organizacji (np . 
historii, struktury) na proces kształtowania kultury 
organizacyjnej, co znajduje bezpośrednie odzwiercie-
dlenie w jakości funkcjonowania organizacji i pozwala 
na określenie mechanizmów regulujących niespraw-
ności procesu zarządzania [13] . To kultura jakości, 
bazująca na zrozumieniu znaczenia moralności 
(uczciwość wobec interesariuszy), odpowiedzialności 
(odpowiedzialność społeczna – rozwój zrównoważony 
i trwały), pozwala wraz z zachowaniem dochodowo-
ści na wzajemny szacunek, który ma istotny wpływ 
na sposób komunikowania się, osiągany poziom 
zaufania, jakość współpracy i chęć dialogu [2] . 

Prezentowana postawa sprzyja optymalizacji 
jakości, czego efektem staje się realizacja zasady 
„zero defektów”, której celem jest eliminacja marno-
trawstwa, niezgodności, usterek . Ciągłe i komplek-
sowe doskonalenie zwiększa sprawność działania 
człowieka, kształtuje jego talenty . Zatem kultura 
jakości to wykreowany poprzez wieloletnie działania 
organizacyjne twór, który jest trudny do zmodyfiko-
wania, ponieważ składa się ze zbioru wartości, norm, 
przekonań wytworzonych i zaakceptowanych przez 
członków organizacji . 

Kultura jakości ma korzystny wpływ na wypraco-
wanie jakości totalnej . Jest to możliwe dzięki stwo-
rzeniu warunków pozwalających na wzrost pracowi-
tości i kreatywności człowieka, co odzwierciedla się 
w poziomie skuteczności realizacji wyznaczonego 
celu, innowacyjności i elastyczności organizacji . 
Takie działanie niweluje podobieństwa organizacji 
w stosunku do konkurencji, decydując o zdolności do 
wypracowania przewagi konkurencyjnej . Kultura 
jakości, integrując system, sprzyja modyfikacji dzia-
łań i zachowań w organizacji, umożliwiając dostoso-
wanie jej do zmieniającej się rzeczywistości . Proces 
ciągłego i kompleksowego doskonalenia warunkuje 
wprowadzenie innowacji przyrostowych – produktu 
programu zarządzania jakością [4], który, wykorzy-
stując ludzkie zaangażowanie, istniejący sprzęt  

produkcyjny czy kanały sprzedaży, decyduje o powo-
dzeniu i rozwoju przedsiębiorstwa . 

Istotne staje się, aby wytworzyć warunki sprzyja-
jące szczegółowej ocenie organizacji, pozwalającej na 
zidentyfikowanie jej aktualnych i przyszłych proble-
mów . Dzisiaj konieczne staje się, aby kultura sprzy-
jała rozwojowi procesów organizacyjnego uczenia się, 
które decydują o poziomie jej inteligencji, warunku-
jącym elastyczność dostosowania się do turbulencji 
otoczenia . Organizacyjne uczenie się zwiększają: 
świadomość pracowników, poziom zrozumienia 
i zaakceptowanie norm, wartości, wzorców, co 
pozwala na ukształtowanie postaw i zachowań [11] . 
Sprzyjając ograniczaniu ryzyka podczas podejmowa-
nia decyzji, zwiększa zdolność do wykorzystywania 
pojawiających się okazji i szans oraz pokonywania 
ograniczeń, zagrożeń i barier w procesie rozwoju . 

Kultura jakości obliguje do wypracowania kompe-
tencji zwiększających szansę na skuteczne monitoro-
wanie makrootoczenia oraz sektora (sytuacji 
i potrzeb klientów, dostawców, konkurentów) . Takie 
postępowanie umożliwia inteligentny dobór strate-
gii, struktury oraz rozwiązań, występujących w róż-
nych obszarach ludzkiej aktywności, co pozwala na 
optymalizację jakości oferowanych produktów . Kul-
tura jakości sprzyja wypracowaniu przewagi konku-
rencyjnej, bazującej na czynnikach „miękkich”, zwią-
zanych z człowiekiem, które uznaje się za dużo bar-
dziej złożone niż tzw . czynniki twarde . To od czło-
wieka wymaga się zdolności do przemian, twórczego 
oddziaływania na funkcjonowanie organizacji, co 
pozwala na zaakceptowanie nowych technologii, czy 
instrumentów zarządczych . Kultura jakości wspiera 
rozwój twórczych zdolności organizacji, kompetencji 
pozwalających na dynamiczne przekształcenie poten-
cjału strategicznego, w czym upatruje się szanse na 
ukształtowanie (zdobycie) zasobów o charakterze 
unikatowym, zwiększających skuteczność systemu 
w walce z entropią i pozwalających na wzrost efek-
tywności zarządzania, gdyż przyczyniają się do inno-
wacyjności, aktywności, zwiększonej akceptacji 
ryzyka w podejmowaniu decyzji [5] . 

Kultura jakości sprzyja modyfikacji relacji pomię-
dzy obraną strategią, klientami, stworzonymi warun-
kami i wyposażeniem stanowiska pracy, wspierając 
politykę warunkującą skuteczność procesu inwesty-
cyjnego i wprowadzania innowacji, co powinno 
odzwierciedlać się we wzroście wydajności (zwiększa-
niu produkcji na jednego zatrudnionego) i efektyw-
ności (sprawności, terminowości, jakości pracy, 
poziomie wykorzystania potencjału organizacji, 
poziomie elastyczności zaspokajania potrzeb klienta), 
co odzwierciedla się w poziomie konkurencyjności 
organizacji . 

kultura jakości a proces zarządzania 

lobalizacja, integracja europejska sprawiają, 
że aby wypracować przewagę konkuren-
cyjną, należy dążyć do optymalizacji poziomu 

jakości . Jednak jej źródeł nie należy upatrywać jedy-
nie w samym produkcie, gdyż skopiowanie jego cech 
jest możliwe przez konkurencję . W celu uzyskania 
zadowalającego poziomu jakości, który staje się cha-
rakterystyczny dla dynamicznego wzrostu, należy 
dążyć do zachowania racjonalizacji pracy zarządza-
nych (podwładnych) i zarządzających (przełożonych) . 
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Kultura organizacyjna powinna wspomagać podejmo-
wane działania optymalizujące proces zarządzania, 
integrację (harmonizację) „związków lub zależności 
między poszczególnymi funkcjami lub podfunkcjami”, 
aby móc dokonać „racjonalnego i ekonomicznego upo-
rządkowania funkcji (podfunkcji) w przebiegi”, które 
należy połączyć w jedną całość, stanowiącą proces [14] . 

Takie postępowanie sprzyja wytworzeniu modelu 
organizacji, ukierunkowanej na osiąganie zysku 
z uwzględnieniem oczekiwanej jakości procesu zarzą-
dzania, a następnie oferowanych produktów . Wypra-
cowanie przewagi konkurencyjnej wiąże się z posiada-
niem zdolności wyróżniającej, zasobów strategicznych, 
do których należy zaliczyć: relacje wewnętrzne 
i zewnętrzne organizacji, jej wizerunek, reputację oraz 

zdolność do wdrażania innowacji [17] . Kultura jakości 
ma wspomóc proces kształtowania struktury, umożli-
wiającej ludziom optymalną realizację wyznaczonych 
celów (przydzielonych zadań), która powinna zawierać 
bodźce motywujące, angażujące do przyjmowania 
postaw, zachowań zapewniających sprawność procesu 
zarządzania . Z pewnością działanie to nie pozostaje 
bez znaczenia dla zapewnienia jakości zarządzania, 
rozumianej jako sposób, w jaki zbiór inherentnych 
właściwości skoordynowanego działania, dotyczącego 
kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania, 
spełnienia potrzeby i oczekiwania organizacji i zainte-
resowanych jej funkcjonowaniem stron [18] . 

Kultura jakości poprzez respektowanie zasad 
zarządzania jakością zmierza do podzielenia się 

Tab. 1. Proces kształtowania kultury jakości i jej wpływu na funkcjonowanie organizacji 

I. Proces identyfikacji kultury organizacyjnej i jej wpływu na jakość funkcjonowania organizacji 
Określenie wpływu kultury organizacyjnej (artefaktów, wytworów, wartości, ideologii, założeń, przesłanek) na 
osiągane przez nią efekty, poziom zharmonizowania podsystemów organizacyjnych oraz organizacji z potrzebami 
otoczenia . Ukazanie zależności pomiędzy kulturą charakterystyczną dla otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja 
i zatrudnionych w niej pracowników a hierarchią wyznawanych wartości . Przeprowadzenie badań wiąże się z doborem 
metod niezbędnych do zdiagnozowania kultury organizacyjnej . W tym celu można wykorzystać metody jakościowe 
(obserwację, analizę dokumentów, artefaktów) oraz metody ilościowe (ankiety, wywiady pozwalające na zebranie danych 
liczbowych i przygotowanie wykresów, sporządzenie różnych scenariuszy) . 

II. Zdiagnozowanie stanu aktualnego, ukazanie różnicy pomiędzy rzeczywistością a planem oraz roli kultury 
jakości w optymalizacji procesu zarządzania 
Określenie i ocena doboru strategii, dostosowania do jej realizacji struktury organizacyjnej, pod kątem zgodności 
z wartościami i przekonaniami pracowników, realizujących wyznaczone zadania . Warunkuje to zapewnienie warunków 
fizycznych i społecznych, aby móc zachować stabilność i efektywność realizowanych w organizacji procesów . Zbadanie 
wpływu: otoczenia (respektowanego systemu wartości), rynku, interesariuszy, organizacji, jej członków i innych 
jednostek na jakość kultury i procesu zarządzania . Pozwala to na określenie oddziaływania kultury organizacyjnej na 
jakość: procesu zarządzania (zdolności wprowadzania zmian, innowacji), doskonalenie mechanizmów organizacyjnych 
(np . systemu motywacji kształtującego zaangażowanie) czy optymalizację procesów komunikacji . 

III. Sformułowanie nowej (udoskonalenie starej) strategii, dobór metod, umożliwiających wykreowanie 
kultury jakości pozwalającej na: 
zz ukształtowanie postaw, zachowań, cech, zaangażowania, kompetencji przywódcy, które warunkują efektywne jej 

wykorzystanie w procesie racjonalizacji zmian, co korzystnie wpływa na wzrost wartości organizacji; 
zz optymalne wykorzystanie możliwości adaptacyjnych w procesie elastycznego dostosowywania się do wymagań rynku 

(ocena relacji pomiędzy obraną strategią, istniejącą strukturą a wykreowaną kulturą jakości); 
zz ocenę jakości kapitału ludzkiego, jego wpływu na rozwój organizacji, zdolność do tworzenia i wykorzystywania 

kapitału organizacyjnego i relacyjnego, kreowania wzorców, wartości, przekonań warunkujących optymalność procesu 
organizacyjnego uczenia się, kształtowania inteligencji organizacji; 
zz racjonalne wykorzystanie i alokację posiadanych zasobów (materialnych, niematerialnych – wiedzy, kompetencji) 

w celu realizacji obranej strategii, która pozwoli na uniknięcie zagrożeń i wykorzystanie okazji; 
zz kompleksowe doskonalenie i zharmonizowanie zidentyfikowanych w organizacji procesów, co pozwala na 

wypracowanie innowacyjnej wartości dodanej; 
zz respektowanie zasad zarządzania jakością, a przede wszystkim orientacji na klienta zewnętrznego i wewnętrznego 

(pracownika), zaspokajanie potrzeb otoczenia (zdolność nawiązywania współpracy, realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu); 
zz efektywną realizację obranych celów, co pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników finansowych 

i pozafinansowych . 

IV. Realizacja obranej strategii (wdrażanie nowych rozwiązań) 

V. Ocena wpływu kultury (dokonanych zmian) na skuteczność realizacji wyznaczonych celów, efektywność 
działania organizacji, jakość jej funkcjonowania 
Ocena wpływu kultury jakości na zdolność organizacji do: integrowania jej elementów składowych (podsystemów), 
możliwości oddziaływania na pracowników w celu zwiększenia ich motywacji (zaangażowania) w działania zwiększające 
zdolności rozwojowe organizacji, kreowania oczekiwanego jej wizerunku (sposobu postrzegania), wykorzystywania okazji 
i ograniczania zagrożeń wynikających z wymagań (zmian) otoczenia . 

VI. Dalsze doskonalenie działań kształtujących kulturę jakości i rozwój organizacji 
Kultura odzwierciedla styl życia ludzi, ich postawy, wartości oraz normy, zgodnie z którymi wyrażają chęć pracy, 
postępowania i poznawania świata . Zatem można ją określić jako produkt – wytwór będący wynikiem procesu uczenia się . 

Źródło: opracowanie własne . 
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jedności, co sprzyja doskonaleniu systemów zarzą-
dzania, optymalizując jakość relacji organizacji z jej 
interesariuszami . 

dr inż . Wiesław Łukasiński 
Katedra Procesu Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
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Summary
Turbulent surrounding causes the need of adequate adapta-
tion and restructuring of an organisation . It becomes neces-
sary to acquire skills and competence allowing to optimise 
its improvement and adopt to the changes that happen . It 
will become possible if it creates the strength which will allow 
to integrate its inner elements with surrounding in a com-
plex way, which will guarantee that effective open system will 
be created . It seems that the culture of quality may consti-
tute the source deciding about the level of the efficiency of 
the process of improvement . It will make it easier to enlarge 
the level of innovativeness and competitiveness of an organi-
sation . In the article there is the presentation of the influ-
ence of quality culture on the functioning and development 
of an organisation . 

odpowiedzialnością, władzą i informacjami z klien-
tami i kooperantami, co wiąże się z respektowaniem 
wspólnych norm, wartości . Pozwala to na ujednoli-
cenie języka, którym posługują się strony, co zwięk-
sza elastyczność sterowania i kontroli . Kultura 
jakości sprzyja wytworzeniu systemu otwartego 
(ścisłe połączenie organizacji i otoczenia), stając się 
spoiwem warunkującym wypracowanie przewagi 
konkurencyjnej . Proces kreowania kultury jakości 
jest niezwykle trudny i złożony, dlatego istotne 
staje się opracowanie metodyki pozwalającej na jej 
doskonalenie i wyeliminowanie nieefektywności 
(tabela 1) . 

Zmiany kultury organizacyjnej są niezbędnym 
elementem, który warunkuje optymalizację rozwoju 
przedsiębiorstwa, dlatego istotne staje się prawi-
dłowe jej zidentyfikowanie . Podstawowe problemy, 
wokół których należy skupić uwagę, dokonując ana-
lizy, to: indywidualizm i kolektywizm, pojęcie władzy, 
strategii i struktury, poziom niepewności, otoczenie 
(wpływ kultury kraju na kulturę organizacji) czy sto-
pień postrzegania płci, rasy, wieku człowieka związa-
nego z funkcjonowaniem organizacji . Postępująca 
zmienność i złożoność otoczenia stanowią wyzwanie 
dla organizacji . Wdrażanie kultury organizacyjnej 
zorientowanej na jakość stwarza możliwość doskona-
lenia organizacji, uskutecznia dążenie do spełnienia 
oczekiwań klienta (uzyskania jego satysfakcji) 
poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu kon-
cepcji, metod, narzędzi i szkoleń . Zgodnie z założe-
niami kultury jakości procesy wytwórcze i ich wyniki 
(produkty) powinna cechować nie tylko rentowność, 
ale również uczciwość, co można uzyskać dzięki ludz-
kiemu zaangażowaniu, sprawnej komunikacji i samo-
kontroli . Zatem należy wykreować kulturę kształtu-
jącą dyscyplinę i kreatywność człowieka, pozwalającą 
na coraz wyższy poziom doskonałości zidentyfikowa-
nych procesów, mających wpływ na jakość funkcjono-
wania organizacji, co w efekcie końcowym zostaje 
odzwierciedlone w jakości oferowanego klientowi 
produktu . 

podsumowanie 

ultura jakości to mechanizm integrujący 
różne wartości, „istotna zmienna gry kon-
kurencyjnej”, zasób tym ważniejszy, że 

trudny do skopiowania przez innych” [1] . Istotne 
staje się, aby organizacja miała zdolność utrwalania 
i rozwoju kultury organizacyjnej, która pomaga 
umocnić hierarchię wartości, do których zalicza się: 
klienta zewnętrznego, personel, produkty, otoczenie 
oraz zysk . Celem kultury jakości jest zoptymalizowa-
nie relacji pomiędzy organizacją a społeczeństwem, 
jej konkurencyjnością a jakością produktu, ochroną 
środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, co 
w znacznej mierze decyduje o „jakości życia” czło-
wieka . Uwidacznia się jej wpływ na efektywność 
wykorzystania posiadanych zasobów, poziom koncen-
tracji na kliencie (zewnętrznym, wewnętrznym), 
ciągłe i kompleksowe doskonalenie zidentyfikowa-
nych procesów, systemowe i kreatywne zorientowa-
nie na przyszłość . Kultura jakości preferuje koncep-
cję organizacji uczącej się, którą cechuje wysoka 
zdolność dostosowania się do turbulencji otoczenia . 
Wymaga to umiejętności myślenia strategicznego, 
warunkującego kompleksowe wykorzystanie energii, 
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Recenzowana książka stanowi przykład umiejęt-
nego i bardzo rzetelnie przygotowanego kompen-
dium wiedzy o funkcjonowaniu banku centralnego 
w warunkach współczesnego rynku pieniężnego . Jest 
ona bez wątpienia pozycją, która wypełnia istniejącą 
lukę w piśmiennictwie ekonomicznym, poświęconym 
bankowości centralnej . Zaletą książki jest głównie 
fakt ukazania miejsca funkcji i zadań banku cen-
tralnego w różnych segmentach rynku pieniężnego: 
bankowym, międzybankowym i walutowym . Książka 
analizuje także mechanizmy i instrumenty funkcjo-
nowania banku centralnego na wyżej wymienionych 
„częściach składowych” rynku pieniężnego . Ponadto 
równocześnie istotnym walorem książki jest odejście 
od li tylko teoretycznego podejścia prezentowanych 
zagadnień . Autorka podejmuje klarowną dla czy-
telnika próbę egzemplifikacji podjętych zagadnień 
i ukazania ich w całym bogactwie praktyki i zmien-
ności rynków finansowych współczesnego życia go-
spodarczego, przemian instytucjonalnych oraz pro-
cesów internacjonalizacji . 

Zebranie w jednej pozycji wszystkich ekonomicz-
nych aspektów oddziaływania banku centralnego we 
współczesnej gospodarce rynkowej podkreśla wagę 
i znaczenie proponowanej publikacji . Książka o tak 
przekrojowym i wielopłaszczyznowym ujęciu oddziały-
wania banku centralnego nie była publikowana w pol-
skim piśmiennictwie w ciągu ostatnich dwudziestu lat . 

Książka prof . Ireny Pyki stanowi nowe i szero-
kie spojrzenie na realne możliwości generowania 
zmian na współczesnym rynku pieniężnym poprzez 
różnego rodzaju ingerencję władzy monetarnej, za 
pomocą ilościowych i jakościowych (regulacyjnych) 
instrumentów polityki pieniężnej . Jest to dowód no-
woczesności ujęcia tematu, wyjścia poza obowiązu-
jące dotąd schematy w prezentowaniu działalności 
najważniejszego z instytucjonalnych uczestników 
rynku pieniężnego . 

Książka reprezentuje merytoryczny poziom wła-
ściwy pracom naukowym . Jednocześnie z punktu 
widzenia zróżnicowanego odbiorcy, o niejednolitym 
poziomie percepcji wiedzy ekonomicznej – napisa-
na jest w sposób przystępny, jasny i przejrzysty,  

nawet wówczas, gdy autorka porusza się w skompli-
kowanej i wieloaspektowej materii rynku pieniężnego 
– w teorii i praktyce . Książka opracowana jest we-
dług logicznego, starannie przemyślanego schema-
tu . Ma spójny charakter, co warte jest podkreślenia . 
Rozpoczynając rozważania od zagadnień podstawo-
wych, dotyczących z jednej strony rynku, a z drugiej 
– głównego gracza tego rynku, jakim jest bank cen-
tralny – autorka w konsekwentny sposób analizuje 
zadanie i funkcje banku centralnego w różnych „od-
słonach” rynku pieniężnego . Robi to konsekwentnie, 
krok po kroku wtajemniczając w kolejne instrumen-
ty i mechanizmy oddziaływania banku centralnego . 
W ten sposób książka ma w dużej mierze charakter 
dydaktyczny – dotyczy to rozdziałów 1–4 . 

Następne dwa rozdziały poświecone są studium 
przypadku . Funkcjonowanie Narodowego Banku Pol-
skiego w realiach życia gospodarczego i całym jego 
bogactwie zostało scharakteryzowane w rozdziale 5 ., 
obejmując analizę lat 1990–2009 . Z kolei rozdział 6 . 
stanowi analizę działań banków centralnych na pie-
niężnym rynku globalnym, z uwzględnieniem prze-
mian na tym rynku w państwach Unii Europejskiej, 
Europy Środkowej i Wschodniej oraz trudności spo-
wodowanych kryzysem subprime w gospodarce świa-
towej . Autorka podejmuje bardzo aktualny i nowa-
torski element znaczenia banków centralnych i ich 
standardowych działań w warunkach zawirowań 
ostatnich lat 2007–2009 . 

Książka stanowi wartościową pozycję nie tylko 
dla studentów uniwersytetów i uczelni ekonomicz-
nych – państwowych i prywatnych na kierunkach 
zarówno Ekonomii, Finansów i Rachunkowości, jak 
i Zarządzania . Jest ona także cenną pozycją dla prak-
tyków życia gospodarczego – z dziedziny finansów 
i zarządzania . Może być ona też polecana jako litera-
tura na studiach podyplomowych z zakresu: pienią-
dza i bankowości, bankowości centralnej czy mecha-
nizmów funkcjonowania strefy euro . 

prof . dr hab . Wiesława Przybylska-Kapuścińska 
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Irena Pyka

Bank centralny 
na współczesnym rynku pieniężnym 
• dyscyplina regulacyjna
• skuteczność 
• instrumenty 
wydawnictwo c.h. Beck, warszawa 2010 
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W minionych kilkudziesięciu latach na pograni-
czu informatyki i nauk ekonomicznych (w tym głów-
nie zarządzania) rozwinęła się dyscyplina określana 
mianem informatyki ekonomicznej (a czasem rów-
nież informatyki gospodarczej, informatyki w bizne-
sie, informatyki w zarządzaniu; w języku angielskim: 
Information Systems, Management Information Sys-
tems, Business Information Systems, Business In-
formatics; w języku niemieckim: Wirtschaftsinfor-
matik) . Dyscyplina ta zajmuje się systemami infor-
matycznymi (a nawet szerzej – informacyjnymi) 
w organizacjach gospodarczych i w administracji . Ma 
ona charakter interdyscyplinarny, a oprócz wymie-
nionych już informatyki i nauk ekonomicznych, któ-
re stanowią jej podstawę – mają na nią wpływ takie 
nauki, jak telekomunikacja, matematyka, prawo, psy-
chologia, badania operacyjne, statystyka i inne . 

Niezależnie od tego, że na świecie wydano wiele 
książek poświęconych tej dyscyplinie, również w Pol-
sce w minionych latach ukazało się kilka książek 
omawiających tę tematykę . Ale zupełnie niedawno 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne opublikowało 
monumentalne dzieło napisane pod redakcją nauko-
wą Stanisława Wryczy Informatyka ekonomiczna . 
Podręcznik akademicki . Redaktorowi książki, profe-
sorowi zwyczajnemu pracującemu na Wydziale Za-
rządzania Uniwersytetu Gdańskiego, uznanemu za-
równo w kraju, jak i za granicą specjaliście z zakre-
su informatyki ekonomicznej, byłemu prezesowi Na-
ukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 
oraz Polskiego Oddziału Association for Informa-
tion Systems, udało się zgromadzić zacne grono 
22 badaczy i praktyków, specjalistów w swoich dzie-
dzinach . Efekt ich pracy ma zaiste imponującą po-
stać, przede wszystkim pod względem zawartości 
merytorycznej, ale również i formy . 

licząca 640 stron książka składa się z 22 roz-
działów, których logiczne uszeregowanie ułatwia 
czytelnikowi zapoznanie się z zasadniczymi temata-
mi zaliczanymi do obszaru informatyki ekonomicz-
nej . Rozdziały zgrupowane zostały w siedmiu czę-
ściach, przy czym na początku przedstawiona jest 
wiedza podstawowa, w kolejnych częściach są poru-
szone tematy klasyczne, tradycyjnie zaliczane do ob-
szaru informatyki ekonomicznej, w następnych te-
maty nowe, które obecnie znajdują się na etapie roz-
woju, część kończąca omawia tematy znajdujące się 
na pograniczu informatyki ekonomicznej i innych 
dziedzin nauki .

W I części książki, zatytułowanej Podstawy teore-
tyczne, obejmującej 3 rozdziały, autorzy umiejscawia-
ją informatykę ekonomiczną w przestrzeni innych 

dziedzin nauki . Wprowadzają tam podstawowe poję-
cia, definiują zakres przedmiotowy, zwracając uwagę 
na jej warsztat metodyczno-naukowy, a szczególny 
nacisk kładąc na interdyscyplinarny charakter tej 
dziedziny . Rzucając światło na jej historyczny rozwój, 
zwracają uwagę na możliwości pracy zarobkowej spe-
cjalistów informatyki ekonomicznej . W kolejnym roz-
dziale autorzy definiują rudymentarne pojęcia infor-
matyki gospodarczej: danych, informacji, wiedzy, ka-
pitału intelektualnego, systemu, systemu informacyj-
nego i informatycznego . Podkreślają znaczenie infor-
macji w systemach zarządzania, ze szczególnym na-
ciskiem na organizacje wirtualne i organizacje uczą-
ce się, opisując nowe formy zdobywania przewagi 
konkurencyjnej, jaką jest, na przykład, telepraca . 

Część II książki Technologia informacyjna pozwa-
la czytelnikowi zdobyć aktualną wiedzę na temat in-
frastruktury technicznej, stanowiącej podstawę pro-
liferacji rozwiązań teleinformatycznych, z którymi 
można spotkać się w organizacjach . W pierwszym 
z rozdziałów tej części autorzy przedstawiają rozwój 
systemów komputerowych, opisując wewnętrzną bu-
dowę komputera i urządzeń zewnętrznych, z który-
mi ten współpracuje . Jednocześnie zwracają uwagę 
na ogólne reguły rządzące rozwojem infrastruktury 
technicznej . Postęp w wydajności komputerów, ich 
zdolności pamięciowych, możliwościach komunika-
cyjnych, jakie zapewniają ludziom urządzenia telein-
formatyczne, następuje tak szybko, jak nie występo-
wał do tej pory w żadnej innej sferze ludzkiej dzia-
łalności . Przedstawienie reguł ogólnych, dotyczą-
cych rozwoju parametrów wydajnościowych sprzętu, 
jest o tyle istotne, że parametry techniczne aktual-
ne w momencie składania książki do druku są prze-
starzałe już w chwili wejścia książki na półki księ-
garskie . Drugi z rozdziałów o sprzęcie komputero-
wym autorzy poświęcili sieciom komputerowym, 
omawiając architekturę i topologię sieci, prezentu-
jąc zarówno urządzenia, jak i media, które stanowią 
infrastrukturę dla rozwoju usług informatycznych . 
Ta część książki może być o tyle ważna dla ogółu 
czytelników, że wprawdzie na co dzień posługujemy 
się komputerami, telefonami i innymi urządzeniami 
technicznymi wyposażonymi w procesor, ale zwykle 
traktujemy je jako „czarną skrzynkę”, nie zdając so-
bie sprawy z tego, jaka jest ich wewnętrzna budowa 
i na jakiej zasadzie działają . Przeczytanie tych roz-
działów przez nie-inżynierów pomoże im zrozumieć, 
z jak skomplikowanymi urządzeniami mają do czy-
nienia i zdać sobie sprawę z postępu, jaki dokonał 
się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, i bezustan-
nie się dokonuje . 

informatyka ekonomiczna 
podręcznik akademicki 
Pod redakcją naukową Stanisława Wryczy

polskie wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2010 

,
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III część podręcznika, zatytułowana Oprogramo-
wanie komputerów, w swej przeważającej części po-
święcona jest temu, co zwykle nazywane jest „pro-
gramowaniem w małej skali” (programming-in-the-
small) . W pierwszym z dwóch rozdziałów tej części 
został omówiony temat algorytmizacji rozwiązywa-
nia problemów . Drugi – po wstępnym przedstawie-
niu klasyfikacji oprogramowania, w swej zasadniczej 
części został poświęcony współczesnym środowi-
skom wytwarzania oprogramowania . Zwrócono przy 
tym uwagę na zasady licencjonowania programów 
komputerowych . 

W nawiązaniu do części poprzedniej, IV część 
książki, zatytułowana Tworzenie systemów informa-
tycznych, poświęcona została programowaniu w wiel-
kiej skali (programming-in-the-large) . Wszystkie czte-
ry, wchodzące w skład tej części rozdziały poruszają 
podstawowe problemy wiążące się z wytwarzaniem 
systemów informatycznych zarządzania . Rozdziały 
8 ., 10 . i 11 . dotyczą szeroko pojętego procesu kon-
struowania oprogramowania, obejmującego różnego 
rodzaju procesy (fazy) szczegółowe, składające się 
na cykl życia systemu: planowanie, analizę, projek-
towanie, programowanie, wdrożenie, użytkowanie 
i konserwację . Fazy te zostały omówione dość po-
bieżnie, ale w sposób wystarczająco szczegółowy, by 
czytelnik wyrobił sobie pogląd na problemy, na jakie 
napotykają twórcy systemów informatycznych . Nie-
zależnie od wymienionych procesów szczegółowych, 
przebiegających na ogół sekwencyjnie, zostały opisa-
ne różne modele cyklu życia oprogramowania, pro-
blemy zarządcze, związane ze sterowaniem przebie-
giem procesu produkcyjnego, kierowaniem zespo-
łem wytwórczym, zarządzaniem jakością, zostały 
przedstawione techniki opracowywania systemów 
informatycznych oraz narzędzia CASE (Computer 
Aided Software Engineering) wspomagające informa-
tyków w ich działaniach . Rozdział 9 . odbiega nieco 
treściowo od pozostałych w tej części, zawiera bo-
wiem informacje na temat baz danych, stanowią-
cych od kilkudziesięciu lat podstawę większości sys-
temów informatycznych zarządzania, charakteryzu-
jących się koniecznością przechowywania i zarządza-
nia olbrzymią liczbą danych . 

W kolejnych czterech rozdziałach, składają-
cych się na V część podręcznika Systemy informa-
tyczne zarządzania, autorzy przedstawiają podsta-
wowe klasy informatycznych systemów zarządza-
nia, wykorzystywanych obecnie w przedsiębior-
stwach . W pierwszym z rozdziałów tej części jest 
omówiony system, stanowiący w wielu przedsię-
biorstwach podstawowy zintegrowany system 
transakcyjny – ERP (Enterprise Resource Plan-
ning), w drugim – systemy zarządzania relacjami 
z klientami – CRM (Customer Relationship Mana-
gement), w trzecim – zdobywające w ostatnich la-
tach olbrzymią popularność i stale zwiększające 
swój udział w rynku oprogramowania systemy 
klasy Business Intelligence, a w ostatnim w tej czę-
ści rozdziale – systemy elektronicznego obiegu 
dokumentów WFM (Workflow Management) . 

VI część książki zatytułowana została Gospodar-
ka wiedzy . W rozdziałach składających się na tę 
część autorzy omawiają tematykę dotyczącą zarzą-
dzania wiedzą w przedsiębiorstwie . Zarządzanie 
wiedzą stanowi nadbudowę nad tym, co można 
uzyskać z typowych systemów informatycznych 

przedsiębiorstwa, czyli z systemów zarządzających 
danymi i informacjami . Rozdział poruszający tę te-
matykę stanowi wprowadzenie do trzech kolejnych, 
w których autorzy omawiają problematykę społe-
czeństwa informacyjnego, biznesu elektronicznego 
i kwestię e-learningu w biznesie . 

Ostatnia, VII już część monografii dotyka tema-
tyki leżącej na styku informatyki i nauk społecz-
nych . Pierwszy z rozdziałów tej części został poświę-
cony ekonomicznej ocenie przedsięwzięć informa-
tycznych – inwestycje w technologie informacyjne 
stanowią zwykle poważny odsetek całości nakładów 
inwestycyjnych przedsiębiorstw, dlatego niezbędna 
jest ocena ich wpływu na zwiększenie efektywności 
przedsiębiorstw; autorzy przedstawiają zarówno me-
tody oceny efektywności, jak i metody oceny ryzyka, 
ale również metody przeprowadzania audytu . Kolej-
ny rozdział zawiera omówienie prawnych aspektów 
informatyki – dotyczących regulacji z zakresu ochro-
ny informacji, gospodarki elektronicznej oraz two-
rzenia struktury informacyjnej państwa, w tym pod-
pisu elektronicznego . Trzeci rozdział tej części doty-
czy kwestii etycznych w informatyce – przedstawia 
szczegółowo kodeks etyczny ACM (Association for 
Computing Machinery) . Szkoda trochę, że nie po-
święcono tu nieco miejsca polskim próbom skodyfi-
kowania zasad etycznych w informatyce, podejmo-
wanym zarówno przez Polskie Towarzystwo Infor-
matyczne, jak i Naukowe Towarzystwo Informatyki 
Ekonomicznej . 

Książka jako całość jest dobrze skomponowana 
i zrównoważona pod względem objętości poświęco-
nej poszczególnym tematom . Trudno wprawdzie po-
wiedzieć, że wyczerpująco omawia każdy z porusza-
nych tematów (materiał każdego z rozdziałów w pro-
gramach studiów wyższych omawiany jest na co naj-
mniej 30-godzinnym wykładzie), ale nie taka jest 
przecież jej rola . Dzięki swej skondensowanej formie 
daje doskonały pogląd na różne aspekty informaty-
ki gospodarczej, nie pretendując jednocześnie do 
tego, by stać się wyczerpującym kompendium wie-
dzy na wszystkie omawiane tematy – gdyby miała 
być czymś takim, to jej objętość musiałaby sięgnąć 
przynajmniej 10 000 stron . Natomiast w takiej for-
mie, jaką książka ta przyjęła – każdy z rozdziałów 
może stanowić wprowadzenie do odpowiedniego 
przedmiotu specjalistycznego . 

Zwraca uwagę jednolitość struktury dzieła . 
Wszystkie rozdziały mają jednorodną budowę – roz-
poczynają się streszczeniem jego treści, omawiają-
cym związki zachodzące pomiędzy wchodzącymi 
w jego skład podrozdziałami, a o podręcznikowym 
charakterze świadczy to, że na końcu każdego roz-
działu znajdują się pytania i zadania . Każdy rozdział 
kończy się spisem literatury . 

Tak więc wbrew podtytułowi, recenzowana pozy-
cja stanowi nie tylko podręcznik akademicki do 
przedmiotu „Informatyka ekonomiczna”, ale można 
ją polecić wszystkim ludziom biznesu, którzy chcie-
liby poznać najnowsze trendy w informatyce i od-
świeżyć swą często nieaktualizowaną od czasu ukoń-
czonych wiele lat wcześniej studiów, wiedzę w zakre-
sie informatyki w zarządzaniu . 

dr hab . Andrzej Kobyliński, prof . SGH 
Katedra Informatyki Gospodarczej 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
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DOmINIC BARTON, Capitalism 
for the Long Term, „Harvard 
Business Review” 2011, march, 
s. 85–91. 

Dominic Barton jest dyrektorem za-
rządzającym do spraw globalnych 
w firmie McKinsey & Company. 

Artykuł jest kolejnym głosem 
w dyskusji, która toczy się na ła-
mach „Harvard Business Review”, 
dotyczącej konsekwencji ostatnie-
go kryzysu finansowego, koniecz-
nych zmian instytucjonalnych sys-
temu kapitalistycznego i konse-
kwencji tych zmian dla strategii 
korporacji1) . Według autora arty-
kułu, liderzy biznesu powinni prze-
jąć inicjatywę w prowadzeniu re-
form systemowych . W przeciw-
nym razie będą tylko mogli przy-
glądać się, jak rządy poszczegól-
nych państw rozszerzają swoją 
kontrolę nad gospodarką . 

Kryzys systemu finansowego 
i jego konsekwencja – wielka rece-
sja, są i pozostaną ważnym punk-
tem odniesienia dla obecnej gene-
racji menedżerów zarządzających 
firmami . Dzisiaj, kiedy najgorsze 
wydaje się być za nami, pojawia się 
pokusa głębokiej ulgi i powrotu do 
komfortu rutynowego prowadzenia 
biznesu . Tak jednak być nie może . 
W ciągu ostatnich trzech lat byli-
śmy świadkami dramatycznego 
przyspieszenia w przesunięciu 
równowagi sił między krajami roz-
winiętego Zachodu i krajami wyła-
niającego się Wschodu, wzrostu 
populistycznej polityki i społecz-
nych stresów w wielu państwach, 
a także znaczących nacisków na 
globalne systemy nadzoru w celu 
zwiększenia ich aktywności . W na-
stępstwie kryzysu jesteśmy świad-
kami rosnącej rywalizacji geopoli-
tycznej, nowych wyzwań do two-
rzenia międzynarodowych zabez-
pieczeń, rosnącego napięcia ze 
strony handlu, migracji i rywalizacji 

o zasoby . Dla liderów biznesu naj-
bardziej znaczącym efektem kryzy-
su są wyzwania ze strony samego 
kapitalizmu . 

Wyzwania te nie wynikają tyl-
ko z ostatnich wydarzeń . Opinie 
podważające zaufanie do biznesu 
pojawiły się już wcześniej . Jednak 
kryzys i narastająca fala publicz-
nych antagonizmów, którą wyzwo-
lił, pogorszyły konflikty między 
biznesem i społeczeństwem . Na 
szczycie problemów znajdują się 
rosnące nierówności w docho-
dach, wysokie bezrobocie, nara-
stający deficyt budżetu itd . Rządy 
odczuwają naciski społeczne na 
większą kontrolę biznesu, aby nie 
dopuścić do kolejnych niszczyciel-
skich wydarzeń . 

Wiele z tego, co się wydarzyło 
zarówno przed, jak i po kryzysie, 
wynikało z błędów nadzoru korpo-
racyjnego, sposobu podejmowania 
decyzji i przywództwa w samych 
korporacjach . Są to błędy, które 
muszą być naprawione przez przy-
wódców biznesu, czyli zarządy kor-
poracji . 

Autor artykułu w ciągu 18 mie-
sięcy rozmawiał z ponad 400 lide-
rami biznesu i rządów na całym 
świecie . Spotkania te wzmocniły 
jego przekonanie, że mimo dużej 
frustracji, obie grupy podzielają 
przekonanie, że kapitalizm jest 
i może być nadal podstawową siłą 
rozwoju dobrobytu, najlepszą, jaką 
wymyślono . Jednocześnie narasta 
przekonanie, że jeżeli fundamen-
talne czynniki sprawcze kryzysu 
nie zostaną podjęte i usunięte, to 
system ponownie będzie zagrożo-
ny, a kontrakt społeczny między 
biznesem a stroną obywatelską zo-
stanie trwale zerwany, czego skut-
ki mogą być poważne i nieprzewi-
dywalne . 

Najważniejszym efektem wspo-
mnianych powyżej spotkań i dys-
kusji było ujawnienie natury głębo-
kich reform, na czele których musi 

stanąć biznes . Przede wszystkim 
musi nastąpić przejście od tzw . ka-
pitalizmu kwartalnego do kapitali-
zmu długookresowego (long-term 
capitalism) . Przez długi termin au-
tor rozumie czas potrzebny na zbu-
dowanie nowego zyskownego biz-
nesu, co według badań firmy 
McKinsey sugeruje co najmniej 
5–7 lat . Wiąże się z tym fundamen-
talna zmiana dotycząca nadzoru 
i zarządzania korporacjami, a tak-
że zmian systemu wartości w biz-
nesie i jego roli w społeczeństwie . 

Należy wyróżnić trzy podstawo-
we elementy zmiany . Po pierwsze, 
korporacje, także finansowe, muszą 
odrzucić krótkookresową orientację 
poprzez wprowadzenie bodźców 
i struktur w celu nakierowania or-
ganizacji na cele długookresowe . Po 
drugie, zarządy muszą wprowadzić 
w swoich organizacjach perspekty-
wę interesów wszystkich głównych 
interesariuszy – pracowników, do-
stawców, klientów, kredytodaw-
ców, społeczności lokalnych, środo-
wiska naturalnego – co nie jest 
w sprzeczności z celem maksyma-
lizacji wartości firmy dla akcjona-
riuszy, a przeciwnie, jest kluczowe 
do osiągania tego celu . Po trzecie, 
spółki publiczne muszą wyelimino-
wać błędy wynikające z rozproszo-
nego i niezaangażowanego akcjo-
nariatu, a rady dyrektorów muszą 
sprawować nadzór jak prawdziwi 
właściciele . 

Żadna z powyższych propozycji 
nie jest nowa . Nowością jest nato-
miast pilność zmian . Zarządy firm 
stoją dzisiaj w obliczu wyboru: 
mogą same objąć przywództwo 
w reformie kapitalizmu albo pozwo-
lić na jego reformowanie sposobami 
politycznymi i pod presją sfrustro-
wanych społeczeństw . Reformy te 
nie tylko wzmocnią zaufanie do 
systemu, ale także wzmocnią sam 
system . Uwolnią innowacje po-
trzebne do podjęcia wielkich świa-
towych wyzwań, utorują drogę do 

„Harvard Business Review” 

Kapitalizm z długim horyzontem     

,
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nowej ery wspólnego dobrobytu 
i odbudują zaufanie społeczne do 
biznesu . 

walczyć z tyranią  
krótkoterminizmu 

utor artykułu jest Kana-
dyjczykiem z 25-letnim 
doświadczeniem konsul-

tanta biznesu, sektora publicznego 
oraz organizacji non-profit na ca-
łym świecie . Mieszkał w Toronto, 
Sydney, Seulu, Szanghaju i w lon-
dynie . Dzięki temu miał okazję po-
znać różne systemy wartości spo-
łecznych i sposoby myślenia mene-
dżerów w różnych kulturach . 
W jego przekonaniu najbardziej 
uderzające różnice między 
Wschodem i Zachodem to ramy cza-
sowe, które zarządy biorą pod uwa-
gę, podejmując ważne decyzje . 
Azjaci z reguły myślą w kategoriach 
co najmniej 10–15 lat . Na przykład, 
prezydent Korei Południowej lee 
Myung-bak, krótko po wyborze 
w 2008 r ., poprosił firmę McKinsey 
o pomoc w opracowaniu 60-letniej 
wizji rozwoju dla swojego kraju . 
Według autora, posiadanie długo-
okresowej perspektywy jest konku-
rencyjną przewagą wielu azjatyc-
kich gospodarek i firm . 

Natomiast w Stanach Zje -
dnoczonych i Europie krótko-
wzroczność jest normą . Plaga ta 
dotknęła zachodnie instytucje 
w każdej branży . W biznesie kon-
centracja zarządów na osiąganiu 
prognozowanych zysków kwartal-
nych pochłania nadzwyczajnie 
dużo czasu . Średni okres pracy na 
stanowisku dyrektora naczelnego 
skrócił się od 1995 r . z 10 do 6 lat, 
natomiast złożoność i skala firm 
– wzrosły . Podobnie jest w polity-
ce, gdzie demokracje idą od wybo-
rów do wyborów z kandydatami 
proponującymi wątpliwe rozwiąza-
nia krótkoterminowe, zaniedbując 
długookresowe problemy gospo-
darcze, konkurencyjność, proble-
my zdrowia czy edukacji . 

Długookresowe myślenie jest 
kluczowe dla trwałego sukcesu . 
Weźmy pod uwagę Toyotę, której 
podróż do pozycji światowej klasy 
producenta zajęła wiele lat . W la-
tach 50 . i 60 . ub . w . miała wiele 
problemów ze sprzedażą . Po latach 
stała się światowym liderem . 
Podobnie Hyundai, który miał 
w latach 90 . wiele problemów z ja-
kością . Pokonał je, a w 1999 r . 
wprowadził dla swoich samocho-
dów 10-letni okres gwarancyjny . 
To radykalne posunięcie uważane 
było przez wielu specjalistów 
z branży jako krok do katastrofy . 

Pomogło jednak firmie zwiększyć 
sprzedaż samochodów na rynek 
amerykański czterokrotnie w cią-
gu zaledwie trzech lat . 

Niewątpliwie długookresową 
perspektywę można dostrzec także 
w krajach Zachodu . Na przykład 
w 1985 r ., w obliczu ostrej konku-
rencji japońskich firm, Intel zdecy-
dował się ograniczyć swój biznes, 
rezygnując z „chipów pamięci” 
i skoncentrował się na wyłaniają-
cym się wówczas biznesie mikropro-
cesorów . Dzięki tej odważnej decy-
zji ówczesnego prezesa Andy'ego 
Grove’a, w ciągu kilku lat Intel 
stał się jedną z przodujących kor-
poracji o obrotach sięgających wie-
lu miliardów dolarów . Innym przy-
padkiem jest Apple . W 2001 r ., 
kiedy wprowadzono do sprzedaży 
iPod (w pierwszym roku sprzedano 
400 tys . sztuk), akcje Apple spadły 
o 25% . Jednak zarząd patrzył dłu-
gookresowo . Do 2009 r . firma 
sprzedała 220 mln iPodów i zrewo-
lucjonizowała muzyczną branżę . 

Powyższe historie są raczej wy-
jątkami . W latach 70 . ub . w . średni 
okres posiadania akcji przez akcjo-
nariuszy wynosił około 7 lat, a obec-
nie – około 7 miesięcy . To powodu-
je, że rynki są bardziej zmienne 
i rośnie rozziew między ceną rynko-
wą korporacji a ich rzeczywistą 
wartością . Od kilku lat na rynkach 
finansowych rozwijają się transak-
cje wysokiej częstotliwości (HFT 
– high-frequency trading), które już 
objęły ponad 70% całego obrotu ak-
cjami w Stanach Zjednoczonych . 
W reakcji na te trendy zarządy 
firm muszą poświęcać więcej uwagi 
inwestorom długookresowym . 

Kapitał zorientowany na szybki 
zwrot będzie w sposób naturalny 
sterować ku zarządzaniu krótko-
okresowemu poprzez system za-
chęt i wpływów . Jeżeli jakiś zarząd 
nie osiągnie kwartalnych celów, to 
niektórzy wielcy inwestorzy mogą 
doprowadzić do jego usunięcia . 
Pod taką presją zarządy będą robić 
wszystko, aby osiągać owe krótko-
okresowe cele . Niezamierzony wy-
nik jest taki, że zarządzają oni je-
dynie małą częścią wartości firmy . 
Z badań ekspertów finansowych 
McKinsey wynika, że w oczekiwa-
niach zawartych w cenie akcji fir-
my, zwykle 70–90% dotyczy cash 
flows spodziewanych w kolejnych 
trzech i więcej latach . Tymczasem 
zarządzanie jest zdominowane 
przez wyniki wykazywane w kolej-
nych trzech miesiącach . Jest to 
przyczyną ciągłych problemów 
współczesnego kapitalizmu . 

Niektóre korporacje odmówiły 
udziału w tej grze . Unilever, 

Coca-Cola czy Ford zaprzestały 
wydawania jakichkolwiek wskazó-
wek na temat przyszłych zysków . 
Google nigdy tego nie robił . IBM 
stworzył 5-letnią mapę drogową, 
aby zachęcić inwestorów do skupie-
nia się bardziej na tym, czy osiąga 
swoje długookresowe cele dotyczą-
ce zysków, niż czy przekracza albo 
nie osiąga kwartalnych celów . Szef 
IBM, Sam Palmisano mówi: „mogę 
z łatwością «zrobić moje liczby», 
obcinając koszty sprzedaży, admi-
nistracji lub B+R, ale wtedy może-
my nie osiągnąć innowacyjności, 
do której dążymy” . Z kolei Mark 
Wiseman, wiceprezes Canada 
Pension Plan Investment Board, 
jest orędownikiem inwestowania 
nie na następny kwartał roku, ale 
na następny kwartał wieku . 
A Warren Buffett żartuje, że jego 
idealnym okresem trzymania akcji 
jest „na zawsze” . Jednakże przyto-
czone przykłady są ciągle godnymi 
podziwu wyjątkami . 

Ażeby przełamać tyranię krót-
koterminizmu, musimy zacząć od 
tych, którzy dostarczają kapitał . 
Obecnie inwestorzy instytucjonal-
ni, tzn . fundusze emerytalne, fir-
my ubezpieczeniowe, fundusze po-
wiernicze i państwowe fundusze 
inwestycyjne (sovereign wealth 
funds) mają aktywa o wartości 65 
trylionów USD, czyli w przybliże-
niu 35% światowych aktywów fi-
nansowych . Jeżeli gracze ci kon-
centrują swoje wysiłki na wyni-
kach krótkoterminowych, to ma to 
istotny wpływ na oblicze całego 
systemu kapitalistycznego . 

Teoretycznie gracze instytucjo-
nalni powinni myśleć w katego-
riach długoterminowych, ponie-
waż beneficjenci ich funduszy mają 
swoje oczywiste interesy w kre-
acji wartości w długim okresie . 
Jednakże dzisiejsze standardowe 
praktyki budowania portfeli inwe-
stycyjnych są takie, że zachęcają 
do krótkowzroczności . Rady nad-
zorcze funduszy, często wspierane 
przez doradców inwestycyjnych, 
oceniają wyniki menedżerów za-
rządzających funduszami w sto-
sunku do indeksów branżowego 
benchmarkingu . Na przykład, jeżeli 
odpowiedni indeks benchmarkingu 
wzrósł do 12%, to uważa się, że 
menedżer funduszu emerytalnego, 
którego zwrot wynosił 10%, ma 
wyniki niezadowalające . Jest oczy-
wiste, że zachowania menedżerów 
funduszy przenoszą się na spółki, 
w które inwestują . W świetle tych 
powszechnie znanych faktów, nie 
ulega wątpliwości, że konieczne 
jest zreformowanie systemu sekto-
ra inwestorów instytucjonalnych 
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tak, aby działania menedżerów za-
rządzających miały charakter dłu-
gookresowy . 

służyć interesariuszom, 
wzbogacać akcjonariuszy 

rugim warunkiem odno-
wy kapitalizmu jest roz-
powszechnienie idei, że 

służenie wszystkim interesariu-
szom jest kluczowe do maksymali-
zacji wartości korporacji . Obecnie 
zbyt często te cele są prezentowa-
ne jako stan napięcia: jesteś albo 
mistrzem w kreowaniu wartości 
dla akcjonariuszy, albo jesteś fa-
nem interesariuszy . Jest to wybór 
źle sformułowany . 

Inspiracja do maksymalizacji 
wartości dla akcjonariuszy jako 
idea ma swoje korzenie w latach 
70 . i 80 . ub . w . i była wówczas uza-
sadniona . Chodziło o postawienie 
przed menedżerami zarządzający-
mi konkretnych celów finanso-
wych, które motywowałyby ich do 
działań zgodnych z celami właści-
cieli . Bez takich celów zarządzanie 
mogłoby stać się ćwiczeniem poli-
tycznym, a zaangażowanie po stro-
nie innych interesariuszy byłoby 
usprawiedliwieniem nieefektywno-
ści . Takie myślenie zostało jednak 
często sprowadzone do karykatury 
jako doktryna „chciwość jest do-
bra”, a potem skompromitowane 
przez destrukcyjne praktyki nie-
których korporacji . Jednakże nigdy 
nie było wrodzonego napięcia mię-
dzy kreacją wartości firmy a służe-
niem interesom pracowników, do-
stawców, klientów, kredytodawców, 
społeczności czy środowisku natu-
ralnemu . Podkreślano często, że 
maksymalizacja długoterminowej 
wartości nie jest sprzeczna z inte-
resami pozostałych interesariuszy . 

Autor artykułu przypomina za-
pomniane poglądy Adama Smitha, 
twórcy teorii nowoczesnej ekono-
mii . Smith w swojej pierwszej książ-
ce z 1759 r . Teoria uczuć moralnych 
napisał: „Wszyscy członkowie spo-
łeczności ludzkiej potrzebują wza-
jemnej pomocy, a podobnie nara-
żeni są na wzajemne krzywdy” . 
Człowiek nie może istnieć bez spo-
łeczeństwa . Są sytuacje, kiedy do-
bro własne trzeba poświęcić na 
rzecz interesu publicznego . Smith 
wnikliwie opisał wzajemne związki 
między biznesem a społeczeństwem 
i to, jak te związki odnoszą się do 
długoterminowego tworzenia war-
tości . Są one ciągle aktualne . 

Firma McKinsey w 2008 r ., i po-
nownie w 2010 r ., przeprowadziła 
badania na grupie 2 tys . menedże-
rów zarządzających i inwestorów . 

Ponad 75% ankietowanych stwier-
dziło, że inicjatywy ESG (environ-
ment-social-governance) kreują war-
tość firmy w długim okresie . Firmy, 
które przyjęły rzeczywiście per-
spektywę interesariuszy w korpora-
cyjnej strategii, mogą generować 
istotną wartość jeszcze szybciej . 

Kreowanie bezpośrednio warto-
ści w biznesie nie jest jedynym czy 
nawet najmocniejszym argumen-
tem do przyjmowania społecznej 
perspektywy . Kapitalizm do swoje-
go istnienia potrzebuje publicznego 
zaufania . Według agencji public re-
lations Edelman, zaufanie do biz-
nesu w Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 
około 45% . Pozostaje to w ostrym 
kontraście do krajów rozwijających 
się, dla których ten współczynnik 
jest następujący: Chiny – 61%, 
Indie – 70%, Brazylia – 81% . 
Równie ponury jest obraz dla po-
szczególnych korporacji w strefie 
angloamerykańskiej . 

Jak liderzy biznesu mogą przy-
wrócić społeczne zaufanie do kor-
poracji? Wielu zachodnich mene-
dżerów zarządzających stwierdza, 
że w ich karierze nic nie przygoto-
wało ich do tych nowych wyzwań . 
lee Scott, były CEO Walmarta, 
przyznaje otwarcie, że jego droga 
na szczyty firmy była serią prób 
i błędów . Znał problemy sklepów, 
ale praca w zarządzie wymagała 
bycia mężem stanu dla grup mają-
cych swoje oczekiwania wobec naj-
większej firmy świata . Na szczęście 
Scott szybko się uczył i dzięki temu 
Walmart stał się liderem w zakre-
sie ochrony środowiska i zdrowia . 

Prezesi firm w najbliższej przy-
szłości będą musieli się stać atleta-
mi w trzech sektorach: bizneso-
wym, rządowym i społecznym . 
Należy ich do tego przygotować . 
Tymczasem analitycy finansowi 
i inwestorzy skoncentrowani są na 
krótkim terminie, ponieważ uwa-
żają, że społeczne inicjatywy nie 
tworzą żadnej wartości na krótką 
metę . Z tego powodu ogromna 
większość zarządzających korpora-
cjami, chociaż wierzy, że społeczne 
inicjatywy kreują wartość w dłu-
gim terminie, to jednak nie działa 
zgodnie z tym przekonaniem z po-
wodu obawy o niezadowolenie ryn-
ków finansowych . 

Działać jak właściciel  
na swoim 

ryzys sektora finansowe-
go pokazał, że jeżeli ak-
cjonariat jest mocno roz-

drobniony, to nikt nie działa tak, 
jak powinien działać prawdziwy 

właściciel . Z badań McKinsey nad 
najlepszymi rodzinnymi firmami 
wynika, że najbardziej efektywna 
struktura własnościowa łączy ry-
nek publiczny (dostęp do kapitału) 
ze znaczącym, zaangażowanym 
i długoterminowym właścicielem . 
Tymczasem większość dużych spó-
łek publicznych ma bardzo mocno 
rozproszony akcjonariat, a rady dy-
rektorów rzadko wykonują rolę peł-
nomocnika pojedynczego właścicie-
la . W efekcie prezesi firm zbyt czę-
sto słuchają tych inwestorów (i me-
diów), którzy robią najwięcej szu-
mu informacyjnego . Niestety, stro-
ny te wydają się być najbardziej 
krótkowzroczne . I w ten sposób ty-
rania krótkiego okresu jest jeszcze 
bardziej wzmacniana . 

Powinna nastąpić reforma kon-
troli korporacyjnej poprzez zako-
rzenienie jej w zaangażowanych 
właścicielach oraz przez danie im 
efektywnych narzędzi, dzięki któ-
rym możliwy jest wpływ na zarzą-
dzanie . Autor nazywa to nadzorem 
opartym na akcjonariacie (owner-
ship-based governance) . Wymaga 
ono spełnienia trzech warunków . 

Bardziej efektywne rady 
dyrektorów 

eżeli nie ma dominujące-
go akcjonariusza, to rada 
musi reprezentować wła-

ścicieli firmy i służyć jako agent 
w tworzeniu długookresowej warto-
ści . Jednakże tylko 43% dyrekto-
rów niewykonawczych (niezależ-
nych, zewnętrznych) spółek pu-
blicznych jest przekonanych, że 
może znacząco wpływać na strate-
gię . Aby to uległo zmianie, członko-
wie rad muszą poświęcić znacznie 
więcej czasu na wykonywanie swo-
ich ról . Raport sporządzony dla bry-
tyjskiego rządu w sprawie nadzoru 
nad bankami z 2010 r . zarekomen-
dował znaczne zwiększenie czasu 
wymaganego od dyrektorów niewy-
konawczych w bankach: od obecnie 
średnio 12–20 do 30–36 dni rocz-
nie . Szczególnie potrzebne jest 
zwiększenie czasu przeznaczonego 
na nieformalne spotkania członków 
rad z inwestorami i członkami za-
rządów . W spółkach publicznych 
członek rady przeciętnie poświęca 
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na sprawy firmy trzy dni na kwar-
tał, przy czym niekiedy dwa z nich 
przeznaczone są na podróż . Dla po-
równania, w firmach prywatnych 
niewykonawczy dyrektorzy zasia-
dający w radach poświęcają 54 dni 
w roku średnio na zapoznanie się 
z biznesem, z czego 70% czasu to 
nieformalne spotkania i rozmowy . 

Ponadto rady potrzebują znacz-
nie więcej profesjonalnego doświad-
czenia . Wiedza branżowa dyrekto-
rów niewykonawczych pomaga ra-
dom w identyfikowaniu natychmia-
stowych szans i redukuje ryzyka . 
Wiedza dotycząca konkretnej bran-
ży, np . trendów jej konsolidacji, wy-
zwań ze strony nowych technologii, 
stopnia deregulacji – jest bardzo 
potrzebna . Pożyteczne jest też do-
świadczenie z innych branż, które 
przechodzą podobną ewolucję . 

Rady dyrektorów potrzebują 
bardziej efektywnych struktur or-
ganizacyjnych, na przykład poprzez 
utworzenie komitetu ds . strategii, 
albo komitetów dla największych 
jednostek biznesowych spółki . 
Dyrektorzy potrzebują także zaso-
bów, umożliwiających im wyrobie-
nie niezależnych opinii na temat 
strategii, ryzyka i wyników (np . 
przy pomocy małej analitycznej ko-
mórki podlegającej tylko radzie) . 
Wszystko to wymaga od dyrekto-
rów niewykonawczych większego 
profesjonalizmu i bardziej znaczą-
cego strategicznego partnerstwa 
między radą a zarządem . To wszyst-
ko może się nie spodobać niektó-
rym członkom zarządów przyzwy-
czajonych do łatwego „zarządzania” 
radą . Jednak biorąc pod uwagę błę-
dy w kontroli korporacyjnej, zmia-
ny takie są konieczne . 

Bardziej racjonalne wyna-
grodzenia dla menedżerów 
zarządzających 

ażnym zadaniem kontroli 
korporacyjnej jest ustano-
wienie systemów wyna-

grodzeń zarządów . Chociaż 70% 
członków rad dyrektorów uważa, 
że płace powinny być bardziej po-
wiązane z wynikami, to wynagro-
dzenie CEO jest często tak skon-
struowane, że nagradza go za 
samo stanowisko, a nie za to, co 
zrobił . Jednocześnie badania poka-
zują, że brak powiązań między pła-
cami zarządów a wynikami ich 
firm powoduje spadek społecznego 
zaufania do biznesu . 

Prezesi oraz pozostali członko-
wie zarządów powinni być opłaca-
ni za działania wymagane od wła-
ścicieli . Kiedyś uważano powszech-
nie, że efekt ten będzie uzyskany 

dzięki opcjom na akcje, ale okaza-
ło się, że ten system wynagradza-
nia był zachętą do zachowań 
sprzecznych z interesami akcjona-
riuszy . Opcje doprowadziły do kon-
centracji zarządów na realizowa-
niu kwartalnych prognoz zysków . 
Nawet opcje z odległą datą realiza-
cji (3 lata, a nawet więcej) mogą 
nagradzać menedżerów, którzy ko-
rzystają z efektów rozwoju branży 
lub całej gospodarki (tu przydają 
się porównania z wynikami konku-
rentów branżowych, aby ustalić 
rzeczywiste osiągnięcia zarządów) . 
Ponadto, mało systemów wynagro-
dzeń przewiduje kary za błędy 
członków zarządów . Stało to się 
szczególnie widoczne podczas 
ostatniego kryzysu finansowego, 
kiedy to wielu menedżerów upada-
jących spółek odchodziło na eme-
rytury z sowitymi odprawami . 

Zapewne nigdy nie będzie uni-
wersalnych rozwiązań pasujących do 
zróżnicowanych czynników, jednak-
że firmy powinny dążyć do zmian 
w trzech kluczowych obszarach: 

 z powinny wiązać wynagrodze-
nia z fundamentalnymi czynnika-
mi długoterminowej wartości, jak 
innowacje i efektywność, a nie je-
dynie z ceną akcji; 

 z powinny rozszerzyć ramy cza-
sowe do oceny członków zarządów, 
na przykład, używając kroczącego 
trzyletniego okresu oceny wyni-
ków lub wymagając pięcioletnich 
planów i równoległego śledzenia 
ich wykonania . Do tego potrzebna 
jest oczywiście skuteczna rada dy-
rektorów zaangażowanych w for-
mułowanie strategii; 

 z powinny kreować dla członków 
zarządu rzeczywiste warunki ryzy-
ka, aby stworzyć im warunki zbli-
żone do pozycji właścicieli, na 
przykład każdy nowy członek za-
rządu musiałby zainwestować 
w firmę swoją roczną pensję . 

redefinicja demokracji  
akcjonariuszy 

gromne zainteresowanie 
rynkiem akcji w ostatnich 
dekadach zrodziło ano-

malie w nadzorze korporacyjnym . 
Skraca się okres trzymania akcji . 
Transakcje wysokiej częstotliwości 
(HFT) niewątpliwie wzmacniają 
ten trend . Szybki obrót akcjami 
i krótki okres trzymania akcji spó-
łek mogą oznaczać zmianę formuły 
„jedna akcja, jeden głos”, będącej 
główną zasadą ładu korporacyjne-
go . Wiele najlepszych spółek, jak 
np . Google, nigdy jej nie stosowa-
ło . Być może jest czas na nowe 
zasady, które zwiększą znaczenie  

akcjonariuszy długookresowych . 
Tak robią niektóre francuskie fir-
my, które dają dwa głosy akcjom, 
które są trzymane dłużej niż jeden 
rok . Jeżeli chcemy mieć kapitalizm 
zorientowany na długi okres, to 
unowocześnianie reguł demokracji 
akcjonariuszy w takim kierunku 
będzie wkrótce nie herezją, ale na-
kazem zdrowego rozsądku . 

Uznając, że kapitalizm jest naj-
lepszym systemem ekonomicznym 
do podwyższania standardów życia 
ludzi, musimy dążyć do jego unowo-
cześnienia tak, aby lepiej przystoso-
wywał się do rosnącej zmienności 
świata . W ten sposób przywrócimy 
także zaufanie społeczeństw do 
jego siły sprawczej . Wady tzw . kapi-
talizmu kwartalnego, które ujawni-
ły się w minionych dekadach, nie 
są wadami samego kapitalizmu, 
ale tylko jednej z jego odmian . 
Wydłużając perspektywę działania, 
uczynimy kapitalizm silniejszym, 
bardziej elastycznym, bardziej spra-
wiedliwym i bardziej zdolnym do 
kreowania trwałego wzrostu świa-
towej gospodarki . Trzy imperatywy 
przedstawione powyżej powinny 
być początkiem na drodze zmian . 
Powinny zapoczątkować dyskusję, 
w której różni jej uczestnicy będą 
mogli dodawać nowe koncepcje . 
Zmiany kapitalizmu będą możliwe 
do zrealizowania, jeżeli rady dyrek-
torów, zarządy, a także inwestorzy 
na całym świecie wezmą na siebie 
odpowiedzialność za ulepszanie 
systemu . Zmiany te zapewne nie 
będą łatwe, ponieważ naruszą sta-
tus quo i interesy wielu ludzi . 

Opr . dr Jan Polowczyk 

PRZYPISY
1) Cztery inne artykuły z tej dyskusji 
były omawiane na łamach „Przeglądu 
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