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Szanowni Państwo!

Pomna odpowiedzialności za jedno z najstarszych polskich czasopism, po raz
pierwszy, bacząc na powagę sytuacji, zwracam się do Państwa, Czytelników „Prze-
glądu Organizacji” o pomoc w utrzymaniu naszego tytułu. Naszego – bowiem
tytuł, powstały przed wojną, wpisał się, przez fakt ilustrowania historycznych prze-
mian w organizowaniu struktur państwowych, politycznych, ekonomicznych, go-
spodarczych, społecznych i naukowych w nasz ogólnonarodowy dorobek.

Sytuacja czasopism naukowych na przeżywającym głęboki kryzys rynku pra-
sowym jest wyjątkowo trudna. Ograniczone dotacje, skrupulatne liczenie kosztów
w środowiskach naukowych i akademickich, mnogość tytułów prasowych, które
odwołują się do tych samych środowisk zajmujących się zarządzaniem, ogólny
spadek czytelnictwa, wreszcie zaskakujący, przez tryb wprowadzenia, choć potem
uchylony, ale bardzo kosztowny 7-procentowy podatek VAT – oto główne, pogłę-
biające się przyczyny kryzysu. Ową listę zagrożeń uzupełnia coraz trudniejsza sy-
tuacja na rynku reklam. Reklamy bowiem przez ostatnie dziesięciolecie pozwoliły
utrzymać cenę „Przeglądu Organizacji” na relatywnie niskim poziomie.

Reklama ilustracyjna, choć w bardzo ograniczonym segmencie rynku oraz
szeroko pojęty sponsoring pozwoliły nam funkcjonować. Życzliwa, a nie czysto
merkantylna postawa wielu uczelni – państwowych i niepaństwowych, przedsię-
biorstw, banków, instytucji finansowych pozwoliła na utrzymanie tytułu, a tym
samym upowszechnianie zdobyczy naukowych wszystkich ośrodków. Skuteczność
tej metody poszukiwania środków finansowych jest coraz niższa.

Pogarszająca się kondycja polskich firm proporcje zysków ze sprzedaży zna-
cząco zmieniła. Tak więc, aby utrzymać się na rynku, musimy znacznie podnieść
cenę „Przeglądu Organizacji”.

Czy stać nas na kapitulację? Liczę na Państwa pomoc.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Barbara Olędzka – redaktor naczelny

Zapraszamy Państwa do korzystania  z prenumeraty redakcyjnej.
Cena prenumeraty uległa zmianie. Cena jednego egzemplarza „PO” od 1 stycz-

nia 2002 r. wynosi – 14,00 zł.
Pragniemy Państwa poinformować, że raz zamówioną prenumeratę redak-

cyjną przedłużamy automatycznie.
Redakcja – tel./faks (022) 827-15-10
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Ze Wschodu na Zachód
Rozmowa ze STANISŁAWEM CIOSKIEM, doradcą prezydenta RP
ds. międzynarodowych, byłym ambasadorem RP w Rosji

Czy istnieją takie ścieżki przyszłego rozwoju
Rosji, które można by dziś – z ulgą – wykluczyć?

Na szczęście tak. I nie wynika to tylko ze zmian,
jakie daje się zaobserwować w samej Rosji, ale i z tego,
że zmienił się świat. Terytorium nie jest dziś głów-
nym wyznacznikiem potęgi i nie warunkuje bezpie-
czeństwa, co widać choćby po ostatnich atakach na
Amerykę. Rosjanie zrozumieli, że terytorium nie sta-
nowi dziś o sile i o możliwościach rozwoju, więc za-
pewne (trudno tu przecież mówić o gwarancjach) nie
będą już prowadzić polityki imperialnej.

Po drugie, możemy też wykluczyć dalsze stacza-
nie się Rosji w otchłań zapaści gospodarczej. Nieżycz-
liwi obserwatorzy przypisują to odbicie się od dna
wyłącznie rosnącym cenom ropy naftowej. To nie do
końca jest prawda, bo silny wzrost cen był chwilowy,
ale w istocie ropa i inne surowce mogą stanowić trwa-
ły składnik stabilności gospodarczej – jeśli się nimi
rozumnie gospodaruje, a na to się w Rosji zanosi. Na-
tomiast życzliwi obserwatorzy zauważają także i to,
że w Rosji zaczynają przynosić skutki reformy. Moż-
na rozmaicie oceniać poszczególne grupy reformato-
rów, zarzucać Gajdarowi, że do straszliwie skompli-

kowanego mechanizmu, jakim jest Rosja, chciał za-
stosować bardzo proste reguły; można mieć rozma-
ite zastrzeżenia do płynności reform, do ich komplet-
ności, głębokości itd. Wszystko to jednak nie zmienia
faktu, że prawie wszystko na rosyjskiej ziemi ma już
nowego właściciela. Nie jest nim omnipotentne pań-
stwo. A niedługo także ziemia stanie się przedmio-
tem obrotu. Jeśli przykładać do tego miary zachod-
nioeuropejskie czy amerykańskie, można rzecz jasna
powiedzieć, że Rosji bardzo jeszcze daleko do cywili-
zowanego kapitalizmu. Ale jeśli spojrzymy wstecz
i przypomnimy sobie, czym była Rosja 10 lat temu,
dopiero zobaczymy ogrom postępu. Zmiana stosun-
ków własnościowych jest gwarancją reform w Rosji.
I znowu: sami Rosjanie ukuli termin prichwatyzacja,
na określenie tego mechanizmu przekształceń wła-
snościowych, ale to się już na szczęście dokonało
i będzie miało pozytywne skutki w przyszłości.

A czy Rosja nie będzie się rozpadać i bronić
swojej integralności, tak jak to robi w Czecze-
nii?

Świat po 11 września bardzo się zmienił. Nasza –
i nie tylko nasza – ocena metod stosowanych w Cze-
czenii jest jednoznacznie negatywna, ale przecież
i wcześniej nikt nie mówił Rosji, że nie ma ona prawa
bronić swojej integralności. Łączenie Czeczenów z bin
Ladenem jest oczywiście bardzo daleko idącą hipote-
zą, ale Czeczenia jest zarazem oknem Rosji na islam
i na kaspijską ropę. Trudno wyobrazić sobie sytuację,
w której Rosja machnęłaby na to ręką.

Wracam jednak do początku pytania. Rosja nie
będzie się rozpadać, bo zdecydowanej większości swo-
ich obywateli oferuje najkorzystniejszy model cywili-
zacyjny. Najkorzystniejszy – jeśli go porównać z tym,
co oferują sąsiedzi z południa. Nacjonalizmy i separa-
tyzmy będą wprawdzie dawały o sobie znać, bo po
zdjęciu żelaznej pokrywy terroru, jaką poprzednio
utrzymywana była jedność, musiało nastąpić „odbi-
cie”. Sądzę jednak, że – biorąc pod uwagę złożoność
etniczną Rosji – nie grożą nam jakieś wielkie proble-
my. Skala jest jednak rzeczą względną i to, co jest nie-
wielkim problemem w Rosji, z punktu widzenia Pol-
ski czy Luksemburga może być traktowane inaczej.
Do problemów skali w odniesieniu do Rosji trzeba się
będzie chyba przyzwyczaić.

Fot. Jakub Ostałowski/Rzeczpospolita
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Jak działa dziś rosyjski system podatkowy?
U nas niewiele się o tym mówi...

Skoro się nie mówi, to znaczy, że działa. W kwestii
rozwiązań podatkowych Rosja jest dziś jednym z naj-
bardziej liberalnych państw na świecie. Wprowadzo-
no 13-procentowy podatek liniowy i to się sprawdzi-
ło. Oczywiście tu znowu mamy do czynienia z pewną
specyfiką: ściągalność podatków była w Rosji niewy-
soka i to jest bardzo łagodne określenie. Ale dzięki
zastosowaniu radykalnego narzędzia upraszczające-
go podatki, ich ściągalność rośnie i rosną też docho-
dy budżetu, w pełnej zgodności z krzywą Laffera. Wła-
dza jest bardzo zadowolona, producenci są usatys-
fakcjonowani, produkcja rośnie, natomiast jakie są
odczucia obywateli – trudno powiedzieć.

Czy państwo, którego większość dochodu na-
rodowego powstaje w szybach i kopalniach, ma
szanse zreformować swoją gospodarkę?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że kiedyś po-
łowa (a może i więcej) PKB Związku Radzieckiego to
był przemysł zbrojeniowy. Dziś wydatki na zbrojenia
są mniejsze i to daje spore pole manewru. Olbrzymia
infrastruktura, może marnej jakości, ale jest. Rosja-
nie zainwestowali ogromne środki w wykształcenie
społeczeństwa, a więc w ten rodzaj bogactwa narodo-
wego, który jest uważany za najbardziej przyszłościo-
wy. Jeśli dochody ze sprzedaży surowców pozwolą
im przetrwać bardzo trudny okres transformacji bez
większych (w lokalnej skali) wstrząsów, to będzie zna-
czyło, że właściwie wykorzystali swoje bogactwo. Ja
w każdym razie wierzę w sukces Rosji.

W jakiej perspektywie możliwe jest odbudowa-
nie rosyjskiego rynku rolnego i jakie mogą być
tego skutki?

Trudno tu mówić o odbudowie, bo nie ma dziś chy-
ba nikogo, kto by pamiętał czasy, kiedy Rosja była
eksporterem żywności. Ale oczywiście – nawet bez
Ukrainy – Rosja jest w stanie wyżywić całą Europę.
Zbudowanie w Rosji silnego sektora rolnego będzie
dla Unii Europejskiej wyzwaniem, o jakim nikt dotąd
nie myślał. Wspólna Polityka Rolna będzie musiała
zostać zastąpiona zupełnie innymi rozwiązaniami –
jakimi nie mam pojęcia i nikt chyba nie wyobraża so-
bie dzisiaj ostatecznych konsekwencji tego procesu.
Nie jest to jednak – w mojej ocenie – kwestia najbliż-
szych lat. Pierwsze oznaki zmian można już jednak
zaobserwować. W zapyziałym osiedlowym sklepie
w Niżnym Nowgorodzie, gdzie zdarzyło mi się zajrzeć,
można znaleźć w pełnym wyborze zachodnie produk-
ty żywnościowe – bardzo drogie – i produkty krajowe,
znacznie tańsze. Choć gorzej opakowane, to niejed-
nokrotnie smaczniejsze, a na pewno bardziej odpo-
wiadające miejscowym gustom. Otoczenie tego skle-

pu musi się zmienić, zmiany wymaga stosunek do
klienta, trzeba stworzyć nowoczesne przetwórstwo,
marketing itd., ale to wszystko z czasem się dokona,
a potencjał pozostanie.

Powiada się, że w Rosji łatwo jest sprzedać,
a trudno dostać pieniądze. Czy to także się
zmienia?

Największym beneficjentem przemian są nowe eli-
ty finansowe Rosji. Jest to grupa bardzo nieliczna,
dysponująca ogromnymi zasobami, ale jednak to ona
będzie określać przyszłe oblicze Rosji. Dziś już widać,
że grupa ta oczekuje od państwa stworzenia czytel-
nych reguł gry i przestrzegania prawa – co kłóci się ze
stereotypem Rosji jako kraju bezprawia i dzikiej, ni-
czym nieokiełznanej walki wszystkich ze wszystkimi.
Oczywiście wszędzie można trafić na nieuczciwych
partnerów, a w Rosji jest to zapewne łatwiejsze niż na
Zachodzie, ale widoczny jest wyraźny postęp. To jest
trudny i wymagający rynek. Trzeba go znać, rozumieć
i być przygotowanym na rozmaite niespodzianki, ale
jego potencjał jest niemal nieograniczony.

Porównanie Rosji i Ukrainy wyraźnie pokazuje
różnice. Na Ukrainie nadal zachodzi proces nazywa-
ny eufemistycznie „pierwotną akumulacją kapitału”.
W Rosji to się już dokonało i teraz posiadacze doma-
gają się ochrony swojej własności. Z tym postulatem
zwracają się do państwa. To jest pozytywny proces,
bo w jego wyniku również może powstać państwo pra-
wa. Na początek zapewne będzie to głównie prawo
dla wybrańców, ale z czasem sfera ochrony rozsze-
rzać się będzie na coraz większą grupę obywateli.
Głównie dlatego, że Rosjanie są stosunkowo dobrze
wykształ-ceni i dzięki temu będą mogli w niedługim
czasie zacząć tworzyć społeczeństwo obywatelskie,
stanowiące przeciwwagę dla elit finansowych. Bo
oczywiście o modelu z szeroką i bogatą klasą średnią
nie ma co w Rosji marzyć w bliższej perspektywie.

Jak wygląda reforma samorządowa w Rosji?

To jest najtrudniejszy temat. Rosjanie nigdy nie
mieli tradycji społeczeństwa obywatelskiego i nie
mają się do czego w tej mierze odwołać. Inicjatywa
obywateli była tu zawsze widziana źle i traktowano
ją z najwyższą nieufnością. Władze zdają sobie jednak
sprawę, że nowoczesnego państwa nie da się zbudo-
wać tylko reformując kraj od góry. Potrzebny jest
partner społeczny, ludzie, którzy wezmą swoje spra-
wy w swoje ręce i będą nimi kierować w rozumny spo-
sób. Próby odgórnego budowania samorządu są z
definicji nieskuteczne, ale na razie nie ma dla  nich
alternatywy. Bierność i pogodzenie z losem umożli-
wiają wprawdzie w miarę spokojne przechodzenie
przez bardzo bolesne reformy, ale ich dokończenie
wymaga aktywności obywateli,
a jej nie udało się jeszcze rozbudzić. Model polityczny, ,
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w którym to, co nie jest zakazane – jest dozwolone,
nigdy nie był w Rosji ani popularny, ani nawet sze-
rzej znany. Dlatego wszelkie zakazy, formułowane
przez dowolną władzę, nawet kompletnie nieupraw-
nioną do ich wydawania, traktowane są ze śmiertel-
ną powagą. Jeśli czegoś nie wolno – nielzia – to nikt
tego oficjalnie nie zakwestionuje. Z drugiej strony
wszakże robi się rzeczy, o których powszechnie wia-
domo, że są zabronione i/lub naganne moralnie, ale
to się nie przekłada na chęć takiej zmiany reguł, żeby
to, co słuszne, było dozwolone, a zakazane tylko to, co
niesłuszne. Na to nakłada się jeszcze stosunek do wła-
sności państwowej czy publicznej, czyli „niczyjej”.
Konieczna tu będzie wymiana pokoleniowa.

Czy istnieje model równoprawnej współpracy
państw dużych i małych – np. Polski i Rosji?

To jest uniwersalne pytanie. Zdejmijmy z tego ko-
stium historyczny stosunków polsko-rosyjskich, a ten
sam problem zobaczymy między USA i Meksykiem,
Niemcami i Danią, Chinami i Japonią itd. Generalnie
wyjścia są dwa: albo uciec od dominującego partnera,
albo się z nim związać w ramach większej od niego struk-
tury. Przykładem ucieczki jest Japonia, która związała
się ze światem zachodnim (choć miała też ten komfort,
że od Chin oddziela ją morze), a przykładem współpracy
jest rola Niemiec w Unii Europejskiej. Meksyk znalazł
jakąś (specyficznie amerykańską) receptę w układzie
NAFTA. Niemcy same dały się spętać tysięcznymi nić-
mi współpracy europejskiej i same stworzyły gęstą sieć
takich nici. Coś podobnego trzeba zrobić z Rosją. A ona
na razie nie bardzo chce dać się spętać.

Cała nadzieja w globalizacji: współpraca handlo-
wa i wymiana informacji stworzy korzystne warunki
do tworzenia bliskich, choć może niekonieczne insty-
tucjonalnych związków. Ale o Rosji nie można też za-
pominać w kontekście integracji europejskiej czy
transatlantyckiej. Jej udział w lidze sił antyterrory-
stycznych nie jest – moim zdaniem – czystym wybie-
giem taktycznym, mającym na celu rozwiązanie so-
bie rąk w kwestii Czeczenii, ale zapowiada nowe zja-
wisko: aktywne włączanie się Rosji w główny nurt
przemian świata zachodniego. Być może świadczy to
także o przezwyciężaniu, mającej długie tradycje, wi-
zji Rosji jako oblężonej twierdzy.

Czy Rosja nadal marzy o bliskiej i bezpośred-
niej współpracy z Niemcami?

To, co powiem, może być przykre dla nas, Polaków,
ale wzorce kulturowe Rosjanie wolą czerpać tradycyj-
nie z Niemiec, uważanych za najbliższe źródło „praw-
dziwie zachodniej cywilizacji” niż od nas. Nie znaczy
to jednak, że stoimy na przegranej pozycji. Rosjanie
(i Ukraińcy) z uwagą obserwują eksperyment polega-
jący na zaaplikowaniu słowiańskiemu narodowi za-
chodnich wzorców cywilizacyjnych. O ile w naturalny
sposób ciążą ku Niemcom w sferze standardów, o tyle

konkretne rozwiązania i zastosowania, łatwiej jest im
przyjmować od nas. Choć często robią to z grymasami
i nie potrafią ukryć złośliwej satysfakcji, kiedy coś nam
się nie uda. Ale w rzeczywistości w głębi rosyjskiej du-
szy tkwi silna tęsknota do Zachodu. Zdarzało mi się
prowadzić długi rozmowy ze zwolennikami silnych
związków świata słowiańskiego, którzy zarzucali nam
zdradę i zbyt mocno podkreślali nasze niedociągnię-
cia. Wtedy zwykle prosiłem ich o pokazanie metki gar-
nituru – zazwyczaj był zachodni. Krawat – zwykle wło-
ski. Buty – czasem polskie. Zegarek – jak nie szwajcar-
ski, to japoński. I to im daje do myślenia.

Polska jest poligonem doświadczalnym, na któ-
rym testowana jest możliwość integracji całego kon-
tynentu. Jeśli Polsce się uda, to bliskość związków
Rosji i Niemiec z czasem przestanie być dla nas pro-
blemem, bo oba te państwa mogą być kiedyś naszymi
sąsiadami w europejskiej wspólnocie – czy to będzie
Unia Europejska w jej dzisiejszym kształcie, tego bym
nie przesądzał. Rosja bacznie przygląda się polskim
wy-siłkom i procesom dostosowawczym i stara się
wyciągać wnioski dla siebie.

Czy Polska może liczyć na zrozumienie Rosjan
w kwestii naszych stosunków z Ukrainą?

Jak najbardziej. To, od czego zaczęliśmy naszą
rozmowę, a więc odrzucenie imperializmu ma także
zastosowanie i do Ukrainy, i do Białorusi, i do państw
nadbałtyckich. Rosja nie chce mieć na utrzymaniu
Białorusi, nie chce też słabej Ukrainy, bo to by ozna-
czało tylko kłopoty i trudność w zbliżaniu się do Eu-
ropy. Retoryka pansłowiańska i wymachiwanie pal-
cem w naszą stronę, kiedy znacząco bardziej „kolegu-
jemy” się z Ukrainą niż z Rosją – to są relikty dawne-
go, imperialnego, a w dzisiejszych czasach – irracjo-
nalnego myślenia i nie tak myśli się dziś w Moskwie.
Stosunki Polski z Rosją były przez ostatnie lata nie-
zbyt serdeczne nie tylko z naszej inicjatywy. Teraz
wreszcie dojść może do ich ocieplenia, czemu jeste-
śmy bardzo radzi, tym bardziej, że Rosja zaczyna nas
traktować poważnie, widząc w Polsce partnera.

Czy w Kaliningradzie powstanie europejski
Hongkong?

Krótka odpowiedź brzmi: tak, i to zapewne w nie-
odległej przyszłości. W końcu, czy rakiety są w Kali-
ningradzie, czy pod Petersburgiem, to w dzisiejszych
czasach nie ma większego znaczenia, nawet gdyby
miały być wycelowane w Europę, a chyba nie są i nie
będą. Tak więc pozostaje wzorzec dzisiejszego Hong-
kongu.

Dziękuję Panu za rozmowę

Rozmawiał Dariusz Teresiński

Warszawa, 2 października 2001 r.
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Ze Wschodu na Zachód
Rozmowa z JANUSZEM REITEREM, prezesem Centrum Stosunków
Międzynarodowych, byłym ambasadorem RP w Niemczech

Dokąd zmierzają dzisiaj Niemcy? Czy do Sta-
nów Zjednoczonych Europy?

Tym pojęciem już dzisiaj nikt się nie posługuje,
ponieważ wywołuje ono nieporozumienie. Sugeruje
bowiem,  że zjednoczona Europa powstałaby na gru-
zach państw narodowych, które miałyby już tylko
rangę amerykańskich stanów czy niemieckich lan-
dów. Dlatego nawet Kohl i najbardziej proeuropejscy
chadecy przestali w latach 90. mówić o „Bundesstaat
Europa”. Jeśli dzisiaj następca Kohla, Schröder czy
minister spraw zagranicznych Fischer przedstawiają
wizje Europy federacyjnej, to zawsze podkreślają, że
ma to być coś nowego, a więc odmiennego od np.  Sta-
nów Zjednoczonych Europy. Chodzi o to, aby w spo-
sób niezamierzony nie przestraszyć tym pomysłem
ludzi, który i tak się obawiają o swą tożsamość, zwłasz-
cza w mniejszych krajach europejskich, a już na pew-
no nie chcą jakiegoś europejskiego superpaństwa
z centralą w Brukseli. Jest to oczywiście karykatura,
a nie wizja federacyjnej Europy, ale ów karykatural-
ny obraz bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Niemcy
należały zawsze do awangardy integracji europejskiej
i są w niej nadal, ale pewien kryzys idei europejskiej
widać i w tym kraju. Dla polityki oznacza to, że musi
ona dać ludziom nowe uzasadnienie integracji euro-
pejskiej – takie, które się odnosi do ich dzisiejszych
problemów a nie tylko do doświadczeń europejskiej
historii, w tym zwłaszcza II wojny światowej.

A jaki interes mają Niemcy w dążeniu do sfe-
derowanej Europy? Szczególnie teraz, kiedy
dokonało się zjednoczenie i nie ma już bezpo-
średniego zagrożenia ze strony Rosji?

Trzeba sobie uświadomić, że integracja europej-
ska od ponad 10 lat przebiega w zupełnie innych niż
poprzednio warunkach. Nie ma bloku wschodniego,
tego wspólnego konsolidującego wroga, który wielu
ludziom bardzo ułatwiał zrozumienie, do czego jest
potrzebna integracja. Europa ma dziś przed sobą wy-
bór: albo będzie zmierzała do jakiejś formy federacji,
oczywiście z zachowaniem większości dotychczaso-
wych  uprawnień państw narodowych, albo będzie
narażona na stopniową dezintegrację. Tego ostatnie-
go Niemcy się boją – i słusznie. Są największym i naj-
potężniejszym państwem w Europie. Takie państwo,
czy tego chce czy nie, budzi pewne obawy sąsiadów.

Integracja europejska była dla tych sąsiadów najlepszą
gwarancją, że nie muszą się czuć zagrożeni przez
Niemcy. I sami Niemcy mają interes w tym, żeby Eu-
ropejczycy nie musieli się obawiać niemieckiej do-
minacji. Henry Kissinger napisał kiedyś, że Niemcy
w swej historii zawsze były albo za małe, albo za duże
dla Europy. Niemcy powojenne nie są ani za duże, ani
za małe i dzisiaj wiadomo, że nie ma to nic wspólnego
z ich geograficzną wielkością. Jeśli Niemcy zintegro-
wane nie budzą lęków innych narodów europejskich,
to dlatego, że za sprawą Unii Europejskiej obowiązu-
ją dziś inne reguły stosunków międzynarodowych.
Inne niż  w tradycyjnej polityce europejskiej, która
polegała na grze zmiennych sojuszy. Ludzie w Euro-
pie Zachodniej uznali, że ta nowa sytuacja, dająca im
poczucie bezpieczeństwa i niezwykłe szanse rozwoju,
jest czymś oczywistym, danym na zawsze. A tak nie
jest – nic nie jest dane na zawsze, również ta wspania-
ła, bezpieczna, dostatnia Europa. Żeby ją utrzymać,
trzeba do udziału w niej dopuścić narody, które, jak
Polacy, były z niej dotychczas wyłączone. Ale jedno-
cześnie trzeba tę integrację umocnić, albo – jak się
często mówi – pogłębić. Myślę, że po szoku, który wszy-
scy przeżyliśmy 11 września, również my w Europie
lepiej sobie uświadomimy, że naprawdę musimy do-
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konać wyboru: albo stworzymy unię polityczną, zdol-
ną do odgrywania bardziej samodzielnej roli w świe-
cie, albo będziemy dryfować w nieznanym kierunku.
Moim zdaniem, Polska jako kraj, który z Europą roz-
drobnioną i skłóconą ma jak najgorsze doświadcze-
nia, powinna wspierać integrację. Niemcy, wychodząc
z innych doświadczeń historycznych, mają też w tym
interes, co sprawia, że w tak zasadniczej dla przyszło-
ści sprawie możemy być sojusznikami.

Oczywiście nie jest to wizja Europy, którą wszy-
scy przyjmują z entuzjazmem. Francja, głównie ze
względu na swą tradycję, ma inny pogląd. Francuzi
chcą ściślejszej współpracy europejskiej, ale niechęt-
nie przyjmują wszystko, co osłabia kompetencje rzą-
dów. A zatem: więcej i ściślejszej współpracy pomię-
dzy państwami, ale bez tego, co w żargonie europej-
skim nazywa się „uwspólnotowieniem” polityki, czy-
li oddaniem kompetencji gremiom ponadpaństwo-
wym, europejskim. Rzecz jasna, musiałyby one zostać
poddane surowej kontroli parlamentarnej, a tej w dzi-
siejszej Unii Europejskiej jeszcze brak.

Jak jest oceniany w Niemczech polski model
przechodzenia do demokracji i gospodarki ryn-
kowej?

Polska jest postrzegana jako kraj, który odniósł
sukces. Ten nasz sukces był sporą niespodzianką dla
większości niemieckich obserwatorów. Mieli oni zu-
pełnie innych faworytów. Obawiali się, że zarówno
wyjątkowo niekorzystne gospodarcze warunki star-
tu, jak i zaszłości historyczne – przede wszystkim bole-
sne doświadczenia stosunków z sąsiadami ze wscho-
du i zachodu – będą bardzo trudne do przezwycięże-
nia. Ten początkowy sceptycyzm wyrażał się np.
w dużej powściągliwości niemieckich inwestorów, któ-
rzy nie bardzo wierzyli, że warto się w Polsce angażo-
wać kapitałowo, a ponadto uważali, że nie będą w Pol-
sce mile widziani. Potem zapanowała swego rodzaju
moda na Polskę. Ostatnie lata są natomiast znowu
okresem narastania wątpliwości. W ocenie poważnych
obserwatorów politycznych i gospodarczych Polska
ma poważne problemy wynikające przede wszystkim z
nie dokończonych reform strukturalnych.

 Uwaga, z jaką Niemcy patrzą dziś na Polskę, wy-
nika nie tylko z naturalnego zainteresowania, jakim
darzyć się zwykło sąsiada – dziś ważą się losy naszej
integracji z Europą. W kraju często podnoszona jest
kwestia warunków, na jakich mamy wstępować do
Unii, ale z punktu widzenia samej Unii, jak i Niemiec,
oczywiste jest, że wstępuje się do takiej Unii, jaka jest.
Zasady określone są w acquis communautaire, nie ma
więc sensu mówienie o warunkach, a tylko o czaso-
wych odstępstwach od reguł. Polska – ani nikt inny
– nie wstępuje do Unii na swoich warunkach, bo
kształt Unii jest określany przez jej państwa człon-
kowskie. Z punktu widzenia całości procesów inte-

gracyjnych zachodzących na naszym kontynencie
liczba i zakres ustępstw nie ma większego znaczenia.

Batalia toczy się zatem nie o to, „na jakich warun-
kach”, ale „kiedy”, a w praktyce, „czy w ogóle” Polska
znajdzie się w Unii. Wydaje się bowiem, że szok, jaki
wywołałoby niezaliczenie Polski do pierwszej grupy
akcesyjnej, mógłby zaowocować bardzo zasadniczy-
mi zmianami w polityce całej Unii i poszczególnych
jej członków. W Polsce natomiast nastąpiłoby praw-
dopodobnie znaczne osłabienie motywacji do działań
dostosowawczych i wzrost nastrojów eurosceptycy-
zmu. To by była niewyobrażalna, historyczna klęska
Polski, ale też i Unii Europejskiej, i Niemiec.

Jak oceniane jest wewnątrzniemieckie zjedno-
czenie?

Wiele zależy od punktu widzenia. Inaczej patrzą
na to twórcy całego procesu, inaczej ci, którzy byli
w opozycji, krytycy, bierni obserwatorzy, zachodnio-
niemieccy podatnicy, wschodnioniemieccy bezrobot-
ni itd. Generalnie jednak można powiedzieć, że bilans
zjednoczenia jest dziś oceniany jako rozczarowujący.
Chodzi zarówno o efektywność gospodarczą (stosu-
nek zainwestowanego kapitału do uzyskanych efek-
tów), jak i polityczną, którą można mierzyć stopniem
zadowolenia społecznego. I właśnie ten polityczny,
a także psychologiczny aspekt jest źródłem najwięk-
szego rozczarowania – niekiedy ma się wrażenie, że
pomiędzy wschodnimi i zachodnimi Niemcami istnieje
dziś przepaść większa niż 11 lat temu.

Dziś można krytykować przyjęty wówczas model
integracji, ale pole manewru było bardzo niewielkie.
Otwarcie granicy groziło masowym exodusem. Za-
trzymano go obietnicą – sformułowaną dość jasno,
a szczególnie jednoznacznie odbieraną na wschodzie,
że w krótkim czasie nastąpi wyrównanie warunków
życia. Niestety nie przewidziano, że wschodni Niem-
cy są inaczej ukształtowanymi ludźmi i narzucenie
im zachodniego prawa, zachodniej marki i zachod-
nich reguł gry wcale nie zrobi z nich ludzi Zachodu –
a przynajmniej nie od razu. Zabrakło tu pewnej ela-
styczności, która zresztą nie jest niemiecką specjal-
nością, ale presja czasu i warunków, w jakich doko-
nywało się zjednoczenie jest w znacznej mierze wy-
tłumaczeniem dla niemieckich elit. Nie wiadomo też
(ani dziś, ani nie wiedziano tego wówczas), na czym
konkretnie ta elastyczność miałaby polegać i jak oby-
watele NRD zareagowaliby na propozycje stworze-
nia dla nich specjalnych reguł gry. Jedyną publicznie
proponowaną alternatywą był jakiś rodzaj poprawio-
nego socjalizmu, na co większość (po obu stronach
granicy) nie miała ochoty – i słusznie.

Czterdzieści lat skrajnie różnych doświadczeń do-
prowadziło faktycznie do powstania dwóch odrębnych
społeczności. Po zachodniej stronie mieliśmy inten-
sywną westernizację dokonywaną najpierw w stylu
amerykańskim, a następnie w ramach integracji eu-
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ropejskiej, a po wschodniej – jeszcze intensywniejszą
sowietyzację. Stalinizm w NRD skończył się właści-
wie dopiero z upadkiem muru, a co najmniej do lat 70.
trwał tam i rozwijał się bez większych zmian.

Czy istnieje analogia pomiędzy traktowaniem
wschodnich Niemiec przez RFN, a rolą i miej-
scem Polski w Unii Europejskiej?

Jeśli ktoś mówi: zobaczcie, Niemcy wpakowali we
wschodnie landy setki miliardów marek i co z tego
mają – to możemy być pewni, że jest to zdeklarowany
przeciwnik integracji. Nam nie grozi ani wchłonięcie
przez jednolity organizm państwowy (bo Unia nie jest
takim organizmem), ani też taki wolumen subwencji.
Na szczęście nie będziemy też mieli tak wysokich kosz-
tów psychologicznych – poczucie, że jest się „gorszym”
obywatelem jednego państwa i „gorszym” członkiem
jednego narodu jest sytuacją nie do pozazdroszcze-
nia. Nasza odrębność narodowa nie będzie przez ni-
kogo kwestionowana, choć bez wątpienia będziemy
także świadkami rozczarowania po wstąpieniu do
Unii. Trzeba jednak pamiętać, że rozczarowanie zwią-
zane z niewstąpieniem byłoby o wiele większe. Znacz-
nie większe byłyby też koszty i problemy, o czym eu-
rosceptycy nie chcą mówić.

Czy utrudnienia, z jakimi spotykają się polskie
firmy na niemieckim rynku, są przejawem spój-
nej polityki ochrony rynku pracy?

Niemcy są jedynym krajem, który stworzył pol-
skim firmom takie możliwości, ale miało to miejsce w
innej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej.
Budownictwo jest bardzo pracochłonne, a myśmy
mogli zaoferować tańszą pracę. Jednocześnie na ryn-
ku niemieckim był boom budowlany, a brakowało rąk
do pracy. Dziś wiemy już, że boom był sztuczny, a
bezrobocie w Niemczech zbliża się do 10% i stało się
już zjawiskiem trwałym. W takiej sytuacji występują
bardzo silne naciski na władze, żeby ograniczały moż-
liwość napływu tańszej konkurencji.

Jaka jest strukturalna przyczyna bezrobocia
w starzejącym się społeczeństwie niemieckim?

To jest kwestia sztywności i hojności rynku pra-
cy, a z drugiej strony stopnia opiekuńczości państwa
niemieckiego. Elastyczność niemieckich pracowni-
ków jest niewielka: propozycje zmiany miejsca za-
mieszkania, przyzwyczajeń, zawodu, trybu pracy itd.
– wszystko to jest traktowane jako zamach na trady-
cyjny model życia i nie znajduje aprobaty w niemiec-
kim społeczeństwie.

W takiej sytuacji bardzo łatwo jest stracić wybor-
ców, a szczególnie trudno ich odzyskać. Niemiecki
wyborca żyje w przekonaniu, że gospodarka jest sil-
na, zdrowa i da sobie radę. Propozycje wyrzeczeń

i zmiany przyzwyczajeń traktowane są z wielką po-
dejrzliwością, bo potoczne obserwacje nie potwierdzają
stanu zagrożenia. W społeczeństwie niemieckim nie
ma na razie poważnej debaty na temat zaciskania
pasa, bo ludzie nie czują takiej potrzeby. Uważają, że
rozwiązywanie problemów jest zadaniem polityków.

Czy Polska jest dla Niemców ważnym partne-
rem i sąsiadem?

Bez wątpienia tak. Widać to choćby po tym, że
Niemcy są najaktywniejszym rzecznikiem polskiej
integracji z Unią Europejską. Dla Niemiec nie jest to
jedynie kwestia jednego z sąsiadów, ale generalnego
modelu sąsiedztwa i otoczenia. Niemiecki zamysł po-
lityczny polega na tym, żeby być ze wszystkich stron
otoczonym „zachodnimi” sąsiadami. Zaliczenie Pol-
ski do wspólnego obszaru cywilizacyjnego, w którym
obowiązują jednolite standardy demokracji i gospo-
darki rynkowej, jest dla Niemiec szalenie ważne. Gdy-
by Polska z jakichś względów miała być trwale wyłą-
czona z tego procesu, to polityka Niemiec musiałaby
ulec zasadniczej reorientacji. Alternatywą jest zbliże-
nie się do Niemiec standardów obowiązujących na
wschodzie Europy, a tego Niemcy nie chcą, tego się
boją i za możliwość uniknięcia takiego niebezpieczeń-
stwa skłonni są zapłacić.

Czy Niemcy rozumieją specyfikę stosunków
Polski z Ukrainą?

Polsce udało się przekonać Amerykanów, NATO
i pewną część europejskich elit politycznych najwyż-
szego szczebla, że Ukraina powinna być przedmio-
tem szczególnego zainteresowania i szczególnej tro-
ski, a jednocześnie, że w stosunkach Zachodu z Ukra-
iną konieczny jest pośrednik i że my jesteśmy takim
pośrednikiem. Ukraina jest jednak bardzo trudnym
partnerem. Zainteresowanie i troska Zachodu nie
przekładają się, jak dotąd, na wyraźne efekty – czy to
w zakresie demokratyzacji, czy reform gospodarczych.
Ten brak efektów powoduje coraz większą bezrad-
ność, a w efekcie wstrzemięźliwość Zachodu. Niemcy
uważają, że oferty składane Ukrainie powinny być
tam przyjmowane z nieco większym entuzjazmem, ale
głównie chodzi o to, że od Ukrainy oczekuje się inten-
sywnej pracy u podstaw i reformowania własnego
państwa. Gdy tego nie ma, zainteresowanie maleje.
My natomiast wiemy, i staramy się o tym przekony-
wać Zachód, że stałe podtrzymywanie na Ukrainie
wiary w to, że sukces jest możliwy, jest ważniejsze od
bezpośrednich efektów i osiągnięć.

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński

Warszawa, 27 września 2001 r.
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Krzysztof Obłój

Logika przewagi
konkurencyjnej (II)

P

W poprzednim artykule analizowałem dwa typy
przewagi: naturalną i relacyjną (cena versus jakość).
Dwa kolejne modelowe typy przewagi, które stały się
obiektem zainteresowania teorii strategii to przewa-
ga systemów obsługi i budowania barier wejścia.

Przewaga quasi-monopolistyczna oraz relacyjna
(cena versus jakość) zakładają istnienie ograniczone-
go związku dostawcy i odbiorcy. Wielkim pośredni-
kiem jest anonimowy rynek, a pomostami co najwy-
żej reputacja firmy, marka produktów, systemy dys-
trybucji i promocji. Przewaga systemu obsługi zakła-
da stałą współpracę, a więc bliską i bezpośrednią re-
lację pomiędzy dostawcą i odbiorcą  Z kolei przewaga
budowy barier wejścia jest łączeniem systemów ob-
sługi ze skutecznym blokowaniem możliwości wejścia
na rynek nowym konkurentom.

Przewaga systemu obsługi i oferowania roz-
wiązań (lock-in)

roces budowy przewagi systemu obsługi ma
trzy aspekty. Pierwszym jest staranny do-
bór odbiorców, bowiem obsługa oznacza in-

westycję i tylko długookresowa relacja gwarantuje
sensowny zwrot z takiej inwestycji. Jednocześnie
trwałość takiej relacji musi być cenna dla klienta.
Drugim aspektem jest oferowanie takiej kombinacji
produktów i usług, aby stanowiły one rozwiązanie
jakiegoś istotnego problemu konkretnego odbiorcy.
Dlatego firmy starannie dopasowują swoje oferty do
ważnych segmentów klientów starając się zrozumieć
dynamikę ich potrzeb i systematycznie śledząc po-
ziom zadowolenia ze świadczonych usług. Trzecim
aspektem jest fakt, że firmy stosujące taką strategię
często wychodzą poza rolę pasywnego dostawcy
i biorą na siebie część odpowiedzialności za efekty
aplikacji produktów lub usług, służą doradztwem,
stale badają potrzeby odbiorcy i starają się zaskoczyć
odbiorcę wysokim poziomem świadczeń1).

Na wielu rynkach, wskutek standaryzacji jakości
produktów i cen, przewaga systemów obsługi zaczy-
na odgrywać kluczową rolę i nic dziwnego, że przy-
ciąga uwagę teoretyków i doradców. Efektem są opi-
sy i analizy prowadzone głównie na bazie studiów
przypadków, których celem jest identyfikacja najważ-
niejszych uwarunkowań organizacyjnych i ekono-
micznych procesu budowaniu więzi odbiorców z da-
nym dostawcą, lojalności, zaufania i wysokich kosz-
tów zmiany dostawcy2).

Klasycznym, romantycznym wręcz przykładem fir-
my, która zbudowała przewagę lojalności jest amery-
kańska firma Edward Jones, specjalizująca się w sprze-
daży instrumentów finansowych mieszkańcom małych
miasteczek o ograniczonych dochodach i o ograniczo-
nej tolerancji na ryzyko. Firma ta ma od wielu lat nie-

słychanie ciekawą strategię budowy długotrwałych re-
lacji z klientem, której fundamentem jest konsekwent-
ny zbiór wyborów3). Po pierwsze, firma jest luźną fede-
racją agentów-przedsiębiorców rezydujących w ma-
łych, amerykańskich miasteczkach. Każdy z nich ma
daleko posuniętą autonomię i prowadzi swoje jedno-
osobowe biuro obsługując lokalną społeczność, którą
zna. Każdy z nich buduje koncepcję działania swojego
biura wokół specyfiki tej małej społeczności, co zapew-
nia mądre zarządzanie relacjami z klientami. Po dru-
gie, firma nie tworzy żadnych własnych produktów,
ale oferuje długoterminowe produkty finansowe, two-
rzone przez Morgana Stanleya, Putnam i Capital Re-
search indywidualnym inwestorom. Oferta produkto-
wa firmy jest z gruntu konserwatywna, dobrze dobra-
na do potrzeb ludzi w małych miasteczkach i nie za-
wiera opcji, kontraktów terminowych czy podobnych
ryzykownych instrumentów. Po trzecie, firma ma bar-
dzo silną kulturę organizacyjną – jej spoiwem jest mi-
sja, która mówi, że firma pomaga normalnym ludziom
budować bezpieczną finansowo przyszłość; układ wła-
sności – agenci są właścicielami firmy oraz niezmien-
ność strategii. „Zasady naszego działania są wykute
w kamieniu – mówi prezes firmy, John Buchanan – nie
debatujemy nad nimi”4). Kultura jest na tyle silna, iż
w sposób naturalny reguluje zachowania agentów
i pozwala na pozostawienie im całkowitej niemal swo-
body w relacjach z klientami. W sumie więc dobór ryn-
ku, produktów i bezpośredniego, personalnego syste-
mu obsługi tworzy w przypadku Edward Jones spójną
całość, która zapewnia mu prawdziwą, wieloletnią lo-
jalność klientów.

Jedna z polskich firm, dla której pracowałem jako
doradca, miała podobne podejście do swojej strategii
obsługi klientów. Firma ta sprzedawała reklamy
w specyficznym medium i specjalizowała się w wą-
skiej grupie potencjalnych nabywców czasu i miejsca
reklamy. Firma nie zatrudniała jednak klasycznych
sprzedawców starających się „wcisnąć” produkt od-
biorcom. Osoby obsługujące klientów nazywano
w firmie „doradcami” i tak dokładnie postrzegano ich
rolę. Zadaniem doradców było przedyskutowanie
z klientem jego potrzeb i sprawdzenie, czy sprzeda-
wane medium tworzy najlepsze możliwości efektyw-
nej reklamy. Jeżeli na podstawie badań i dyskusji
z klientem doradca dochodził do wniosku, że klient
powinien skorzystać z innego medium, jego obowiąz-
kiem było przekazanie takiej wskazówki i skontakto-
wanie klienta z właściwą firmą – nawet jeśli była to
firma konkurencyjna! Badania wykazały, że efekty
tej strategii były dokładnie takie, jak założone: klien-
ci oceniali poziom świadczonych usług jako maksy-
malnie wysoki, zgadzali się na stosunkowo wysokie
ceny i byli ogromnie lojalni.
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Uwarunkowania procesu budowy przewagi na ba-
zie systemu obsługi są trojakie. Pierwszy – to bardzo
dogłębna znajomość realiów i potrzeb odbiorców po-
przez pozostawanie z nimi w stałym kontakcie, syste-
matyczne prowadzenie ilościowych i jakościowych
badań marketingowych, analizę problemów, na jakie
natrafiają odbiorcy w realizacji celów, wychodzenie
naprzeciw oczekiwaniom5). Wzorcem organizacyjnej
realizacji tego postulatu był przez lata system zbudo-
wany przez twórcę IBM, Thomasa Watsona: „Wat-
son wiedział, że nie ma szans bez głębokiej znajomo-
ści swoich klientów. Dlatego zbudował najlepiej wy-
szkoloną na świecie armię sprzedawców i serwis. Agre-
sywnie inwestował w nowe praktyki działania, nowe
idee i podejścia do wykorzystania komputeryzacji.
W rezultacie  IBM był o dwa ruchy przed swoimi klien-
tami, jeśli chodzi o wiedzę, jak optymalnie wykorzy-
stać jego produkty”6).

Drugim warunkiem jest stworzenie szerokiej i do-
brze dopasowanej do potrzeb poszczególnych segmen-
tów oferty produktowo-usługowej. Nie chodzi tutaj
o modne obecnie hasło zindywidualizowania oferty,
który to postulat – jak się boleśnie przekonało wiele
firm – jest piekielnie trudny i kosztowny w realizacji.
Raczej chodzi o innowacyjną segmentację rynku opar-
tą na dobrze zdefiniowanych oczekiwaniach i potrze-
bach, tak jak to zrobił przykładowo amerykański
Exxon Mobil w drugiej połowie lat dziewięćdziesią-
tych7). Najpierw na podstawie badań zidentyfikowa-
no trzy podstawowe oczekiwania klientów pod adre-
sem stacji: wygodę (łatwość znalezienia i wjazdu),
ceny paliwa, dodatkowe usługi (możliwość zrobienia
podstawowych zakupów). Następnie określono hie-
rarchię potrzeb różnych grup klientów i grupując
razem klientów o podobnych hierarchiach potrzeb
stworzono pięć bazowych segmentów: podróżników
(road warriors), luzaków (true blues), generację F3
(generation F3), wygodnickich (homebodies) i oszczęd-
nych (price shoppers). W trzecim ruchu zbudowano
staranne profile demograficzne, psychograficzne
i behawioralne każdego z wyróżnionych segmentów.
Między innymi Exxon Mobil „odkrył”, że „podróżni-
cy” zarabiają powyżej 75 000 USD, podróżują na dłu-
gie dystanse, lubią jeść w trasie i preferują pełnoza-
kresową obsługę na stacjach benzynowych. „Luza-
cy” zarabiają mniej, preferują samoobsługę i traktują
stację jako miejsce tankowania paliwa, a nie zaku-
pów. „Generacja F3” to paliwo, jedzenie i szybkość
obsługi (fuel, food, fast) – ceni wygodę, pełny zakres
obsługi i możliwość zrobienia szybkich zakupów.
Exxon Mobil skoncentrował się na tych trzech seg-
mentach, bowiem stanowiły one większość rynku
i przebudował system obsługi na swoich stacjach pod
kątem oczekiwań i potrzeb tych klientów. Głównymi
elementami nowego systemu obsługi było zwiększe-
nie liczby pomp paliwowych, przywrócenie pomp
z pełnozakresową obsługą, wprowadzenie karty przy-
spieszającej obsługę (speedpass) i znacznie lepiej wy-
posażone sklepy na stacjach.

Trzecim warunkiem, o którym rzadziej się pisze i ci-
szej się mówi, jest zbudowanie silnych barier (ekono-
micznych i jeśli to możliwe także prawnych) możliwo-
ści zmiany dostawcy przez klienta. Każdy może skie-
rować swój samochód na inną stację benzynową lub
zrobić zakupy w innym hipermarkecie, ale znacznie
bardziej kosztowna jest zmiana używanego systemu

komputerowego, banku, operatora telefonicznego lub
dominującego modelu samolotu w liniach lotniczych.
Firmy na wielu rynkach ruszają się w rytualnym tań-
cu, w którym dostawcy zwiększają w różny sposób
koszty zamiany dla swoich najcenniejszych odbiorców,
a odbiorcy próbują je obniżyć, aby uniezależnić się od
dyktatu dostawcy. Tradycyjnym sposobem uzależnie-
nia odbiorcy są kontrakty długoterminowe, ale naj-
częściej zyskiem odbiorcy są niższe ceny i lepsze wa-
runki dostaw. Innym sposobem uzależnienia są wszel-
kie programy lojalnościowe, które są formą albo obni-
żenia cen w miarę zwiększania zakupu albo zwiększa-
nia zakresu oferty za tą samą cenę. Trzecim sposobem
jest systematyczne rozbudowywanie i świadczenie
odbiorcy nowych wartościowych świadczeń, np. do-
datkowych informacji, tworzenia i obróbki baz danych,
tak jak ma to miejsce w relacjach firm farmaceutycz-
nych z dystrybutorami leków, a tych z kolei z apteka-
mi. Czwartym sposobem jest systematyczna rozbudo-
wa komplementarnej oferty pod adresem odbiorcy  tak,
aby stać się „systemowym dostawcą” –  generalnie im
więcej usług świadczy nam dany bank i im lepiej łączy
je ze sobą, tym trudniej jest nam go zmienić i tym trud-
niej jest nam naprawdę porównać skutecznie stoso-
wane przezeń ceny z konkurencją. Wszystkie wielkie
firmy produkujące dobra industrialne – od GE począw-
szy a na Asea Brown Boveri skończywszy, zaoferowa-
ły w latach dziewięćdziesiątych swoim głównym klien-
tom obługę typu „full service”, czyli przejęcie na siebie
kłopotu z planowaniem i realizacją remontów wszyst-
kich maszyn (bez względu na to, kto je wyprodukował)
i bieżącym utrzymaniem ruchu właśnie jako elemen-
tem budowy systemowej oferty.

Przewaga budowana na systemie obsługi ozna-
cza dla obu stron inwestycje. Dostawca inwestuje
w poznanie odbiorcy i dopasowanie systemu obsługi;
inwestycja odbiorcy polega na tym, że zaakceptowa-
nie danego systemu obsługi zmniejsza elastyczność
jego przyszłych wyborów8). W swojej ekstremalnej
wersji przewaga systemu obsługi, poprzez zabloko-
wanie możliwości wejścia konkurencji, zaczyna prze-
kształcać się w ostatni wariant przewagi – tworzenie
i kontrolę standardów.

Budowanie barier wejścia

statni rodzaj przewagi – bariery wejścia jest
oparty na dodatnim sprzężeniu zwrotnym.
Oznacza to w praktyce, że siła przewagi do-

minującej firmy stale się zwiększa, a siła konkuren-
tów z upływem czasu systematycznie się zmniejsza.
Powodem mogą być regulacje prawne, rosnące kosz-
ty destabilizacji sieci dostawców i odbiorców, który-
mi nikt nie jest z czasem zainteresowany, albo poja-
wianie się standardu umiejętnie zarządzanego przez
dominującą firmę.

Budowanie barier wejścia jest oczywiście nowocze-
sną wersją pierwszego typu przewagi – przewagi na-
turalnej. Tak jak niegdyś lokalizacja, dostęp do zaso-
bów czy patenty, tak dzisiaj budowanie barier wejścia
i tworzenie  standardów jest strategią monopolistycz-
ną obliczoną na  zablokowanie dostępu do rynku. Za-
wsze jest ona oczywiście efektem splotu wielu uwa-
runkowań, przypadków i świadomych strategii, ale
pewne mechanizmy są wspólne i dlatego możemy mó-
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wić, że przewaga tego typu występuje w dwóch muta-
cjach. Pierwsza, to quasi-monopolizacja ograniczone-
go rynku dzięki połączeniu tradycji, technologii, siły
marki i specyfice relacji z odbiorcami. Dobrym przy-
kładem są niektóre firmy niemieckie i skandynawskie,
które zdominowały światowe nisze rynkowe, tak jak
Hauni (rynek maszyn do szybkiego zwijania papiero-
sów), Winterhalter Gastronom (rynek hotelowych
maszyn do mycia naczyń), Grohmann Engineering
(roboty montażowe dla urządzeń mikroelektronicz-
nych), Vestas (turbiny powietrzne zwane popularnie
wiatrakami), Oticon (przyrządy wspomagania słu-
chu). Ograniczona wielkość tych rynków, połączona
z kontrolą technologii i dużym znaczeniem wzajemne-
go zaufania dostawców i odbiorców, tworzy potencjal-
nym konkurentom ogromne trudności wejścia.

Drugi przypadek to stworzenie i kontrola standar-
du, tak jak to miało miejsce w przypadku rozstawu szyn
kolejowych na świecie, prądu stałego i zmiennego
w systemach dystrybucji energii, standardów
SECAM, PAL i NTSC na rynku telewizji kolorowej,
VHS na rynku wideo, standardu  badań rynkowych
na rynku mediów stworzonego i kontrolowanego
w Polsce przez firmę SMG/KRC lub najsłynniejszego
przypadku – Microsoftu i standardu programu DOS,
a następnie systemu Windows. Głównym powodem
dominacji Microsoftu był nie tyle produkt, co zbudo-
wanie sieci powiązanych firm – od Intela począwszy
a na producentach komputerów i oprogramowania na
bazie Windows skończywszy. Dlatego często w teorii
mówi się o takich przewagach, że są oparte na efekcie
komplementarności, czyli wzajemnego uzupełnia-
nia się9). Siła Microsoftu rosła w miarę, jak pisano co-
raz więcej programów traktujących Windows jako pod-
stawowe środowisko, a wykorzystanie tych progra-
mów stawało się coraz bardziej powszechne w miarę
tego, jak rosło znaczenie standardu Windows. W ten
sposób powstaje dodatnie sprzężenie zwrotne, które
doprowadziło do dominacji Microsoftu na rynku opro-
gramowania, Intela na rynku mikroprocesorów, Visa
i Mastercard w systemach kart kredytowych, Ninten-
do i Sony na rynku gier, SAP na rynku oprogramowa-
nia przemysłowego. Kluczowymi czynnikami sukcesu
w kontroli standardu jest skala działania i urucho-
mienie pętli, w której coraz liczniejszej populacji orga-
nizacji opłaca się działać na rzecz jednego standardu –
dopóki się nie spostrzegą, że powstał monopol, ale wtedy
jest już najczęściej za późno. Przykład strategii budo-
wy i kontroli standardu przez Microsoft jest rzeczywi-
ście pouczający i niesłychanie wyrazisty dla nowocze-
snej ekonomii. Dwie rzeczy zasługują jednak na szcze-
gólną uwagę. Po pierwsze, nie ma co odsądzać Micro-
softu jako obrzydliwego monopolisty od czci i wiary,
nawet jeśli niektóre jego praktyki były i są naganne,
bowiem jako firma zrealizował tylko to, o czym marzy
każdy strateg – z produktem przeciętnej jakości pra-
wie zmonopolizował rynek. Po drugie, i ważniejsze, Mi-
crosoft jest w takim samym stopniu twórcą, jak „ofiarą”
swojej strategii. Od momentu, gdy DOS stał się po-
wszechny dla wszystkich dostawców oprogramowa-
nia, opłacało się pisać pod DOS’a, co czyniło DOS de
facto standardem i wzmacniało motywację do pisania
przez wszystkich oprogramowania kompatybilnego
z DOS-em. Dla użytkowników, którzy zapoznali się
z DOS-em i nauczyli z nim pracować, oznaczało to

ogromną inwestycję intelektualną i czasową i wyso-
kie koszty w przypadku prób zmiany systemu. Podob-
nie rzecz się miała ze środowiskiem Windows. Micro-
soft stworzył tylko podstawy pętli dodatniego sprzę-
żenia zwrotnego, w której działało wielu uczestników,
ale nie kontrolował już procesu, który uruchomił, tyl-
ko starał się go za wszelką cenę inteligentnie wzmac-
niać. Dlatego w ostatecznym rozrachunku stała się
rzecz przewidywalna – zdominował rynek, ale zanta-
gonizował wszystkich: dostawców, odbiorców, współ-
pracowników i rządowe agencje regulacyjne.
I taki jest naturalny los firmy, która próbuje kontrolo-
wać proces zawłaszczania wartości przez wszystkich
uczestników gry z racji tego, że kontroluje standard.

Naturalne uwarunkowania – jako źródła przewa-
gi – są najstarszym, prostym, ale bardzo trwałym źró-
dłem przewagi. Nieomal nie trzeba ich odnawiać i stale
usprawniać. Przewagi produktowe – kosztowe i zróż-
nicowania oznaczają stałą walkę, napięcie, potrzebę
systematycznej ucieczki do przodu. Dlatego, jeśli tyl-
ko istnieją po temu warunki, optymalnym warian-
tem jest przejście na poziom stworzenia komplekso-
wych rozwiązań, które silniej wiążą odbiorców i
zmniejszają potrzebę stałego doskonalenia. Wreszcie
strategia budowania barier wejścia jest próbą powro-
tu do logiki uwarunkowań naturalnych – poszuki-
waniem sposobu na zablokowanie możliwości dzia-
łania konkurencji. Jej sukces zawsze staje się także
źródłem jej klęski – firma, która kontroluje standard
w sposób niezawodny, produkuje arogancję, w odbior-
cach agresję i na dodatek jednoczy front działań rze-
czywistych i potencjalnych konkurentów. W ten spo-
sób nawet i ta przewaga, która wydawałaby się tak
trwała i pewna staje się przejściowa. Dlatego dictum
„nic nie trwa wiecznie” opisuje trafnie świat przewa-
gi konkurencyjnej. Jest ona raczej odstępstwem od
reguł gry, deformacją rynku, która wymaga stałych
inwestycji, wzmacniania i doskonalenia.
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Artykuł niniejszy opisuje działanie mechanizmów
nadzoru korporacyjnego. Nadzór ten obejmuje w głów-
nej mierze ochronę akcjonariuszy przed działaniem
menedżerów, którzy wykorzystując swoją pozycję
w przedsiębiorstwie dążą do realizacji własnych in-
teresów. W poprzedniej części omówione zostały kwe-
stie teoretyczne koncepcji (teoria agencji) oraz me-
chanizmy tworzenia kontraktów, których zadaniem
jest ujednolicenie preferencji agenta i mocodawcy,
a tym samym ograniczenie konfliktu interesów. Od-
powiednio skonstruowany system nadzoru, oprócz
kontraktów, korzysta także z innych mechanizmów.
Do mechanizmów, które mogą dyscyplinować sku-
tecznie kadrę zarządzającą zalicza się: rynek kapita-
łowy, rynek produktu i pracy dla kadry zarządzają-
cej, wewnętrzny system kontroli sprawowany przez
radę nadzorczą oraz ramy formalnoprawne.

Rynki kapitałowe i mechanizmy przejęcia

ynki kapitałowe wymuszają na kadrze zarzą-
dzającej podejmowanie działań o takim po-
ziomie efektywności, który zachęcałby akcjo-

nariuszy do zatrzymywania udziałów spółki. Ich rola
polega na permanentnej wycenie spółki akcyjnej, przez
co działalność kadry zarządzającej jest poddana sku-
tecznej kontroli. Cena akcji w tym kontekście jest
wskaźnikiem aprobaty ze strony akcjonariuszy.
W przypadku prowadzenia przez menedżerów niewła-
ściwej polityki, której konsekwencją jest spadek zy-
sków, mamy do czynienia ze spadkiem kursu akcji.
Taki spadek kursu akcji podnosi zarówno koszt kapi-
tału, jak i może zachęcić osoby z zewnątrz do przeję-
cia spółki, ułatwionego przy masowym pozbywaniu
się akcji.

Wielu inwestorów, którzy posiadają tylko niewiel-
ką liczbę akcji, zastosuje metodę natychmiastowego
„wyjścia”. Czynnikiem regulującym skuteczność tego
mechanizmu nadzoru jest stopień łatwości „wyjścia”.
Oznacza to, jak łatwo nie usatysfakcjonowani akcjo-
nariusze mogą upłynnić swoje udziały.

Głębokie rynki finansowe nie tylko ułatwiają sprze-
daż akcji niezadowolonym z działalności spółki, ale
także przejęcie kontroli nad spółką tym, którzy w spo-
sób bardziej efektywny mogą wykorzystać jej aktywa.
Przejmujący upatrują korzyści w drodze poprawy za-
rządzania, która jest możliwa do osiągnięcia najczę-
ściej w wyniku zastąpienia obecnej kadry zarządzają-
cej nową. Groźba taka stanowi dla niej dużą motywa-
cję działania zgodnie z interesami akcjonariuszy. Naj-
cenniejszym aktywem menedżerów jest ich posada,

dlatego też jej utrata stanowi dla nich szczególne za-
grożenie. Rynek przejęć jest częstokroć porównywa-
ny do nieustannej aukcji1) aktywów firmy; jeśli war-
tość tych aktywów spadnie poniżej pewnego pozio-
mu, osoby z zewnątrz mogą przejąć tę firmę i zreali-
zować zysk.

Wyróżnia się dwie klasy przejęć (Morck, Shleifer,
Vishy, 1988):  przejęcia synergiczne oraz przejęcia dys-
cyplinujące. Przejęcia synergiczne mają zwykle przy-
jazny charakter. Bodźcem do ich przeprowadzenia jest
perspektywa pojawienia się dodatkowych korzyści
i możliwości. Zakładane zyski synergii mają wiele
źródeł, na przykład zdobycie dostępu do zupełnie no-
wych zasobów i możliwość działania w zupełnie no-
wych obszarach. Odmienny charakter posiadają wro-
gie przejęcia, czyli dyscyplinujące kadrę zarządzającą.
Zakłada się, że rozwinięty rynek akcji, na którym ist-
nieje możliwość przejęcia spółki, będzie stymulował
zarząd do właściwego działania. W tym przypadku
wrogie przejęcie stanowi mechanizm wymiany kadry
zarządzającej, która z powodu nadmiernych ambicji
czy braku umiejętności nie działała zgodnie z intere-
sem akcjonariuszy.

Rynek produktu i pracy dla kadry
menedżerskiej

olejnym elementem wyręczającym udziałow-
ców w nadzorowaniu kadry zarządzającej
spółki jest konkurencja na rynku produktów,

która jest zjawiskiem powszechnym w gospodarce
rynkowej. W wyniku niedoceniania roli konkurencji
może dojść do utraty rynku, czego konsekwencją jest
usunięcie niewydajnych producentów poprzez ban-
kructwo. Jeżeli spółka przestaje wywiązywać się z na-
leżnych płatności, kontrolę nad nią przejmuje kredy-
todawca. Postawienie w stan upadłości wiąże się
z ogromnymi kosztami bezpośrednimi, takimi jak:
opłaty prawne i administracyjne oraz koszty pośred-
nie związane z przerwaniem działalności gospodar-
czej. Upadłość spółki jest raczej drakońską formą nad-
zoru. W momencie bankructwa kadra zarządzająca
postrzegana jest jako niekompetentna.

Idea konkurencji na rynku produktu jest rozwa-
żana jako element dyscyplinujący zarząd, o ile nie jest
zakłócona przez niedoskonałość przepływu informa-
cji i trudności w prognozowaniu wyników ekonomicz-
nych spółek na skutek ciągłych przemian gospodar-
czych.

Jednocześnie z wystąpieniem zagrożenia bankruc-
twem, notowania kadry na rynku talentów menedżer-
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skich wykazują tendencję spadkową. Bez wątpienia
również menedżerowie podlegają dyscyplinie na ryn-
ku pracy. Optymalna alokacja zasobów spółki wyma-
ga pozyskania najbardziej utalentowanych menedże-
rów, jako że oni generują dla firmy wyższą rentę. Na-
tomiast każdy z menedżerów chce znaleźć się na tym
konkurencyjnym rynku pracy. Rynek ten dokonuje
selekcji menedżerów na podstawie ich wyróżniających
się wyników w obecnej pracy i uzyskiwanego docho-
du oraz publicznej reputacji. Otrzymana ocena wpły-
wa w przyszłości zarówno na  liczbę, jak i jakość no-
wych ofert pracy składanych menedżerom oraz de-
terminuje proponowaną im wysokość wynagrodze-
nia. Zagrożenie zwolnieniem ze stanowiska jest sku-
teczne w praktyce, jeśli mobilność menedżerów jest
ograniczona. W przypadku, jeśli jest to rynek rozle-
gły lub znikomy, zagrożenie zwolnieniem lub obniże-
nie płacy jest słabo dyscyplinujące.

Wewnętrzny nadzór

ada spółki stanowi najbardziej bezpośrednią
formę sprawowania nadzoru nad kadrą me-
nedżerską. Najskuteczniej nadzór jest spra-

wowany przez radę nadzorczą, gdy występuje niewie-
lu inwestorów posiadających dużą liczbę akcji. Wtedy
rada, w której zasiadają najwięksi akcjonariusze, funk-
cjonuje efektywnie, to oni bowiem odpowiadają swoim
zainwestowanym kapitałem za kondycję spółki.

Najczęściej nadzór sprawowany przez większościo-
wego inwestora ma charakter aktywny.  Aktywny nad-
zór ze strony tego akcjonariusza wynika z faktu, że nie
może on sprzedać swoich udziałów bez narażenia się
na poważne straty, jako że sprzedaż większej liczy ak-
cji prowadzi do obniżenia ich ceny. W opisanej sytuacji
akcjonariusze preferują nadzór wewnętrzny, ponie-
waż, jak to ujął Georg Siemens, „jeśli ktoś nie może
czegoś sprzedać, to musi się o to troszczyć”2). Z tego
względu za najbardziej pożądany stan uważa się po-
siadanie przez spółkę akcjonariusza większościowego.

Aktywny nadzór nad kadrą zarządzającą nie jest
łatwym zadaniem: wymaga informacji, utrzymywania
bliskich kontaktów z firmą, okazywania swej władzy,
co może wywołać retorsje w spółce. Wykonywanie tych
zadań wiąże się z ponoszeniem pewnych wydatków
przez tych większościowych akcjonariuszy, podczas
gdy pozostali czerpią z tego korzyści. Zjawisko to
w teorii nadzoru korporacyjnego nosi nazwę „jazdy
na gapę”3), kiedy z wysiłków jednego akcjonariusza ko-
rzystają pozostali. Nie budzi to zaskoczenia wobec
znacznych kosztów, które należałoby podjąć w momen-
cie działań dyscyplinujących kadrę zarządzającą.

Dlatego problem nadzoru nad spółką komplikuje
się, gdy wszyscy akcjonariusze mają małe udziały.
Wtedy żadnemu z nich nie opłaca się angażować
w nadzorowanie, a każdy wolałby korzystać z wysił-
ku innych.

W roli inwestora większościowego może wystąpić
także bank, który szczególnie w warunkach słabo roz-
winiętych rynków kapitałowych może stanowić pod-
stawowe źródło finansowania działalności spółki.
W związku z tym banki pozostają w ścisłych związ-
kach ze spółką, której dostarczą pożyczek i mają do-
stęp do wewnętrznych informacji, których nie dostar-

cza rynek kapitałowy. Finansowanie przez bank po-
zwala na rozwój spółki bez utraty kontroli, z którą to
wiąże się emisja akcji.

Pozycja banku jako dominującego inwestora wzbu-
dza wiele kontrowersji, ponieważ trudno pogodzić in-
teresy banku z interesami akcjonariuszy. Bank jest
zainteresowany bezpiecznym zyskiem, który zagwa-
rantuje mu spłatę kredytu. Natomiast akcjonariusze
optują za jak największym zyskiem pochodzącym zwy-
kle z podjęcia ryzykownych decyzji, ponieważ łączy
się to z wypłaceniem dywidendy. Bank nie dba o wy-
sokie ceny akcji, gdyż prowadząc obsługę finansowo-
prawną w spółce, w której posiada udziały, czerpie
większe korzyści. Poza tym to przede wszystkim ak-
cjonariusze cieszą się z korzyści wysokiego zysku, je-
śli przedsięwzięcie się powiedzie. W odwrotnym przy-
padku główne straty ponosi kredytodawca.

Zarówno w pierwszej części tekstu, jak i powyżej
starano się przedstawić systemy nadzoru nad przed-
siębiorstwem. Takie systemy nadzoru umożliwiają
sprawne działanie przedsiębiorstwa w gospodarce
rynkowej, stanowiąc jednocześnie zasadniczy kom-
ponent mechanizmu nadzoru korporacyjnego, które-
mu poświęcone zostanie więcej miejsca.

Pojęcie tłumaczone na język polski jako „nadzór
korporacyjny” (choć termin ten jest dość dyskusyj-
ny) jest odpowiednikiem angielskiego terminu corpo-
rate governance. Corporate governance jest stosunko-
wo młodym terminem. Na większą skalę pojawiło się
w literaturze zachodniej w latach siedemdziesiątych4)

i do tej pory nie doczekało się jednej, uznawanej przez
większe grono badaczy definicji. W tym czasie pojawi-
ło się wiele pozycji zajmujących się corporate gover-
nance i wiążących to pojęcie z takimi procesami, jak
restrukturyzacja finansowa, przejęcia, fuzje i wyku-
py czy aktywność inwestorów (Zingales, 1997).

Definicje przedstawiające pojęcie w najogólniejszym
zarysie każą rozumieć corporate governance ja-ko me-
tody działania, za pomocą których dostawcy kapitału
do organizacji starają się zapewnić sobie zwrot z ich
inwestycji (Shleifer i Vishny, 1996). Inną równie ogólną
definicją jest ta przedstawiająca corporate governance
jako kompleksowy zestaw zasad i uregulowań, który
kształtuje warunki ex-post rozdziału zysku wygenero-
wanego przez firmę (Zingales, 1997). Warto przy tym
zauważyć, iż w ojczyźnie corporate governance – Sta-
nach Zjednoczonych rozwój koncepcji jest związany ze
wzrostem roli inwestorów instytucjonalnych (np. fun-
duszy emerytalnych) na rynkach finansowych.

W literaturze podejmuje się jednakże wyzwania uści-
ślenia i zawężenia definicji corporate governance. I tak,
termin ten jest utożsamiany z ograniczeniami, jakie
nakładają na siebie menedżerowie, lub które na kadrę
zarządzającą mogą nakładać inwestorzy w celu redu-
kowania ex post błędów alokacji funduszy i tym samym
zachęcania inwestorów do większych inwestycji.

Powyżej przedstawione definicje wywodzą się po-
średnio z teorii agencji i, co za tym idzie, odnoszą się do
kwestii rozdziału własności od kontroli, czyli zarzą-
dzania nie swoim kapitałem. Corporate governance ma
zatem bronić przed oportunizmem ze strony menedże-
rów, który – jak się okazuje – jest jednym z najczęst-
szych problemów współczesnych przedsiębiorstw (pro-
blemowi temu poświęcona była poprzednia część arty-
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kułu). Podstawą tych definicji są dwa założenia: za-
rządzanie obcym kapitałem i konieczność „pożyczenia”
tego kapitału na określony okres. Wówczas konieczna
jest pewna interwencja, pewien nadzór ze strony in-
westora. Pojawiły się jednakże w literaturze opinie
sugerujące, iż ludzka (instytucjonalna) kontrola jest
zbędna, gdyż problemy zwane problemami agencji, zo-
staną wkrótce rozwiązane przez „niewidzialną rękę
rynku”. Według tej koncepcji konkurencja rynkowa
wymusi obniżkę kosztów i umożliwi pożyczanie obce-
go kapitału w każdej chwili po najniższej cenie (system
na kształt giełdy). Wówczas siły rynkowe rozwiążą
wszystkie problemy agencji. Teoria ta nie znajduje jed-
nak uznania wśród badaczy, którzy wskazują na zapo-
trzebowanie na kapitał w dłuższym okresie. Propono-
wany system umożliwiałby pozyskanie kapitału w każ-
dej chwili po konkurencyjnej cenie (pożyczamy ciągle
małe sumy), co powodowałoby jednoczesny brak po-
trzebnych zasobów finansowych. Specyfika działalno-
ści gospodarczej i pozagospodarczej wymaga tymcza-
sem pozyskania większej sumy kapitału na dłuższy
okres (nawet jeśli w danym momencie nie wykorzy-
stuje się 100% pożyczonych funduszy). Także system
finansowania przedsięwzięć nie działa na zasadzie gie-
łdy. W takim ujęciu mechanizm corporate governance
daje swoistą pewność (Shleifer i Vishny, 1996).

Jeśli pojawiają się trudności z formułowaniem de-
finicji tego terminu w literaturze zachodniej, głównie
anglosaskiej, nie dziwią zatem problemy z definiowa-
niem tego pojęcia w języku polskim.

W Polsce nie wypracowano jeszcze powszechnie
akceptowanego odpowiednika terminu corporate go-
vernance. Próby dosłownego tłumaczenia jako „kie-
rowanie korporacją” nie oddają jego znaczenia, znacz-
nie zawężając pole analizy (por. Wawrzyniak i Koład-
kiewicz, 1997). Generalnie można stwierdzić, iż pol-
scy badacze koncentrują się na operacyjnej stronie
pojęcia, gdyż – jak przypuszczamy – znacznie mniej
miejsca w dotychczasowych rozważaniach poświęco-
no genezie koncepcji i zagadnieniom teoretycznym.
Z tego też względu polskie definicje obejmują głównie
zagadnienia nadzoru w kontekście stosunków mię-
dzy poszczególnymi organami spółek. Jednym z po-
wodów zdaje się mała popularność teorii agencji, któ-
ra w rzeczywistości stanowiła bazę dla powstania ter-
minu5). Z drugiej strony, należy uwzględnić okres
i warunki danej gospodarki, jakie przyczyniły się do
zainteresowania badaczy i praktyków pojęciem cor-
porate governance. W Polsce obserwujemy początki
jego rozwoju związane ze wzrostem znaczenia wła-
sności prywatnej, wzrostem roli spółek, w tym spółek
akcyjnych oraz coraz większym rozdziałem własno-
ści od zarządzania. Należy zatem zdawać sobie spra-
wę, iż koncepcja ta nie może być rozpatrywana w ode-
rwaniu od całego systemu instytucjonalnego gospo-
darki (OECD Principles of Corporate Governance,
1998), co pociąga za sobą zrozumiałe znaczne różni-
ce w odniesieniu do poszczególnych krajów (M. Fede-
rowicz, 1999).

I tak, w polskiej literaturze pojawiła się propozy-
cja posługiwania się pojęciem „władanie korporacyj-
ne”, którego zwolennicy argumentują, że w takim ro-
zumieniu termin „koncentrowałby się na relacjach
faktycznej władzy między organami spółki, jej dostaw-

cami i odbiorcami, pracownikami i akcjonariuszami
oraz zewnętrznymi źródłami zasileń finansowych”
(Solarz, 1997 za Dittusem, 1994).

Wielu badaczy przychyla się również do definicji
traktującej corporate governance jako „oznaczenie
całego systemu mechanizmów (procesów, instytucji)
– od rad nadzorczych poprzez strukturę zadłużenia
do rynków finansowych – które umożliwiają udzia-
łowcom spółki nadzór nad zarządzaniem ich własno-
ścią” (Frydman i Rapaczyński, 1995).

Problem wyboru najodpowiedniejszego polskiego
brzmienia terminu obejmuje zatem dylematy, czy skła-
niać się w stronę „władania korporacyjnego” (Solarz,
1997), terminu „kontroli nad firmą” (Frydman i Ra-
paczyński, 1995), czy też zyskującego coraz większą
popularność terminu „nadzoru korporacyjnego” (Ko-
ładkiewicz, 1999). W niniejszym artykule decyduje-
my się opowiedzieć za koncepcją stosowania zapro-
ponowanego terminu „nadzór korporacyjny”. Warto
jednak zwrócić uwagę na ewolucję pojęcia, które po-
czątkowo odnosiło się do relacji pomiędzy właścicie-
lami czy akcjonariuszami a menedżerami, by następ-
nie objąć szeroko rozumiane grupy interesu włącza-
jąc przy tym pracowników, dostawców, odbiorców,
banki i inne instytucje finansowe (por. Federowicz,
1999 za Koładkiewicz, 1998).

Z punktu widzenia zarządzania organizacją przyj-
muje się, że corporate governance to zestaw struktu-
ralnych uregulowań, którego celem jest uwzględnia-
nie interesów poszczególnych udziałowców. Corpo-
rate governance obejmujące stosunki między kadrą za-
rządzającą, radą nadzorczą oraz udziałowcami zosta-
ło uznane za element poprawy wydajności (MDL,
1996). Główne zadania i cele corporate governance
będą zatem koncetrowały się na ochronie interesów
szeroko rozumianych udziałowców, minimalizacji ry-
zyka oraz zapewnianiu odpowiednich zwrotów z in-
westycji (Cadbury Committee Report, 1992).

Konkludując, koncepcję władania korporacyjne-
go należy rozumieć jako pokonywanie problemów
związanych z monitorowaniem działalności kadry za-
rządzającej, gdy kontrola i własność są rozdzielone
w wyniku rozproszenia udziałów. Jednym z najistot-
niejszych jej zadań jest stworzenie takiego systemu
zachęt, bodźców oraz instytucji, które zapewnią zbież-
ność celów akcjonariuszy i menedżerów. Akcjonariu-
sze oraz inne grupy interesu z otoczenia muszą zna-
leźć sposób motywowania kadry zarządzającej, aby
prowadziła spółkę zgodnie z ich interesem.

Niemniej jednak nie należy ograniczać zastosowa-
nia koncepcji władania korporacyjnego wyłącznie do
spółek akcyjnych czy ogólnie spółek jako prawnej for-
my działalności przedsiębiorstwa. Można je stosować
również w odniesieniu do przedsiębiorstw państwo-
wych, spółdzielczych, a także organizacji typu non-
profit. Koncepcja ta stanowi bowiem propozycję uję-
cia działalności przedsiębiorstwa przez pryzmat praw
własności (por. Federowicz, 1999). Jej zasadniczym
celem jest ochrona interesów właścicieli kapitału
przed nieuczciwym działaniem menedżerów. Koncep-
cja ta nabiera ogromnej wagi w polskich warunkach,
gdzie pojęcia własności i ochrony właścicieli odzy-
skują swoje prawdziwe znaczenie.

Maria Aluchna, Agnieszka Słomka ,



przegląd16

PRZYPISY
1) S. RUDOLF,  Nadzór właścicielski w spółkach prawa han-

dlowego, PWN, Warszawa 1999.
2) S. RUDOLF, Nadzór właścicielski..., op. cit., 16.
3) W terminologii anglosaskiej nosi nazwę free-rider pro-

blem [w:] SURVEY, Corporate Governance, „Economist”
29th January 1994.

4) Badacze przedmiotu wiążą to z rozwojem spółek akcyj-
nych jako powszechnej formy działalności przedsiębiorstw
(J.K. SOLARZ, 1997).

5) Także dorobek teorii firmy i teorii własności znacznie
przyczyniły się do rozwoju koncepcji.
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Zarządzanie operacyjne
Towary i usługi
Przekład Adam Becht
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

W ostatnich latach zarządzanie operacyjne nabie-
ra coraz większego znaczenia. Dzieje się tak z kilku
powodów: wzrasta konkurencja międzynarodowa, do-
skonali się procesy produkcyjne, zwiększa się nacisk
na jakość oraz zmieniają się oczekiwania klientów.
Wzrasta więc waga znajomości tej problematyki
w wykształceniu przyszłych menedżerów. I właśnie
z myślą o ich potrzebach został napisany niniejszy

podręcznik. Dominuje w nim bowiem menedżerskie
ujęcie problemu. Wywody, dyskusje, przykłady wzię-
te z życia pokazują, jak idee i różne koncepcje znaj-
dują zastosowanie w praktyce, a zalety dydaktyczne
podręcznika powodują, że może on być wykorzysty-
wany nawet przez osoby, które nie miały dotąd stycz-
ności z tą problematyką.

�
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Wprowadzenie

luczem do rozumienia istoty aktualnych
uwarunkowań determinujących wzrost go-
spodarczy jest nowy paradygmat technolo-

giczny. Technologia od wieków postrzegana była jako
istotny czynnik sprawczy ekonomicznego dobroby-
tu, już w klasycznych teoriach ekonomicznych dowo-
dzono bowiem, że zmiana technologiczna i akumula-
cja kapitału są motorem napędzającym wzrost gospo-
darczy. Współczesne postrzeganie kontekstu techno-
logicznego wywodzi się z dorobku J. Schumpetera,
który jako pierwszy wiązał wzrost ekonomiczny z dy-
fuzją nowoczesnej technologii. Następcy Schumpete-
ra (tzw. neoszumpeterianie) dowodzą, że trwały
wzrost gospodarczy generowany jest współcześnie
przez konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami. Te
z kolei starają się zwiększać zyski przez takie wyko-
rzystanie zasobów, które zapewnia kreowanie no-
wych produktów i doskonalenie procesów wytwarza-
nia. W przeciwieństwie zatem do klasycznych teorii
akcentujących akumulację kapitału, nowa teoria
wzrostu zakłada, że to endogeniczna zmiana techno-
logiczna i akumulacja kapitału ludzkiego są kluczo-
wymi czynnikami wzrostu gospodarczego.

Źródła tworzenia i pozyskiwania
wiedzy technologicznej

owe technologie mogą być rozwijane poprzez
krajowe inwestowanie w badania i rozwój,
mogą być również importowane w rozma-

itych formach z zagranicy lub mogą być generowane
w drodze kombinacji obu tych form. Rozróżnić moż-
na zatem wewnętrzne i zewnętrzne źródła tworzenia
i pozyskiwania wiedzy technicznej. Generalnie z punk-
tu widzenia pojedynczego kraju wyróżnia się trzy pod-
stawowe źródła: własne badania naukowe (najważ-
niejsze źródło innowacji), obca wiedza technologicz-
na (dostęp do tego źródła odbywa się w drodze róż-
nych form transferu technologii) oraz działalność wy-
nalazczo-racjonalizatorska (stanowi uzupełnienie
działalności badawczej). Własne badania naukowe
przyczyniają się nie tylko do kreowania wiedzy tech-
nologicznej, ale przede wszystkim do radykalnych
zmian w gospodarce. Kraje mniej zamożne najczęściej
jednak przeznaczają niski odsetek dochodu narodo-
wego na prowadzenie własnych badań naukowych.

Ponieważ działalność badawczo-rozwojowa jest kosz-
towna, wiele krajów z tej grupy stara się uzyskać do-
stęp do nowoczesnych technologii w drodze ich im-
portu. Wiedza przenoszona z importu może stać się
wiodącym źródłem wiedzy naukowo-technicznej dla
krajowej gospodarki. Podkreśla się również, że mię-
dzynarodowa transmisja innowacji technicznych sta-
je się koniecznością w warunkach pogłębiającej się
specjalizacji w dziedzinie badań naukowo-technicz-
nych. To głównie luka technologiczna oznaczają-
ca  zróżnicowanie pod względem jakościowym i ilo-
ściowym zasobów myśli technicznej poszczególnych
państw jest czynnikiem przesądzającym o konieczno-
ści importu wiedzy naukowo-technicznej1).

Wybór importu myśli technologicznej jako domi-
nującego źródła innowacji nie może w żadnym sensie
oznaczać rezygnacji z prowadzenia własnych badań
naukowych. Skuteczne zaadaptowanie importowanej
wiedzy technicznej wymaga bowiem prowadzenia kra-
jowych badań naukowych, umożliwiających skutecz-
ną adaptację importowanej techniki do warunków lo-
kalnych. Zbyt duża rozpiętość w potencjale technolo-
gicznym pomiędzy gospodarką – źródłem wiedzy tech-
nologicznej i gospodarką – biorcą wiedzy technolo-
gicznej jest najważniejszą przyczyną niskiej efektyw-
ności procesu transferu technologii.

Koncepcja luki technologicznej
a transfer technologii

skali makroekonomicznej koncepcja luki
technologicznej wyjaśnia permanentny pro-
ces międzynarodowego transferu technolo-

gii. W koncepcji tej przyjmuje się bowiem założenie, że
międzynarodowy system ekonomiczny charakteryzu-
je się rynkowym zróżnicowaniem w poziomie techno-
logicznym. Zróżnicowanie to może być zniwelowane
tylko przez radykalne zmiany w strukturze techno-
logicznej, ekonomicznej i społecznej2). Zasadnicza hi-
poteza koncepcji luki technologicznej sprowadza się
do następującego sformułowania: istnieje ścisła za-
leżność pomiędzy poziomem rozwoju technologiczne-
go i ekonomicznego danego kraju, a stopa wzrostu
gospodarczego jest skorelowana ze stopą wzrostu po-
ziomu technologicznego kraju. Istniejące różnice
w poziomie potencjału technologicznego pomiędzy
krajami są zasadniczym impulsem transferu techno-
logii w skali międzynarodowej.

Dorota Kornacka

Koncepcje luki technologicznej
w teorii międzynarodowego
transferu technologii
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Luka technologiczna może być również rozpatry-
wana na gruncie mikroekonomicznym i oznacza asy-
metrię w zdolnościach technologicznych przedsię-
biorstw. W praktyce przejawia się w zastosowaniu
różnych (stopień nowoczesności) technik produkcji
i różnych charakterystyk efektów, tj. nowych produk-
tów i/lub jakości już istniejących3) (stopień efektyw-
ności) przez poszczególne podmioty.

Istnienie luki technologicznej jest fundamentalną
konsekwencją natury technologii, a dokładniej sze-
rokiej asymetrii w potencjale technologicznym zarów-
no w czasie, jak i przestrzeni. Asymetria owa stanowi
bezpośrednie następstwo zdolności kumulowania
przewagi technologicznej występującej na poziomie
indywidualnego przedsiębiorstwa.

Pośród czynników wpływających na poziom luki
technologicznej dzielącej poszczególne gospodarki wy-
mienia się m.in. klimat społeczny, system edukacyjny,
potencjał naukowy, skalę i jakość działalności badaw-
czej, naturę rynku lokalnego, jakość zarządzania oraz
politykę rządu i inne czynniki określające technolo-
giczną pozycję danego kraju. W przypadku wiodących
gospodarek czynnikami dodatkowymi mogą być ho-
mogeniczność rynku krajowego, wielkość firm krajo-
wych oraz wysokie nakłady na działalność badawczo-
rozwojową finansowane z budżetu krajowego.

Idea luki technologicznej ściśle wiąże się z proble-
matyką międzynarodowego transferu technologii –
powszechnie uznaje się bowiem, że rozmiar luki
w znacznej części określa efektywność rozprzestrze-
niania się technologii w układzie międzynarodowym.
W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa skraj-
nie odmienne podejścia w odniesieniu do znaczenia
luki technologicznej w międzynarodowym transferze
technologii.  Szczególnie widoczne jest to w sferze roz-
ważań mikroekonomicznych, gdzie analizuje się efek-
tywność tego transferu w kontekście korzyści pod-
miotów biorących w nim udział.

Powszechnym jest stwierdzenie, że im większa jest
luka technologiczna pomiędzy przedsiębiorstwami
lokalnymi a zagranicznymi, tym większe istnieją moż-
liwości osiągnięcia wyższego poziomu efektywności
przez imitowanie zagranicznej technologii4). Szcze-
gólnie popularna jest tu hipoteza Findlaya, zgodnie
z którą im większa jest luka technologiczna, tym więk-
sza skala transferu technologii. Również Veblen
i Gerschenkron w swojej koncepcji zalet zacofania5)

stwierdzają, że im większa istnieje dysproporcja po-
między poziomem rozwoju kraju znajdującego się w fa-
zie postindustrialnej i właśnie industrializowaną czę-
ścią świata, tym szybszy będzie postęp w dościganiu
krajów-liderów technologicznych.

Nelson i Phelps wykorzystali prosty model dyna-
miczny do wyjaśnienia opóźnienia między „najlepszą
praktyką” a faktyczną technologią, który może być
łatwo zaadaptowany do sformalizowania efektu Ve-
blena-Gerschenkrona6). Przypuśćmy, że świat moż-
na podzielić na dwa odrębne regiony, jeden „zaawan-
sowany” i drugi „zacofany”. Niech A(t) będzie indek-
sem efektywności technologicznej, takim jak para-

metr skalujący zagregowanej funkcji produkcji, w za-
awansowanym regionie.
Niech

(1) nteAtA 0)( =

zatem efektywność technologiczna w zaawansowa-
nej części gospodarki światowej wzrasta ze stałą sto-
pą n. Jeśli B(t) jest odpowiadającym poziomem efek-
tywności technologicznej w regionie zacofanym, wte-
dy hipoteza Veblena-Gerschenkrona może być okre-
ślona jako

(2) [ ])(/ 0 tBeAdtdB nt −= λ

gdzie l jest stałą dodatnią, której waga zależy od pa-
rametrów egzogenicznych, takich jak: jakość zarzą-
dzania i wykształcenie siły roboczej. Równanie róż-
niczkowe (2) łatwo przekształcić, aby uzyskać:
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gdzie B0 jest początkowym poziomem efektywności
regionu zacofanego. W miarę jak czas dąży do nie-
skończoności, (3) pokazuje, że stosunek B(t) do A(t)
dąży do „luki równowagi” l/(n+l), która zależy pro-
porcjonalnie od l i odwrotnie proporcjonalnie od n.
Jeżeli B0/A0 jest mniejsze niż l/(n+l), stopa postępu
technologicznego w rejonie zacofanym przewyższy n,
ale opadnie w jej stronę asymptotycznie, jako że zbli-
ża się do „luki równowagi” l/(n+l) od dołu. Nelson
przedstawił  dowód empiryczny z Kolumbii, który po-
twierdza tę hipotezę.

Istnieją również skrajnie odmienne opinie, w myśl
których duża luka technologiczna osłabia zdolność
lokalnych firm do doścignięcia poziomu technologicz-
nego inwestorów7). E. Mansfield twierdzi, że im więk-
sza luka technologiczna pomiędzy krajami dawcy
i biorcy, tym więcej trudności występuje w procesie
transferu technologii8).  Bezsprzecznie akceptowal-
nym w literaturze przedmiotu jest natomiast stwier-
dzenie, że pomiędzy gospodarkami (stronami trans-
feru) musi występować minimalna różnica w pozio-
mie technologii, aby można było mówić o jakiejkol-
wiek możliwości „przenikania” technologii do gospo-
darki goszczącej.

W świetle powyższych kontrowersji dotyczących
rozmiaru optymalnej (z punktu widzenia efektywno-
ści transferu) luki technologicznej, na uwagę zasłu-
guje koncepcja Chena, który stwierdza, podobnie jak
inni autorzy, że stopa wzrostu postępu technologicz-
nego w relatywnie zacofanych krajach jest rosnącą
funkcją luki pomiędzy jego poziomem technologicz-
nym i poziomem technologicznym kraju wysoko roz-
winiętego9). Chen precyzuje również optymalny po-
ziom luki technologicznej uznając, że stopa wzrostu
postępu technicznego będzie rosnącą funkcją luki
technologicznej tylko wówczas, gdy luka ta będzie
mniejsza od określonego poziomu krytycznego. Jeśli
luka technologiczna dzieląca kraje będzie zbyt duża –
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co oznacza różnice w poziomie potencjału technolo-
gicznego uniemożliwiające zastosowanie i dyfuzję za-
awansowanej technologii – oczekiwana zmiana tech-
nologiczna może nie nastąpić. Konkluzja, jaką for-
mułuje Chen, sprowadza się do następującego stwier-
dzenia: zastosowanie, dyfuzja i adaptacja nowocze-
snej technologii wymagają istnienia (w kraju biorcy)
pewnego minimalnego poziomu potencjału technolo-
gicznego, infrastruktury oraz wyposażenia w nie-
zbędny kapitał ludzki i fizyczny.

Wydaje się, że spośród przedstawionych koncepcji
luki technologicznej ostatnia ma charakter najbar-
dziej realistyczny i stanowi przybliżenie rzeczywi-
stych zjawisk. Na poparcie hipotezy Chena można
przytoczyć wnioski z badań prowadzonych przez
Gomułkę, w których podkreśla się potrzebę modyfi-
kacji pierwotnej hipotezy Veblena i Gerschenkrona.
Przy założeniu, że im większa luka technologiczna,
tym większa skala i tempo efektu doganiania, na mocy
stawianej hipotezy należałoby spodziewać się, że naj-
mniej rozwinięte kraje będą najbardziej innowacyjne.
W praktyce dla grupy krajów zacofanych luka tech-
nologiczna jest barierą powodującą wzrost ich względ-
nego zacofania, aż do momentu, w którym zdolność
absorpcyjna osiągnie odpowiedni poziom umożliwia-
jący wystąpienie efektu doganiania10).

Niezależnie od prezentowanej opcji bezdyskusyj-
ny pozostaje fakt, że luki technologiczne pomiędzy
przedsiębiorstwami są istotnym elementem gry ryn-
kowej. Istnienie luk jest bodźcem służącym wykorzy-
stywaniu przewagi konkurencyjnej opartej na przo-
dującej technologii przez zaawansowane technolo-
gicznie przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw opóź-
nionych świadomość dystansu technologicznego jest
z kolei motywem zachęcającym do zmniejszania lub
zamykania istniejących luk. Dyskontowanie wyprze-
dzenia technologicznego odbywa się przez sprzedaż
myśli technologicznej lub zagraniczne inwestycje bez-
pośrednie11). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są
współcześnie postrzegane jako szczególnie istotna
forma transferu technologii.

Koncepcja luki technologicznej uznawana jest za
krytyczny czynnik określający efektywność transfe-
ru technologii. Pojęcie „efektywność” odnosić należy
jednak do ujęcia sensu largo procesu transferu. W ta-
kim rozumieniu transfer technologii obejmuje rów-
nież jej absorpcję i dyfuzję. Proces transferu tech-
nologii sensu stricto polega jedynie na geograficznym
(w skali międzynarodowej) przemieszczaniu techno-
logii. Takie ujęcie proponuje M. Wilkins i traktuje mię-
dzynarodowy transfer technologii jako fizyczny i ge-
ograficzny transfer innowacji (szczególnie nowej tech-
nologii) ponad granicami krajów.

Niezbędnym etapem efektywnego procesu trans-
feru technologii jest jej absorpcja, przez którą najogól-
niej rozumie się decyzje i działania podejmowane
w celu pełnego wykorzystania nowych idei12). Zaasy-
milowana technologia powinna następnie podlegać
procesowi dyfuzji, który traktować można jako ostat-
ni etap efektywnego procesu transferu technologii.
Dyfuzja oznacza, że transferowana technologia  roz-

przestrzenia się w obrębie granic danej gospodarki13).
Proces dyfuzji definiowany jest przez E. Rogersa jako
specyficzny rodzaj komunikacji, proces przez który
innowacja rozprzestrzenia się wśród członków sys-
temu społecznego. M. Wilkins celnie konkluduje, że
międzynarodowa dyfuzja oznacza rozprzestrzenianie
się nowej technologii do gospodarek krajów goszczą-
cych  w stopniu umożliwiającym realne wykorzysta-
nie tych technologii w produkcji14).

W praktyce występować mogą bariery, które unie-
możliwiają pełne wykorzystanie transferowanej tech-
nologii, są to15): bariera technologiczna, bariera po-
pytu (brak wystarczającego popytu warunkującego
produkcję w danym kraju), bariera kapitałowa (lo-
kalni producenci mogą nie posiadać kapitału niezbęd-
nego do wykorzystania transferowanej technologii),
bariera surowcowa (brak surowców i komponentów
do produkcji opartej na transferowanej technologii),
bariera niskich kosztów (niskie koszty, np. koszty
pracy mogą zniechęcać do zastosowania danej tech-
nologii), bariera skali (zagraniczni producenci mogą
korzystać z ekonomii skali, podczas gdy lokalni mogą
nie mieć możliwości stawienia czoła zagranicznej
konkurencji) oraz inne, takie jak:  infrastrukturalna,
kulturowa (w tym językowa). Najważniejsze znacze-
nie przypisywane jest barierze technologicznej, któ-
ra przejawia się w braku odpowiednich umiejętności
i potencjału technologicznego wystarczających do
absorpcji transferowanej technologii16). Poza wymie-
nionymi barierami formułuje się również dość oczy-
wisty wniosek, że nie mniej istotne znaczenie w sku-
tecznym transferze technologii ma efektywność dzia-
łania przedsiębiorstwa w procesie absorpcji techno-
logii. Efektywność ta określana jest również przez pro-
innowacyjne podejście do zarządzania17).

W literaturze przedmiotu już od  lat 70. znacząca
część rozważań dotyczących transferu technologii do
gospodarek rozwijających się poświęcona została pro-
blematyce asymilacji (absorpcji) transferowanej tech-
nologii. W świetle ostatnich badań stwierdza się, że
w procesie transferu technologii szczególnie istotne zna-
czenie należy przypisać fazie polegającej na adaptacji
technologii do wymogów lokalnych. Skala i zasięg owej
adaptacji mogą być stopniowane i zależą od zespołu
uwarunkowań wspólnie określanych jako potencjał
zdolności absorpcji danego systemu społecznego. Roz-
różnia się następujące rodzaje (stopnie) asymilacji18):
� operacyjną – przyjęcie technologii w formie projek-
tów i wyposażenia łącznie  z umiejętnościami i know-
how niezbędnym do wykorzystywania technologii
zgodnie z jej przeznaczeniem i projektowanym pozio-
mem efektywności działania,
� imitacyjną – wykracza poza statyczne wykorzysty-
wanie importowanej technologii i oznacza rozwija-
nie wiedzy i potencjału niezbędnego do zastępowania
technologii lub jej elementów, powielanie inwestowa-
nia w podobne usprawnienia  w celu dyfuzji umiejęt-
ności i know-how do lokalnych dostawców surowców,
komponentów, półproduktów,
� adaptacyjną –  oznacza rozwój umiejętności nie-
zbędnych do adaptacji w drodze poprawy i przepro- ,
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jektowania początkowo otrzymanych zasobów tech-
nologicznych,
� innowacyjną – obejmuje działania polegające na
rozwoju otrzymanych zasobów technologicznych
i uzyskiwaniu wiedzy i zdolności niezbędnych do two-
rzenia nowych technologii (osiągania trwałej zmia-
ny technologicznej).

O efektywnym transferze technologii przesądza
poziom asymilacji; im bardziej kreatywny jest jej  cha-
rakter, tym większe korzyści z transferu generowane
są dla gospodarki kraju goszczącego. Zdolność każ-
dego systemu społecznego do asymilacji przenoszo-
nych rozwiązań technologicznych uzależniona jest
od poziomu krajowej wiedzy technicznej i czynników
mających wpływ na kształtowanie się tego poziomu.
Stosując pewne uproszczenie można oceniać poziom
zdolności asymilacji systemu przez pryzmat zakresu
luki technologicznej dzielącej odbiorcę od dostawcy
transferowanej technologii.

Podsumowanie

powyższych rozważań wynika, że w między-
narodowym transferze technologii możliwa
jest sytuacja polegająca na prostym prze-

mieszczeniu technologii z pierwotnego miejsca loka-
lizacji do innego, przemieszczeniu od jednego użyt-
kownika do drugiego lub kombinacji obu sytuacji19).
Takie fizyczne przeniesienie technologii do gospodar-
ki kraju odbierającego bez odpowiedniego poziomu
absorpcji i dyfuzji transferowanej technologii nie bę-
dzie generowało spodziewanych korzyści w kraju –
odbiorcy transferowanej technologii. Brak efektyw-
nego wykorzystania technologii oraz brak możliwo-
ści rozwoju otrzymanych zasobów technologicznych
spowodowane są występowaniem określonych barier
(z których za najważniejszą uznaje się zbyt dużą lukę
technologiczną). Niska zdolność asymilacyjna kraju
biorcy uniemożliwiać może zatem osiąganie trwałej
zmiany technologicznej w drodze dostępu do obcych
źródeł technologii.

Zwyczajne przemieszczenie technologii bez towa-
rzyszącej mu dyfuzji, tj. rozprzestrzeniania wśród
członków systemu społecznego kraju, do którego
wpłynęła, oznacza, że nastąpił jedynie transfer
w wąskim rozumieniu. Nie należy więc określać mia-
nem efektywnego transferu sytuacji, w której wiedza
technologiczna przekracza granice krajów nie powo-
dując w dłuższym horyzoncie efektu doganiania kra-
jów bardziej rozwiniętych. Reasumując, stwierdzić
można, że transfer technologii nie będzie procesem
kompletnym, dopóki biorca technologii nie nabędzie
umiejętności efektywnego jej wykorzystania,  tj  ab-
sorpcji oraz imitowania i doskonalenia20). Transfer
technologii należy zatem rozpatrywać nie tyle w kon-
tekście uzyskania przez biorcę dostępu do transfero-
wanej technologii, ale jako proces przyczyniający się
do tworzenia i ulepszania  narodowego potencjału
technologicznego.

Dorota Kornacka
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Przemiany struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa

miany struktury organizacyjnej są przeja-
wem ogólnej dynamiki przedsiębiorstwa
związanej z cyklem jego życia i wzrostu. Sta-

nowią one proces historyczny zachodzący w długim
okresie, którego przebieg można opisać opierając się
na podejściu typologicznym do problematyki struktur
organizacyjnych. W ujęciu L.E. Greinera1) każde przed-
siębiorstwo w okresie swego istnienia przechodzi przez
etapy ewolucyjnych i rewolucyjnych zmian. Zmiany
ewolucyjne są uwarunkowane procesem ewolucyjne-
go wzrostu przedsiębiorstwa. Zachodzą one stopnio-
wo, w długim okresie i polegają na wprowadzaniu wie-
lu zmian charakteryzujących się niewielkim zakresem
i powolną realizacją. Zmiany rewolucyjne są uwarun-
kowane kryzysami pojawiającymi się w czasie wzro-
stu przedsiębiorstwa. Charakteryzują się one szybkim
przebiegiem i przyjmują zwykle formę reorganizacji
o szerokim zakresie. Zachodzące w przedsiębiorstwie
zmiany struktury organizacyjnej mogą polegać na 2):
� budowaniu od podstaw nowej struktury organiza-
cyjnej lub jej fragmentu,

� usprawnieniu fragmentu struktury organizacyjnej,
� reorganizacji będącej zmianą o zasadniczym cha-
rakterze.

 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pod-
lega procesowi ciągłych zmian (modyfikacji) ewolu-
cyjnych przeplatanych zmianami rewolucyjnymi, do-
tyczących jakiejś jej części lub całości, zmierzających
do poprawy sprawności zarządzania i sprawności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem rozważań zawartych w niniejszym artyku-
le jest rozwinięcie koncepcji identyfikacji zmian struk-
tur organizacyjnych poprzez oparcie jej na podejściu
typologicznym pozwalającym uporządkować zróżni-
cowaną zbiorowość występujących w praktyce roz-
wiązań strukturalnych ograniczając je do kilku ści-
śle określonych podstawowych typów3).

Zaproponowana koncepcja opisu zmian struktur
organizacyjnych opiera się na opracowanej przez H.
Mintzberga teorii konfiguracji strukturalnych. Sta-
nowi ona istotne wzbogacenie klasyfikacji struktur
organizacyjnych wyznaczającej kontinuum rozwią-
zań strukturalnych określone przez dwa przeciw-
stawne modele struktur: strukturę mechaniczna
i strukturę organiczną.

Artur Piotrowicz

Określanie przemian
struktur organizacyjnych
przedsiębiorstw

Z

Rys. 1. Koncepcja struktury organizacyjnej w ujęciu H. Mintzberga
Źródło: H. MINTZBERG, The Structuring of Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1979, s. 33. ,
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Złożone
i dynamiczne
otoczenie,
skomplikowany
i nieprogramo-
walny system
techniczny,
młody wiek
i relatywnie
małe rozmiary
organizacji

Tabela 1. Charakterystyka typów struktur organizacyjnych

Typy idealne
Cechy charakte-

rystyczne

Struktura
prosta

Biurokracja
maszynowa

(mechaniczna)

Biurokracja
profesjonalna

Struktura
dywizjonalna Adhockracja

Główna część organizacji Szczyt strate-
giczny

Technostruktu-
ra

Rdzeń operacyj-
ny

Linia średnia Personel po-
mocniczy, rdzeń
operacyjny

Podstawowe mechanizmy
koordynacyjne

Bezpośredni
nadzór kierow-
niczy

Standaryzowa-
nie przebiegu
procesów,
standaryzacja
wyników

Standaryzacja
kwalifikacji

Standaryzacja
wyników

Wzajemne
dostosowanie

Parametry projektowe Relatywnie ni-
ski stopień
specjalizacji
i formalizacji,
mały zakres
szkolenia
i kontroli, brak
mechanizmów
spajających,
mały zakres
planowania,
centralizacja

Wysoki stopień
specjalizacji
i formalizacji,
duże rozmiary
jednostek wyko-
nawczych, duża
rola planowania
i kontroli, wew-
nętrzne
jednostki
wyodrębnione
według funkcji,
nieliczne
mechanizmy
spajające,
centralizacja
pionowa

Wysoki sto-pień
specjalizacji, ni-
ski poziom for-
malizacji, duży
zakres szkole-
nia, duży zakres
indoktrynacji,
mały zakres pla-
nowania i kont-
roli, grupowanie
jednostek orga-
nizacyjnych na
zasadzie funkcji,
mechanizmy
spajające
w części
administracyj-
nej, decentrali-
zacja decyzji,
swoboda rdzenia
operacyjnego
w określaniu
celów  i metod
realizacji zadań

Grupowanie jed-
nostek organi-
zacyjnych
według kryte-
rium rynku,
szerokie sto-
sowanie plano-
wania  i kontro-
li, decentraliza-
cja wielu upraw-
nień decyzyj-
nych odnoszą-
cych się do
funkcjonowania
na szczeblach
kierownictwa
oddziałów, duży
zakres szkole-
nia linii średniej

Jednoczesne
grupowanie na
zasadzie rynku
i funkcji, liczne
mechanizmy
spajające, niski
stopień formali-
zacji, duży za-
kres szkolenia
(zapewnia
maksymalnie
elastyczne
działanie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. MINTZBERG, J.B. QUINN, The Strategy Process, Concepts and Contexts,
Prentice-Hall, New Jersey 1992, s. 169–176.

Czynniki sytuacyjne Młody wiek
i niewielki roz-
miar, prosty sys-
tem techniczny,
proste, dyna-
miczne, wrogie
otoczenie, silna
potrzeba władzy
u naczelnego
kierownictwa

Zaawansowany
wiek, duże roz-
miary organizacji,
stabilne otocze-
nie, zewnętrzna
kontrola orga-
nizacji, regulowa-
ny system tech-
niczny, potrzeba
władzy u specjali-
stów sztabowych
i technostruktury-

Złożone, lecz
stabilne otocze-
nie, złożony sys-
tem techniczny

Zróżnicowanie
produktów
i rynków,
wielkie roz-
miary organiza-
cji, zaawanso-
wany wiek, silna
potrzeba władzy
u kierowników
poszczególnych
dywizji

Typy struktur organizacyjnych

ozwijając teorię T. Burnsa i G.M. Stalkera4)

wyznaczającą kontinuum od: struktury me-
chanicznej do struktury organicznej, H. Mint-

zberg5) wyodrębnia pięć zasadniczych typów struktur
organizacyjnych: strukturę prostą, biurokrację maszy-
nową, biurokrację profesjonalną, strukturę dywizjo-
nalną oraz adhockrację. Teoria H. Mintzberga opiera
się na określeniu głównych części organizacji (szczyt
strategiczny, rdzeń operacyjny, linia średnia, techno-
struktura, personel pomocniczy); podstawowych me-
chanizmów koordynacyjnych (wzajemne dostosowa-

nie, bezpośredni nadzór kierowniczy, standaryzacja
przebiegu procesów, standaryzacja wyników, standa-
ryzacja kwalifikacji, standaryzacja norm); parametrów
projektowych (specjalizacja, formalizacja, szkolenie,
indoktrynacja, departamentyzacja, wielkość jednostek
organizacyjnych, planowanie i system kontroli, me-
chanizmy spajające, decentralizacja); czynników sy-
tuacyjnych (wiek i wielkość organizacji, system tech-
niczny, otoczenie, władza). Koncepcję struktury orga-
nizacyjnej H. Mintzberga przedstawia rys. 1.

Natomiast charakterystykę typów struktur orga-
nizacyjnych w ujęciu H. Mintzberga przedstawia
tab. 1.

R
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Struktura organizacyjna w powyższym ujęciu jest
uzależniona od rozkładu władzy w jednostkach orga-
nizacyjnych, wieku i wielkości przedsiębiorstwa, sto-
sowanej technologii i warunków otoczenia. Biurokra-
cja maszynowa i w mniejszym stopniu struktura dy-
wizjonalna  to typy struktur zaprojektowane do funk-
cjonowania w warunkach prostego i stabilnego oto-
czenia i realizacji nieskomplikowanych zadań. Biu-
rokracja profesjonalna jest najodpowiedniejsza w
przypadku, gdy przedsiębiorstwo działa w stosunko-
wo stabilnych warunkach otoczenia, realizując skom-
plikowane zadania. Struktura prosta i adhockracja
są typami struktur przeznaczonymi do funkcjonowa-
nia w niestabilnych warunkach otoczenia i wykony-
wania złożonych, niepewnych zadań. Są to elastycz-
ne struktury organizacyjne sprzyjające wprowadza-
niu szybkich zmian i stymulujące zachowania inno-
wacyjne oraz adaptacyjne.

Cechy charakteryzujące strukturę
organizacyjną

Mintzberg określa cechy charakteryzujące
strukturę organizacyjną mianem parame-
trów projektowych i zalicza do nich:

� specjalizację, która dzieli na: specjalizację pozio-
mą wyrażająca liczbę i różnorodność zadań wykony-
wanych przez pracownika i specjalizację pionową
charakteryzującą stopień, w jakim pracownik może
kształtować treść i sposób pracy;

� formalizację zachowań i procesów pracy za pomo-
cą przepisów i procedur, to jest określenie zadań do
wykonania, sposobów ich wykonania, reguł funkcjo-
nowania i stanowisk pracy;
� szkolenie, to jest uzupełnianie i aktualizowanie wie-
dzy na stanowiskach organizacyjnych;
� indoktrynację wyrażającą się w przyswojeniu norm
i wartości preferowanych przez organizację i stano-
wiska organizacyjne;
� departamentyzację wyrażającą grupowanie stano-
wisk i jednostek organizacyjnych;
� wielkość jednostek organizacyjnych określającą
liczbę pracowników lub liczbę jednostek organizacyj-
nych;
� planowanie i system kontroli wyrażający zakres
i sposób standaryzacji wyników osiąganych przez po-
szczególne stanowiska i jednostki organizacyjne;
� mechanizmy spajające, ułatwiające koordynację dzia-
łania zróżnicowanych jednostek organizacyjnych;
� decentralizację, która dzieli się na decentralizację
pionową określającą rozkład uprawnień decyzyjnych
wśród liniowej kadry kierowniczej i decentralizację
poziomą określającą rozkład uprawnień decyzyjnych
w pozostałych częściach organizacji.

Zaproponowany przez H. Mintzberga sposób opi-
su struktury organizacyjnej  na podstawie powyższych
cech charakteryzujących przy uwzględnieniu priory-
tetowości określonej części organizacji i mechanizmów
koordynujących pozwala na identyfikację typu struk-
tury organizacyjnej, a analiza czynników sytuacyjnych

Schemat 1. Przemiany typów struktur organizacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. MINTZBERG, The Structure of Organizations, Prentice-Hall Englewood
Cliffs, New York 1979, s. 470–471.
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W artykule przedstawiono niektóre aspekty no-
woczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w wa-
runkach koniecznej restrukturyzacji. Zwrócono uwa-
gę na istotę zarządzania firmą poprzez zmiany. Za-
rządzanie takie ułatwia przedsiębiorstwu dostosowa-
nie się do zmiennych warunków rynku. Zwrócono
także uwagę na rolę menedżera w procesie zarządza-
nia, jak również znaczenie uczenia się jako nowej for-
my pracy w nowoczesnej firmie.

Wstęp

arządzanie procesem zmian jest przedsięwzię-
ciem niezwykle trudnym i skomplikowanym,
ale rozwój niektórych przedsiębiorstw suge-

ruje, że jest on jednak możliwy do realizacji. Istnieją
efektywne metody zarządzania zmianami, które funk-
cjonują bezbłędnie pod warunkiem właściwego ich
zastosowania.

Wiedza z zakresu zarządzania jest podstawowym
instrumentem pozwalającym osiągnąć sukces. Kie-
rowanie się w procesie zarządzania jedynie wyobraź-
nią, zdrowym rozsądkiem czy wyczuciem jest niedo-
puszczalne. Teoria z praktyką muszą ze sobą wspó-
łgrać. Intuicja jest ważna, ale poleganie wyłącznie na
niej może być zawodne.

Systemy zarządzania zmieniają się czasami wraz
z modą.

Przedsiębiorca powinien jednak niezależnie o tego:
� wiedzieć jak kierować ludźmi,
� umieć podejmować decyzje,
� umieć wybrać właściwy moment ich podjęcia oraz
� dobrać odpowiednich ludzi.

Działania w kierunku:
� znalezienia równowagi pomiędzy ochroną społecz-
ną a konkurencyjnością,
� najlepszego wykorzystania rynków,
� zorganizowania elastycznego przedsiębiorstwa
z zaprogramowaną zdolnością do zmian,
� stałego dążenia do poprawy jakości pracy, bhp, pro-
duktów, procesów zarządzania,
to obecnie główne cele przedsiębiorstwa.

Wszak pamiętać trzeba, że nie ma jednego najlep-
szego zarządzania przedsiębiorstwem. O jego powo-
dzeniu decydują trzy kluczowe mechanizmy:
� kreowanie zaufania wobec udziałowców,
� profesjonalne zarządzanie i profesjonalna działal-
ność,
� innowacyjność struktur i ludzi.

Zarządzanie powinno zmierzać do usuwania
wszelkich barier zagrażających przyszłości przedsię-
biorstwa. Działania podejmowane przez zarząd muszą
opierać się na znajomości przyczyn słabości firmy,
zbadaniu istniejących zasobów i rozpoznaniu  szans
rozwojowych.

Tradycyjne podejście do zarządzania przedsiębior-
stwem skupiające się na problemach z zakresu: pro-
dukcji, finansów, marketingu to znacząco za mało, aby
zarządzać skutecznie. To za mało, aby odnawiać  przed-
siębiorstwo. Innymi słowy, aby przetrwać w dłuższym
okresie musimy realizować  cele w dwóch podstawo-
wych obszarach, tj. ekonomicznym i społecznym.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowo-
duje konieczność podejmowania decyzji, które stwo-
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umożliwia diagnozę  jej stanu i sprecyzowanie kierun-
ku ewentualnej modyfikacji. Długookresowe dynamicz-
ne podejście umożliwia określenie procesu przemian
poszczególnych typów struktury organizacyjnej przed-
siębiorstwa. Warianty przemian typów struktur or-
ganizacyjnych przedstawia schemat 1.

Powyższy schemat obrazuje rozliczne warianty
i kierunki przemian struktur organizacyjnych, np.:
� przedsiębiorstwa, powiększając swoje rozmiary
i skalę produkcji oraz stabilizując system technicz-
ny, doprowadzają do przekształcenia struktury pro-
stej w biurokrację maszynową; pracownicy dzielą się
na wykonujących nieskomplikowane czynności oraz
standaryzujących i nadzorujących procesy;
� przedsiębiorstwo o strukturze organizacyjnej typu
biurokracja profesjonalna, zaczynając działać w dy-
namicznym otoczeniu, przekształca swoją strukturę
w adhockrację, w której pracownicy wąsko się specja-
lizują i wykonują standardowe zadania, ukierunko-
wując się na ambitniejsze wyzwania;
� przedsiębiorstwo o strukturze organizacyjnej typu
adhockracja, specjalizując się w określonym typie za-
dań po opanowaniu ich technologii, ma możliwość
przemiany struktury organizacyjnej, w zależności od
specyfiki produktu i technologii, w biurokrację profe-
sjonalną lub maszynową itd.

Zaproponowana koncepcja opisu zmian struktur
organizacyjnych może być z powodzeniem wykorzy-
stana do opisu długookresowych zmian struktury or-
ganizacyjnej przedsiębiorstwa.
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Henryk Dźwigoł

Nowoczesna organizacja
przedsiębiorstwa
w procesie restrukturyzacji

rzą polskim firmom realną szansę funkcjonowania
i rozwoju w nowej rzeczywistości gospodarczej. Zmia-
ny powinny nastąpić nie tylko w sferze zarządzania
podmiotami gospodarczymi, ale przede wszystkim w ob-
szarze funkcjonowania takich organizacji, jakimi są go-
spodarki lokalne i regionalne.

Dlatego ważne wydaje się również opracowanie
zasad i instrumentów wspierania rozwoju gospodar-
czego oraz dokonanie instytucjonalizacji działań in-
tegrujących i konsolidujących lokalne środowiska
społeczno-gospodarcze. Współpraca biznesu z uczel-
niami, samorządami terytorialnymi, placówkami nauko-
wo-badawczymi decydować będzie o naszej pozycji, o na-
szej konkurencyjności jako regionu, gminy i firmy.

Istota zmian w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

mianę w przedsiębiorstwie można definiować
według wielu ujęć w zależności od przyjętego
kryterium. Z punktu widzenia ciągłości pro-

cesu wyróżnia się zmiany: ewolucyjne i rewolucyjne
lub też zmiany rozwojowe (ulepszanie), przekształce-
nia (innowacje) i transformacje (osiągnięcie nowego
stanu organizacji). Stosując kryterium czasowego na-
stępstwa faz rozwoju zmiany mogą być prowadzone
jako: planowanie społeczno-techniczne, rozwój orga-
nizacyjny i konsekwentne stopniowanie. W ujęciu wie-
lokryteriowym (zasięg, czas zmiany i zmiany w oto-
czeniu) możemy mówić o: zmianach doraźnych i trwa-
łych lub też o zmianach adaptacyjnych (odtworzenie)
i antycypacyjnych  (reorientacja). Wybór modelu zmian
zależy od rodzaju oraz sposobu ujmowania problemu
zmian przez kadrę zarządzającą. Jednak niezależnie
od przyjętego kryterium czy punktu widzenia, należy
przyjąć, że zmiana nieodłącznie towarzyszy rozwojo-
wi, a stabilność to iluzja. Umiejętność szybkiego iden-
tyfikowania zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym
zmian na rynku, w sposób umożliwiający wykorzysta-
nie ich pozytywnych elementów, stała się kluczowym
czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Przedsiębior-
stwo może mieć nadzieję, że uda mu się odpowiedzieć
na wyzwania rynkowe wcześniej niż to czynią inni tyl-
ko wtedy, gdy przeprowadzi ludzi przez zmianę szybko
i skutecznie. Punktem wyjścia dla procesu kierowania
zmianami w przedsiębiorstwie jest uświadomienie
wszystkim potrzeby wprowadzenia zmian i zagrożeń,
jeżeli  ich się nie wprowadza.

Sukcesy odnoszone w przeszłości nie gwarantują
już przedsiębiorstwom przetrwania w przyszłości,
a przeszłość nie może już stanowić podstawy do pro-
gnozowania przyszłości. Przedsiębiorstwa podlegają
przewidywalnym etapom rozwoju, a na każdym z nich
muszą się zmienić lub upaść.

Zmiana jest zjawiskiem ciągłym, a proces zmian
nie ma punktu docelowego. Jest procesem przeobra-
żeń i przewartościowań, jakim podlega przedsiębior-
stwo, w ujęciu behawioralnym – jako proces udziału
pracownika (kierownika) w zmianach i generowania
skutków w ich postawach i zachowaniach. Aby mó-
wić o zmianach, trzeba założyć intencjonalność tego,
co nowe, kreatywność twórców zmian oraz empirycz-
ny charakter zmian. Jednostki reagują w różny spo-
sób na nieprzewidziane zmiany i rozwój sytuacji, któ-
ry może być dla nich niekorzystny. Jedni odchodzą,
inni nie cofają się przed wyzwaniami. W przedsiębior-
stwie będącym w trakcie procesu zmian tworzenie
elastycznie reagującej siły roboczej przez szerokie pro-
pagowanie wizji i strategii zmian oraz minimalizację
skutków dezorganizacji jest sprawą nadrzędną. Daje
to pracownikom możliwość szybkiego dostosowania
się do zmieniającej się sytuacji, a także pozwala utrzy-
mać wydajność ich pracy przynajmniej na stałym po-
ziomie. Powodzenie wprowadzenia zmian zależy od
właściwego nimi zarządzania i planowania, opiera-
jąc się na elastycznej, łatwej do przystosowania struk-
turze. Konsekwencją kreowania elastycznie reagują-
cej siły roboczej jest wypracowanie umiejętności ela-
stycznego reagowania na zmiany przez całe przed-
siębiorstwo i pozytywnego stosunku do zarządzania
zmianami.

Zarządzanie zmianami można rozpatrywać w kil-
ku aspektach zmierzających z jednej strony do wy-
pracowania odporności organizacji na zmiany nie-
korzystne, a z drugiej, ich zdolności do wprowadza-
nia zmian pozytywnych.

Rola menedżera w procesie zmian

owe przedsiębiorstwo określane jako „model
sieciowy”, charakteryzuje się kooperacją grup
roboczych i zespołów. Odpowiedzialność,

uprawnienia decyzyjne i kontrola wydajności stano-
wią wspólną sprawę. W tych przedsiębiorstwach po-
szukiwane są szczególne zdolności każdego pracowni-
ka. Aby być użytecznym trzeba nauczyć się działać na
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własną odpowiedzialność, wówczas łatwiej będzie się
przystosować i zaakceptować wprowadzane zmiany.

Zarządzanie zmianami jest najistotniejszą umie-
jętnością kierownika. Lista niezbędnych kwalifikacji
dzisiejszej kadry kierowniczej może przyprawić o za-
wrót głowy. Odnosi się to zarówno do kulturowego
i psychologicznego potencjału kierownika, jak i do jego
podejścia do kwestii zmian. Najczęściej jako podsta-
wowe cechy kierownika wyróżnia się: analityczny
umysł, zdolności kierownicze, umiejętność zachowa-
nia spokoju w krytycznej sytuacji oraz umiejętność
budowania elastycznego modelu pracy poprzez two-
rzenie „słuchającego go otoczenia”. Cechą  dobrego
kierownika jest również umiejętność słuchania oto-
czenia.

Programy zmian oparte na wizji stworzonej na
górze przedsiębiorstwa muszą być skierowane ku do-
łowi i jako takie wymagają szerokiego udziału pra-
cowników na etapie projektowania zmian i ich prak-
tycznej realizacji. Jednak trudno jest sprawić, aby pra-
cownicy od zaraz aprobowali przeprowadzenie
w przedsiębiorstwie daleko idących zmian.

Dlatego też przynajmniej na wstępnym etapie pro-
gramy zasadniczych zmian muszą być kierowane
przez oddanych sprawie kierowników wyższego szcze-
bla. Zespoły zarządzania wyższego szczebla często
wydają się być zgodne co do potrzeby i kierunku zmian.

W ogólnej strategii przedsiębiorstwa łatwo jest
wpisać takie deklaracje jak to, że „musimy stać się
przedsiębiorstwem rentownym”, „dążymy do zdoby-
cia pierwszego miejsca w branży”. Zwykle jednak,
w ciągu pierwszych miesięcy zasadniczego programu
zmian, wysiłki kadry kierowniczej załamują się w ob-
liczu skutków, jakie zmiany te mogą przynieść. Cza-
sami łatwo dostrzec impas, który powoduje konfron-
tację starego z nowym, i nie ma w tym nic złego. Kon-
frontacja daje bowiem możliwość szerokiej dyskusji
na temat spraw i nurtujących problemów, prowadząc
do ich rozwiązania i umożliwiając krok naprzód. Cza-
sami jednak owo załamanie odbywa się w ciszy i po
kryjomu i wówczas impas może przybrać formę spo-
wolnienia zmian i z biegiem czasu program umiera
śmiercią naturalną.

Aby osiągnąć zwiększenie autodynamiki własnej
odpowiedzialności pracowników, należy przede
wszystkim zmienić styl kierowania. Trzeba usunąć
starą formę organizacyjną „modelu piramidy”. Decy-
zji nie wolno już dłużej podejmować wyłącznie na
„szczycie”. Komunikacja nie może już więcej przebie-
gać tylko w jedną stronę, a kierownictwo przedsię-
biorstwa nie może już dłużej jednostronnie decydo-
wać o tym, jak praca powinna być wykonana, albo
jakie oczekiwanie stawia się przed pracownikiem, nie
pytając, czego oczekuje pracownik.

Współczesny menedżer musi być odpowiedzialny
wobec firmy za jej wyniki, ale również wobec ludzi,
a podejmowane przez niego decyzje muszą uwzględ-
niać zarówno aspekt ekonomiczny funkcjonowania
firmy, jak też czynnik ludzki.

Właściwy sposób zarządzania i aktywowania pra-
cowników pozwalają osiągnąć lepszą równowagę po-
między zaangażowaniem pracowników w sprawy fir-
my a optymalizacją ich życia prywatnego. Powinni-
śmy zarządzać, a nie dowodzić. Pracownicy oczekują
od menedżerów podejmowania właściwych, decyzji

strategicznych oraz ich zrozumienia. Pracownicy nie
wezmą oczekiwanego udziału w podejmowanych
przedsięwzięciach, jeżeli nie zrozumieją ich wszyst-
kich elementów. Dla zarządzania nastał nowy okres,
oparty na profesjonalnych menedżerach. Istotą spra-
wy jest to, aby menedżerowie posiadali wykształce-
nie ogólne. Oznacza to umiejętność właściwej szer-
szej oceny sytuacji ludzi, ich systemu wartości, poli-
tyki, kultury, gospodarki, nowych technologii.

Grupa dobrych pracowników nigdy nie będzie ze-
społem, jeśli zabraknie w niej lidera, który wytycza
cele i sposoby ich osiągania. Menedżera cechuje wiele
umiejętności, a nie jedna, uniwersalna (w tym szcze-
gólnie dobór współpracowników), dzielenie się
z nimi swoimi kompetencjami.

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa osiągają
sukcesy dzięki ludziom. Toteż kierownictwo powin-
no być bliżej pracowników i brać za nich większą od-
powiedzialność. Niebezpieczne staje się jednak, gdy
sukces staje się źródłem przekonania zarządzających
o ich nieomylności. Toteż twórczy menedżer potrafi
zachować czujność przede wszystkim wobec siebie.
Powinien zatem oceniać własne poczynania nie tyl-
ko przez pryzmat sukcesu i ekonomii, ale również
w aspekcie własnego rozwoju i rozwoju pracowników.

Wrodzoną cechą lidera jest ambicja i determina-
cja, a także umiejętność zawierania kompromisów
i dzielenia się władzą. Często w naszej rzeczywistości
obserwujemy, iż wielu z nas chce być generałem
w małej organizacji, a nie majorem w dużej.

Dobre zarządzanie to przede wszystkim siła me-
nedżerów, którzy potrafią tworzyć, rozwijać i odna-
wiać przedsiębiorstwa. W nowej rzeczywistości go-
spodarczej menedżer nie może ciągle powielać spraw-
dzonych wzorców. Wymaga się od niego więcej i ina-
czej niż do tej pory. Bardzo duża konkurencja zmusza
do maksymalnego wykorzystania inteligencji każde-
go pracownika, gdyż wiadomo, że jest ona motorem
postępu.

Kształcenie w procesie zmian
w zarządzaniu

„Nauka nie jest już dziś wyborem, jest konieczno-
ścią, najwyższym priorytetem jest nauczenie się, jak
się uczyć szybciej”1).

W przedsiębiorstwach przyszłości obowiązuje
nowa forma pracy – uczenie się. Dawniej uważano, że
dokształcanie może odbywać się tylko w salach wy-
kładowych. Obecnie uczenie się staje się coraz bar-
dziej jądrem każdej produktywnej czynności. Kiedy
ucząca się organizacja dostarcza informacji i szkoli
w sposób stały pracowników, nie tylko w celu posze-
rzenia wiedzy ale i umiejętności praktycznych, roz-
wija ich zdolności, promując jednocześnie umiejętno-
ści dostosowania się i elastyczności względem zmie-
niającej się rzeczywistości. Sedno uczącej się organi-
zacji polega na zmianie systemu myślenia: z postrze-
gania siebie jako jednostki niezależnej od świata ze-
wnętrznego na jednostkę związaną nierozerwalnie
z tym światem, z pozycji postrzegania problemów jako
błędów popełnionych przez innych ludzi lub wywoła-
nych przez inne sytuacje, na postrzeganie, w jaki spo-
sób nasze własne działanie stwarza problemy, przed
którymi stoją inni. Ucząca się organizacja to miejsce,
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w którym ludzie ciągle odkrywają, w jaki sposób wspó-
łtworzą otaczający ich świat.

Przedsiębiorstwo po to aby, trwało i rozwijało się,
zapewnić musi odpowiedni system szkoleń wszyst-
kim kluczowym pracownikom.

Doświadczenia wielu przedsiębiorstw wskazują,
że siła przedsiębiorstwa zależy od nieustannego
kształ-cenia jej przywódców i osób zarządzających.
Jest to zasadniczo odmienny punkt widzenia w sto-
sunku do tego, który mierzy siłę zarządu przedsię-
biorstwa w kategoriach  tytułów naukowych, stano-
wisk dyrektorskich i absolwentów posiadających dy-
plomy ukończenia studiów w zakresie zarządzania.
Nie ujmując wartości tych dokumentów, należy
stwierdzić, że jest to jedynie połowa równania two-
rzącego organizację uczącą się, a wynika to z faktu,
że wiedza, jak każdy towar starzeje się i należy ją ak-
tualizować. Wszystkie funkcjonujące właściwie przed-
siębiorstwa umożliwiają ciągłość kształcenia i edu-
kacji swoich młodszych współpracowników, ale czę-
sto specyfika pracy zespołu kierowniczego nie pozwa-
la na wykorzystywanie czasu na kształcenie tych,
którzy w przyszłości przejmą ster. Kształcenie w ra-
mach przedsiębiorstwa uczącego się powinno mieć
wymiar wieloaspektowy, interdyscyplinarny.

Mimo wielkich zalet, jakie niesie w sobie solidne
wykształcenie w kierunku technicznym, w zarządza-
niu czy w prawie, to umożliwia ono praktykowi wy-
korzystanie tylko połowy swoich możliwości i nie daje
odpowiedniego przygotowania do realizacji skompli-
kowanych zadań, jakie stawia przed nami współcze-
sny świat. Nowoczesne koncepcje kształcenia różnią
się bardzo od dotychczasowego systemu pozyskiwa-
nia wiedzy. Uczenie zorientowane na klienta, na pro-
jekty i na coaching należeć będzie w przyszłości do
najważniejszych form kwalifikacji. W przedsiębior-
stwach uczących się wiedza, a nie kapitał czy też tech-
nologia jest uważana za najważniejszy z zasobów, któ-
ry ułatwia przedsiębiorstwu osiąganie sukcesów i roz-
wój. Uczenie się jest podstawą do osiągania  korzyści
konkurencyjnych na rynku oraz ułatwia przedsiębior-
stwu doskonalenie swojej działalności.

Wchodzimy w okres nowych możliwości, w któ-
rym edukacja jest warunkiem niezbędnym do poko-
nania barier pojawiających się w tworzeniu nowej rze-
czywistości gospodarczej.

Chcąc lepiej rozwiązywać problemy przedsiębior-
stwa, musimy zmienić sposób myślenia, a temu m.in.
służy ustawiczne kształcenie.

Konkurencyjność każdej gospodarki w XXI wieku
będzie zależała od poziomu kwalifikacji zatrudnio-
nych w niej pracowników. Brak wiedzy nie tylko
z zakresu techniki i technologii, ale również ekono-
mii, socjologii i psychologii pracy, prawa pracy może
mieć trudne do przewidzenia, ale w przyszłości nega-
tywne skutki dla przedsiębiorstw.

Zakończenie

stotą nowoczesnego zarządzania przedsię-
biorstwem w warunkach restrukturyzacji są
zmiany w jego strukturze technicznej, orga-

nizacyjnej, finansowej oraz, a może przede wszystkim
w zarządzaniu. Zmiany w tych obszarach stanowią

fundament rozwoju przedsiębiorstwa, są nieuchron-
ne i nieuniknione.

Zrozumienie zmian wymaga od przedsiębiorstwa
dostosowania się do zmieniającego się otoczenia i ak-
tywnego oddziaływania na nie. Konieczne zmiany do-
tyczą przedsiębiorstw deficytowych i tych, które mają
skostniałą strukturę wewnętrzną i w dającej się prze-
widzieć perspektywie staną się deficytowe. Dotyczy
to także tych przedsiębiorstw, które dzisiaj odnoszą
sukcesy rynkowe. Istnieje bowiem duże prawdopodo-
bieństwo, że rozwiązania, dzięki którym dzisiaj przed-
siębiorstwo odnosi sukcesy, noszą w sobie zalążki
przyszłej klęski (każde rozwiązanie starzeje się i wy-
maga odnowy, czyli zmiany).

Zmiany w zarządzaniu stanowią więc o nowocze-
sności każdego przedsiębiorstwa, które je wprowa-
dza w sposób przemyślany i konsekwentny.

Henryk Dźwigoł

1) E. SCHEIN, How Can Organisations Learn Faster? „Slo-
an Management Review” 1993 s. 85–92.
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W dniach 1–2 września 2001 r. odbyła się kolejna,
już druga coroczna konferencja naukowa, zatytuło-
wana „Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki
zarządzania”. Konferencja została zorganizowana
przez współpracujące ze sobą katedry dwóch uczelni,
tj. Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstwa i Rachunko-
wości Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płoc-
ku oraz Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa
Uniwersytetu Łódzkiego. Dwudniowe obrady konfe-
rencyjne toczyły się w trzech zasadniczych obszarach
problemowych. Zostały one przedstawione i były
przedmiotem dyskusji w kolejnych sesjach.

 Obrady sesji pierwszej, prowadzonej przez prof. dr.
hab. Stanisława Kasiewicza, poprzedziły wygłoszone
przez autorów następujące referaty: „Budowanie war-
tości przedsiębiorstwa z perspektywy nauk
o zarządzaniu” (H. Jagoda i J. Lichtarski), „W kierun-
ku orientacji wartościującej działalność przedsiębior-
stwa” (J. Duraj), „Decyzje strategiczne i bieżące a war-
tość przedsiębiorstwa” (S. Wrzosek), „Strategie mar-
ketingowe a wartość przedsiębiorstwa” (B. Dobiega-
ła-Korona), „Społeczna reputacja firmy – istotna
zmienna wartości przedsiębiorstwa” (D. Walczak-Du-
raj), „Wartość przedsiębiorstwa a czas” (J. Strużyna,
L. Modrzejewski).

Podnoszone w referatach i dyskusji problemy wy-
nikały z przyjęcia wiodącej hipotezy o tym, iż dążeniom
do wzrostu wartości przedsiębiorstwa sprzyjać powin-
ny koncepcje i praktyka zarządzania przedsiębior-
stwem we wszystkich obszarach jego działania, meto-
dy i narzędzia organizacji i zarządzania. W tym nurcie
rozważań istotne okazało się pytanie: na ile współcze-
sne trendy w nauce o zarządzaniu zorientowane są na
budowę wartości przedsiębiorstwa oraz na ile i z ja-
kim skutkiem są one stosowane w polskiej praktyce
gospodarczej. Teoria i praktyka odsłaniają bardzo duże
potrzeby i możliwości budowania długookresowej per-
spektywy wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W per-
spektywie tej wiodącą może być orientacja wartościu-
jąca działalność przedsiębiorstwa, która rodzi możli-
wość stworzenia obrazu przedsiębiorstwa, w którym
odczuwane potrzeby, wyznawane wartości i wizje sta-
nowią dynamiczną całość, określaną jako system inte-
rakcyjnego ich oddziaływania w kierunku tworzenia
i umacniania wartości przedsiębiorstwa.

Wszelkie decyzje strategiczne mają sens, jeśli ist-
nieje możliwość ich realizacji, czyli jeśli późniejsze de-
cyzje bieżące będą z nimi zgodne i będą służyć ich reali-
zacji. Taką zgodność i utylitarność może zapewnić
podejmowanie decyzji na podstawie kryterium warto-
ści rynkowej przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości,
że podstawą sukcesu przedsiębiorstwa jest maksyma-
lizowanie wartości dla klienta oraz akcjonariuszy,
a także właściwa społeczna reputacja firmy. Najefek-

tywniejszym i zarazem najbardziej wiarygodnym ze-
społem narzędzi marketingowych, służących budowa-
niu społecznej reputacji przedsiębiorstwa, a tym sa-
mym na zasadzie respektowania wysokich standar-
dów etycznych, są narzędzia public relations.

Bezdyskusyjna teza o tym, że przedsiębiorstwo,
które traktuje czas jako cenny zasób i potrafi umiejęt-
nie go wykorzystać, zyskuje przewagę nad konkuren-
tami i ma większe szanse na przetrwanie, implikuje
potrzebę coraz pełniejszego postrzegania czasu jako
przestrzeni, w której spotykają się osoby, mające od-
mienną koncepcję czasu i w związku z tym inaczej
postrzegające i wartościujące rzeczywistość i dyna-
mikę jej zmian.

Wprowadzenie do dyskusji merytoryczno-metodo-
logicznych w sesji drugiej, zatytułowanej „Zarządza-
nie i wartość przedsiębiorstwa” i prowadzonej przez
prof. dr. hab. Stefana Wrzoska, stanowiły wygłoszo-
ne cztery referaty, a mianowicie: „Zarządzanie kosz-
tem kapitału w warunkach globalizacji” (S. Kasie-
wicz), „Zarządzanie podatkami – narzędziem budo-
wy wartości przedsiębiorstwa” (T. Falencikowski, B.
Nogalski), „Nadzór właścicielski w spółkach notowa-
nych na GPW w Warszawie” (M. Wypych) oraz „Stra-
tegie wypłat dywidendy a przychody ze sprzedaży gie-
łdowych spółek akcyjnych w Polsce” (A.N. Duraj).

Globalizacja jest nowym megatrendem, wpływają-
cym na zmianę metod zarządzania przedsiębiorstwem
i tym samym kosztem kapitału. Podejście do szacowa-
nia kosztu kapitału w coraz większym stopniu oparte
będzie na koncepcjach i metodykach opracowanych dla
międzynarodowych firm i przez to istnieje konieczność
stosowania zarządzania zorientowanego na wzrost
wartości przedsiębiorstwa, stosowania w ocenie przed-
sięwzięć inwestycyjnych metod zalecanych dla firm
międzynarodowych. Firmy te stosują w zarządzaniu
m.in. skomplikowane scenariusze i symulacje podat-
kowe. Zarządzanie podatkami zaliczyć należy do za-
rządzania funkcjonalnego przedsiębiorstwa i stąd jego
efekty w postaci optymalizacji poziomu i struktury
podatków są ważnymi czynnikami  kształtującymi
wartość przedsiębiorstwa. Takim czynnikiem jest też
odpowiednia polityka wypłat dywidendy, determino-
wana m.in. przychodami ze sprzedaży oraz właściwy
nadzór właścicielski i korporacyjny. Ich rola i znacze-
nie  determinowane są wieloma zmiennymi.

Polskie doświadczenia wskazują w tym zakresie
na: strukturę i stopień koncentracji własności, cha-
rakter inwestorów, rodowód spółek giełdowych, re-
gulacje prawne itp.

Obrady sesji trzeciej pt. „Wartość a wycena przed-
siębiorstwa”, kierowane przez prof. dr hab. B. Dobie-
gałę-Korona, rozpoczęła prezentacja następujących
referatów: „Współczesna formuła wyceny przedsię-

Jan Duraj, Maciej Syska

Z badań nad zarządzaniem
wartością przedsiębiorstwa
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biorstwa” (U. Malinowska), „Wykorzystanie modeli
z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości akty-
wów i pasywów spółki” (J. Gajdka), ”Wykorzystanie
opcji rzeczywistych w wycenie firmy” (A. Rutkowski)
oraz  referat rozszerzający formułę konferencji pt.
„Międzynarodowe holdingi bankowe – nowy wymiar
konkurencji na światowych rynkach finansowych”
(J. Marszałek).

Przedsiębiorstwo, będąc przedmiotem operacji
handlowych, jest specyficznym i unikatowym towa-
rem. Jest ono dziełem sztuki zarządzania, mającym
swoją wartość użytkową i wymienną. Wartości te
kształtowane są przez wiele różnorodnych czynni-
ków, które powinny być objęte szeroką formułą wyce-
ny, uwzględniającą także elementy subiektywne. Tra-
dycyjna formuła wyceny eksponuje wartość majątku
przedsiębiorstwa i relacje, jakie zachodzą między war-
tością majątkową i dochodową. Takie podejście do
wyceny przedsiębiorstwa nie w pełni przystaje do
możliwości określenia ceny, po jakiej przedsiębiorstwo
powinno zostać sprzedane. Ten cel nowoczesnej for-
muły wyceny narzuca potrzebę uznania pomocniczej
roli wyceny substancji majątkowej przedsiębiorstwa.

Do szacowania aktywów i pasywów przedsiębior-
stwa bardzo pożytecznym narzędziem może stać się
rachunek opcyjny, zwłaszcza wówczas, gdy określo-
ne składniki aktywów trudno jest wycenić przy za-

stosowaniu metod tradycyjnych. Modele wyceny opar-
te na rachunku opcyjnym tworzą inną perspektywę
w wycenie i umożliwiają pełniejszą eksplanację pro-
cesów zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Zaprezentowane główne wątki dyskusji nie wy-
czerpują dorobku naukowego konferencji, której zma-
terializowane rezultaty przyjęły postać pracy zbioro-
wej pt.: „Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i prakty-
ki zarządzania”, pod redakcją J. Duraja, Płock – Łódź
2001, stron 310.

Tegoroczne obrady konferencyjne uwidoczniły tak-
że bardzo duże zainteresowanie praktyków zarządza-
niem wartością przedsiębiorstwa, którzy podkreślali
dodatkowo m.in. trudne i fascynujące próby przeno-
szenia tej koncepcji na grunt zarządzania przedsiębior-
stwem oraz ogromną rolę rozwoju personalnego i li-
derów w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa.

Tego rodzaju rezultaty stanowią dobrą podstawę
do dalszego rozwijania teorii i praktyki zarządzania
wartością przedsiębiorstwa i tym samym tworzą na-
dzieję na możliwość kolejnego spotkania naukowego
poświęconego tym problemom.

prof. dr hab. Jan Duraj,
mgr Maciej Syska

Uniwersytet Łódzki
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wartość przedsiębiorstwa –
z teorii i praktyki zarządzania
Praca zbiorowa pod redakcją Jana Duraja

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Uniwersytet Łódzki
Płock–Łódź 2001

Problematyka wartości przedsiębiorstwa należy do
wielo- i interdyscyplinarnych zagadnień posiadają-
cych przede wszystkim wymiar jakościowy. Wartość
przedsiębiorstwa, podobnie jak wartość każdego pro-
duktu ludzkiej pracy, wymyka się spod osądów ilościo-
wych, tworząc potrzebę troskliwego rozpoznawania
czynników i warunków jej kształtowania ze względu
na określone cele i misje działania przedsiębiorstwa.

Wartość dla właścicieli, zajmująca coraz poważ-
niejsze miejsce i posiadająca rosnącą rolę w systemie
zarządzania wartością przedsiębiorstwa, stwarza
dobrą opcję dla rozwoju teorii i praktyki zarządzania
firmą. Jej pomnażanie wymaga skoordynowanego i
zintegrowanego formułowania i realizacji strategii
rozwoju przedsiębiorstwa oraz stosowania właści-

wych kryteriów i metod oceny działalności tej pod-
stawowej jednostki gospodarczej. Kryteria te odnoszą
się nie tylko do społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstwa, w której reputację firmy uznać należy
za zasadniczą zmienną wartości przedsiębiorstwa
i składnik corporate governance.

Teoria i, w znaczący sposób, także praktyka za-
rządzania wartością przedsiębiorstwa wskazują na
liczne uwarunkowania wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa. Należą do nich skuteczne i racjo-
nalne zarządzanie podatkami, tworzenie i podział
zysku, oparcie decyzji inwestycyjnych, uwzględniają-
cych koszt kapitału, czy też minimalizujących ryzyko
inwestycyjne.

Ze wstępu Jana Duraja
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Prof. J. Lichtarski w artykule pt. Koncepcje zarzą-
dzania czy funkcje przedsiębiorstwa („PO” 2001,
nr 9) z uporem godnym lepszej sprawy stara się prze-
konać Czytelników, że marketing, logistyka czy za-
rządzanie zasobami ludzkimi to wyłącznie koncepcje
zarządzania, a w żadnym wypadku funkcje przedsię-
biorstwa. Jest przy tym bardziej arbitralny niż au-
tor, z którym polemizuje, gdyż już w tytule swego ar-
tykułu stawia alternatywę, podczas gdy osobiście
uważam, że są to „w większym stopniu  funkcje
przedsiębiorstwa”, co zresztą mój Oponent cytuje.

Głównym przedmiotem polemiki ze strony prof.
J. Lichtarskiego jest moje ujęcie przechodzenia od
koncepcji do funkcji, poprzez metody i techniki. Wy-
daje się akceptować mój tok rozumowania odnoszący
się do przechodzenia od koncepcji do technik, poprzez
metody, natomiast neguje możliwość „przeistaczania
się” technik w funkcje. Ucieka się przy tym do swo-
istej „metody”, a mianowicie usiłuje zanegować przed-
stawione przeze mnie ujęcie za pomocą cytatów za-
czerpniętych z moich tekstów wraz z ich, delikatnie
mówiąc, nadinterpretacją. Ten fakt zmusza mnie do
zabrania głosu i stosownego sprostowania.

Otóż przytaczając moją opinię, iż „w przypadku
koncepcji zarządzania to, co kiedyś było koncepcją,
później przekształcało się w metodę, (która) też podle-
gała ewolucji, po pewnym czasie stanowiąc już zestaw
technik, zrutynizowanych czynności, stale powtarza-
jących się, czyli funkcji”, prof. J. Lichtarski wyraża
wątpliwość co do możliwości przejścia od techniki do
funkcji. Pisze, że „pierwsza (technika) dotyczy bowiem
sposobu (i ewentualnie narzędzia) wykonywania okre-
ślonej czynności, druga zaś (funkcja) samej czynności,
która systematycznie powtarzana stać się może
funkcją”. Nie wiem, dlaczego mój Oponent stosuje tu
liczbę pojedynczą, pisząc o sposobie wykonania czyn-
ności i samej czynności, skoro w istocie techniki od-
noszą się do układów czynności, podobnie jak funkcje
tworzą również układy czynności. Ale najistotniejsze
jest to, że w gruncie rzeczy nie ma różnicy pomiędzy
sposobami wykonywania czynności a czynnościami
jako takimi. Na potwierdzenie tej opinii przytoczę frag-
ment definicji prof. M. Mazura: „(...) sposób postępo-
wania, czyli czynności, jakie należy wykonać” (Termi-
nologia techniczna, Warszawa 1961, s. 68).

Lecz prof. J. Lichtarski nie poprzestaje na swojej,
cytowanej wyżej opinii. Utwierdza go, jak pisze, w sy-
gnalizowanej wyżej wątpliwości podany przeze mnie
przykład. A więc wzbija się na szczyty kultury pole-
micznej, starając się wykazać, że nie mam racji za po-
mocą cytatów z moich tekstów.

Tyle tylko, że te cytaty są przez prof. J. Lichtar-
skiego całkowicie opacznie interpretowane. Chodzi
tu o przykład ewolucji koncepcji tayloryzmu, który,
jak pisałem, „u zarania XX w. był niewątpliwie kon-
cepcją zarządzania, parę dziesiątków lat później był
postrzegany jako metoda (system) Taylora, dzisiaj
niektóre firmy posługują się technikami wywodzący-
mi się od Taylora, np. technikami normowania pracy
w ramach funkcji organizowania”. Komentując tę
opinię prof. J. Lichtarski dopuszcza się nadinterpre-
tacji, która wymaga sprostowania. Pisze mianowi-
cie, iż z mojego tekstu jakoby wynika, że „techniki nie
przechodzą (nie zmieniają się) w funkcję przedsiębior-
stwa, ani w funkcję zarządzania (jaką jest organizo-
wanie), lecz są wykorzystywane w jej ramach”. Gdy-
bym tak sądził, to bym tak napisał. Sęk w tym, iż mam
na ten temat zupełnie odmienny pogląd, który pre-
zentowałem w wielu pracach (m.in. w Organizatory-
ce, PWE, 1987, czy Metodach organizowania procesów
pracy, PWE, 1996). Otóż zdecydowanie rozróżniam
metody (techniki) na wskroś organizatorskie od me-
tod (technik) wykorzystywanych w organizowaniu.
A metody (techniki) normowania zaliczałem zawsze
i zaliczam nadal do tej pierwszej grupy, a nie do me-
tod (technik) wykorzystywanych w organizowaniu.
Przyznaję, że to są subtelności semantyczne, których
w tym miejscu nigdy nie podnosiłbym, gdyby nie znie-
kształcająca interpretacja moich tekstów, dokonana
na łamach „PO” przez prof. J. Lichtarskiego.

Na zakończenie chciałbym wyłożyć „kawę na ławę”
i rozwinąć przykład, do którego tak niefortunnie od-
wołał się mój Oponent. Otóż chronometraż opisany
w podręczniku jest tylko techniką organizatorską, na-
tomiast ten sam chronometraż rutynowo praktyko-
wany przez technika normowania w przedsiębiorstwie
jest techniką organizatorską przekształconą w skład-
nik funkcji organizowania, czy to się podoba prof. J.
Lichtarskiemu, czy też nie.

�

Zbigniew Martyniak

Profesorowi Lichtarskiemu
w odpowiedzi
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Jerzy Różański

Ewolucja metod
bankowej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
przedsiębiorstwa
w nowoczesnej gospodarce
rynkowej

K

,

Ze względu na różnorodność projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, i czę-
sto finansowanych przez banki, zarówno banki, jak
i przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać różne me-
tody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
wymagających najczęściej zarówno finansowania
własnego, jak i obcego.

Niektóre projekty inwestycyjne mogą być ocenia-
ne za pomocą wyłącznie metod oceny ilościowej, inne
(m.in. związane z zaawansowanymi technologiami)
muszą być oceniane za pomocą metod uwzględniają-
cych czynniki o charakterze jakościowym. Inaczej
będą oceniane małe projekty inwestycyjne, a inaczej
te, które wymagają znacznych nakładów inwestycyj-
nych i są realizowane w długim okresie.

Dotychczasowa praktyka działania nie tylko pol-
skich, ale również i zagranicznych banków i przed-
siębiorstw dowodzi, że to właśnie banki, a nie przed-
siębiorstwa stały się pionierami, wprowadzającymi
nowoczesne metody oceny opłacalności inwestycji.

Banki bardzo szybko zrozumiały, że sama ocena
projektu inwestycyjnego, bez wcześniejszej oceny
przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt na reali-
zację tej inwestycji, nie ma sensu. Dlatego też tak duże
znaczenie ma ocena zdolności kredytowej przedsię-
biorstwa dokonywana przez bank.

W wielofazowym systemie oceny, ocena samego
projektu inwestycyjnego dokonywana jest na samym
końcu. Wcześniej ocenia się sytuację ekonomiczno-
finansową przedsiębiorstwa (w ujęciu dynamicznym,
z projekcją w przyszłość) oraz ocenia się finansową
wykonalność przedsięwzięcia, biorąc za punkt wyj-
ścia właśnie bieżącą i przyszłą sytuację finansową
przedsiębiorstwa.

Zmienność otoczenia gospodarczego, w tym wielu
parametrów ekonomicznych (np. kursów walut, stóp
procentowych, cen na rynkach towarowych) zwięk-
sza ryzyko działalności przedsiębiorstwa1). Zwiększo-
ne ryzyko działania przedsiębiorstw przenosi się na
banki, które muszą coraz bardziej wnikliwie analizo-
wać napływające do nich wnioski kredytowe.

Klasyczne metody

lasyczną metodą oceny sytuacji ekonomicz-
no-finansowej przedsiębiorstw, a więc jej zdol-
ności kredytowej, stosowaną przez banki, była

analiza wskaźnikowa, z zastosowaniem głównie
wskaźników finansowych, takich jak:
� wskaźniki płynności finansowej,
� wskaźniki rentowności,
� wskaźniki oceniające zdolność przedsiębiorstwa do
spłaty zobowiązań (wskaźniki wspomagania finan-
sowego).

Stopniowo ocena zaczęła być rozbudowywana
i obecnie standardowe metody oceny zdolności kre-
dytowej przedsiębiorstw dokonywane przez banki,
a stosowane w związku ze złożonym przez przedsię-
biorstwo wnioskiem o udzielenie kredytu na inwe-
stycje, zawierają najczęściej:
� ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstwa jako całości,
� ocenę finansowej wykonalności projektu inwesty-
cyjnego,
� ocenę celowości projektu inwestycyjnego (najczę-
ściej z punktu widzenia rynkowego oraz techniczno-
organizacyjnego),
� ocenę opłacalności projektu inwestycyjnego doko-
nywaną metodami ilościowymi (NPV, IRR, czas zwro-
tu nakładów itp.).

Taka ocena przeważnie ma charakter wielofazo-
wy. Poszczególne rodzaje ocen są traktowane jako
fazy całościowego systemu oceny i wówczas brak po-
zytywnej oceny w poprzedniej fazie powoduje rezy-
gnację z oceny w następnej fazie i rezygnację z finan-
sowania projektu inwestycyjnego.

Ta tradycyjna droga postępowania jest często za-
stępowana lub wzbogacana o inne metody, których
zastosowanie jest jeszcze wprawdzie ograniczone, lecz
należy się spodziewać, że coraz szerszy przepływ in-
formacji, i co za tym idzie, wiedzy o określonych pro-
cedurach, metodach i sposobach postępowania, spo-
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woduje ich coraz większą popularność. Niektóre z tych
metod są pokrótce omówione.

Modele scoringowe

ednym z narzędzi oceny zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstwa stały się modele scorin-
gowe. Podstawowym celem tych modeli było

pokazanie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsię-
biorstwa za pomocą jednego wskaźnika zwanego in-
dexem. Punktem wyjścia jest więc tu nadal analiza
wskaźnikowa.

Istota modeli scoringowych polega więc na:
� doborze wskaźników ekonomicznych, które win-
ny jak najlepiej charakteryzować sytuację ekonomicz-
no-finansową danego podmiotu gospodarczego.
� przyporządkowaniu wybranym wskaźnikom wag,
uwzględniających ich znaczenie w systemie oceny, na
podstawie obserwacji o charakterze statystycznym
(analiza dyskryminacyjna).

Najbardziej znanym modelem scoringowym jest
model Edwarda Altmana, dość często opisywany
w literaturze2). Od 1968 r. mieliśmy do czynienia z wie-
loma próbami budowy modeli scoringowych, których
konstrukcja w dużym stopniu uzależniona jest od spe-
cyfiki gospodarki i rodzaju działalności przedsiębior-
stwa i innych czynników. Z propozycji krajowych wy-
mienić tu należy model J. Gajdki i D. Stosa3), którzy
wymieniają podobnie jak Altman, pięć wskaźników:
� x1 – wskaźnik efektywności aktywów (przychody
netto ze sprzedaży / średnia wartość aktywów w roku),
� x2 – rotacja zobowiązań w dniach – (średnia war-
tość zobowiązań krótkoterminowych/ koszt wytwo-
rzenia produkcji sprzedanej) × 360,
� x3 – stopa zwrotu z aktywów (zysk netto/średnia
wartość aktywów w roku),
� x4 – stopa zysku brutto (zysk brutto/przychody net-
to ze sprzedaży),
� x5 – stopa zadłużenia (zobowiązania ogółem /akty-
wa ogółem).

Są to jednak nieco inne wskaźniki niż proponował
Altman i przypisane są im inne wagi. Propozycji mo-
dyfikacji modelu Altmana było zresztą więcej.

Tak więc modele scoringowe mogą przyjmować
różne postacie i można oczywiście dyskutować nad
tym, czy suma bądź różnica określonych wskaźników
powie nam więcej o przedsiębiorstwie, niż te same
wskaźniki osobno. Chyba jednak tak.

Przede wszystkim za pomocą pojedynczych wskaź-
ników często uzyskuje się bardzo niejasny obraz przed-
siębiorstwa, każdy wskaźnik może sugerować inny
rodzaj oceny. Nawet wówczas, jeśli w dużym stopniu
dany wskaźnik ma charakter wskaźnika syntetyczne-
go (chociażby kwota zysku), nie można za jego pomo-
cą całościowo ocenić przedsiębiorstwa. Model Altma-
na i pokrewne mają również wyraźne mankamenty.

Zawsze bardzo dyskusyjny i kontrowersyjny jest
dobór właśnie takich a nie innych wskaźników do
całościowego systemu oceny. Następnie przyjęte
w modelu wagi, jakie przypisuje się poszczególnym
wskaźnikom, winny podlegać nie tylko szybkiej aktu-
alizacji, ale powinny również być dobierane w zależ-
ności od konkretnych warunków funkcjonowania go-
spodarki i samych przedsiębiorstw. Parametry funk-

cji dyskryminacji powinny więc być często szacowa-
ne od nowa, a tego się przeważnie nie robi.

Metody wielokryterialne

d początku lat dwudziestych polskie banki za-
częły stosować różne odmiany metod wielo-
kryterialnych, nazywając je chętnie metoda-

mi punktowymi.
Aby zastosować metodę punktową należy:

� wybrać odpowiednie kryteria oceny podmiotu go-
spodarczego (finansowe, rynkowe, techniczno-orga-
nizacyjne, socjalne itp.),
� ustalić odpowiednie wagi dla poszczególnych kry-
teriów (proces rangowania kryteriów),
� ustalić warunki brzegowe (wielkości graniczne
dla poszczególnych kryteriów),
� podsumować wyniki cząstkowe (uzyskane dla po-
szczególnych kryteriów) i dokonać całościowej oce-
ny przedsiębiorstwa, najczęściej opierając się na wy-
znaczonych wcześniej przedziałach punktowych.

W bankach najczęściej metoda punktowa jest wy-
korzystywana w wielofazowym procesie oceny, w któ-
rym pozytywna ocena uzyskana przez przedsiębior-
stwo w jednej fazie, stanowi podstawę do jego oceny
w następnej, o czym była już mowa wcześniej.

Metody wielokryterialne stanowią niewątpliwy
postęp w stosunku do klasycznej analizy wskaźniko-
wej,4) ponieważ:
� pozwalają na uwzględnienie nie tylko kryteriów
o charakterze mierzalnym, ale również i niemierzalnym,
� umożliwiają ocenę na podstawie wielu kryteriów,
z czego się najczęściej rezygnuje w najbardziej klasycz-
nych rodzajach oceny,
� następuje daleko idąca standaryzacja metod oce-
ny, umożliwiająca uzyskanie wyników relatywnie
szybko.

Jednocześnie jednak występują istotne niebezpie-
czeństwa w stosowaniu tych metod. Polegają one na
tym, że:
� w ocenie zastosowany zostanie niewłaściwy lub
zbyt ubogi zestaw kryteriów,
� wagi przyjęte dla poszczególnych kryteriów spowo-
dują zbyt duży wpływ określonych kryteriów na osta-
teczny wynik i zbyt  mały wpływ innych kryteriów,
� subiektywne okażą się oceny punktowe zastoso-
wane przez decydentów, oceniających różne sfery dzia-
łania konkretnego przedsiębiorstwa.

Problemem jest tu więc nadmierny subiektywizm
metod oceny. Istnieje jednak i tutaj możliwość uzy-
skania pożądanej zmienności kryteriów, zmienności
wag, w zależności od występujących uwarunkowań
gospodarczych, profilu działalności przedsiębiorstwa,
oraz zmian w zawartości poszczególnych etapów oce-
ny przedsiębiorstwa.

Model Triada

edną z nowych propozycji idących w kierun-
ku całościowej oceny przedsiębiorstwa jest
model Triada5). Punktem wyjścia przy budo-

wie tego modelu jest zaobserwowany w dotychczaso-
wych systemach ocen brak układu odniesienia. Pro-
blem więc polega na tym, że każde przedsiębiorstwo

O

J

J
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jest dobre lub złe, jednak w dużym stopniu relatywnie
– na tle innych przedsiębiorstw.

Podstawowym założeniem przyjętym w modelu
Triada jest założenie, iż bank posiada w miarę pełny
zbiór informacji o każdym kredytowanym przez sie-
bie podmiocie gospodarczym, dysponuje zestawem
wskaźników charakteryzujących dany podmiot,
przedsiębiorstwa mogą być pogrupowane w klasy,
m.in. wg systemu EKD – Europejskiej Klasyfikacji
Działalności.

Przyjmuje się też założenie, że bank dysponuje
wskaźnikami oceny poszczególnych sektorów gospo-
darki.

W ocenie przedsiębiorstwa stosowane są wskaź-
niki: � rentowności, � płynności, � sprawności dzia-
łania, � zadłużenia.

Dokonywane są porównania między różnymi
przedsiębiorstwami, a użycie tych samych wskaźni-
ków w procesie oceny ułatwia przeprowadzenie oce-
ny porównawczej przedsiębiorstw.

Przyjmuje się założenie, że analiza zachowania
przedsiębiorstw kredytowanych przez bank, ich go-
towość do spłaty zaciągniętego kredytu, daje bankom
wskazówki co do trafności podejmowanych decyzji
kredytowych. Oceniając bowiem zachowanie i wyni-
ki działania przedsiębiorstw podobne do zachowania
przedsiębiorstwa, którego zdolność kredytową bank
chce ocenić, bank uzyskuje, z pewnym prawdopodo-
bieństwem, odpowiedź na pytanie,  czy należy czy też
nie należy kredytować to przedsiębiorstwo.

Analiza porównawcza przeprowadzona jest na
trzech ścieżkach:

I ścieżka – poszukiwanie przedsiębiorstw podob-
nych do przedsiębiorstwa – kandydata, biorąc za punkt
wyjścia zbiór mierników przyjętych do określania
zdolności kredytowej;

II ścieżka – poszukiwanie przedsiębiorstw wyka-
zujących podobieństwo z punktu widzenia wybranych
wskaźników oceny przedsiębiorstwa, uznanych za
najwłaściwsze, jeśli chodzi o diagnozę bieżącej sytu-
acji przedsiębiorstwa;

III ścieżka – poszukiwanie przedsiębiorstw cha-
rakteryzujących się podobieństwem struktury bilan-
su i struktury rachunku wyników. Przedsiębiorstwa
różniące się wielkością, o różnym potencjale ekono-
micznym, różnej specyfice, mogą mieć podobną struk-
turę bilansu i rachunku wyników.

Na każdej z wybranych ścieżek będą znajdowały
się przedsiębiorstwa podobne, ze względu na przyjęte
kryteria, do przedsiębiorstwa – kandydata.

Te przedsiębiorstwa, które są podobne do przed-
siębiorstwa-kandydata z punktu widzenia wszystkich
trzech grup kryteriów, reprezentują konkretną zdol-
ność kredytową.

 Na tej podstawie można określić, jakie ryzyko wią-
że się z udzieleniem określonemu przedsiębiorstwu
kredytu oraz jakie warunki powinny być spełnione
przez to przedsiębiorstwo, aby mogło ono otrzymać
kredyt.

Jednocześnie można przedsiębiorstwo ocenić
w porównaniu do: � najlepszego przedsiębiorstwa
kredytowanego przez dany bank, � przedsiębiorstwa
speł-niającego minimalne wymagania stawiane przez

bank, � wyników sektora gospodarczego, w którym
znajduje się badany podmiot.

W ten sposób uzyskujemy odpowiedzi na trzy py-
tania: � Jak daleko od najlepszego podmiotu gospo-
darczego znajduje się przedsiębiorstwo – kandydat do
kredytowania. � Jak daleko znajduje się podmiot go-
spodarczy spełniający minimalne wymagania stawia-
ne przez bank. � Jak daleko wyniki gospodarcze uzy-
skiwane przez badany podmiot plasują się w porów-
naniu ze średnimi wynikami sektora, w którym on
funkcjonuje.

To wielostronne porównanie danego podmiotu go-
spodarczego zwiększa dokładność jego oceny, a przez
to również i trafność podejmowanych przez bank de-
cyzji.

Algorytm genetyczny

o oceny zdolności kredytowej można zastoso-
wać również narzędzia charakterystyczne dla
zaawansowanej informatyki, m.in. algorytmy

genetyczne. Algorytmy genetyczne są to algorytmy
poszukiwawcze, których działanie oparto na procesach
doboru naturalnego i mechanizmach dziedziczności.

Twórcą teorii był J.H. Holland, który wcześniej
zainteresował się dokonywanymi przez biologów kom-
puterowymi symulacjami procesów genetycznych6).

Nie omawiając dokładnie mechanizmów funkcjo-
nowania algorytmów genetycznych, można jedynie
wspomnieć, że genetyczne algorytmy klasyfikacyjne
można zastosować w systemie oceny kredytobiorców
przez bank. Stworzony dzięki zastosowaniu algoryt-
mu genetycznego system klasyfikacyjny będzie wów-
czas, na podstawie określonych kryteriów, klasyfiko-
wał klientów banku, ułatwiając podjęcie decyzji o przy-
znaniu kredytu bankowego. Szczególne znaczenie ma
zastosowanie algorytmu genetycznego w procesie po-
dejmowania decyzji o kredytowaniu osób fizycznych,
ponieważ bank ma tu najczęściej do czynienia z bar-
dzo różnymi rodzajami klientów, a więc wystąpić
może znaczna zmienność kryteriów, według których
oceniane będą poszczególne grupy klientów banku.

Zastosowanie genetycznego systemu klasyfikacyj-
nego umożliwia skracanie czasu między złożeniem
wniosku kredytowego przez kredytobiorcę a podję-
ciem decyzji o udzieleniu kredytu, co jest niezwykle
ważne w warunkach coraz ostrzejszej walki o klien-
ta. Genetyczny system klasyfikacyjny jest w stanie
„wyprodukować” również tego typu kryteria oceny,
które do tej pory nie były brane pod uwagę w syste-
mie oceny zdolności kredytowej klientów.

System klasyfikacyjny wymaga dużej ilości danych
historycznych, często takich danych nie ma lub są
niekompletne. Stąd też efektywne zastosowanie al-
gorytmu w bankach wymaga przygotowania solid-
nej bazy informacyjnej z wielu lat, co powoduje, iż, jak
do tej pory, możliwości wykorzystania algorytmu ge-
netycznego przez banki są niewielkie.

Istnieje możliwość „wkomponowania do systemu”
nie tylko obiektywnych, często liczbowych cech okre-
ślających danego klienta banku, ale również i cech
wprawdzie subiektywnych, które jednak mogą mieć spo-
re znaczenie przy ogólnej ocenie wiarygodności poten-

D
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cjalnego klienta. Ważna jest wtedy interpretacja
i ocena wziętych pod uwagę subiektywnych cech klienta.

Istotne jest to, że genetyczny system klasyfikacyj-
ny pozwala na znajdowanie określonych zależności
między cechami opisującymi klienta a jego zdolno-
ścią kredytową.

Systemy hybrydowe

aawansowana informatyka wykorzystuje
nie tylko algorytmy genetyczne, ale również
sieci neuronowe.

Zastosowanie samych sieci neuronowych do oce-
ny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jest nie-
możliwe, ponieważ sieci neuronowe dobrze rozpo-
znają zależności występujące pomiędzy różnymi zja-
wiskami, znacznie gorzej natomiast radzą sobie z ob-
jaśnianiem  sposobu dojścia do określonych decyzji.
Z kolei systemy ekspertowe właśnie mogą dostarczać
informacji na temat sposobu dojścia do określonych
decyzji. Dlatego też system hybrydowy, łączący w so-
bie zalety sieci neuronowych i systemu eksperckiego,
jest uważany za udane rozwiązanie, umożliwiające
wykorzystanie sieci neuronowych do podejmowania
decyzji kredytowych. Do celów prognozowania z ko-
lei stosowane są systemy hybrydowe wykorzystują-
ce sieci neuronowe i algorytm genetyczny7).

Dotychczasowe niewielkie zastosowanie praktycz-
ne systemów hybrydowych wiąże się z tym, że stano-
wią one istotną nowość i stąd ich zastosowanie na-
potyka na szereg barier, do których należy zaliczyć:
� zbyt wysoki zakres dotychczasowego testowania
praktycznego tych systemów,
� niedostateczna znajomość tych systemów, nie tyl-
ko wśród kadry kierowniczej, ale również wśród in-
formatyków,
� barierę w postaci niedoskonałej bazy danych.

 System złożony z sieci neuronowej i wykorzystu-
jący metodę ekspercką działa w następujący sposób:
� w pierwszej fazie wnioski kredytowe podlegają oce-
nie przez system ekspertowy. System ten odrzuca te
wnioski, które byłyby odrzucone przez inspektora kre-
dytowego w banku. Jednakże system ekspertowy dzia-
ła w ten sposób, że wiedza eksperta ogranicza pole
podejmowanych decyzji, wówczas gdy jego zasób wie-
dzy nie pozwala określić, jak należy postąpić w okre-
ślonym przypadku. Dlatego też
� w drugim etapie wnioski są analizowane przez sieć
neuronową, która wytwarza mechanizm pozwalający
podjąć decyzję w takich przypadkach, dla których wie-
dza eksperta jest niedostateczna. Pozwala to na zmniej-
szenie zakresu błędnych decyzji wtedy, gdy dane uzy-
skane od potencjalnego kredytobiorcy są nietypowe.

Widzimy więc, iż następują daleko idące przemia-
ny w metodach oceny zdolności kredytowej przedsię-
biorstw, a więc de facto i w metodach, jakie przedsię-
biorstwo może zastosować do własnej samooceny.
W coraz większym stopniu podstawowe zasady oce-
ny przedsiębiorstwa wiążą się z:
� możliwością uzyskania jak najpełniejszego obrazu
przedsiębiorstwa, a to oznacza nie tylko zwiększenie
liczby kryteriów, ale również i przywoływanie w co-
raz większym stopniu kryteriów o charakterze nie-
mierzalnym i trudno mierzalnym, które stają się co-

Z

raz bardziej istotne w kompleksowym, wieloaspekto-
wym systemie oceny przedsiębiorstwa;
� zwiększoną presją na szybkość otrzymanych wy-
ników. Wzrastająca ilość informacji potrzebnych do
dokonania oceny przedsiębiorstwa, często koniecz-
ność szybkiej klasyfikacji i przetworzenia tych infor-
macji, skłaniają do zastosowania techniki kompute-
rowej. Jeśli jeszcze również można stworzyć system,
który generuje dodatkowe kryteria, tak jak algorytm
genetyczny (o ile oczywiście zachodzi taka potrzeba),
i jest w stanie przeanalizować przypadki, które nie
należą do typowych, i dzięki temu rozpracowanych
decyzyjnie (systemy hybrydowe), to stanowi to za-
chętę do skorzystania z narzędzi zaawansowanej in-
formatyki;
� logiczną konsekwencją wieloaspektowości w sys-
temie oceny przedsiębiorstwa są próby oceny podej-
mowane z różnych punktów odniesienia. System Tria-
da jest przykładem takiego spojrzenia na wyniki dzia-
łania przedsiębiorstwa, które uwzględnia zarówno
średni poziom reprezentowany przez sektor, w któ-
rym przedsiębiorstwo się znajduje, jak i nieuchronną
rozbieżność wskaźników i wyników działalności uzy-
skiwaną przez przedsiębiorstwa znajdujące się w port-
felu kredytowym banku.

Można postawić hipotezę, że w niedalekiej przy-
szłości metody oceny przedsiębiorstwa stosowane
przez bank, których wykorzystanie pozwala prawi-
dłowo określać zdolność kredytową przedsiębiorstwa
oraz metody samooceny stosowane przez przedsię-
biorstwa, będą się upodabniać. W obu przypadkach
chodzi bowiem o to samo – rzetelną ocenę sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa dzisiaj
i w przyszłości.

Jerzy Różański
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Próba uogólnienia badań
empirycznych nad czynnikami
realizacji polityki wypłat
dywidendy przez giełdowe
spółki akcyjne (I)

,

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie
wyników badań empirycznych weryfikacji hipotez ba-
dawczych dotyczących czynników realizacji polityki
wypłat dywidendy przez spółki akcyjne notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Problem analizy czynników wypłat dywidendy nale-
ży do kwestii zasadniczych ze względu na metodolo-
giczne wymagania odnoszące się do poprawności,
obiektywności i reprezentatywności badań empirycz-
nych. Spełnienie tych warunków nie jest kwestią
łatwą, chociaż konieczną. Z tego względu badaniami
objęto wszystkie spółki giełdowe działające na rynku
podstawowym w okresie od 1991 do 1999 r. i sformu-
łowano dwanaście hipotez badawczych, które zosta-
ły poddane weryfikacji za pomocą analizy korelacji.

Realizacja polityki wypłat dywidendy jest konse-
kwencją jej uchwalenia przez walne zgromadzenie ak-
cjonariuszy. Stanowi ona rezultat oddziaływania wie-
lu odmiennych czynników, spośród których dotych-
czasowe osiągnięcia przedsiębiorstwa winny posia-
dać istotny wpływ. Wypłata dywidendy jest bowiem
tym działaniem spółki, które prowadzi do zmniejsze-
nia wartości kapitału samofinansowania przedsię-
biorstwa i wynika z przyjętej strategii wzrostu war-
tości rynkowej przedsiębiorstwa. Strategia ta winna
opierać się na trwałym wzroście efektywności dzia-
łalności operacyjnej przedsiębiorstwa, zachowaniu
płynności finansowej i efektywnym kształtowaniu
struktury kapitału.

Efektywność działalności operacyjnej uznać nale-
ży za zasadniczą podstawę i warunek funkcjonowa-
nia i rozwoju przedsiębiorstwa. Jest ona wypadkową
wielu zmiennych zależnych i niezależnych od przed-
siębiorstwa, które wpływają na kształtowanie się war-
tości przychodów ze sprzedaży, rentowności sprze-
daży, rentowności operacyjnej i płynności finanso-
wej. Pomyślność działań w sferze operacyjnej przed-
siębiorstwa pozwala na podejmowanie i realizację
polityki kształtowania rozmiarów i struktury kapi-
tału oraz podziału zysku netto.

Przyjęte w artykule tego rodzaju relacje między
działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
przedsiębiorstwa posiadają charakter sprzężeń
zwrotnych. Poznanie zatem ich związku korelacyj-
nego z wypłatą dywidendy stanowić może próbę pe-
łniejszego rozpoznania realizowanej polityki dywiden-
dy przez polskie spółki giełdowe.

Na potrzeby realizacji celów artykułu przyjęto za-
danie zweryfikowania dwunastu hipotez badawczych,

które wiążąc się ze sobą mogą pozwolić na pełniejsze
rozpoznanie dotychczasowej polityki dywidendy pro-
wadzonej przez polskie spółki giełdowe oraz stworzyć
podstawę do późniejszych uogólnień nad formułowa-
niem, kształtowaniem i realizacją tej polityki. Hipotezy
te w czterech przypadkach posiadają charakter pełniej-
szej analizy czynników determinujących politykę wy-
płat dywidendy w polskich giełdowych spół-kach akcyj-
nych. W takich przypadkach posiadają one postać po-
dwójnych twierdzeń (hipoteza 6, hipoteza 9 oraz hipo-
teza 10). W przypadku hipotezy 8 występują trzy twier-
dzenia. Zmierzają one do wykazania wpływu zmiany
struktury kapitału na rentowność, będącą jedną z de-
terminant realizacji polityki wypłat dywidendy.

Nie ulega wątpliwości, że tak rozległe podejście do
analizy czynników realizacji wypłat dywidendy może
być przedmiotem dalszych pogłębionych badań na-
ukowych nad tym problemem.

Specyfikacja i opis hipotez roboczych

1) Spółki o wysokiej dynamice przychodów ze sprze-
daży wypłacają wyższe dywidendy.

2) Wzrostowi przychodów netto ze sprzedaży towa-
rzyszy wzrost zysku na działalności operacyjnej.

3) Zysk netto na jedną akcję zależy w  dużym stopniu
od osiągniętego zysku na działalności operacyjnej.

4) Spółki  o wysokich wskaźnikach wzrostu zysku
na działalności operacyjnej realizują najczęściej po-
litykę stałej stopy wypłat dywidendy.

5) Spółki o wysokim udziale kapitału zakładowego
w wartości kapitału własnego częściej realizują po-
litykę wypłat dywidendy (wzrostowi udziału kapi-
tału zakładowego w wartości kapitału własnego
towarzyszy wzrost wypłat dywidendy).

6) Wzrostowi współczynnika zadłużenia towarzyszy
wzrost:
a) wypłaconej dywidendy,
b) stopy wypłat dywidendy.

7) Płynność finansowa podwyższona nie zależy od
wypłat dywidendy

8) Wzrost wskaźnika zadłużenia wpływa pozytyw-
nie i silnie na wzrost:
a) zysku netto na jedną akcję,
b) współczynnika rentowności majątku całkowi-

tego (ROA),
c) współczynnika rentowności kapitału własne-

go (ROE).
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9) Kwota wypłacanej dywidendy zależy zarówno od
rentowności aktywów jak i rentowności kapitału
własnego przedsiębiorstwa. Jednak w większym
stopniu zależy od:
a) rentowności aktywów aniżeli od
b) rentowności kapitału własnego.

10) Stopa wypłacanej dywidendy zależy w większym
stopniu od:
a) rentowności aktywów aniżeli od
b) rentowności kapitału własnego.

11) Wzrostowi wydatków z tytułu działalności inwe-
stycyjnej towarzyszy spadek udziału wypłaconych
dywidend z zysku netto.

12) Spółki o stabilnej marży zysku operacyjnego naj-
częściej realizują  politykę stałej kwoty wypłat dy-
widendy, zaś spółki realizujące małą marżę zysku
operacyjnego prowadzą politykę zerowej stopy wy-
płat dywidendy.
Przyjęte hipotezy badawcze znajdują swoje uza-

sadnienie w założeniach o istnieniu wieloczynniko-
wych i przenikających się determinantach polityki dy-
widendy.

Wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży po-
wodować może osiąganie przez spółkę wyższego zy-
sku netto. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej osią-
gającej dodatni wynik finansowy (zysk netto) zobo-
wiązane jest do dokonania jego podziału. Zysk netto
przeznaczany jest na tworzenie kapitału zapasowe-
go, kapitału rezerwowego, rezerw, nagród dla załogi,
funduszu świadczeń socjalnych, tantiem, zysku za-
trzymanego oraz dywidend. Stąd też można spodzie-
wać się, iż wyższej dynamice przychodów ze sprzeda-
ży towarzyszyć będzie wyższa kwota dywidendy wy-
płacana przez spółkę. Twierdzenie takie zawarte jest
w hipotezie 1.

Wysokość przychodów netto ze sprzedaży określa
wielkość zysku na działalności operacyjnej spółki, co
pozwala domniemywać, iż wzrostowi wysokości przy-
chodów netto ze sprzedaży towarzyszyć będzie wzrost
zysku na działalności operacyjnej (hipoteza 2).

Wysokość zysku na działalności operacyjnej, jak
również wysokość przychodów i kosztów finanso-
wych, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obowiąz-
kowych obciążeń wyniku finansowego wpływają na
wysokość wygospodarowanego przez przedsiębior-
stwo zysku netto. Można zatem sądzić, iż im wyższy
zysk na działalności operacyjnej, tym wyższa będzie
kwota osiągniętego przez spółkę zysku netto oraz
zysku netto na jedną akcję. Stwierdzenie to stanowi
treść hipotezy 3.

Kolejna hipoteza przyjęta na potrzeby niniejszej
rozprawy – hipoteza 4 – wiąże kategorię zysku na dzia-
łalności operacyjnej ze stopą wypłaconej dywidendy.

W hipotezie 5 badana jest zależności udziału kapi-
tału akcyjnego w kapitale własnym i kwoty wypłaco-
nej dywidendy. Na potrzeby artykułu wysunięto przy-
puszczenie, iż wzrostowi udziału kapitału akcyjnego
w kapitale własnym towarzyszy wzrost kwoty wy-
płaconej dywidendy. Przypuszcza się zatem dodatnie
skorelowanie cech analizowanej zależności. Mimo iż
kategoria kapitału akcyjnego w kodeksie spółek han-
dlowych została zastąpiona kategorią kapitału zakła-
dowego, to jednak w przeprowadzonych badaniach
empirycznych będzie używane sformułowanie „kapi-
tał akcyjny”, gdyż w danych obejmujących okres od
1994 do 1999 r. nie występowała kategoria „kapitał
zakładowy”, która obowiązuje od 2000 r.

W hipotezie 6, podobnie jak w hipotezie 8, analizie
został poddany współczynnik zadłużenia. W hipote-
zie 6 analizie został poddany związek współczynnika
zadłużenia i kwoty wypłaconej dywidendy (hipoteza
6a), jak również związek współczynnika zadłużenia
i stopy wypłaconej dywidendy (hipoteza 6b). W przy-
padku obu wymienionych zależności przyjęte zostało
przypuszczenie o dodatnim skorelowaniu cech tych
związków.

Konstrukcja hipotezy 7 polega na przyjęciu przy-
puszczenia o istnieniu braku korelacji pomiędzy
współ-czynnikiem podwyższonej płynności a kwotą
wypłaconej dywidendy.

Hipoteza 8 stanowi dalsze rozwinięcie analizy
czynnikowej współczynnika zadłużenia. W hipotezie
8 współczynnik zadłużenia wiązany jest z trzema wiel-
kościami: zyskiem netto na akcję (hipoteza 8a), współ-
czynnikiem rentowności aktywów (hipoteza 8b) oraz
współczynnikiem rentowności kapitału własnego (hi-
poteza 8c). We wszystkich trzech wymienionych za-
leżnościach podejrzewane jest występowanie dodat-
niego skorelowania zmiennych o znaczącej sile.

Hipoteza 9 wiąże kwotę wypłacanej dywidendy
przez przedsiębiorstwo ze współczynnikiem rentow-
ności aktywów (ROA) (hipoteza 9a) oraz ze współ-
czynnikiem rentowności kapitału własnego (ROE)
(hipoteza 9b). Współczynnik rentowności aktywów
oznacza stosunek zysku netto do wartości aktywów
ogółem i mierzy efektywność aktywów w tworzeniu
zysku, natomiast współczynnik rentowności kapita-
łu własnego ilustruje zdolność przedsiębiorstwa do
generowania zysku z każdej zaangażowanej złotówki
kapitału własnego akcjonariuszy. Można postawić hi-
potezę, iż kwota wypłacanej dywidendy zależy w więk-
szym stopniu od rentowności aktywów aniżeli od ren-
towności kapitału własnego. Weryfikacja hipotezy
o silniejszej zależności wypłaconej dywidendy od ren-
towności całkowitych aktywów będzie polegać na
zwykłym porównaniu w czasie i przestrzeni wspó-
łczynników korelacji rang Spearmana. W podobny
sposób została poddana analizie hipoteza 10, przed-
stawiająca zależność między stopą wypłacanej dywi-
dendy a współczynnikiem rentowności aktywów (hi-
poteza 10a) oraz zależność między stopą wypłaconej
dywidendy a współ-czynnikiem rentowności kapita-
łu własnego (hipoteza 10b). Można postawić hipote-
zę, iż stopa wypłacanej dywidendy zależy w przede
wszystkim od rentowności majątku całkowitego.

Wysokość wydatków z tytułu działalności inwe-
stycyjnej określa wielkość zysku netto, jaki pozostał
do podziału. Można podejrzewać, że wzrost wydat-
ków z tytułu działalności inwestycyjnej spowoduje
mniejszą możliwość rozdysponowania zysku netto na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zatem należy
sądzić, że wzrost tych wydatków winien powodować
spadek stopy wypłaconej dywidendy. Twierdzenie ta-
kie zawarte jest w hipotezie 11.

Ostatnia, dwunasta hipoteza badawcza, zamyka-
jąca krąg rozważań o realizacji polityki dywidendy
w spółkach akcyjnych notowanych na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie SA, wiąże marżę
zysku operacyjnego ze stopą wypłaconej dywidendy.

Agnieszka Natasza Duraj

Autorka jest asystentką w Katedrze Analizy i Strategii Przed-
siębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
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Iga Rudawska

Prorynkowa orientacja
jednostek opieki zdrowotnej –
jej wyznaczniki, bariery
i perspektywy adaptacji na polskim
rynku usług medycznych

W

,

Rynek usług medycznych w rozumieniu klasyków
ekonomii z pewnością nie jest „wolnym rynkiem”.
W żadnym zresztą demokratycznym kraju nie wysu-
wa się postulatów całkowitego podporządkowania
sektora zdrowia „niewidzialnej ręce rynku”1). Zdro-
wie jest dobrem tyleż prywatnym co publicznym –
naturalnie więc opiekę zdrowotną wpisuje się do ka-
talogu zadań publicznych2). Nie wyklucza to proryn-
kowej orientacji jednostek opieki zdrowotnej rozumia-
nej jako uznanie pewnych reguł postępowania na ryn-
ku, których aplikacja przyczynić się może do realiza-
cji wartości nadrzędnych, takich jak sprawiedliwość
w dostępie do usług.

Organizację rynku usług medycznych w obecnym
kształcie charakteryzuje rozdzielenie funkcji nabyw-
cy od funkcji wytwórcy usług zdrowotnych.
W tym celu powołano pośredniego dysponenta środ-
ków publicznych w postaci regionalnych i branżowych
kas ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcja wytwórców
usług należy natomiast do publicznych i niepublicz-
nych ZOZ-ów oraz do prywatnych gabinetów lekar-
skich. Rozdzielenie wyżej wspomnianej funkcji wyma-
ga zaistnienia niejako dwóch rynków wewnętrznych,
dlatego też układ ten określany jest często dla uprosz-
czenia rynkiem wewnętrznym3) (rys. 1.).

Od orientacji produktowej ku prorynkowej

prowadzone przez reformę nowe rozwiąza-
nia organizacyjne stały się bodźcem do zmian
w funkcjonowaniu jednostek opieki zdrowot-

nej na rynku. Nie oceniając ich praktycznych walo-
rów  należy stwierdzić, iż zapoczątkowały one nie-
spotykane wcześniej warunki do „urynkowienia”
orientacji podmiotów świadczących usługi zdrowot-
ne w sektorze publicznym. W szczególności chodzi tu
o mechanizmy konkurencji i wyboru oraz o zwiększe-
nie swobody decyzyjnej. W następstwie ich działania
jednostka opieki zdrowotnej przestała być podmiotem
bezwzględnie zależnym od nadrzędnego organu ad-
ministracji zdrowotnej. Niegospodarność nie tylko
zaczęła być pojęciem zauważanym i używanym. Sta-
ła się sprawą bezpośrednio dotyczącą konkretnego
podmiotu i determinantą jego bytności na rynku.
Wzrost samodzielności finansowej podmiotów nało-

żył na ich dyrektorów konieczność poszukiwania
nowych źródeł finansowania. Uznane za priorytet
dążenie do osiągania efektywności działania skłania
z kolei do zmiany struktury zasobów będących w dys-
pozycji: racjonalizacji zatrudnienia, eliminacji nie
wykorzystanych środków, outsourcingu. Restruktu-
ryzacja ma objąć również strukturę świadczeń. Wa-
runkiem koniecznym do jej przeprowadzenia jest opar-
cie się na sygnałach płynących z otoczenia, mówią-
cych o potrzebach zdrowotnych obsługiwanej popu-
lacji. Ich rozpoznanie nakłada z kolei imperatyw sys-
tematycznego przeprowadzania badań rynku.

Rynek usług medycznych, choć różniący się od
„rynku czystego”, stwarza możliwości dla rozwoju
konkurencji. Ta z kolei wymusza na jednostkach opie-
ki zdrowotnej większą dbałość o jakość oferowanych
usług i traktowanie ich w kategoriach produktu, któ-
ry również w zależności od swych walorów zdobę-
dzie, bądź nie zdobędzie swojego odbiorcę. Usługa me-
dyczna coraz rzadziej postrzegana jest jako koniecz-
ność, przykra procedura, której pacjent musi się pod-
dać. Zmieniają się metody wykonywania usługi i za-
kres dostępnych sposobów leczenia (będące zdobyczą
technologii medycznych – nowoczesna aparatura dia-
gnostyczna i terapeutyczna, bezinwazyjna interwen-
cja). Pacjent – przy założeniu istnienia jego świado-
mości konsumenckiej – staje się aktywnym uczestni-
kiem rynku, swoistym klientem. Abstrahując od przy-
padków nagłej potrzeby ratowania zdrowia i życia
ludzkiego, ma on możliwość wyboru usługodawcy
i miejsca świadczenia usługi. Klient nie ma bezpo-
średniego wpływu na kształt rdzenia usługi, może na-
tomiast, kierując się swymi preferencjami, wybierać
jej parametry komplementarne, jak zaplecze lokalo-
we czy gastronomiczne.

Uznanie podmiotowości pacjenta wiąże się z ko-
niecznością reorientacji postrzegania jego roli w re-
lacji z jednostką opieki zdrowotnej. Nie jest on bowiem
jednostką chorobową, przypadkiem klinicznym, lecz
osobą o określonych potrzebach i preferencjach.
Orientacja prorynkowa podmiotu oferującego usługi
zdrowotne oznacza nie tylko akceptację wiodącej roli
pacjenta, ale przede wszystkim postrzeganie jego po-
trzeb w szerszej perspektywie środowiskowej. Takie
podejście nawiązuje do holistycznego modelu zdro-
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Rys. 1. Organizacja rynku usług medycznych po 1989 r.
Źródło: opracowanie własne.

wia człowieka4). Różnorodność pacjentów wynika nie
tylko z wielości chorób, których oni doświadczają.
Nawet chorzy o tych samych problemach mogą cha-
rakteryzować się przykładowo odmiennym podej-
ściem do swojego stanu (optymizmem, pesymizmem,
hipochondrią, lekkomyślnością), odmiennym pozio-
mem edukacji zdrowotnej, innymi preferencjami co
do czasu, miejsca i zakresu leczenia, a nawet innymi
możliwościami finansowymi. Uwzględnianie tych
różnic w działalności oferentów usług zdrowotnych
oznacza odejście od masowego traktowania klienteli
na rzecz segmentacji rynku. Podział rynku na względ-
nie homogeniczne grupy odbiorców powinien nale-
żeć do sekwencji działań planowanych w jednostce
opieki zdrowotnej. Planowanie stwarza bowiem moż-
liwość organizowania aktywności według przyjętych
założeń, które następnie mają stanowić punkt odnie-

sienia w procesie kontroli. Planowanie to również
szansa na bardziej ekonomiczne wykorzystanie za-
sobów będących w dyspozycji jednostki. Chodzi tu
zarówno o zasoby materialne (sprzęt, materiały me-
dyczne), jak i niematerialne (czas, wiedza ludzka).
Dzięki postępowaniu zgodnie z logiczną sekwencją
uniknąć można zbędnego powielania działań, mar-
notrawienia czasu i energii. Daje ono także możli-
wość wczesnego wykrycia błędów i identyfikacji osób
za nie odpowiedzialnych. Uporządkowanie działań
sprzyja ponadto ustalaniu priorytetów i wynikają-
cych z nich kierunków rozwoju podmiotu. Z punktu
widzenia organizacji pracy preferowany jest wtedy
styl zespołowy. Jego wypracowanie i realizacja przy-
czynia się do doskonalenia komunikacji wewnętrznej
w danym podmiocie. Ta z kolei jest nieodzownym wa-
runkiem zintegrowania aktywności całej organizacji
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Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Orientacja prorynkowa versus orientacja tradycyjna (produktowa) w jednostkach opie-
ki zdrowotnej

Wyznaczniki Orientacja produktowa Orientacja prorynkowa

Centrum zainteresowania Pacjent jako przypadek medyczny,
jednostka chorobowa

Pacjent jako klient o indywidual-
nych potrzebach

Punkt wyjścia dla działań Zasoby do dyspozycji Sygnały płynące z rynku

Stosunek do potrzeb zdrowotnych
obsługiwanej populacji

Potrzeby przyjmowane a priori Potrzeby rozpoznawane poprzez
badanie rynku

Główne obszary aktywności Leczenie Promocja zdrowia, prewencja i te-
rapia

Charakter działania Nieskoordynowane, impulsywne Planowane, zintegrowane

Cel działań Skuteczność medyczna Skuteczność medyczna w połącze-
niu z efektywnością ekonomiczną

Preferowany typ relacji z kliente-
lą

Pasywny, minimalne zaangażo-
wanie

Świadomy udział klienta, interak-
cyjny charakter kontaktów

Typ usługobiorców Masowy Wyodrębnione grupy poprzez seg-
mentację rynku

Typ organizacji Zamknięta, nieelastyczna Otwarta, „ucząca się”

w kierunku rynkowym. Taka postawa stwarza bo-
wiem korzystny grunt dla rozwoju jednostki opieki
zdrowotnej zgodnie z sygnałami płynącymi z jej oto-
czenia.

Orientacja na rynek wymaga od jednostki opieki
zdrowotnej otwartości. Otwartość rozumieć należy
dwojako. Po pierwsze, jako gotowość jednostki do
modyfikacji swych działań wraz ze zmianami zacho-
dzącymi na rynku (swoista elastyczność). Po wtóre,
jako deklarację chęci „uczenia się”, a więc ciągłego
nabywania i doskonalenia umiejętności adaptacyj-
nych oraz kształtowania szeroko pojętej kultury or-
ganizacji.

Zasygnalizowane wyznaczniki orientacji proryn-
kowej znacząco różnią się od tej ciągle jeszcze prakty-
kowanej w większości placówek opieki zdrowotnej.
Orientację tę określić można mianem produktowej ze
względu na koncentrowanie się usługodawców na
usłudze związanej z daną jednostką chorobową, a nie
na potrzebie klienta-pacjenta. Jak słusznie twierdzi
marketingowy guru Ph. Kotler : „takie organizacje
zbyt często spoglądają w lustro, podczas gdy powin-
ny wyglądać przez okno”5). Analiza komparatywna
obu orientacji prezentowana jest w tabeli 1.

Hamulce rzeczywistości i stymulatory
przyszłości dla orientacji prorynkowej

drożenie tak zdefiniowanej orientacji proryn-
kowej w rodzimych jednostkach opieki zdro-
wotnej napotyka na szereg czynników hamu-

jących. Jednym z nich jest bariera wiedzy, przed któ-
rą stają zarządzający wspomnianymi podmiotami.
Część kadry w ogóle nie dostrzega konieczności wpro-
wadzania zmian, inni nie dysponują dostatecznymi
wiadomościami i umiejętnościami, by je przeprowa-
dzić. Brak doświadczenia wynika zarówno z nieist-

nienia tradycji stosowania podejścia rynkowego
w sektorze zdrowia, jak i uwarunkowań poprzednie-
go systemu, negujących filozofię działania tego typu.
Indoktrynacja minionego ładu pozostawiła w men-
talności starszej generacji administratorów jednostek
opieki zdrowotnej swoisty opór wobec zmian. Ówcze-
sne, zawężone pole decyzji, jak i sama procedura ich
podejmowania sprzyjały wyrobieniu postawy konfor-
mistycznej, która obecnie z trudnością podlega mo-
dulowaniu. Wdrażaniu orientacji prorynkowej nie
sprzyja również słabość metodologii. Można wpraw-
dzie korzystać z metod wypracowanych w państwach
wysoko rozwiniętych, jednak każdy model funkcjo-
nowania rynku usług zdrowotnych cechuje jemu tyl-
ko dana specyfika, którą należy uwzględnić przy or-
ganizowaniu działań.

Znaczące ograniczenie w adaptacji orientacji pro-
rynkowej stanowi słaba baza informacyjna. Jej sła-
bość dotyczy zarówno strony technicznej, jak i mery-
torycznej. Pierwsza z nich polega na bardzo nikle roz-
winiętej informatyzacji całego systemu pozyskiwania
danych rynkowych. Większość jednostek w ramach
konkretnych ZOZ-ów nie prowadzi spójnej polityki
pozyskiwania informacji z wykorzystaniem zsyn-
chronizowanych narzędzi informatycznych. Droż-
ność przepływu informacji jest więc niedostateczna
i niedoskonała, a w wielu przypadkach wręcz nie ist-
nieje. Po wtóre, słabość bazy informacyjnej wynika
z niskiej jakości samej informacji6). Brakuje rzetelnych
danych, bez których jednostka opieki zdrowotnej nie
jest w stanie „otworzyć się na rynek”. Chodzi tu o in-
formacje dotyczące obsługiwanej populacji, jej para-
metrów epidemiologicznych i rzeczywistych potrzeb
zdrowotnych oraz oczekiwań i preferencji. Podobne
luki informacyjne dotyczą jakości oferowanych usług
oraz ostatecznych ich efektów, tzn. wpływu świad-
czeń na wskaźniki zdrowia.
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W poprzednim modelu organizacji sektora zdro-
wia pozycja jednostek opieki zdrowotnej zależna była
od organu administracji, z reguły wojewody. Nie ist-
niał więc rynkowy układ odniesienia i powiązania
z innymi usługodawcami. Dziś, kiedy otoczenie ryn-
kowe nazwać można turbulentnym, badanie własnej
pozycji w odniesieniu do innych podmiotów nie nale-
ży do powszechnych wśród jednostek opieki zdrowot-
nej. W tych warunkach najbardziej pilną potrzebą
wydaje się pokonanie luki edukacyjnej. Kadra kierow-
nicza dysponująca nawet odpowiednimi środkami fi-
nansowymi nie będzie w stanie zmienić stylu zarzą-
dzania podległą jednostką, jeśli nie opanuje prawideł
orientacji prorynkowej. Za sprawą wzrostu stopnia
niezależności podmiotów od decyzji organów central-
nych rośnie znaczenie pozycji menedżerów. Od ich
umiejętności i gotowości do wprowadzania zmian w
dużym stopniu zależy tempo i jakość procesu reorien-
tacji filozofii działania podmiotów na rynku usług
zdrowotnych. W związku z tym warunkiem koniecz-
nym jest profesjonalizacja zarządzania – odejście od
czysto medycznego spojrzenia na jednostkę opieki
zdrowotnej na rzecz perspektywy ekonomicznej. Od
kadry kierowniczej wymagać należy umiejętności sto-
sowania miar efektywności przy równoczesnym
uwzględnianiu wartości tradycyjnych. Od strony
prawnej natomiast należałoby sprecyzować statut
menedżera samodzielnego publicznego ZOZ-u oraz
zakres jego faktycznych uprawnień decyzyjnych7).

Szansą na relatywnie szybkie wdrożenie orienta-
cji prorynkowej jest oddolna konsolidacja jednostek
opieki zdrowotnej. Taka inicjatywa umożliwiłaby
współpracę podmiotów w oferowaniu kompleksowych
pakietów usług dla zdefiniowanej populacji odbior-
ców. Co więcej, konstrukcja sieci usługodawców
zwiększyłaby ich siłę przetargową w stosunku do kas
chorych i zredukowała koszty8).

Potencjalnym przyczynkiem do upowszechniania
orientacji prorynkowej w publicznych jednostkach
opieki zdrowotnej jest rozwój sektora prywatnego.
Jego podmioty, jako te opierające swą działalność na
zasadach stricte komercyjnych dostarczają innym
uczestnikom rynku nowych wzorców postępowania,
dotyczących chociażby stylu pracy, kształtowania re-
lacji z klientelą czy aktywności fundraisingowej. Na-
tomiast pod wpływem rozwoju dobrowolnych ubez-
pieczeń dodatkowych powinna nastąpić intensyfika-
cja starań usługodawców o zapewnienie i podwyż-
szanie standardów jakości składanych ofert. Komer-
cyjne instytucje zarządzające komplementarnymi
składkami ubezpieczenia zdrowotnego podpiszą umo-
wy tylko z tymi jednostkami, które będą w stanie za-
gwarantować ich klientom (z różnych segmentów
rynku) wysoki poziom usług i obsługi9).

Zakończenie

eorganizacja polskiego rynku usług medycz-
nych, która miała miejsce w latach 90.,
w istotny sposób zmieniła warunki funkcjo-

nowania jednostek opieki zdrowotnej. Chodzi tu nie
tylko o zdynamizowanie ich otoczenia, ale o wprowa-
dzenie rozwiązań, które wymuszają nowe zachowa-
nia wśród podmiotów. Konsekwencją wdrożenia sys-

temu kontraktowania usług medycznych jest poja-
wienie się ryzyka i niepewności działania. Liberaliza-
cja regulacji prawnych dopuszczająca szerszy niż do-
tychczas udział podmiotów prywatnych oraz większą
samodzielność jednostek publicznych, skłania do
uwzględniania w ofertach potrzeb rynkowych obsłu-
giwanych populacji, podwyższania jakości świadczo-
nych usług oraz obniżania kosztów. Wzrost stopnia
niezależności jednostek opieki zdrowotnej od decyzji
centralnych zarządów i uzależnienie ich przetrwa-
nia i rozwoju od osiąganych wyników nakładają wy-
móg racjonalizacji działań.

Zaadoptowanie orientacji prorynkowej nie może
być postrzegane jako panaceum na wszelkie kłopoty
jednostek opieki zdrowotnej. Bez produktu-usługi
wysokiej jakości i bez profesjonalnej kadry medycznej
na pewno żadna z nich nie przetrwa długo na rynku.
Orientacja prorynkowa może natomiast stanowić
platformę rozwoju organizacji. Dostarcza ona bowiem,
sprawdzonych już na polu praktyki gospodarczej,
wskazówek jak funkcjonować w harmonii z sygnała-
mi płynącymi z rynku. Od ich wysłuchania i wyko-
rzystania w działaniu przez jednostki opieki zdrowot-
nej zależeć będzie, czy polski rynek usług medycznych
nazwać będzie można rynkiem konsumenta.

Iga Rudawska
PRZYPISY
1) Nawet Stany Zjednoczone tradycyjnie optujące za „orto-

doksyjnym” mechanizmem rynkowym, w obliczu zjawiska
ograniczenia dostępności usług medycznych dla szerokiej
populacji redukują swe stanowisko. Państwo wprowadza
różnego rodzaju rozwiązania mające zabezpieczyć dyskry-
minowane przez rynek grupy społeczne (programy: Medi-
caid dla najbiedniejszych i Medicare dla najstarszych).

2) Por. U. REINHARDT, Providing Access to Health Care
and Controlling Costs: the Universal Dilemma, [w:] New
Perspectives in Health Care Economics, edited by U. RE-
INHARDT, F. PINTO, Mediq Ltd., London, 1991, s. 14.

3) Por. definicje rynku wewnętrznego m. in. w: M.M.  SMO-
LEŃ, Mechanizmy rynkowe a samodzielność zakładów
opieki zdrowotnej, „Antidotum” 1997, nr 2, s. 5 i nast.

4) Model ten zwany „mandalą zdrowia” ukazuje różnorod-
ność czynników, wśród których znajduje się człowiek
i jego zdrowie. Szerzej na ten temat zob. Promocja  zdro-
wia, praca zbiorowa pod red. J. KARSKIEGO, Z. SŁOŃ-
SKIEJ, Sanmedia, Warszawa 1994, s. 21.

5) Zob. Ph. KOTLER, Marketing, planowanie, wdrażanie
i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 15.

6) Zob. J. KLICH, M. KAUTSCH, P. CAMPBELL, Zarzą-
dzanie w opiece zdrowotnej: planowanie, Versalius, Kra-
ków 1998, s. 12.

7) Podobnego domówienia wymaga pozycja organu założy-
cielskiego, a w szczególności jego zakres kontroli.

8) Z inicjatywą utworzenia sieci prywatnych szpitali wystą-
piła poznańska spółka Szpitale Prywatne Korvita i Sawa
Investment Group. Natomiast spółka Medycyna Rodzin-
na planuje stworzenie ogólnopolskiej sieci prywatnych po-
radni. Zob. J. HOFMAN-WIŚNIEWSKA, Słabe zdrowie
prywatyzacji, „Businessman Magazine”, 2000, nr 11,
s. 52–53.

9) Według badań Pentora osoby deklarujące wybór prywat-
nej kasy chorych kierowałyby się przede wszystkim jako-
ścią oferowanych usług medycznych (61% badanych), ich
zakresem (45%) oraz możliwością leczenia w całym kraju
(45%). Zob. J. MICHALAK, U. STACHOWSKA, Czy zli-
kwidowany zostanie monopol kas chorych?, „Wprost”,
16 lipca 2000 r., s. 83.

Autorka: dr, adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu
Szczecińskiego.
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„Harvard Business Review”

Czego nie wiesz
o podejmowaniu decyzji?

,

P N

K

David A. Garvin, Michael A.
Roberto, What You Don’t Know
About Making Decisions?, „Har-
vard Business Review”, Sep-
tember 2001, s. 108–116

David A. Garvin jest profeso-
rem Harvard Business
School w Bostonie.
Michael A. Roberto jest
asystentem w Harvard
Business School.

roces podejmowania decy-
zji jest bodajże najważniej-
szą rzeczą w pracy mene-

dżera. Od tego zależy sposób funk-
cjonowania firmy i ocena pracy po-
szczególnych decydentów. Tymcza-
sem, można by się zdziwić, jak czę-
sto kadra kierownicza podejmuje
decyzje w sposób skandaliczny –
nie biorąc pod uwagę wystarczają-
cej liczby opcji, nie dopuszczając do
rzetelnej ich oceny, nie dbając o to,
czy dokonuje właściwego wyboru.

Powód: większość menedżerów
i biznesmenów traktuje podejmo-
wanie decyzji jak przypadek – abs-
trakcyjny wybór mający miejsce
w określonym momencie czasu. Po-
dejście do decyzji jest więc następu-
jące: lider myśli o problemie i spo-
sobach jego rozwiązania, prosi
o radę współpracowników, czyta ra-
porty, myśli jeszcze trochę, mówi
„tak” albo „nie”, a organizacja za-
chowuje się zgodnie z jego decyzją.

Tymczasem podejmowanie de-
cyzji to proces, którego skutki or-
ganizacja odczuwa przez tygodnie,

miesiące i lata. To proces uwzględ-
niający historię firmy, podział wła-
dzy, aspekty polityczne, wymaga-
jący poparcia na wielu szczeblach
hierarchii organizacyjnej. I kwe-
stia podstawowa: podejmowanie
decyzji, jak każdy proces, wymaga
kontrolowania. Zanim więc za-
cznie się omawianie skutków po-
dejmowanych decyzji, warto przyj-
rzeć się naturze tego procesu.

Proces podejmowania
decyzji: rzecznictwo
czy dociekanie?

ie każdy proces podejmo-
wania decyzji jest rów-
nie efektywny, zwłaszcza

w przypadku, gdy biorą w nim
udział grupy decydentów zmuszo-
nych przedyskutować różny sposób
postrzegania problemu oraz wiele
opcji jego rozwiązania. W praktyce
sposób podejmowania decyzji może
odbywać się według dwóch scena-
riuszy: rzecznictwa i dociekania
(patrz tab. 1). Dociekanie bazuje na
otwartej postawie wobec problemu,
opracowywaniu wielu alternatyw-
nych rozwiązań, wymianie pomy-
słów, doświadczeń pomiędzy decy-
dentami i wspólnym opracowywa-
niu dobrze przetestowanego roz-
wiązania.  Niestety, to podejście nie
jest traktowane jako naturalne, czy
obowiązujące przez większość lu-
dzi. Grupy raczej skłaniają się do
podejmowania decyzji na zasadzie
rzecznictwa: tak widzę problem i je-
go rozwiązanie i tego będę bronić.
Założenie jest być może podobne:
grupa ludzi usiłuje wydobyć to, co

łączy i na wspólnych założeniach
wypracować rozwiązanie problemu
– ale rezultaty obu podejść bardzo
się różnią. Rzecznictwo zakłada bo-
wiem walkę w ramach grupy. Nie
zawsze jest to walka otwarta i u-
świadamiana, ale zawsze jest ele-
mentem debaty. Tymczasem model
dociekania zakłada istnienie więk-
szej liczby opcji rozwiązania dane-
go problemu. Celem nie jest tutaj
przekonanie pozostałych człon-
ków zespołu do własnych pomy-
słów, ale wypracowanie najlep-
szego rozwiązania. Nawet krytyka
i konflikty, stanowiące naturalną
część procesu decyzyjnego nie do-
tyczą osób, ale spraw merytorycz-
nych (patrz załącznik 1.).

Liderzy, chcąc podnieść jakość
podejmowanych decyzji powinni
zwrócić uwagę na trzy kluczowe
jego elementy: konflikt, rozwaga,
zamknięcie.

Konstruktywny konflikt

rytyczne myślenie i żywa
dyskusja zwykle prowadzą
do powstawania konflik-

tów. Dobrą stroną konfliktu jest to,
że zwykle zwraca on uwagę dys-
kutantów na sprawy najistotniej-
sze, pozwala liderom pozyskiwać
dodatkowe informacje, a następnie
dokonywać bardziej świadomych
wyborów. Gorzej, że zły konflikt
może zniweczyć cały proces podej-
mowania decyzji.

Konflikt zwykle występuje
w jednej z dwóch form: poznawczej
lub afektywnej. Konflikt poznaw-
czy toczy się wokół spraw meryto-
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rycznych: różnych sposobów po-
strzegania problemu, różnych po-
mysłów na jego rozwiązanie, do-
chodzenia do najlepszych rozwią-
zań. I taki konflikt jest zdrowy, jest

podstawą dyskusji i podejmowania
decyzji. Zawsze jednak konflikt
związany jest z emocjami. Gorzej,
jeśli złe emocje biorą górę, ludzie
zaczynają zapominać o kwestiach
merytorycznych i wzajemnie się
zwalczają. W praktyce zdarza się,
że trudno jest odseparować te dwa
rodzaje konfliktu.

Aby ograniczyć negatywne
skutki tego zjawiska stosuje się
różne techniki. Jedną z nich jest
wcześniejsze określenie norm i re-
guł podczas takiej dyskusji, np. do-
zwolone jest twarde, konfrontacyj-

ne stawianie pytań, ocenianie lo-
giczności wypowiedzi, podważanie
argumentów strony przeciwnej etc.
Inna to strukturalizowanie debat
(patrz tab. 2). Polega ona na dzie-
leniu zespołu decydentów na
mniejsze grupy, a następnie kon-
frontowanie stanowisk i wspólne
wypracowywanie rozwiązania
najlepszego z możliwych.

Ponadto, aby nie dopuścić do
powstania konfliktu afektywnego,
prowadzący dyskusję powinni
zwracać szczególną uwagę na ta-
kie problemy, jak:

Tab. 1. Dwa podejścia do podejmowania decyzji

Koncepcja
podejmowania decyzji

DociekanieRzecznictwo

Cel dyskusji perswazja i lobbing testowanie i ocena

Rola uczestników  rzecznicy  krytyczni myśliciele

Modele zachowań �  usiłowanie przekonania innych
�  obrona własnej pozycji
�  tłumienie słabości

�  argumentacja dwustronna
�  otwartość wobec alternatyw
�  akceptacja dla konstruktywne-

go krytycyzmu

 Poglądy mniejszości oddalane, zniechęcanie do ich wy-
rażania

chronione i uznawane za warto-
ściowe

Wynik wygrani i przegrani poczucie wspólnej własności

Tab. 2. Strukturalizowanie debat

Podział zespołu decydentów na mniejsze grupy sprzyja większemu zaangażowaniu się w dyskusje. Zwykle
w takich przypadkach stosuje się dwie techniki: „punkt – kontrapunkt” lub „intelektualny pies łańcuchowy”.

Punkt – kontrapunkt Intelektualny pies łańcuchowy

Zespół dzieli się na dwie grupy:

Grupa A przygotowuje propozycję rozwiązania pro-
blemu wraz z podstawowymi założeniami, rekomen-
dacjami i popartą konkretnymi danymi.

Grupa A przedstawia projekt grupie B – w formie
pisemnej i ustnej.

Grupa B opracowuje jeden lub więcej alternatyw-
nych planów działania.

Grupy spotykają się i dyskutują projekty i poszuku-
ją porozumienia co do założeń.

Bazując na wspólnych założeniach, grupy opraco-
wują szczegółowe rozwiązanie problemu.

Zespół dzieli się na dwie grupy:

Grupa A przygotowuje propozycję rozwiązania pro-
blemu wraz z podstawowymi założeniami, rekomen-
dacjami i popartą konkretnymi danymi.

Grupa A przedstawia projekt grupie B – w formie
pisemnej i ustnej.

Grupa B przygotowuje szczegółową krytykę projek-
tu opracowanego przez grupę B. Prezentuje ją –
w formie pisemnej i ustnej – grupie A. Grupa A rewi-
duje swoją propozycję w zależności od uwag.

Obie grupy kontynuują wspólnie zmiany założeń pro-
jektu, aż osiągną wspólne stanowisko w tej kwestii.

Grupy pracują wspólnie nad szczegółowymi reko-
mendacjami.
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Załącznik 1

Rzecznictwo i dociekanie w praktyce

Najlepszym przykładem różnic w podejmowaniu decyzji są dwa przypadki z początkowego okresu pre-
zydentury Johna F. Kennedy’ego: konflikt w Zatoce Świń i kryzys kubański. W obu przypadkach nad
rozwiązaniem problemu dyskutowały niemal te same osoby, brane były pod uwagę te same interesy
polityczne a gra toczyła się o równie wysokie stawki. Ale wyniki podjętych decyzji były krańcowo różne,
ponieważ obie grupy decydentów działały według innych zasad.
Grupa dyskutująca potencjalne kroki w ramach inwazji na Kubę działała według modelu rzecznictwa.
CIA naciskała bardzo na przyjęcie rozwiązań siłowych, bagatelizując ryzyko, filtrując informacje do-
cierające do prezydenta. Eksperci z Departamentu Stanu stojący w opozycji do opinii CIA zostali odsu-
nięci od rozmów. W rezultacie inwazja na Kubę jest uznawana za jedną z większych porażek prezydenta
Kennedy’ego: nieuwzględnienie silnego oporu ze strony Kubańczyków kosztowało Stany około 100
zabitych i wielu zakładników.
Model dociekania został zastosowany w przypadku konfliktu w Zatoce Świń w 1962 r. Po porażce na
Kubie Kennedy wprowadził kilka zasad obowiązujących w pracy grup decydentów.
Po pierwsze, od decydentów wymagano, aby uczestniczyli w dyskusji raczej jako sceptycy, niż jako
reprezentanci poszczególnych departamentów. Po drugie, kilku osobom wyznaczono role kontrole-
rów, zwracających uwagę na każdą nieścisłość w myśleniu i wnioskowaniu grupy i poddających w
wątpliwość jej argumenty. Po trzecie, zrezygnowano z formalnego porządku obrad, nadając dyskusji
bardziej swobodny charakter.
W przypadku konfliktu w Zatoce Świń dwa niezależne zespoły przygotowały dwa różne scenariusze
działań, bazujące na wielu źródłach informacji, starając się przewidzieć możliwe konsekwencje. Na-
stępnie przedstawiły swoje propozycje adwersarzom i wspólnie poszukiwały alternatywnych rozwią-
zań. Obie opcje zostały zaprezentowane prezydentowi. W rezultacie odpowiedź USA pozwoliła na poko-
jowe zakończenie kryzysu.

� język – sposób wyrażania wła-
snych poglądów przez dyskutan-
tów,
� zmiana koalicji – w trakcie dys-
kusji każdy członek zespołu powi-
nien mieć prawo do  zmiany zda-
nia i przejścia do innego obozu,
� empatia – członkowie zespołu
powinni być proszeni o postawie-
nie się w sytuacji innych osób, re-
prezentujących np. inne działy czy
inne stanowiska w firmie,
� przeformułowanie problemu –
kiedy uczestnicy dyskusji zamyka-
ją się w swoich uprzedzeniach,
warto inaczej zdefiniować pro-
blem, aby wydobyć to, co łączy, a
nie to, co dzieli.

Rozwaga

wykle w trakcie podejmo-
wania decyzji w sposób
grupowy bierze się pod

uwagę wiele różnych rozwiązań,
ale zwycięża tylko jedno. Najważ-
niejszym problemem jest poczucie
niedoceniania tych, którzy prze-
grali. Zadaniem lidera jest więc dać
do zrozumienia części zespołu, że
ich poglądy, oceny i propozycje nie
zostały automatycznie pominięte,

że były brane pod uwagę na równi
z innymi pomysłami.

Wielu menedżerów stawia
znak równości pomiędzy zachowa-
niem fair wobec różnych koalicji
z czasem udzielonym im do zapre-
zentowania własnego stanowiska.
O wiele ważniejsze jest jednak po-
czucie, że lider jednakowo uważnie
słuchał wszystkich opcji i rozwa-
żył je przed podjęciem decyzji.

Zamknięcie

olejną ważną kwestią jest
wiedzieć, kiedy skończyć
dyskusję. Tymczasem bar-

dzo często zdarza się, że decyzje są
podejmowane albo zbyt wcześnie,
albo zbyt późno. Zbyt szybkie po-
dejmowanie decyzji jest związane
z grupowym myśleniem – dławie-
niem wszelkiej krytyki, filtrowa-
niem informacji, niedostatecznym
rozpoznaniem problemu i wybo-
rem rozwiązania najbardziej oczy-
wistego. Należy więc zwracać więk-
szą uwagę na język ciała i komuni-
kację niewerbalną dyskutantów,
aby wcześnie rozpoznać niezado-
wolenie czy niezgodę na dane roz-
wiązanie.

Podejmowanie decyzji zbyt póź-
no jest związane bardzo często
z podejściem rzecznictwa. Poszcze-
gólni reprezentanci różnych opcji
dążą do przeforsowania swoich po-
mysłów i „wydyskutowania” pro-
blemu. Czasami też prowadzący
dyskusję, dążąc do zachowania fair
wobec wszystkich, nadmiernie dba
o to, aby każdy miał możliwość za-
brania głosu. W efekcie prowadzi to
do wydłużenia debaty oraz powta-
rzanie tych samych uwag i opinii.

Jak widać, najważniejszym wy-
zwaniem w procesie podejmowa-
nia decyzji jest utrzymywanie dys-
kusji wokół tematu i w określo-
nych ramach czasowych. Skutecz-
ność tego procesu zawiera się na-
tomiast w stwierdzeniu: „różno-
rodność w poradach, jedność w do-
wodzeniu”.

Opr. dr Grażyna Aniszewska
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47. Krajowy Zjazd TNOiK
W Toruniu – 29 września 2001 roku w Dworze

Artusa a 30 września w Domu Organizatora odbył
się 47. Zjazd Krajowy TNOiK.

Obradom Zjazdu przewodniczyli: prof. dr hab.
Marek J. Stankiewicz, prof. dr hab. Ewa Bojar i prof.
dr hab. Leszek Kiełtyka. Przewodniczący zespołu ds.
Statutu i Strategii TNOiK Komisji Przedzjazdowej
dr Jerzy Lech Czarnota odczytał treść przyjętych
przez Zjazd Uchwał: Uchwały nr 1 47. Zjazdu Krajo-
wego TNOiK w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
TNOiK oraz Uchwały nr 2 47. Zjazdu Krajowego
TNOiK w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statu-
tu TNOiK.

Wiceprzewodniczący obrad, prof. dr hab. Leszek
Kiełtyka odczytał listy gratulacyjne skierowane do
uczestników Zjazdu od: prof. dr. hab. Bogdana Waw-
rzyniaka, przewodniczącego Komitetu Nauk Orga-
nizacji i Zarządzania PAN, prof. dr. inż. Wiesława
Grudzewskiego – honorowego przewodniczącego Ko-
mitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, człon-
ka honorowego TNOiK, dr. inż. Wojciecha Ratyńskie-
go, prezesa Federacji i Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT, Jerzego Sablika – prezesa Stowarzy-
szenia Księgowych w Polsce, prof. dr. hab. Zdzisława
Sadowskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, Andrzeja Malinowskiego, prezydenta
Konfederacji Pracodawców Polskich.

Gość Zjazdu – wicewojewoda kujawsko-pomorski
Michał Joachimowski wręczył odznaczenia państwo-
we czterem działaczom TNOiK: Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: prof. dr hab.
Jan Pyka i dr Jerzy Lech Czarnota. Złoty Krzyż Za-
sługi otrzymali: dr inż. Krzysztof Pałucha i dr Jan
Brzóska.

Realizując wnioski Walnych Zebrań Oddziałów
TNOiK i ustępującego Zarządu Głównego, Zjazd uho-
norował godnością Członka Honorowego TNOiK:
prof. zw. dr. hab. Henryka Bienioka, prof. zw. dr. hab.
inż. Jana Szreniawskiego, prof. dr. hab. Tadeusza Sta-
chowskiego, prof. dr. hab. Leszka Kupca, mgr. Bole-
sława Giryna, Tamarę Bartoszewicz, mgr. Wiesława
Andrzejewskiego, mgr. Eugeniusza Kisielewskiego.

Decyzją Zarządu Głównego TNOiK medal im. Ka-
rola Adamieckiego przyznano prof. dr. hab. inż. Józe-
fowi Bendkowskiemu. Medal wraz z dyplomem wrę-
czali: przewodniczący Głównej Rady Naukowej prof.
zw. dr hab. Zbigniew Martyniak i prezes ZG TNOiK
prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki. Złote i Srebrne
Odznaki Honorowe TNOiK otrzymali: inż. Mieczy-
sław Kosiba, mgr Teresa Rzegocka-Łukasiewicz, Mi-
rosława Dębek, Małgorzata Sarełło.

Prezes ustępującego Zarządu – prof. zw. dr hab.
Ryszard Borowiecki wystąpił z referatem programo-
wym. Zjazd przyjął sprawozdania z działalności Za-
rządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego, Głównej Rady Naukowej
i podjął uchwałę o udzielenie absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Głównemu.

Zjazd podjął Uchwałę w sprawie głównych zadań
Towarzystwa na lata 2001–2005. Zjazd w tajnym gło-

sowaniu wybrał Zarząd Główny TNOiK, Główną Ko-
misję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i Główną
Radę Naukową.

Na prezesa Towarzystwa został wybrany prof. zw.
dr hab. RYSZARD BOROWIECKI. Nowe władze TNO-
iK i Główna Rada Naukowa ukonstytuowały się na-
stępująco:

ZARZĄD GŁÓWNY TNOiK

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki – prezes ZG, mgr
Włodzimierz Hausner – wiceprezes-sekretarz ge-
neralny ZG, prof. dr hab. Ewa Bojar – wiceprezes
ZG, prof. dr hab. Jan Pyka – wiceprezes ZG, mgr
Krystyna Juszczak – skarbnik ZG, mgr Elżbieta
Jakubowska – członek Prezydium ZG, mgr inż.
Stanisław Ragowski – członek Prezydium ZG, dr
inż. Jadwiga Bizon-Górecka, dr inż. Mieczysław
Ciurla, dr Jerzy L. Czarnota, prof. dr hab. Zbi-
gniew Dworzecki, dr Ewa Jabłońska-Grzelak, dr
Krystyna Kubik, prof. dr hab. Jan Łukasiewicz,
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr Maciej Perkow-
ski, prof. dr hab. Adam Peszko, mgr inż. Marek
Pol, prof. dr hab. Ryszard Rutka, dr Jarosław So-
kołowski, prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

mgr Andrzej Wiśniewski – przewodniczący, mgr
Wiesław Pietrzak – wiceprzewodniczący, dr Iwo-
na Posadzińska – sekretarz, dr Andrzej Jaki, dr
inż. Krzysztof Pałucha

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Antoni Mosingiewicz – przewodniczący,
mgr Romuald Mechliński – wiceprzewodniczący,
mgr Walentyna Ostapczuk – sekretarz, mgr inż.
Andrzej Hanuszek, mgr Romuald Wojak

GŁÓWNA RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Zbigniew Martyniak – przewodni-
czący, prof. dr hab. Małgorzata Gableta – wice-
przewodnicząca, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełty-
ka – wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Stanisław
Marciniak – sekretarz, prof. dr hab. inż. Józef
Bendkowski – członek Prezydium GRN, prof. dr
hab. inż. Adam S. Trembecki – członek Prezydium
GRN, prof. dr hab. Henryk Bieniok, dr inż. Stani-
sław Błaziak, prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek,
dr Tadeusz Gardziel, prof. dr Marek Grzybowski,
prof. dr hab. Tadeusz B. Jaworski, prof. dr hab.
Tadeusz Sokołowski, prof. dr hab. Stanisław Su-
doł, dr hab. Jerzy Różański


