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Wewnętrzni barbarzyńcy
Rozmowa z prof. JANEM WINIECKIM, przewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów
Polskich, doradcą ekonomicznym WestLB Banku

kukrotnie, a poziom życia ludzi – w zasadzie w każdym
zakątku globu – cały czas się podnosi. Zgoda, może zbyt
wolno w stosunku do naszej niecierpliwości, może bez-
względny poziom dobrobytu jest w wielu wypadkach nie-
satysfakcjonujący. Ale można też sobie wyobrazić sytu-
ację, w której niektórzy wcale się nie bogacą, albo i bez-
względnie biednieją. Dziś takiego zjawiska nie ma na
świecie – poza niektórymi obszarami Afryki oraz dwo-
ma ostatnimi bastionami komunizmu.

Biadolenie nad upadkiem liberalnej zachodniej cywi-
lizacji jest w tej sytuacji przejawem złej woli i – delikat-
nie rzecz nazywając – nieliczenia się z faktami. Nasza
cywilizacja ma się nieźle, a ekonomicznie coraz lepiej,
w odróżnieniu od jej krytyków. Ci bowiem prostytuują
się intelektualnie, żeby wykazać, że sytuacja jest po pro-
stu katastrofalna, ponieważ niektórym powodzi się
bardzo dobrze, a innym tylko trochę lepiej niż kiedyś.
W klasycznym modelu racjonalności taka postawa była-
by uznana za co najmniej dziwaczną. Ale klasyczna ra-
cjonalność i tradycyjna moralność są dziś w defensywie
– przynajmniej w debacie publicznej. Ton nadają jej mą-
drale, którzy sądzą, za Hobbesem (a publiczność jest
skłonna w to wierzyć), że źródłem moralności jest pra-
wo stanowione przez państwowego ustawodawcę, a eg-
zekwowane przez policję, prokuraturę i sądy. I że bez
państwa panowałby chaos moralny. Tymczasem moral-
ność jest wytworem ludzi. Ludzi pracowitych i chcących
pomnażać swój majątek. To im potrzebne były takie przy-
mioty, jak oszczędność, uczciwość, prawdomówność,
rzetelność w interesach – więc zaczęli po prostu sami
tak się zachowywać, by podnieść swoją reputację. Są to
przymioty kupieckie, a nie np. urzędnicze, czy inteligenc-

Książka Miltona i Rose Friedmanów Wolni, żeby wybie-
rać przedstawia obraz Ameryki jako państwa przeżarte-
go etatyzmem i pogrążającego się w marazmie. Ale to
dotyczy lat 70. ubiegłego wieku i wcześniejszych. Co dzi-
siejsza Ameryka zawdzięcza Friedmanowi?

Zacznę może od siebie. Sam najwięcej zawdzięczam
dwóm ekonomistom – czy może lepiej powiedzieć – my-
ślicielom, zajmującym się ekonomią: właśnie Friedma-
nowi i von Hayekowi. Od tego drugiego więcej nauczy-
łem się teorii i sposobu myślenia o gospodarce. Fried-
man natomiast pokazał mi, jak bronić swoich poglądów,
jak je propagować i to ponad głowami hermetycznego
środowiska naukowego. Poza pracą naukową, na pozio-
mie tak wysokim, że dostał Nobla, miał jeszcze czas,
a przede wszystkim chęć i zacięcie, żeby mówić i pisać
o ekonomii rzeczy zrozumiałe i ważne dla tzw. zwykłe-
go człowieka. W latach 60. i 70. czytywałem komentarze
Friedmana w „Newsweeku”, pisane na zmianę z Paulem
Samuelsonem, noblistą z roku 1970, a więc dwa lata
przed von Hayekiem i sześć lat przed Friedmanem. Po-
tem oglądałem jego programy telewizyjne, nigdy notabe-
ne w Polsce nie wyświetlane...

Teraz są dostępne za darmo w internecie.

To bardzo dobra wiadomość, bo choć od strony re-
alizacyjnej są dziś nieco przestarzałe, to jakość wywodu
i argumentacja są najwyższej próby. Polakom takiej edu-
kacji potrzeba jak powietrza.

Wracajmy jednak do Friedmana. Był doradcą Ronal-
da Reagana, na długo przed jego prezydenturą, nawet
zanim Reagan został gubernatorem Kalifornii, możemy
mu więc śmiało przypisać znaczny udział w dokonanej
w Ameryce w latach 80. rewolucji liberalno-konserwa-
tywnej. Pojawiła się wtedy w Ameryce spora grupa eko-
nomistów, którzy głosili hasła odejścia od wszechobec-
nej regulacji. To, że zaczęto ich słuchać, było w znacz-
nej części zasługą Friedmana.

Jaka jest dziś pozycja zwolenników wolnego rynku? Czy
Fukuyama znowu myli się wieszcząc koniec – tym razem
– neokonserwatyzmu?

OECD produkuje coroczne raporty dotyczące globa-
lizacji, czyli innymi słowy – stopnia otwartości świato-
wej gospodarki. Wyraźnie wynika z nich, że ostatnie 25
lat jest okresem powolnego, ale stałego narastania fali
neokonserwatywnej (w terminologii amerykańskiej) czy
też liberalnej (w rozumieniu europejskim). Otwierają się
nawet gospodarki krajów, w których liberalizmu się nie
lubi, nie poważa i obrzuca go najgorszymi epitetami. Od
końca lat 70. do dziś poziom subsydiów państwowych
(zarówno do produkcji, jak i do konsumpcji) zmalał kil-
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kie. Tak właśnie rozwinął się kapitalizm z jego moralno-
ścią. A tu pojawiają się jeden za drugim ci mądrale i po-
wiadają, że do tego, aby ludzie nie kradli, konieczne jest
państwo (i jego coraz większa i droższa biurokracja).
Całkowicie ignorują przy tym fakt, że większość bezpra-
wia dzieje się dziś w związku z istnieniem państwa, bo
na styku tego co państwowe i prywatne lub wręcz po-
między państwowymi podmiotami. A w pozostałych przy-
padkach są to najczęściej konsekwencje rozregulowania
rynku w wyniku nieprawidłowego działania państwo-
wych instytucji (nomen omen – regulacyjnych). W dzi-
siejszej Polsce wyzysk i deptanie praw pracowników nie
byłyby możliwe, gdyby nie wygenerowane przez złą poli-
tykę bezrobocie. Pracownika, który jest dobrem rzadkim,
traktuje się przyzwoicie – do tego nie trzeba żadnej in-
spekcji pracy. Jeśli kto nie wierzy – niech spyta jakie-
goś informatyka, czy kiedykolwiek poddawany był mob-
bingowi.

I tu dochodzimy do sedna sprawy, o której pisał Fried-
man: człowiek wolny ma wybór, jak ten informatyk, któ-
ry może zmienić pracę, więc nikt nawet nie próbuje go
źle traktować. Jak to „uregulować”? Wystarczy wpro-
wadzić prawo utrudniające informatykom zmianę pra-
cy, rzecz jasna w interesie społeczeństwa.

Państwo chce nas p o z b a w i ć wyboru, dając złud-
ne poczucie bezpieczeństwa. Rynek nie zapewnia bez-
pieczeństwa na krótką metę, ale za to umożliwia roz-
wój. Ale ponieważ państwowe bezpieczeństwo wydaje
się trwałe, a sukces na wolnym rynku to rzecz niepewna
- ludzie dają sobie wmówić, że rynek jest zły, a państwo
dobre. W rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. Przy-
kładem może być prywatny handel, który w pewnych
okresach nazywany był spekulacją i penalizowany przy
użyciu państwowej machiny represji. Cała gałąź „prze-
mysłu” przestępczego została wygenerowana z dnia na
dzień tylko dzięki temu, że ktoś zabronił rzeczy tak na-
turalnej i oczywistej, jak sprzedawanie drożej niż się
kupiło. Podobnie było z prohibicją, a dziś to samo się
dzieje z płacą minimalną, regulacją czynszów, ochroną
kobiet na rynku pracy – przykładów są setki. Państwo
nie rozwiązuje żadnego z problemów, które realnie ist-
nieją w świecie, a za to generuje problemy, których na
wolnym rynku by nie było, a potem wprowadza kolejne
regulacje, żeby niwelować skutki swoich własnych dzia-
łań i tak w koło Macieju.

Wspomniał Pan o moralności jako naturalnym wytwo-
rze wolnego rynku, a przecież ciągle słychać pełne obu-
rzenia głosy, że naczelne hasło liberalizmu to „pierwszy
milion trzeba ukraść”.

Nigdy nie słyszałem tego hasła od żadnego liberała.
Nie wiem, kto był jego autorem, ale podejrzewam kogoś,
komu się nie powiodło w interesach i w ten sposób chciał
się dowartościować. A że antyliberalni żurnaliści to pod-
chwycili – to mnie nie dziwi. Na zdrowy rozum – tylko
na wolnym rynku można uczciwie zarobić pierwszy mi-
lion i mamy na to miliony dowodów. W feudalizmie moż-
na było majątek odziedziczyć, w komunizmie „zakom-
binować” (polecam książkę „Złoty cielec” satyryków Ilfa
i Pietrowa), a tylko w kapitalizmie da się go osiągnąć
uczciwą pracą i to za życia jednego człowieka. Nie twier-
dzę, że wszyscy kapitaliści są uczciwi, ale na pewno nie
są bardziej nieuczciwi niż reszta społeczeństwa.

Z moralnością jest tak, jak z deszczówką. Jest po-
wszechnie dostępna, dopóki ktoś nie zechce jej upań-
stwowić. Znowu, przypomnę dowcip z tamtych czasów:
„Co się stanie, jeśli na Saharze wprowadzić komunizm?
W pierwszym roku jeszcze nic, ale w drugim pojawiłyby
się niedobory piasku”. Żyjemy w zwariowanych czasach,
bo ludzie uczciwej pracy i stosownych do niej docho-
dów są powszechnie uważani za malwersantów i złodziei,
a w zamian promuje się coś takiego, jak Big Brother,
czyli apoteozę miernoty. Kiedyś robotnik podpatrywał
majstra i chciał mu dorównać; majster patrzył na inży-
niera, a ten na właściciela fabryki – każdy z myślą, że
sam kiedyś taki będzie, starał się lepiej pracować, a miarą
tego były zarobki. To był mechanizm awansu zawodo-
wego i materialnego. Jeśli ten mechanizm zostanie wyłą-
czony, to nastąpi zastój, a potem regres cywilizacyjny.
Po co dzisiejszy Niemiec miałby lepiej pracować (wię-
cej, bardziej intensywnie, w nowym miejscu, w nowym
zawodzie), skoro praca robotnika niewykwalifikowane-
go stanowi 95% płacy robotnika przyuczonego i gwa-
rantuje przeżycie na znośnym poziomie? Nic dziwnego,
że bez bodźców do awansu zawodowego jego wzorcem
osobowym staje się taki sam prymityw – zwycięzca Big
Brothera. Człowiek dumny ze swoich osiągnięć poszu-
kuje i potrafi docenić profesjonalistów, także w innych
dziedzinach życia: w teatrze, literaturze, polityce, spor-
cie. A człowiek żyjący z zapomogi, jeśli nie chce być lep-
szy, łatwo znajdzie w kulturze masowej miliony powo-
dów, żeby wierzyć, że ci, którzy żyją lepiej od niego, są
albo przypadkowymi zwycięzcami w jakimś obłąkanym
totolotku, albo tymi, którzy ukradli pierwszy milion. I bar-
dzo wielu wierzy, że to im właśnie ten milion ukradzio-
no, podczas kiedy sami żyją na koszt innych, zamiast
wymieniać się z innymi owocami własnej pracy.

Brak standardów moralnych jest oczywistą konse-
kwencją takiej postawy. Uczciwość jest wyrazem szacun-
ku przede wszystkim do siebie. Kto siebie nie szanuje,
ten nie będzie szanował innych, a wówczas może im zro-
bić dowolne świństwo. Państwo nie ma tu nic do rzeczy,
bo i bez niego każdy powinien wiedzieć, że nie wolno,
nie należy, nie wypada: oszukiwać, kłamać, kraść, żyć
na cudzy koszt itd.

Ten smutny obraz jest jednak tylko pewnym zabu-
rzeniem ogólnego trendu, o którym wspomniałem wcze-
śniej. Paradoksalnie – właśnie dzięki pożytkom płyną-
cym z globalizacji – niektóre państwa zachodnie mogą
sobie pozwolić na prowadzenie polityki tak absurdalnej
i szkodliwej dla ich własnego rozwoju. Ale fala wzno-
sząca zabiera nawet te łódki, których załoga zupełnie
zapomniała, jak się żegluje. Oczywiście trzeba też oddać
sprawiedliwość ogromnej rzeszy ludzi, którzy ten dobro-
byt w państwach rozwiniętego kapitalizmu budują. Oni
nie mają jednak dobrej prasy, głównie dlatego, że za swoją
pracę są bardzo dobrze wynagradzani. Dobrobyt świata
budują dziś głównie zachodni menedżerowie i azjatyccy
robotnicy. Pierwsi są oskarżani o brak ludzkich uczuć,
a drugim chciano by odebrać możliwość awansu mate-
rialnego i w efekcie cywilizacyjnego w imię abstrakcyj-
nie pojmowanych praw pracowniczych. Tylko kto by po-
wierzył swoje pieniądze funduszowi inwestycyjnemu za-
rządzanemu przez związek zawodowy? I kto z krytyków
wyzysku robotników w Chinach kupiłby DVD za 5 tys.
dolarów (zamiast za niecałe 50), żeby poprawić dolę ich
chińskiego wytwórcy?
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Sprawy zaszły dziś tak daleko, że ludzie Zachodu nie
wierzą we własną cywilizację, nie są skłonni jej bronić
i sami ją atakują. Pocieszam się czasami, że to dlatego,
że jej nie rozumieją, a nie z powodu rzeczywistej wrogo-
ści, ale coraz słabsza to pociecha. Być może nasza, za-
chodnia cywilizacja upadnie pod naporem naszych wła-
snych, wewnętrznych barbarzyńców. Thomas Sowell,
ekonomista i krytyk społeczny, napisał książkę pod tym
właśnie tytułem: Barbarians Inside the Gates. Trend
rozwoju gospodarki światowej jest pozytywny i nic nie
wskazuje, żeby miał się zmienić. A ci, którzy działają
przeciw temu trendowi nie powinni liczyć na to, że za-
wsze będą mieli zarówno złośliwą satysfakcję krytyko-
wania kapitalizmu, jak i możliwość korzystania z jego
zalet. To może źle skończyć się dla nas, ale wówczas
Chińczycy nie będą nas żałować. I słusznie, bo sami so-
bie gotujemy taki los. Europa w dzisiejszym swoim kształ-
cie socjoekonomicznym nie ma przyszłości.

A jaka jest Ameryka po Friedmanie?

I Europa (mimo krytycznych uwag pod jej adresem),
i Ameryka są dziś inne, bo klimat intelektualny się zmie-
nił. My tu użalamy się nad niedolą menedżera, którego
prasa nie lubi i nie szanują bezrobotni, ale szczęśliwie
mało kto już dziś pamięta, co się w latach 50., 60. i 70.
ubiegłego wieku r o b i ł o. Wtedy przeprowadzano na-
cjonalizacje, podnoszono cła, wprowadzano ogranicze-
nia w handlu, reglamentację – i to wszystko w wolnym
świecie, z tamtej strony żelaznej kurtyny. Wtedy trzeba
było tłumaczyć się z chęci deregulacji (więc jej nie
przeprowadzano). Dziś trzeba się tłumaczyć, dlaczego
się nie dereguluje. Kiedyś mówiło się, że trzeba poma-
gać biednym, a dzisiaj mówi się, że trzeba biednym po-
móc i to tak, żeby sami wyszli z biedy dzięki swojej pra-
cy. To są słowa (jak workfare), ale i czyny socjaldemo-
kraty Clintona. I to jest właśnie wielkie zwycięstwo Fried-
mana.

Wolny rynek jest „wolny” w dwóch znaczeniach. To
drugie, obecne tylko w polskim języku, oznacza, że zmia-
ny zachodzą nie dość szybko dla tych, którzy są ich zwo-
lennikami. My byśmy chcieli już od dawna liniowych po-
datków, prostego prawa, ograniczenia transferów socjal-
nych, likwidacji barier w handlu międzynarodowym itd.
Dla nas to się toczy straszliwie powoli. Ale to są procesy
zachodzące już nie w jakimś pojedynczym, małym kra-
ju, tylko obserwujemy transformację gospodarki ogólno-
światowej, do której włączane są coraz to nowe obszary.
Zjawiska zachodzące dziś w Azji są tak fascynujące,
ponieważ do obrotu gospodarczego, którego głównymi
graczami były dotychczas Stany Zjednoczone i Europa,
liczące razem niespełna miliard ludzi, włączają się po-
nad dwa miliardy Chińczyków i Hindusów, i to na na-
szych oczach. Nie myśmy ten proces uruchomili, ale
możemy albo z nim walczyć (mając pewność przegra-
nej), albo z niego skorzystać.

Jaki jest dziś dominujący klimat intelektualny w środo-
wisku poważnych ekonomistów?

Zdecydowanie liberalny. Są wprawdzie krytycy wol-
nego rynku (i to niektórzy z Noblami z ekonomii), ale
większość zgadza się, że eksperyment etatystyczny był
nieudany i nie należy go powtarzać licząc na lepsze skutki

w przyszłości. Są też swego rodzaju metakoncepcje. Dla
przykładu Albert Hirschman, nieco lewicujący ekono-
mista, postawił dość ciekawą tezę, że oto ani liberalizm,
ani socjalizm nie są w stanie spełnić pokładanych w nich
oczekiwań. Wprawdzie z innych powodów i z innym skut-
kiem, ale w efekcie ludzie po pewnym czasie muszą znie-
chęcić się do aktualnie panującego modelu. Z tym moż-
na się ewentualnie zgodzić, zastrzegając jednak, że jest
to konstatacja natury socjologicznej, która niewiele mówi
nam o realnych zaletach i wadach obu koncepcji.

Czy liberałowie są tacy sami, jak socjaliści, którzy mówią:
„to, co było do tej pory, to był łże-socjalizm, trzeba nam
prawdziwego socjalizmu”? Czy liberalizm dał się gdzieś
poznać w swojej prawdziwej, nie zaburzonej przez prze-
ciwników postaci?

W głoszeniu swoich poglądów i podczas ich realiza-
cji trzeba też mieć pewną dawkę pokory. Realizuje się
tyle, ile jest się w stanie zrealizować. To najlepiej wiedzą
ekonomiści, gdyż z ekonomii wywodzi się termin: „mak-
symalizować przy istniejących ograniczeniach”. Jak ktoś
nie umie zrobić więcej, to pretensje powinien kierować
najpierw do siebie, a dopiero potem do świata zewnętrz-
nego. W tym sensie narzekania zarówno na niedostatecz-
ny stopień realizacji idei socjalistycznych, jak i liberal-
nych, są siebie warte. Ale jest też przestrzeń faktów, zja-
wisk i ocen obiektywnych. Nie będę tu przeprowadzał
krytyki socjalizmu i obrony liberalizmu, bo szczęśliwie
żyjemy w czasach powszechnej dostępności do literatu-
ry ekonomicznej i kto chce, może sobie wyrobić własną
opinię. Niepełny liberalizm jest wprawdzie nie dość do-
bry, ale socjalizm, nawet nieudany – jest dostatecznie
zły, żeby go unikać w każdej postaci.

Stosunkowo konsekwentnie realizowane reformy li-
beralne (Ronalda Reagana i Margaret Thatcher) były od-
powiedzią na uprzednie ewidentne przesocjalizowanie
obu gospodarek i dotyczyły niektórych tylko obszarów.
Mieliśmy tam do czynienia z deregulacją oraz prywaty-
zacją (w Wielkiej Brytanii), ale głównego źródła demo-
ralizacji, jakim jest welfare state nawet nie dotknięto.
Jedynym państwem prawdziwie i niemal do końca libe-
ralnym w XX wieku był Hongkong. Zesłany tam w 1945 r.
administrator gospodarczy prowadził politykę „aktyw-
nego nieinterwencjonizmu”: zniósł cła i utrzymywał po-
datki na bardzo niskim poziomie. W tym czasie labourzy-
ści w Anglii budowali swój powojenny socjalizm. Sku-
tek był taki, że Wielka Brytania popadła z czasem w ta-
rapaty, z których wyciągnęła ją dopiero pani Thatcher,
a w Hongkongu nadal PKB na mieszkańca jest 10 razy
wyższy niż w całych Chinach. Pan Cowperthwaite zmarł
zresztą dopiero niedawno, w wieku 94 lat. Liberalizm
generalnie konserwuje ludzi...

Welfare state trzyma się mocno. W Szwecji zmniej-
szono wprawdzie wydatki publiczne z 70% do 61% PKB.
To jest duży postęp, ale za mały, żeby to się na dłuższą
metę utrzymało. Warto zresztą odnotować, że postęp wy-
wołany wprowadzeniem liberalizmu jest niemal natych-
miastowy – kiedyś mówiło się, że po obniżeniu podat-
ków trzeba czekać kilka lat na efekty w postaci wzrostu,
ale to mówiło się w czasach, kiedy podatki były podno-
szone. Kiedy zaczęto je realnie obniżać, nagle się okaza-
ło, że wystarczy rok, a pierwsze efekty widać po kilku
miesiącach. Państwa mniej lub bardziej liberalne nato-
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miast mają dynamikę wzrostu proporcjonalną do stop-
nia wolności gospodarczej.

Podam przykład dwóch krajów, które nie były i nie
są liberalne, ale osiągnęły sukces już dzięki wprowadze-
niu pewnej dawki liberalizmu. Tajwan w latach 50., a Ko-
rea Południowa w następnej dekadzie zniosły zgody na
import i zlikwidowały cła w imporcie surowców, maszyn
i półfabrykatów z zagranicy. To był początek prawdzi-
wej rewolucji, która w efekcie doprowadziła oba te kraje
do dzisiejszego ich poziomu. A gdyby nie pozostałe re-
gulacje państwowe i towarzysząca im korupcja, byłyby
one dziś jeszcze bogatsze.

Czy warto iść na kompromisy z przeciwnikami liberali-
zmu?

Warto iść na kompromisy p o l i t y c z n e, jeśli w ich
efekcie mógłby wzrosnąć stopień wolności. Ale tylko wte-
dy, jeśli taki wzrost nie jest przygrywką do kolejnego przy-
kręcenia śruby. A to nie jest łatwo ocenić ex ante. Nato-
miast nie na kompromisy intelektualne. W działaniu –
tak, w myśleniu – nie!

A w dyskusji?

Jeśli dyskusja oznacza negocjacje dotyczące działań,
tego co zrobimy w przyszłości, to nie ma ograniczeń. Ale
jeśli ma to być dyskusja intelektualna, wartościująca po-
szczególne rozwiązania, to nie należy ustępować ani na
centymetr. No chyba, żeby na rzecz socjalizmu przyto-
czone zostały jakieś ważkie argumenty, ale ten temat
przewentylowano już tak dokładnie, że nie spodziewam
się intelektualnych rewelacji (in plus oczywiście, bo in
minus dałyby się znaleźć).

Cztery lata temu mówił Pan, że „ze stanu gospodarki na
dziś i w najbliższej perspektywie żaden czarny scenariusz
nie wynika”. Były to czasy straszliwych ponoć proble-
mów polskiej gospodarki. Co sądzi Pan dziś o jej per-
spektywach?

Wówczas uważałem, że z przejściowo niższego tempa
wzrostu nie musi wcale wynikać katastrofa – nic na nią
wtedy nie wskazywało, poza panicznymi komentarzami
dziennikarzy i polityków. Dziś jest podobnie. Ze średnio-
wysokiego obecnie tempa rozwoju nie wynika, że będzie
już tylko lepiej i lepiej. Nie zrobiono w zasadzie niczego
w kierunku deregulacji oraz obniżki podatków i wydat-
ków publicznych. A tak właśnie postąpiła Irlandia, kiedy
w latach 80. ub. wieku doszła do ściany – wydatki pu-
bliczne zmniejszono z 50,5% do 38% PKB.

I nikt od tego nie umarł.

Nie tylko nikt nie umarł, ale w ciągu 20 lat Irlandczy-
cy przegonili Wielką Brytanię i z pozycji marudera w ran-
kingu dobrobytu UE znaleźli się w czołówce. Podobnie
postąpiła Estonia, która wprowadziła bardzo odważne
reformy i od tego czasu rozwija się w tempie powyżej
5% rocznie, a w tym roku będzie miała prawie 10%. Por-
tugalia i Grecja są z kolei przykładami krajów, gdzie –
tak, jak dziś w Polsce – niewiele się zmieniło.

W najbliższych latach pewne składniki naszej sytu-
acji ekonomicznej nie ulegną zmianie. Nie będzie reform
instytucjonalnych, ani wzrostu stopnia wolności gospo-
darczej. O ostatnie miejsce w tej dyscyplinie wśród człon-
ków nowej unijnej „ósemki”, według ocen rozmaitych
instytucji, Polska „ściga się” ze Słowenią. Pogorszy się
natomiast udział wydatków publicznych w PKB. W roku
2000 osiągnęliśmy, najniższy od lat 90.,wskaźnik na po-
ziomie ok. 40%, a w roku 2010 będzie prawdopodobnie
powyżej 50%. A zatem nowa władza (o ile nie będzie
wcześniejszych wyborów) będzie miała wówczas bardzo
trudny wybór. Albo postąpić wbrew swoim interesom
i wprowadzić reformy, albo nadal nic nie robić i czekać
na katastrofę.

Dlaczego władza woli zwykle ryzyko krachu od ryzyka
reform?

Bo politycy i biurokracja żyją z rządzenia, a nie z tego,
że dobrze rządzą. Jak będzie kryzys, to trzeba będzie po-
wołać ministerstwa i komitety do przeciwdziałania kry-
zysowi oraz zwalczania wzrostu cen i spekulacji. Żeby
się oprzeć tej pokusie, trzeba być człowiekiem wybitnym
nie tylko intelektualnie, ale i moralnie. A tacy uciekają
dziś od polityki (nie tylko u nas), a gdyby nawet nie ucie-
kali, to i tak mieliby marne szanse u wyborców oglądają-
cych Big Brothera.

Allan Meltzer, James Buchanan, Mancur Olson i inni
badacze potwierdzają skuteczność rzymskiej maksymy
divide et impera: wygodniej się rządzi dając po trochu
różnym ludziom i różnym grupom, niż dając dużo wszyst-
kim, albo też przestając zabierać. Kiedy koszty są roz-
proszone, a korzyści można skoncentrować zgodnie ze
swoim interesem politycznym – wtedy władza wie, że żyje.
W USA farmer uprawiający trzcinę cukrową zarabia na
regulacjach rynku cukru średnio 30 tys. dolarów rocz-
nie, przetwórca dostaje już pół miliona, ale przeciętnego
Amerykanina kosztuje to wszystko razem tylko 7 dola-
rów rocznie na rodzinę. Ta różnica pokazuje, jak potęż-
nymi narzędziami manipulacji dysponuje dziś rząd. Oby-
watelom nie chce się awanturować o te 7 dolarów rocz-
nie, tylko oni nie biorą pod uwagę, że takich transferów
są setki, jeśli nie tysiące. Każdy z nich oznacza nie tylko
dający się obliczyć ubytek w portfelu, ale także general-
ne obniżenie konkurencyjności gospodarczej i na doda-
tek wyższe ceny. W praktyce więc obywatel jest bity trzy
razy: kupuje drogi cukier, płaci wysokie podatki i jesz-
cze na dodatek jest (mimo że zapewne nie ma nic wspól-
nego z rolnictwem), razem z całą swoją gospodarką,
mniej konkurencyjny od swojego odpowiednika w kra-
jach o niższych podatkach i mniej uciążliwych regula-
cjach. Nierównowaga sił wynika stąd, że w państwie nie-
liberalnym jedni mogą (bez jakiejkolwiek własnej zasłu-
gi) zarobić tysiące razy więcej niż inni (jednostkowo)
stracą. Jedni i drudzy potrzebują władzy. Pierwsi, żeby
nadal pozwalała im bezkarnie okradać współobywateli,
a drudzy, żeby ich wspomogła, kiedy z tego powodu po-
padną w tarapaty.

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Wprowadzenie

iedemnaście lat polskiej transformacji za-
początkowanej w 1990 roku skłania do wie-
lopłaszczyznowej i wielopoziomowej reflek-

sji na temat jej uwarunkowań, przebiegu, efektów,
a także wpływu, jaki wywrze ona na przyszły rozwój
naszej gospodarki i przyszłą ewolucję budowanego
w Polsce systemu gospodarczego. Transformacji nie
można jednak rozpatrywać w oderwaniu od innych
procesów, które zachodzą we współczesnym świecie
równolegle, które transformację modyfikują i które –
jak postaramy się wykazać niżej – być może będą mia-
ły na dłuższą metę znaczenie większe aniżeli sama
transformacja. Kierując się tradycyjnym w naukach
ekonomicznych rozróżnieniem poziomu makroekono-
micznego i mikroekonomicznego, autorzy chcieliby
w tym tekście – nie zaniedbując poziomu makroeko-
nomicznego – poświęcić nieco więcej miejsca refleksji
odniesionej do funkcjonowania firm w okresie, gdy
przebudowie systemu gospodarczego nazywanej trans-
formacją, występującej jednak w ograniczonej grupie
krajów, towarzyszą gwałtowne przemiany w skali
znacznie szerszej, obejmujące wszystkie bez wyjątku
gospodarki świata, określane zgodnie mianem globa-
lizacji. Wydaje się, że trzeba dostrzec i zaakceptować
okoliczność polegającą na tym, że tak naprawdę glo-
balizacja jest dzisiaj czynnikiem, któremu winniśmy
poświęcić najwięcej uwagi.

Wychodząc z makroekonomicznego punktu widze-
nia należy zauważyć, że proces transformacji w Pol-
sce doprowadził do rewolucyjnej wręcz przebudowy
gospodarki, zarówno w sferze regulacji, jak i w sferze
realnej. Wydaje się, że niepodważalne są liczne osią-
gnięcia, jakie stały się naszym udziałem w czasie kil-
kunastu lat zmiany systemu gospodarczego. Jedno-
cześnie nie można tracić z pola widzenia nie wykorzy-
stanych szans i problemów, które ciągle pozostają nie
rozwiązane, stając się przyczyną napięć społecznych,
niezadowolenia, a w konsekwencji hamulcem rozwo-
ju. Powstaje zatem pytanie o hierarchię ważności
uwarunkowań, które zdeterminują dalsze procesy
przemian. Okres nie w pełni zakończonej jeszcze trans-
formacji gospodarki polskiej zbiegł się w 2004 roku
z uzyskaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej
oraz z postępującymi coraz gwałtowniej procesami

globalizacji. Okoliczności te stawiają przed gospodarką
polską wiele dylematów. Na poziomie makroekono-
micznym podstawowe problemy dotyczą tempa, zrów-
noważenia i trwałości wzrostu gospodarczego, możli-
wie pełnego wykorzystania posiadanych czynników
wytwórczych (w tym szczególnie zasobów ludzkich),
inflacji, stanu finansów publicznych, równowagi ze-
wnętrznej, zdolności do absorpcji środków pomoco-
wych oferowanych przez Unię Europejską, wykorzy-
stania możliwości wynikających z członkostwa w Unii
Europejskiej, ewentualnego przystąpienia do strefy
euro itp. Z kolei na poziomie mikroekonomicznym
najważniejsza zdaje się być zdolność przedsiębiorstw
do znalezienia się w nowej, ciągle zmieniającej się sy-
tuacji. W rzeczywistości firmy, ich zachowania i efek-
ty działania zadecydują bowiem o miejscu polskiej go-
spodarki w coraz bardziej globalizującej się gospodar-
ce światowej.

Jak zostało to już zauważone przez autorów w in-
nej publikacji1), trzy najważniejsze uwarunkowania,
od których uzależnione jest miejsce gospodarki pol-
skiej w otoczeniu międzynarodowym i – co się z tym
wiąże – możliwości odnoszenia korzyści z międzyna-
rodowego podziału pracy oraz – w konsekwencji – szan-
se podnoszenia dobrobytu są następujące:
� dokończenie transformacji – znaczenie tego uwa-
runkowania będzie się zmniejszać w miarę upływu
czasu;
� integracja z Unią Europejską – uwarunkowanie to
jest szczególnie ważne, ze względu na bardzo duże zna-
czenie dla gospodarki polskiej stosunków z tym ugru-
powaniem;
� globalizacja/internacjonalizacja – ten czynnik za-
decyduje o miejscu Polski w gospodarce światowej;
stwarza on wiele szans i jednocześnie zagrożeń dla
gospodarki polskiej. Ponadto niejednokrotnie powstaje
wrażenie, że wobec priorytetu kontaktów z Unią Eu-
ropejską jest to czynnik niekiedy niedoceniany.

Wyjaśnienia wymaga umieszczenie w tytule arty-
kułu tylko pierwszego i trzeciego z wymienionych
wyżej uwarunkowań. Wydaje się, że można to uza-
sadnić tym, że w punkcie wyjścia budowania nowo-
czesnej gospodarki rynkowej w Polsce, czyli w 1990
roku, najważniejsza była transformacja, natomiast na
długą metę to globalizacja będzie czynnikiem domi-
nującym i najważniejszym. Integracja z UE to rozło-

Zarządzanie zmianą
w warunkach transformacji
i globalizacji

Marian Gorynia, Jan Napoleon Saykiewicz

,
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żony na lata, nieco dłuższy epizod, który nie może
zasłaniać znaczenia czynnika podstawowego, jakim
jest globalizacja, prowadząca do całkowicie nowej kon-
figuracji gospodarki światowej. Należy przy tym pod-
kreślić, że cechą wspólną wszystkich trzech uwarun-
kowań odniesionych do poziomu mikroekonomiczne-
go jest ciągła, permanentna zmiana. Sukcesy i poraż-
ki firm, uzyskiwanie i utrata przez nie przewagi kon-
kurencyjnej zależą od umiejętności zarządzania
zmianą.

W wielu opracowaniach na początku i w trakcie
polskiej transformacji wyrażano uzasadnione obawy od-
nośnie do umiejętności polskich firm w sferze przysto-
sowań do warunków gospodarki rynkowej. Pokazywa-
no niedostatki w stosowanych strategiach konkurowa-
nia, braki w niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zaso-
bach, słabości potencjału konkurencyjnego itp.

W części przypadków obawy te okazały się uzasad-
nione, co doprowadziło do likwidacji, upadłości, restruk-
turyzacji i przejęć niektórych firm. W innych natomiast
sytuacjach, wcale licznych, okazało się, że polskie fir-
my okresu transformacji charakteryzują się dużymi
zdolnościami do rozwoju, potrafią budować trafne stra-
tegie, są zdolne do walki konkurencyjnej z renomowa-
nymi rywalami zagranicznymi nie tylko na rynku kra-
jowym, ale także na rynkach zagranicznych.

Właściciele i menedżerowie w tych firmach wyka-
zali się po prostu dużymi zdolnościami i umiejętno-
ściami w zakresie zarządzania zmianą. Cała transfor-
macja polskiej gospodarki to przecież nieustanne zmia-
ny w funkcjonowaniu firm, budowanie odpowiednich
strategii konkurencji, modyfikacje systemu zarządza-
nia, wprowadzanie nowoczesnych instrumentów mar-
ketingowych, posługiwanie się współczesnymi osią-
gnięciami z dziedziny finansów i bankowości, odpo-
wiednie zarządzanie zasobami ludzkimi, stosowanie
zasad zarządzania strategicznego itp. Ogrom zmian,
przez jakie przeszły polskie firmy w minionych 17 la-
tach, można objąć tylko wtedy, gdy znało się warunki
funkcjonowania tych firm przed 1990 rokiem i ma się
wiedzę o tym, jak wygląda obecnie zarządzanie tymi
firmami.

Także przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
może być rozpatrywane na poziomie przedsiębiorstw
w kategoriach zarządzania zmianą. Członkostwo Pol-
ski w UE otworzyło dla firm niesamowite wręcz moż-
liwości dostępu do rynków, z drugiej zaś strony przy-
sporzyło im wiele zagrożeń. Podstawowym zagroże-
niem stało się wystawienie na otwartą rywalizację z do-
świadczonymi i agresywnymi konkurentami. Aby
umieć odnaleźć się w tym warunkach, aby nie utracić
zdobytych pozycji, znów potrzebna okazała się umie-
jętność zarządzania zmianą.

Jeśli jednak spojrzymy na gospodarką polską z per-
spektywy zarządzania zmianą, to zarówno transfor-
macja, jak i przystąpienie do UE zdają się być rela-
tywnie krótkotrwałymi szokami, epizodami, których
znaczenie na długą metę jest nieporównywalnie mniej-
sze, gdy porównamy je z procesami globalizacji.
W dłuższej perspektywie czasowej to globalizacja jest
najważniejszym uwarunkowaniem naszej pozycji
w gospodarce światowej, w dłuższej perspektywie to
globalizacja oznacza, że potrzebne są niesamowite
wręcz i nieporównywalne kompetencje w dziedzinie

zarządzania zmianą. Globalizacja bowiem to proces
permanentnej, nieustannej, intensywnej, burzliwej
i wszechogarniającej zmiany. W dalszej części artyku-
łu zawarto rozważania pokazujące, na co należy zwró-
cić uwagę i jak można sobie radzić z zarządzaniem
zmianą na poziomie firmy w warunkach globalizacji.

Dylematy i wyzwania współczesnych
menedżerów

spółcześni menedżerowie zajmujący się mię-
dzynarodowym, wielonarodowym lub global-
nym zarządzaniem często debatują nad wy-

zwaniami oraz problemami związanymi z wydarzenia-
mi na rynkach międzynarodowych. Wyrażają oni po-
ważną troskę z powodu bieżących wydarzeń gospodar-
czych oraz tego, jak odnieść w dłuższym okresie suk-
ces na niespokojnym rynku globalnym. Jak wskazuje
historia biznesu, również w przeszłości rzadko bywa-
ło tak, że rynki te nie były niespokojne. Jednak współ-
czesne wydarzenia i procesy, turbulencje i rywaliza-
cje pojawiające się na dzisiejszym rynku globalnym
skutkują niezwykłymi wyzwaniami. Największym
wyzwaniem, przed jakim stoi dziś biznes, jest zarzą-
dzanie zmianą. Wydaje się rzeczą oczywistą, że jest
mało prawdopodobne, by na jakikolwiek produkt lub
usługę trwało wieczne zapotrzebowanie i że zajmo-
wanie czołowej pozycji jest w większości przypadków
sytuacją przejściową i bardzo często krótkotrwałą.
Odnosi się to nie tylko do biznesu, lecz także do poli-
tyki, jak i wielu koncepcji i metod naukowych. Zmia-
na jest obecna wszędzie.

W tych warunkach ważnym wyzwaniem jest po-
szukiwanie i kreowanie przez firmy wyrazistych i wy-
różniających kompetencji. Globalny rynek rodzi nowe
potrzeby i pragnienia klienta, natomiast pojawienie
się nowych technologii przyczynia się do rozwoju no-
wych produktów i usług. Poszukując wyrazistych kom-
petencji, menedżerowie muszą stosować dynamiczne
podejście do rozwoju zarządzania, próbując jednocze-
śnie opracowywać idee, koncepcje oraz strategie za-
rządzania, które okażą się skuteczne w przyszłości.
Skuteczna odpowiedź na zmieniające się wymogi ryn-
ku, warunki współzawodnictwa i preferencje klientów
wymaga określonych działań kierowniczych. Między-
narodowi menedżerowie próbują przewidywać poja-
wiające się zmiany technologiczne, wymagania rynku
i preferencje klientów oraz aktywnie poszukują spo-
sobów zdobywania przewagi nad konkurencją. Budo-
wanie kompetencji i zdolności ułatwiających uzyska-
nie trwałej pozycji konkurencyjnej jest ważnym ele-
mentem zarządzania zmianą na rynku międzynaro-
dowym.

Aby dotrzymać kroku niekiedy szybko zmieniające-
mu się otoczeniu, czołowe postacie świata biznesu, po-
lityki i nauki stoją w obliczu ciągłego wyzwania, jakim
jest zmiana sposobu myślenia. Pojęcie rozwoju zarzą-
dzania obejmuje ideę stworzenia globalnego sposobu
myślenia menedżerskiego na potrzeby organizacji
uczestniczących w budowaniu rynku globalnego, ponie-
waż oczywiste jest, że menedżerski sposób myślenia ma
wpływ na formułowanie i realizowanie strategii.

Wreszcie nasuwa się jedno z największych wyzwań
dnia dzisiejszego, jakim jest budowanie organizacji
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opartej na wiedzy. Wiedza jest kluczowym źródłem
przewagi konkurencyjnej. Umiejętność zdobywania,
przechowywania, odzyskiwania i wykorzystywania
informacji i wiedzy przyczynia się do powstania wyra-
zistych i wyróżniających kompetencji. W rozwoju za-
rządzania bierze się pod uwagę fakt, że świat biznesu
staje się w coraz większym stopniu nasycony wiedzą
i podkreśla się wagę organizacyjnego uczenia się. Moż-
na to zilustrować kilkoma przykładami. Zarówno or-
ganizacje biznesowe, jak i rządowe muszą się wiele
nauczyć, choćby po to, by umieć radzić sobie z bieżą-
cymi problemami przemian na rynku energetycznym,
ze zmniejszaniem się liczby miejsc pracy w dziedzinie
produkcji w czołowych krajach uprzemysłowionych
w wyniku zjawiska outsourcingu, z nieprzewidziany-
mi jego skutkami, z rosnącym zapotrzebowaniem na
surowce, ze zmianami w strukturze importu i eksportu
gospodarek wschodzących, ze zmianami w równowa-
dze regionalnej oraz, co nie mniej istotne, z proble-
mami w wymianie międzynarodowej spowodowany-
mi przez pojawienie się genetycznie zmodyfikowanej
żywności. Wszystko to stwarza popyt na nowy typ
menedżerów, gotowych radzić sobie z nowymi wyzwa-
niami nowego zarządzania międzynarodowego i glo-
balnego.

Odnosząc się do zagadnienia zarządzania zmianą,
istnieje potrzeba odkrycia, przeanalizowania oraz zro-
zumienia bieżących, ale i przyszłych tendencji ema-
nujących z otoczenia, w którym funkcjonują organi-
zacje. „W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku-
dziesięciu lat, obecnie otoczenie zewnętrzne zmienia
się o wiele szybciej niż organizacje (...), szczególnie
organizacje biznesowe nie są tak trwałe, jak w prze-
szłości”. Jednak „organizacje są tworzone i rozbudo-
wywane na podstawie założenia kontynuacji – po to,
by przeżyć i trwać dalej. Otoczenie zewnętrzne (...)
nie jest ciągłe w takim samym sensie, w jakim ciągłe
są organizacje. Czynniki i siły działające w zewnętrz-
nym otoczeniu organizacji są nieciągłe, nie tworzą
razem idealnego wzoru, nie są niezależne, homeosta-
tyczne, linearne ani wysoce przewidywalne”2). Jeśli
zgodzimy się z powyższym stwierdzeniem, możemy
dojść do wniosku, że „siły występujące w zewnętrz-
nym otoczeniu mogą powodować zniszczenie, lecz
mogą też pobudzać kreatywność”3). Współczesne za-
rządzanie międzynarodowe funkcjonuje zatem w sy-
tuacji ciągłej zmiany nie tylko przedsiębiorstw two-
rzących strukturę rynku, lecz także cech rynku wpły-
wających na otoczenie, w którym dochodzi do trans-
akcji międzynarodowych. Mają miejsce widoczne zmia-
ny w „punktach krytycznych” rynków międzynaro-
dowych, takie jak rosnąca rola Chin jako producenta
wielu dóbr konsumpcyjnych, czy Rosji jako dostawcy
energii. Dla wielu firm działających na rynkach mię-
dzynarodowych szybkie zmiany występujące w mię-
dzynarodowym otoczeniu biznesowym okazały się
zgubne. Wystarczy wspomnieć zniknięcie wielu zna-
nych, mających siedzibę w jednym kraju, lecz między-
narodowych, linii lotniczych, jak PanAmerican, Swis-
sair czy Aerofłot, które nie potrafiły zarządzać zmianą.
Wiele innych wręcz przeciwnie – umiało dobrze za-
rządzać zmianą, na przykład twórczo budując soju-
sze, które pomogły im dostosować się do zmieniają-
cych się warunków na rynku.

Rynek energetyczny i rola gospodarki
amerykańskiej

edno z najbardziej bolesnych wyzwań, w ob-
liczu których staje dziś nasza globalna gospo-
darka, to więcej niż ewolucyjne przemiany na

rynku energetycznym. Świat potrzebuje ropy nafto-
wej. W ostatnich latach nie wydarzyło się nic znaczą-
cego i przełomowego w dziedzinie badań nad nowymi
lub alternatywnymi źródłami energii, ani w dziedzi-
nie sposobów wykorzystania energii, co miałoby pod-
ważyć kluczową rolę ropy naftowej. Wiele się jednak
zmieniło, jeśli chodzi o geograficzny rozkład sił go-
spodarczych oraz globalne znaczenie poszczególnych
konsumentów energii. Na przykład Chiny, które eks-
portowały ropę, stały się krajem potrzebującym ropy.
W Chinach oraz Indiach istnieje silny i wciąż rosnący
popyt na energię. Oczywiście, wiele krajów działają-
cych na rynku międzynarodowym stoi przed wyzwa-
niem, jak poradzić sobie z tymi zmianami. Czasami
powoduje to kontrowersyjne sytuacje, takie jak na
przykład wejście Rosji na amerykański rynek dystry-
bucji benzyny. Obecność Łukoilu, silnej firmy rosyj-
skiej, w stanach New Jersey i New York wywołuje
niepokój wśród amerykańskich polityków. Łukoil pro-
wadzi tam ponad 200 stacji benzynowych i planuje
zwiększyć wkrótce ich liczbę do 2000. Ta ekspansja
spotkała się z dwuznacznym przyjęciem. Podczas gdy
jedni politycy witają z otwartymi ramionami rosyjskie
stacje benzynowe (nabyte drogą kupna od innych
firm), inni nawołują do ich bojkotu, ponieważ Rosja
sprzedała Iranowi obronne pociski rakietowe, zaś
amerykańsko-irański spór dotyczący rozwoju techno-
logii jądrowych jest dziś poważny i pozostaje nie roz-
wiązany.

Rosnąca rola Rosji jako niezależnego dostawcy
energii stwarza wyzwanie dla jej stałych klientów,
zwłaszcza krajów sąsiednich. Sytuacja staje się jesz-
cze bardziej delikatna, kiedy Rosja próbuje wykorzy-
stać swą siłę dostawcy, by wywierać na tradycyjnych
nabywców różne formy politycznego nacisku – umo-
wa o budowie rurociągu naftowego z Rosji do Niemiec
z pominięciem Polski jest tego dobrym przykładem.
Aby zaradzić tej zmianie i zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo energetyczne, Polska, Litwa, Estonia i Łotwa
starały się nakłonić Unię Europejską do sformułowa-
nia wspólnej polityki energetycznej. Również w celu
zaradzenia tej zmianie Orlen, największe przedsiębior-
stwo rafineryjne w Polsce, podpisało umowę kupna
udziałów większościowych litewskiej rafinerii ropy od
Yukos International, firmy–córki należącej do upadłej
rosyjskiej spółki Yukos. Orlen nabył 53,7-procentowy
udział w litewskiej rafinerii w Możejkach (Mazeikiu
Nafta) od Yukos International, mającego siedzibę
w Holandii. Kupno udziałów w litewskiej rafinerii
przez polską spółkę to sposób zarządzania zmianą na
wschodnioeuropejskim rynku energetycznym, polega-
jący na nawiązaniu bliskiej współpracy między dwo-
ma krajami zatroskanymi przyszłością bezpieczeństwa
energetycznego. Transakcja ta ma również zapewnić
Polsce i Litwie bezpieczniejsze dostawy energii oraz
umożliwić im dywersyfikację ich źródeł energii4).

Kolejne wielkie wyzwanie bardzo widoczne na ryn-
ku międzynarodowym to zmieniająca się rola nie- ,
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kwestionowanego światowego lidera w dziedzinie go-
spodarki, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej. „W 1980 roku Stany Zjednoczone wytwarzały
22% światowej produkcji; dzisiaj liczba ta wzrosła do
29%. Stany Zjednoczone są obecnie uważane (przez
Światowe Forum Ekonomiczne) za drugą gospodarkę
na świecie pod względem konkurencyjności, pierwszą
pod względem technologii i innowacyjności, pierwszą
z punktu widzenia technologicznej gotowości,
pierwszą pod względem wysokości wydatków przed-
siębiorstw na badania i technologie oraz pierwszą pod
względem jakości instytucji badawczych”. W ciągu
ostatnich mniej więcej 120 lat udział Stanów Zjedno-
czonych w gospodarce światowej był niezwykle stabil-
ny – stanowiąc około jedną czwartą produkcji świato-
wej – „(...) a kraj ten będzie prawdopodobnie nadal
zajmować mniej więcej tę samą pozycję przez kilka
kolejnych dekad, jeśli tylko będzie potrafił dostoso-
wać się do stojących przed nim bieżących wyzwań tak
dobrze, jak to czynił w przeszłości”5). To rzeczywiście
dobrze sformułowany warunek, biorąc pod uwagę fakt,
że rosnące kompetencje i przewagi kosztowe takich
krajów, jak: Chiny, kraje azjatyckie, Meksyk i z całą
pewnością kraje wschodzących gospodarek Europy
Środkowej sprawiają, że wiele amerykańskich firm
przenosi do nich swoją działalność lub zleca tamtej-
szym firmom wykonywanie różnych prac. Stany Zjed-
noczone utraciły w ten sposób olbrzymią liczbę miejsc
pracy. Oprócz tego, z uwagi na pewne braki w umie-
jętności zarządzania zmianami na rynku światowych
finansów, mamy do czynienia z widocznym przesu-
nięciem centrum światowych finansów z Nowego Jor-
ku do Londynu. W wyniku tej tendencji pojawiła się
nawet opinia, że społeczeństwo amerykańskie „staje
się społeczeństwem postindustrialnym, specjalizują-
cym się w konsumpcji i spędzaniu wolnego czasu”6).
Opinia ta może prowokować pytanie: jeśli jest to
prawda, to czy jest to najlepszy sposób zarządzania
globalnymi zmianami?

Rola marki i outsourcingu
w zarządzaniu zmianą

ak już zaznaczono wcześniej, ważną kwestią
w zarządzaniu międzynarodowym jest stwo-
rzenie wyrazistych wyróżniających kompe-

tencji. Można tego dokonać na wiele sposobów. We
współczesnym zarządzaniu globalnym prawdopodob-
nie jedną z najważniejszych tendencji jest budowanie,
zarządzanie i utrzymanie wartości marki. Zdolność
kreowania, utrzymania, powiększania i chronienia
marki jest bodaj uważana za najbardziej charaktery-
styczną umiejętność współczesnych profesjonalnych
menedżerów. Kreowanie wyrazistej kompetencji po-
przez budowanie wartości marki oznacza dodawanie
wartości „(...) danej produktom i usługom, której wy-
razem jest to, jak konsumenci myślą, czują i postę-
pują w odniesieniu do marki, a także cena, udział
w rynku oraz zyskowność, jaką przynosi firmie dana
marka. Wartość marki jest ważnym składnikiem ma-
jątku niematerialnego, mającym psychologiczną i fi-
nansową wartość dla firmy. (...) Mówi się, że marka

ma pozytywną wartość dla konsumentów, kiedy kon-
sumenci reagują bardziej przychylnie na produkt i na
sposób, w jaki jest on sprzedawany, gdy podana jest
jego marka niż gdy marka produktu podana nie jest.
Mówi się, że marka ma negatywną wartość dla kon-
sumentów, jeśli w tych samych warunkach konsumen-
ci reagują mniej przychylnie na działania marketin-
gowe na rzecz marki”7). Jak widać, bardzo ważne jest,
aby międzynarodowi oraz globalni menedżerowie wła-
ściwie zarządzali, a zwłaszcza sprawowali kontrolę nad
marką. Problemem jest to, jak robić to dobrze w sytu-
acji, gdy firmy z krajów rozwiniętych nagminnie zle-
cają produkcję swych wyrobów fabrykom zagranicz-
nym. Poprzez outsourcing, firmy „powierzają swoją
cenną własność intelektualną – projekty, formy, szcze-
góły techniczne, tajemnice handlowe – setkom wyko-
nawców i podwykonawców na całym świecie”8). Ten
ryzykowny trend w biznesie doprowadził do gwałtow-
nego wzrostu liczby fałszywych produktów lub tak
zwanych „produktów z trzeciej zmiany” – nie autory-
zowanych produktów wytwarzanych przez autoryzo-
wanych wykonawców. Oczywiście, produkty te trafiają
na rynek, doprowadzając właścicieli produktów do
szału i wywołując wśród końcowych użytkowników
wątpliwości dotyczące prawdziwej wartości marki.
Praktyka owa jest tym bardziej niebezpieczna, że
w procesie outsourcingu wykonawcy i podwykonawcy
wytwarzający nie autoryzowane, dodatkowe ilości pro-
duktów, w większości przypadków prawdopodobnie
używają gorszej jakości materiałów, sprzeniewierza-
jąc się w ten sposób podstawowym warunkom, jakie
spełniać musi wizerunek wartości marki. Dobrym
przykładem tego typu praktyk był przypadek bostoń-
skiego producenta obuwia wyczynowego New Balan-
ce. W 1999 roku firma zażądała, aby jej chiński pro-
ducent i licencjonowany dystrybutor, niejaki pan
Chang, wstrzymał sprzedaż tanich tenisówek New
Balance, znanych jako „classic”. Pan Chang nie był
tym zbyt zachwycony. Dzięki temu produktowi odniósł
sukces i przewidywał wzrost sprzedaży. Zlekceważył
zatem owo polecenie i nadal produkował i sprzeda-
wał tę konkretnie markę butów, wprowadzając ją
na najdroższe rynki, takie jak Japonia, oraz próbu-
jąc je sprzedawać w Tajwanie, Hongkongu, Włoszech
i Niemczech. Skończyło się to sprawą w sądzie,
która cały czas jest w toku; chiński wymiar sprawie-
dliwości przeżarty jest bowiem korupcją i działa bar-
dzo powoli9).

To tylko jeden z wielu przypadków. Obecnie firmy
zlecające wykonanie prac na zewnątrz przedsiębiorą
dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony swojej
marki. Monitorują swój łańcuch dostaw, używają nie-
widzialnych atramentów i farb w celu poświadczenia
autentyczności swoich produktów, wpisują zakodowa-
ne informacje w metki bezpieczeństwa, a nawet sto-
sują oprogramowanie, które pozwala właścicielom
marek monitorować, ile oznakowanych komponentów
zamawia wykonawca. Jeśli zbyt mało, wykonawca
prawdopodobnie zastępczo używa gorszych części; je-
śli zbyt wiele, możemy mieć do czynienia z dodatkową
nie autoryzowaną produkcją. Nauka, jaka z tego pły-
nie, jest taka, że globalny outsourcing może prowa-
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dzić do wycieków własności intelektualnej, które za-
grażają reputacji i zyskowności firmy, oraz że zarzą-
dzając łańcuchem dostaw w biznesie międzynarodo-
wym należy zachować najwyższą ostrożność.

Zarządzanie zmianą a genetycznie
zmodyfikowana żywność

olejną poważną kwestią, przed którą stoi dzi-
siejsze zarządzanie międzynarodowe, jest
produkcja i sprzedaż genetycznie zmodyfiko-

wanej żywności. Żywność ta jest produkowana, sprze-
dawana i spożywana głównie w obu Amerykach – eu-
ropejscy konsumenci i farmerzy jej nie chcą. Sytuacja
ta doprowadziła do transatlantyckich podziałów mię-
dzy Unią Europejską z jednej strony a Stanami Zjed-
noczonymi i Kanadą z drugiej. „Stojąc w obliczu mię-
dzynarodowej presji oraz powództwa wniesionego
przez Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Argentynę na
forum Światowej Organizacji Handlu, Unia oświad-
czyła w tym roku, że wszystkie kraje członkowskie
muszą otworzyć swe rynki dla genetycznie zmodyfi-
kowanej żywności oraz przygotować regulacje prak-
tyczne i prawne, które zapewnią, że żywność ta bę-
dzie bezpieczna dla zdrowia i środowiska”10).

Genetycznie zmodyfikowana żywność jest jednak
tak niepopularna w Europie, że główne supermarke-
ty-giganty, takie jak na przykład Swiss Migros, odma-
wiają jej sprzedaży.

To konkretne wyzwanie, powodujące zmiany w po-
daży oraz opór po stronie popytu, w sytuacji presji
międzynarodowej wymaga specjalnego i wyrafinowa-
nego sposobu zarządzania, który będzie respektować
uzasadnione prawa i preferencje wszystkich zainte-
resowanych stron. Nie ma obecnie jasnej odpowiedzi,
jak to zrobić, jednak niezdolność znalezienia właści-
wego sposobu zaradzenia tej istotnej zmianie może
znacznie zaszkodzić międzynarodowym stosunkom
handlowym.

Nowi menedżerowie

spółczesne wyzwania na rynku międzynaro-
dowym oraz konieczność zarządzania zmianą
rodzą zapotrzebowanie na nowy typ mene-

dżerów, przygotowanych do tego, by radzić sobie
z wyzwaniami nowego zarządzania międzynarodowym
i globalnym marketingiem. Podjęto ciekawą próbę „zi-
dentyfikowania i zdefiniowana modelu struktury za-
rządzania, który równoważy lokalne, regionalne i glo-
balne wymagania nakładane na przedsiębiorstwa
funkcjonujące ponad licznymi granicami na świecie”11).
Oto kilka sugestii.
� Menedżer biznesu. Rolą tego typu menedżera
jest „służyć organizacji jako strateg, architekt jej świa-
towej konfiguracji majątku i środków oraz koordyna-
tor transakcji międzynarodowych. Ogólnym celem me-
nedżera biznesu jest wyciągnięcie maksymalnych ko-
rzyści ze zintegrowanych operacji światowych”12).
� Menedżer krajowy. Tego typu menedżer ma
„być czujnikiem oraz interpretatorem lokalnych szans
i zagrożeń, kreatorem lokalnych środków i możliwo-

ści, a także współtwórcą i aktywnym uczestnikiem glo-
balnej strategii”. Menedżer krajowy „odgrywa decy-
dującą rolę nie tylko w zaspokajaniu potrzeb klien-
tów, ale również w spełnianiu wymagań rządu kraju
goszczącego oraz w obronie pozycji rynkowej swojej
firmy przed lokalnymi i zewnętrznymi konkuren-
tami”13).
� Menedżer funkcjonalny. Tego typu menedżer
musi umieć „przekazywać specjalistyczną wiedzę, jed-
nocześnie łącząc skąpe środki i możliwości ponad na-
rodowymi granicami. Aby osiągnąć ten ważny cel,
menedżerowie funkcjonalni muszą szukać na całym
świecie specjalistycznych informacji, „zapylać krzyżo-
wo” najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki oraz po-
pierać innowacje, które mogą oferować możliwości
i zastosowania transakcyjne”14).
� Menedżer przedsiębiorstwa – ma być liderem
w najszerszym rozumieniu tego słowa, a także rozpo-
znawać i kształcić utalentowanych menedżerów biz-
nesu, menedżerów krajowych i menedżerów funkcjo-
nalnych. Tego typu menedżer powinien nie tylko rów-
noważyć pozycje innych, ale także stworzyć możliwo-
ści, „pozwalające menedżerom biznesu, menedżerom
krajowym i funkcjonalnym prowadzić negocjacje
w kontekście światowym”15).

O wyborze odpowiedniego wariantu lub połącze-
nia wariantów zarządzania/rodzaju menedżera będzie
decydować strategia organizacji/przedsiębiorstwa
wywodząca się z charakterystyki organizacji/przed-
siębiorstwa i oparta na charakterystyce produktu/
usługi oferowanego przez organizację/przedsiębior-
stwo oraz charakterystykę rynku, w obrębie którego
działa.

Oddziaływanie sił globalnych powoduje, że to one,
a nie rządy poszczególnych krajów wpływają głównie
na kształt gospodarek narodowych i funkcjonujących
w ich ramach przedsiębiorstw. Coraz większa otwar-
tość gospodarek wielu krajów powoduje, że siły wpły-
wające na te gospodarki często są zlokalizowane poza
tymi krajami. Coraz częściej menedżerowie organiza-
cji/przedsiębiorstw stają przed wyzwaniami zarządza-
nia nowymi, często niespodziewanymi zmianami. Tu-
taj wyraźnie zarysowuje się rola inwestycji w kształ-
cenie ludzi będących zalążkiem przyszłych kadr me-
nedżerskich przystosowanych do warunków funkcjo-
nowania gospodarki globalnej.

Zakończenie

zarysowanych warunkach globalizacji ryn-
ków problem zarządzania zmianą jest
prawdopodobnie jednym z najważniejszych

wyzwań stojących przed menedżerami działającymi
w skali międzynarodowej. Charakterystyczne jest
to, że w globalizującej się gospodarce międzynarodo-
wej dochodzi do dość daleko idącej uniformizacji i po-
dobieństwa wyzwań, przed jakimi stoją menedżero-
wie niezależnie od miejsca lokalizacji firmy i od miej-
sca prowadzenia operacji gospodarczych. Można
zaryzykować stwierdzenie, że standaryzacja produk-
tów, marketingu i posunięć konkurencyjnych jest
po części efektem podobieństwa uwarunkowań dzia- ,



12 przegląd

łania firm, które to uwarunkowania są coraz częściej
w znacznej części wspólne dla różnych przedsię-
biorstw. Oczywiste jest, że w tych burzliwych okolicz-
nościach menedżerów powinny wspierać odpowiednie
procesy, w zorganizowany sposób usprawniające ich
działania, a także sprzęt pomagający zorganizować te
procesy. Jednak czynnik ludzki, jego jakość, wyszko-
lenie, kreatywność, otwarcie oraz gotowość do zmian
będą w dzisiejszej, opartej na wiedzy gospodarce świa-
towej rzeczą najważniejszą.

prof. Marian Gorynia
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Summary

The authors examine the Polish economy from a change
management perspective. Seen from this point of view, both
transformation and EU accession seem to be only relatively
short-term shocks, or episodes, whose long-term significance
is incomparably smaller if we contrast them with globalisa-
tion processes. In a more distant time perspective, it is glo-
balisation that is the most important determinant of our
position in the world economy. This means that what is need-
ed is an incomparably high level of competence in the field of
change management since globalisation is a process of per-
manent, ceaseless, intensive, tempestuous and sweeping
change. The article contains a discussion showing what
should be given careful consideration and how to deal with
change management at company level under conditions of
globalisation.

Wprowadzenie

roblem demarkacji dotyczy podstaw poznaw-
czych każdej nauki, a w szczególności nauk
społecznych. Można go zinterpretować jako

kwestię wytyczenia względnie jasnych i trwałych gra-
nic pomiędzy różnymi naukami. W naukach o zarzą-
dzaniu wytyczenie granic tych nauk oddzielających je
od ekonomii, socjologii, psychologii społecznej i innych
dziedzin oraz dyscyplin naukowych jest szczególnie
kłopotliwe, czego wyrazem są liczne, nie zakończone
konsensusem dyskusje środowiskowe.

Wobec kwestii demarkacji nauk o zarządzaniu
wyróżnić można dwa sprzeczne podejścia1). Pierwsze,
będzie wiązało się z postulowaniem jak najbardziej
rozłącznego i precyzyjnego rozdziału nauk o zarządza-
niu od innych nauk i nazwałbym je stanowiskiem sil-
nej dystynkcji nauk o zarządzaniu. Drugie ujęcie, okre-
ślone jako stanowisko słabej dystynkcji, będzie opie-
rało się na założeniu nierozłączności wielu problemów
nauk o zarządzaniu z innymi naukami społecznymi,
humanistycznymi, a nawet technicznymi. W artykule
autor zróżnicował stanowisko silnej i słabej dystynk-
cji, opowiadając się za tym ostatnim (tabela 2).

Silna dystynkcja versus słaba dystynkcja nauk
o zarządzaniu

róbując zrekonstruować sposób myślenia do-
tyczący demarkacji nauk o zarządzaniu trze-
ba odwołać się do argumentacji natury: onto-

logicznej, epistemologicznej, metodologicznej oraz in-
stytucjonalnej. Argument ontologiczny to założenie, że
istnieje poziom procesów organizacji i zarządzania, któ-
ry jest z natury różny od innych sfer funkcjonowania
rzeczywistości. Wydaje się, że to założenie jest popraw-
ne, jeśli chcemy wskazać na różnice pomiędzy światem
przyrody a światem społecznym. Jeżeli jednak ograni-
czymy rozważania do sfery nauk społecznych, wtedy
pojawia się problem. W sferze społecznej mamy do czy-
nienia z refleksyjnym podmiotem zasadniczo zmienia-
jącym cechy ontologiczne rzeczywistości. Komunika-
cja, współpraca między ludźmi, sprawowanie władzy
czy podejmowanie decyzji to tylko wybrane przykłady
procesów zachodzących w świecie społecznym, które
mają charakter na tyle uniwersalny, że nie pasują wy-
łącznie do jednej z historycznie ukształtowanych nauk
społecznych. Wszystkie te procesy znajdziemy w na-
ukach o zarządzaniu, ale również w ekonomii, socjolo-
gii i antropologii. Zatem trudno wskazać tutaj na jed-
noznaczne ontologiczne podłoże wyróżniania nauk
o zarządzaniu na podstawie natury rzeczywistości.

Argument natury epistemologicznej to stwierdze-
nie zasadniczej odrębności nauk o zarządzaniu od in-
nych nauk z punktu widzenia przedmiotu badań. Po-
dobnie jak w ontologii, w epistemologii łatwo wska-
zać na zasadnicze różnice pomiędzy sferą nauk spo-
łecznych a przyrodniczych. Nauki społeczne różnią się
zatem od przyrodniczych zarówno jeżeli chodzi
o przedmiot badań i relacji, jak i postawę, orientację
badacza oraz heurystyki (tabela 1). Demarkacja ta jest
dość wyraźna, a jednak wielu badaczy społecznych
milcząco przyjmuje ideały poznawcze zaczerpnięte
z nauk przyrodniczych. W naukach o zarządzaniu pro-
wadzi to do postawy scjentystycznej rodzącej wiele
sprzeczności. Kłopotliwą kwestią jest przeprowadze-
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nie zróżnicowania kryteriów epistemologicznych po-
między różnymi naukami społecznymi.

Trudno wskazać jednoznacznie na wykrystalizo-
wany przedmiot badań nauk o zarządzaniu. Narzuca-
jące się trywialne określenie, że chodzi o badanie „pro-
cesów zarządzania” niestety nie oferuje nam rozłącz-
nego rozdziału w stosunku do innych nauk społecz-
nych. W przyjętym w języku angielskim, ale i polskim
określeniu, zarządzanie może dotyczyć zarówno ludzi,
jak i większości rodzajów organizacji i grup społecz-
nych, a więc również: państwa, regionu, partii poli-
tycznych. Zarządzanie może być rozumiane na wiele
sposobów, np. jako podejmowanie decyzji, sprawowa-
nie władzy oraz racjonalizacja działań.

Argument metodologiczny to poszukiwanie swo-
istych metod wypracowanych przez daną dyscyplinę
i adekwatnych przede wszystkim z punktu widzenia
jej przedmiotu badań i stosowanego względu badaw-
czego. Nauki o zarządzaniu odznaczają się jednak,
zgodnie z określeniem A.K. Koźmińskiego, „niedoro-
zwojem metodologicznym” 2). Zapożyczają i rozwijają
metody i techniki od innych nauk, nie dopracowując
się własnej, swoistej metody badawczej. Dzięki temu
mogą być polimetodyczne i interdyscyplinarne, ale
trudno optować za wyraźną demarkacją metod stoso-
wanych w naukach o zarządzaniu w porównaniu z in-
nymi naukami społecznymi.

Argument instytucjonalny wreszcie to stwierdzenie,
że nauki o zarządzaniu odznaczają się odrębnością,
ponieważ stworzyły własne instytucje akademickie,
które są społecznym odzwierciedleniem stopnia rozwoju
dyscypliny naukowej. Rzeczywiście wskazać można na
olbrzymi rozwój szkół biznesu, owocujący znaczną
liczbą absolwentów i studentów programów zarządza-
nia. Również tempo rozwoju liczby kadry akademic-
kiej specjalizującej się w zarządzaniu jest zawrotne.
Jednak, jeżeli próbujemy zagłębić się w tożsamość za-
równo teoretyka, jak i praktyka nauk o zarządzaniu,
to zauważymy, że jest ona bardzo rozmyta. Z jednej
strony mamy do czynienia z napływem specjalistów
z różnych dziedzin, którzy przez pewien czas specjali-
zują się w problemach zarządzania, przeważnie znaj-
dujących się na pograniczu różnych dyscyplin. Z dru-
giej strony, brakuje reprodukcji społecznej w środowi-
sku akademickim nauk o zarządzaniu, szczególnie
w Polsce. Specjaliści od zarządzania częściej legitymują
się wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym,
psychologicznym, a nawet filozoficznym, matematycz-
nym czy antropologicznym, niż związanym z naukami
o zarządzaniu. Symptomatyczne jest, że zawód specja-
listy wykształconego w tym kierunku, nie ma właści-
wie adekwatnej nazwy podobnej do specjalistów innych
kierunków studiów. Mamy do czynienia z: ekonomi-
stami, socjologami, psychologami, filozofami czy antro-
pologami, ale nie „zarządcami”. Praktyczna strona tego

wykształcenia – zawód menedżera, biznesmena lub
przedsiębiorcy to przecież nie to samo. Badacz specja-
lizujący się w naukach o zarządzaniu nie użyje żadne-
go z tych ostatnich określeń. Podobnie tożsamość za-
wodowa w tych naukach jest rozmiękczana realizacją
różnych funkcji w organizacjach. Księgowi, finansiści,
marketingowcy, piarowcy, kadrowi to tylko wybrane
przykłady grup zawodowych wywodzących się z tych
nauk, ale odznaczających się dużą odrębnością w sen-
sie tożsamości. Problemy z instytucjonalnym określe-
niem granic nauk o zarządzaniu znajdują również od-
bicie w kwestiach polityki naukowej. W Polsce słynne
stały się już w tym środowisku spory o zatwierdzenie
stopnia doktora habilitowanego i doktora, które zda-
niem części członków kolegiów naukowych nie należa-
ły do danej dyscypliny. Wydaje się jednak, że te wszyst-
kie problemy instytucjonalne są tylko konsekwencją
immanentnej cechy epistemologicznej nauk o zarządza-
niu, a mianowicie przenikania się jej przedmiotu ba-
dań, stosowanych metod i względu badawczego z inny-
mi naukami. Nie zdołamy zatem odwrócić problemu
i doprecyzować nauk o zarządzaniu w sensie instytu-
cjonalnym, pozostawiając rozmyte kategorie epistemo-
logiczne. Oznaczałoby to znaczne zubożenie tych nauk,
a więc pozostawienie jedynie problemów rdzeniowych
w ich sferze (np. związanych wyłącznie z podejmowa-
niem racjonalnych decyzji menedżerskich w przedsię-
biorstwach), a odrzucenie kwestii peryferyjnych, które
przenikają się z innymi naukami. Cóż można zatem
poradzić na zupełnie realne i poważne problemy zwią-
zane z oceną dorobku osób i jednostek naukowych.
Wydaje się, że kryterium jakości dorobku powinno do-
minować nad kryterium czystości dyscyplinarnej. Sku-
teczny system parametryzacji jednostek oraz otwarcie
możliwości interdyscyplinarnej oceny dorobku nauko-
wego powinny przyczynić się do doskonalenia standar-
dów oceny naukowej.

Patrząc z punktu widzenia argumentacji natury
poznawczej (ontologicznej, epistemologicznej i meto-
dologicznej) oraz instytucjonalnej wydaje się, że sta-
nowisko słabej dystynkcji nauk o zarządzaniu jest
bardziej uzasadnione. Oznacza to, że wiele problemów
ważnych dla tych nauk będzie równie istotne z punk-
tu widzenia innych nauk, a ich metodyka i wzgląd
badawczy będą bardzo interdyscyplinarne.

Podsumowanie

roblem demarkacji w zarządzaniu rozstrzygnąć
można przez wskazanie swoistości przedmio-
tu badań, jego rozłączności w stosunku do in-

nych dyscyplin naukowych oraz instytucjonalnej jedno-
ści i odrębności tej nauki. Nauki o zarządzaniu badają
działalność zorganizowaną ludzi uwzględniającą aspek-
ty społeczno-ekonomiczne. Rdzeń zarządzania związa-

Problem demarkacji
nauk o zarządzaniu
Łukasz Sułkowski

,
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ny ze światem organizacji, jest zarysowany, problemem
pozostają peryferia. Teoria organizacji i zarządzania czer-
pie inspiracje z wielu obszarów nauki. Subdyscypliny
zarządzania ciążą w różnym kierunku. Jedne z nich mają
inspirację inżynierską (zarządzanie logistyczne), inne
ekonomiczną (rachunkowość zarządcza, badania opera-
cyjne), a jeszcze inne humanistyczną (zarządzanie zaso-
bami ludzkimi). Zatem w zarządzaniu mamy do czynie-
nia z dwoma (ekonomiczny lub humanistyczny), a może
nawet wieloma obszarami koncentracji wokół badanej
problematyki. Być może jest to permanentna cecha tej
dyscypliny, być może warto ją rozwijać w kierunku ta-
kiego pluralizmu epistemologicznego. Nauki o zarządza-
niu są dziedziną pogranicza. Łączą problemy, idee, per-
spektywy poznawcze i metodologie wielu różnych nauk.
Nie prowadzi to, jak dotychczas, do jednego spójnego
obrazu organizacji i zarządzania, jednak pozwala do-
strzec złożoność i wagę problemów podejmowanych przez
tę naukę. Wydaje się, że otwarte podejście do epistemo-
logii zarządzania pozwala na wykorzystywanie różnych,
czasem nawet sprzecznych albo niewspółmiernych idei
i koncepcji, które jednak wzbogacają naszą wiedzę o świe-
cie organizacji. Mając drogowskaz w postaci rdzenia nauk
o zarządzaniu, nie powinniśmy ograniczać dyskursu na
peryferiach. Wydaje się również, że często nie ma epi-
stemologicznego (poza umownym) rozstrzygnięcia kwe-
stii, czy konkretny problem należy do jednej bądź dru-
giej dziedziny nauki. Rozmyte granice nauk o zarządza-
niu wytwarzają pewne problemy instytucjonalne, ale są
również źródłem twórczych rozwiązań. Autor opowiada

się zatem za stanowiskiem słabej dystynkcji, które do-
puszcza w naukach o zarządzaniu badanie problemów,
które są również przedmiotem innych dyscyplin oraz
wykorzystaniem metod i względu badawczego czerpa-
nych z różnych nauk.

dr hab. Łukasz Sułkowski
profesor Społecznej Wyższej Szkoły

Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
PRZYPISY
1) Wnioski z seminarium: S. SUDOŁ, Zarządzanie jako dys-

cyplina naukowa, „Krytyczna teoria organizacji”, WSPiZ,
Warszawa, 24 listopada 2006.

2) A.K. KOŹMIŃSKI, koreferat z seminarium: S. SUDOŁ,
Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, „Krytyczna teoria
organizacji”, WSPiZ, Warszawa, 24 listopada 2006.

Summary
In case of management sciences defining boundaries between
them and economy, sociology, social psychology and other
scientific disciplines and fields is especially troublesome, the
result of which are numerous discussions that cannot reach
consensus. Two contradictory approaches can be differenti-
ated while analysing the demarcation problem of manage-
ment sciences. The first one will involve postulating as pre-
cise and separable distinction between management and oth-
er sciences as possible and I would call it a strong distinction
position of management sciences. The other, weak distinc-
tion position, will be based on the assumption of inseparab-
lity of many issues of management sciences and other social,
humanist and even technical sciences. In the article I de-
scribed the relations between management and other sci-
ences as well as differentiated the strong and weak distinc-
tion positions, advocating the latter one.

Obszar zainteresowań

Postawa badacza

Uzyskana wiedza

Zależności i powiązania

Orientacja

Nośniki mechanizmów
transmisyjnych

Dominujący typ relacji

Heurystyka

Tab. 1. Sfera społeczna a sfera ekonomiczna

Źródło: zmodyfikowane K. ZORDE, Metafizyczne wątki w ekonomii, PWN, Warszawa 2004, s. 41, 43.

Kryterium Sfera nauk społecznych Sfera nauk przyrodniczych

Przedmioty
Zdarzenia

Obiektywizująca
Neutralna

Wyjaśnienia

Zdarzenia jako wyraz działania praw
przyrody

Instrumentalna, roszczeniowa

Przyczyny, skutki, prawidłowości

Przedmiot – przedmiot

A posteriori

Podmioty
Działania, czyny

Subiektywizująca
Oceniająca

Interpretacja

Czyny, działania jako wyraz subiektyw-
nych relacji

Komunikatywna, normatywna

Język, intencje, uczucia, wola, zobowiąza-
nie, odpowiedzialność

Podmiot – podmiot
Podmiot – przedmiot

A posteriori
A priori

Odrębność świata organizacji i zarządza-
nia od sfery społecznej i ekonomicznej

Kategorie poznawcze specyficzne dla
organizacji i zarządzania

Metody swoiste dla nauk o zarządzaniu

Silna tożsamość akademicka i zawodowa
wyraźnie odrębna od innych nauk

Tab. 2. Stanowisko silnej dystynkcji versus słabej dystynkcji nauk o zarządzaniu

Kryterium Stanowisko silnej dystynkcji Stanowisko słabej dystynkcji

Nierozerwalny związek świata organizacji i zarządzania
ze sferą społeczną i ekonomiczną

Kategorie poznawcze wspólne z innymi naukami społecz-
nymi

Metody nauk o zarządzaniu zaczerpnięte z nauk społecz-
nych

Interdyscyplinarna tożsamość akademicka i zawodowa
wskazująca na pewne odrębności nauk o zarządzaniu, ale
i wyraźne krzyżowanie się ich problematyki i kompeten-
cji z innymi naukami społecznymi

Źródło: opracowanie własne.

Ontologiczne

Epistemologiczne

Metodologiczne

Instytucjonalne
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Wprowadzenie

owoczesne myślenie wskazujące na współ-
działanie człowieka i przyrody przeciwstawia
się światopoglądowi pozytywistycznemu z je-

go technokratycznym podejściem do eksploatacji za-
sobów przyrody. W związku z narastającymi zagroże-
niami i kosztami ich ograniczania tradycyjne podej-
ście do ochrony środowiska polegające na usuwaniu
i unieszkodliwianiu zanieczyszczeń nie daje gwaran-
cji zrównoważonego rozwoju. Nie spełni też oczeki-
wań zasada „zanieczyszczający płaci” wywołująca złu-
dzenie, że degradację środowiska zrekompensuje przy-
jęta zapłata.

Warunkiem ciągłej poprawy funkcjonowania przed-
siębiorstw w środowisku jest przebudowa filozofii i pro-
cedur zarządzania procesami wytwórczymi, aby zwią-
zane z tym oddziaływanie na środowisko było identyfi-
kowane i eliminowane lub ograniczane w sposób zinte-
growany z podstawowymi celami działalności gospodar-
czej. Taką rolę pełnią systemy zarządzania środowisko-
wego, których celem jest systematyczne zmniejszanie
negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko
oraz oszczędne wykorzystanie jego zasobów.

Systemy zarządzania środowiskowego

ystem zarządzania środowiskowego jest czę-
ścią ogólnego systemu zarządzania organi-
zacją, który obejmuje strukturę organiza-

cyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępo-
wania, procedury, procesy i środki potrzebne do opra-
cowania, wdrożenia i realizowania polityki środowi-
skowej1). Choć systemy zarządzania środowiskowego
uwzględniają wymogi prawne, nie można ich utożsa-
miać z uregulowaniami prawnymi. Przede wszystkim
wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego jest
działaniem dobrowolnym, które wspomaga, a nie re-
guluje prawo.

Prace nad pierwszymi normami zarządzania śro-
dowiskowego zainicjowano już w latach 80. ub. wie-
ku. Największą popularnością cieszyła się norma bry-
tyjska BS7750, która stanowiła podwaliny dla obec-
nie stosowanych systemów zarządzania środowisko-
wego. Najbardziej rozpowszechniony w świecie stan-
dard zarządzania środowiskowego określa rodzina
norm ISO serii 14000, a wśród nich normy ISO 14001

i 14004 odnoszące się do przedsiębiorstw2). Normy te
zostały przyjęte przez Europejski Komitet Normali-
zacyjny jako EN ISO 14001 w 1997 r. i przez Polski
Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 14001
w 1998 r. Obecnie norma PN-EN ISO 14001:2005 jest
polską wersją europejskiej normy EN ISO 14001:2004
przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny
(CEN) 13 listopada 2004 roku.

Równolegle do prac Międzynarodowego Komitetu
Normalizacyjnego (ISO), Wspólnota Europejska pod-
jęła starania o uregulowanie kwestii ochrony środowi-
ska w działalności przedsiębiorstw. Europejski system
ekozarządzania i audytu środowiskowego EMAS został
przyjęty przez Komisję Europejską w 1993 r.,
a od kwietnia 2001 r. obowiązuje Rozporządzenie
EMAS II3). Podstawową zmianą w EMAS II było do-
puszczenie do uczestnictwa w systemie wszystkich jed-
nostek organizacyjnych, nie tylko przedsiębiorstw prze-
mysłowych (np. wszelkiego rodzaju inwestycji użytecz-
ności publicznej, jak: szkoły, szpitale, stowarzyszenia).
Ponadto uwzględniono uregulowania normy ISO
14001:2004, co umożliwiło zintegrowanie systemów.

Systemy zarządzania środowiskowego są szczegól-
nie użytecznym narzędziem poprawy funkcjonowania
przedsiębiorstw w środowisku. Służą do stopniowe-
go, systematycznego wprowadzania zmian prośrodo-
wiskowych w działalności przedsiębiorstw, planowa-
nia celów oraz procesów zgodnie z polityką środowi-
skową, ich wdrażania, a następnie monitorowania
i sprawdzania prawidłowości realizacji tej polityki. Jest
to spirala ciągłego weryfikowania i doskonalenia funk-
cjonowania przedsiębiorstwa w środowisku.

Dowodem wdrożenia systemu zarządzania środo-
wiskowego w przedsiębiorstwie jest certyfikat, który
wydawany jest na zgodność z normą ISO 14001. Nor-
ma ISO 14001 jako norma międzynarodowa jest po-
wszechnie wdrażana przez wszystkie kraje świata.
Według stanu na grudzień 2004 r. najwięcej wydano
certyfikatów ISO 14001 w Japonii (ok. 16 tys.), na-
stępnie w Chinach (ponad 5 tys.). Spośród państw eu-
ropejskich najwięcej certyfikatów wydano w Wielkiej
Brytanii (ponad 5,5 tys.), w Niemczech i Hiszpanii
(ponad 5 tys.)4).

W Polsce, podobnie jak w świecie bardziej popu-
larna jest norma ISO 14001. Według danych z grud-
nia 2004 r. w Polsce wydano około 555 certyfikatów
na zgodność z normą ISO 14001. Przedsiębiorstwa po-

Przesłanki i korzyści
wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego
w przedsiębiorstwach

Jadwiga Adamczyk, Katarzyna Brendzel-Skowera
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dejmując decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania
środowiskowego kierują się różnymi motywami. Pod-
jęcie decyzji wiąże się z różnymi oczekiwaniami i spo-
dziewanymi korzyściami, na jakie liczą przedsiębior-
stwa. Potwierdzają to wyniki badań przesłanek i ko-
rzyści wdrażania systemów zarządzania środowisko-
wego w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce
i Niemczech. Zainteresowanie zarządzaniem środowi-
skowym jest dużo bardziej zróżnicowane i nie można
ich utożsamiać jedynie z dążeniem przedsiębiorstwa
do poprawy sytuacji ekologicznej.

Badaniami objęto przedsiębiorstwa w Niemczech
i Polsce. Liczebność próby badawczej jest adekwatna
do liczby wdrożeń w obu krajach. W przypadku przed-
siębiorstw funkcjonujących na terenie Niemiec wyko-
rzystano Raport Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, który obejmował
badania przeprowadzone w grupie 565 przedsię-
biorstw 5). W badaniach przeprowadzonych w Polsce
przy użyciu ankiety i wywiadu bezpośredniego, wzię-
ło udział 10 przedsiębiorstw, które miały wdrożony
i certyfikowany system zarządzania środowiskowego
zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 we wrze-
śniu 2005 roku.

Przesłanki wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego

rzesłanki, dla których przedsiębiorstwa wdra-
żają systemy zarządzania środowiskowego,
mają zróżnicowany charakter. Decydującą

rolę odgrywają motywy wewnętrzne, jak np. dosko-
nalenie całokształtu funkcjonowania organizacji. Rów-
nie ważne są powody zewnętrzne, najczęściej wyma-
gania klientów. Wdrażanie systemu zarządzania śro-
dowiskowego może być również wymagane przez spół-
kę-matkę. Takie motywy podały przedsiębiorstwa
funkcjonujące w Niemczech, według wspomnianego
już Raportu6). Z grupy 565 przedsiębiorstw zdecydo-
wana większość – 64% badanych wskazała na przy-
czyny wewnętrzne, w tym 12,8 % wymieniło zalece-
nia spółki-matki (rys. 1).

Motywy podejmowania decyzji dotyczących zarzą-
dzania przedsiębiorstwem są jednak znaczniej bardziej
skomplikowane i nie można ograniczyć się tylko do
jednego wskazania. Zauważalne są również niewiel-
kie różnice między przesłankami wdrażania systemu
zarządzania środowiskowego według standardu mię-
dzynarodowego i standardu europejskiego.

Wśród powodów wewnętrznych organizacje funk-
cjonujące w Niemczech wymieniły budowanie wize-
runku firmy oraz doskonalenie zarządzania organi-
zacją. Aż 22% przedsiębiorstw wskazuje image, co
pozwala wnioskować, że wykorzystują one system za-
rządzania środowiskowego przede wszystkim w stra-
tegii marketingowej. Nie jest to w pełni zgodne z za-
łożeniami koncepcji zarządzania środowiskowego, któ-
rej celem jest ograniczanie negatywnego wpływu na
środowisko. Z drugiej jednak strony należy popierać
budowanie wizerunku firmy z wykorzystaniem dzia-
łalności prośrodowiskowej. Kontynuowanie strategii
ciągłego doskonalenia wskazało 14% badanych przed-
siębiorstw. Natomiast najmniej istotnym powodem
wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego była
oszczędność kosztów – 5%.

W przypadku przesłanek o charakterze zewnętrz-
nym najistotniejsze były wymagania klientów, które
wskazało 16% badanych firm. Zarówno internacjona-
lizacja działalności, jak również przestrzeganie prze-
pisów ochrony środowiska dla 7% przedsiębiorstw sta-
nowiły przesłanki do wdrożenia zarządzania środowi-
skowego (rys. 2).

Z kolei 6% przedsiębiorstw wskazało, że wdroże-
nie systemu zarządzania środowiskowego ma również
przyczyniać się do zintegrowanego zarządzania. Wśród
przedsiębiorstw wskazujących na filozofię firmy prze-
ważały przedsiębiorstwa zarejestrowane w EMAS. Nie
jest to zaskakujący wynik, biorąc pod uwagę restryk-
cyjne wymagania standardu europejskiego. Jego
wdrożenie i utrzymanie wymaga wysokiego poziomu
świadomości ekologicznej w organizacji i prowadze-
nia odpowiedzialnej działalności gospodarczej zgodnej
ze zrównoważonym rozwojem, co jest ściśle związane
z filozofią firmy. Dla 3% badanych przedsiębiorstw
wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO
było jednym z etapów wdrażania wymagań i założeń
Rozporządzenia EMAS. Choć wdrożenie tego syste-
mu zarządzania środowiskowego nie jest wymagane
przez EMAS, dla części organizacji stanowi to dodat-
kowe potwierdzenie realizowania działalności gospo-
darczej przyjaznej dla środowiska.

W grupie pozostałych motywów wymieniono:
uprzywilejowaną pozycję w stosunku do konkurencji
(7%), wymagania rynku (2,8%), poprawę jakości ofe-
rowanych produktów (0,5%) oraz minimalizowanie
ryzyka odpowiedzialności za szkodliwe oddziaływanie
na środowisko (0,7%).

Niemcy już na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku sta-
nowiły największy rynek ochrony środowiska i po-
wszechnie stosowały nowoczesne technologie i techni-
ki oraz procesy przyjazne środowisku. To tłumaczy fakt,
dlaczego niemieckie organizacje wykorzystują dzisiaj
systemy zarządzania środowiskowego głównie do bu-
dowania swojego wizerunku. Wdrożenie systemu za-
rządzania środowiskowego jest sposobem na przeka-
zanie otoczeniu i zainteresowanym stronom informa-
cji o ekologicznych wartościach w przedsiębiorstwie.

W przypadku badań przeprowadzonych w Polsce,
przedsiębiorstwa nie potrafiły jednoznacznie określić
powodów, dla których wdrożono system zarządzania
środowiskowego. Analizując dane można jednak stwier-
dzić, że przeważały motywy o charakterze zewnętrz-
nym. W badanej grupie 10 przedsiębiorstw najważniej-
szym motywem wdrażania systemu zarządzania śro-

Rys. 1. Zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki
wdrażania systemów zarządzania środowisko-
wego przedsiębiorstw w Niemczech
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 14001 in
Deutschland. Erfahrungsbericht, BMU, Berlin 2003.
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dowiskowego było zmniejszenie uciążliwości prowadzo-
nej działalności dla środowiska. Wskazały ją wszystkie
przedsiębiorstwa. W tabeli przedstawiono przesłanki
wdrożenia SZŚ w badanej grupie przedsiębiorstw.

Badane przedsiębiorstwa nie prezentują całkowicie
biernego podejścia do ochrony środowiska, jednak uzy-
skane wyniki są inne niż w Niemczech. Zaraz za dbało-
ścią o środowisko przyrodnicze wytypowano wymaga-
nia prawne, co wskazuje, że zainteresowanie normą ISO
14001 nie zawsze idzie w parze z rzeczywistym zaan-
gażowaniem się w zarządzanie środowiskowe. Wśród
przedsiębiorstw, które wdrożyły SZŚ, najważniejszym
bodźcem do podejmowania działań na rzecz ochrony
środowiska są wymagania prawne. Można przypusz-
czać, że przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu
chciały przedstawić się w jak najkorzystniejszym świe-
tle. Podstawą do takiego stwierdzenia jest fakt, że
wszystkie firmy zaznaczyły „zmniejszenie uciążliwo-
ści przedsiębiorstwa dla środowiska”, a tylko jedno nie

zaznaczyło „wymagań prawnych”. Rzad-
ko więc można spotkać się z sytuacją,
w której przedsiębiorstwa dostrzegają ko-
rzyści w podejmowaniu działań wybiega-
jących poza to, co narzucają przepisy praw-
ne. Często też przedsiębiorstwa realizują
te wymagania prawne, których niespełnie-
nie wiąże się z konsekwencjami finanso-
wymi lub obawami o wstrzymanie dzia-
łalności.

Charakterystyczne jest również to, że
dla 8 badanych przedsiębiorstw istotna
była kontynuacja obranej strategii rozwo-
ju i ciągłego doskonalenia, ale jedynie 3
chciały rozszerzyć zestaw posiadanych
certyfikatów ISO. Z kolei 7 przedsię-
biorstw liczyło na to, że wdrożenie syste-
mu zarządzania środowiskowego wpłynie
na poprawę ich konkurencyjności na ryn-

ku. Jest to jak najbardziej pozytywny i zrozumiały mo-
tyw postępowania firm. Jednakże wywiad bezpośred-
ni przeprowadzony w badanej grupie wykazał częsty
brak zrozumienia, co oznacza certyfikat zgodności
z normą ISO 14001. W większości przypadków (6) cer-
tyfikat traktowany jest jako dowód osiągania wyso-
kich standardów w zakresie ochrony środowiska. Po-
wyższy certyfikat oznacza jedynie, że dana organiza-
cja stosuje określone w normie praktyki, które pro-
wadzą do ograniczania negatywnego oddziaływania na
środowisko w stosunku do bieżącego stanu. Wśród oce-
nianych przedsiębiorstw, 3 stanowią przykład na osią-
ganie rzeczywiście wysokich standardów. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że do tej grupy zalicza się za-
kład, który został skreślony z tzw. „Listy 80”, czyli
listy największych trucicieli środowiska.

Cztery badane przedsiębiorstwa wdrażając system
zarządzania środowiskowego chciały dostosować się
do wymogów prawnych UE. Należy to jednak trakto-

wać jako sposób na zwięk-
szenie szansy przetrwania na
rynku. Rosnąca konkurencja
zmusza przedsiębiorstwa do
podejmowania działań, któ-
rych zwieńczeniem jest uzy-
skanie certyfikatu. To zaś
jest sprzeczne z istotą normy
ISO 14001, czyli dobrowolno-
ścią działań na rzecz ochro-
ny środowiska.

Wymagania kontrahen-
tów nie stanowiły istotnej
przesłanki wdrożenia syste-
mów zarządzania środowi-
skowego w Polsce, podobnie
jak: poprawa jakości oferowa-
nych wyrobów, ograniczenie
ryzyka odpowiedzialności za
oddziaływanie na środowisko
czy usystematyzowanie prac
na rzecz ochrony środowiska.
Z kwestiami finansowymi
związane było zmniejszenie
wysokości stawek ubezpie-
czeniowych oraz opłat środo-
wiskowych. Przejawem tro-

  1 Zmniejszenie uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska 10 (100%)

  2 Wymagania prawne 9 (90%)

  3 Kontynuacja obranej strategii rozwoju i ciągłego doskonalenia 8 (80%)

  4 Poprawa konkurencyjności 7 (70%)

  5 Działania przygotowawcze do spełnienia dyrektyw UE 4 (40%)

  6 Rozszerzenie posiadanych certyfikatów ISO 3 (30%)

  7 Wymagania kontrahentów 1 (10%)

  8 Inne:
� poprawa wizerunku ekologicznego 2 (20%)
� zmniejszenie opłat środowiskowych 2 (20%)
� poprawa jakości oferowanych wyrobów 1 (10%)
� ograniczenie ryzyka odpowiedzialności za oddziaływanie

 na środowisko 1 (10%)
� zmniejszenie wysokości stawek ubezpieczeniowych 1 (10%)
� poprawa stanu środowiska wewnątrz zakładu 1 (10%)
� poprawa kultury pracy 1 (10%)
� stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju 1 (10%)
� dostosowanie do strategii koncernu 1 (10%)
� usystematyzowanie prac na rzecz ochrony środowiska 1 (10%)

Tab. Przesłanki wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego
przez przedsiębiorstwa w Polsce

Źródło: badania własne.

Lp. Przesłanka Liczba/udział
przedsiębiorstw

Rys. 2. Motywy wdrażania systemów zarządzania środowi-
skowego przedsiębiorstw w Niemczech
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ISO 14001 in Deutschland. Er-
fahrungsbericht, BMU, Berlin 2003.

,
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ski o środowisko, w jakim funkcjonują przedsiębior-
stwa, było kierowanie się poprawą stanu środowiska
wewnątrz zakładu i poprawą kultury pracy. Tylko jed-
no z przedsiębiorstw jako motyw wdrożenia systemu
zarządzania środowiskowego podało stosowanie zasa-
dy zrównoważonego rozwoju, co świadczy o wysokim
poziomie świadomości uwzględniania ochrony środo-
wiska w działalności przedsiębiorstw.

Korzyści wdrożenia systemów
zarządzania środowiskowego

rzesłanki podejmowania wszelkich działań
wiążą się ściśle z korzyściami, jakie mogą być
efektem ich podjęcia. Istotny jest również sto-

pień realizacji oczekiwanych korzyści. Podobnie jak
w przypadku motywów wdrożenia systemów zarzą-
dzania środowiskowego, również wśród efektów przed-
siębiorstwa nie oczekiwały poprawy sytuacji finanso-
wej. Oczekiwane korzyści wskazane przez przedsię-
biorstwa w Niemczech można podzielić na następują-
ce rodzaje:
1) poprawa wizerunku,
2) zwiększone bezpieczeństwo prawne,
3) oszczędność zasobów naturalnych,
4) doskonalenie organizacji,
5) zabezpieczenie przedsiębiorstwa,
6) pozytywne efekty rynkowe,
7) poprawa współpracy z władzami,
8) korzystanie z publicznych funduszy pomocowych,
9) optymalizacja przebiegu procesów,
10) motywacja pracowników,
11) wzorzec dla dostawców,
12) korzystniejsze warunki ubezpieczeń/kredytów,
13) uprzywilejowanie w konkurencji/umocnienie po-
zycji,
14) oszczędność kosztów.

Przy wdrażaniu systemu zarządzania środowisko-
wego oczekiwano przede wszystkim udoskonalenia or-
ganizacji, zwiększenia bezpieczeństwa prawnego
i poprawy wizerunku firmy. W tych dwóch przypad-
kach zauważamy taką samą różnicę, 10,5%, pomię-
dzy poziomem oczekiwanym a zrealizowanym. Aż
78,7% badanych przedsiębiorstw oczekiwało udosko-
nalenia funkcjonowania organizacji, a 68,2% osiągnę-
ło tę korzyść. Zwiększonego bezpieczeństwa prawne-
go oczekiwało 74,4%, a uzyskało 63,9% organizacji.
Najmniej oczekiwaną korzyścią była możliwość uzy-
skania wsparcia finansowego z publicznego funduszu
pomocowego. Jedyną korzyścią zrealizowaną na po-
ziomie oczekiwania było zabezpieczenie przedsiębior-
stwa, jednak ta korzyść nie należała do grupy najistot-
niejszych.

Zdecydowanie w najmniejszym stopniu zrealizo-
wano oczekiwania w stosunku do korzystnych warun-
ków ubezpieczeń lub kredytów. Liczyło na nie 40%
badanych przedsiębiorstw, a mogło skorzystać jedy-
nie 17%. Następnie duże różnice zaobserwowano
w przypadku konkurencyjności lub umocnienia pozy-
cji i inspirowania dostawców, wynosiły one odpowied-
nio 16,3% i 16%. Podobnie w przypadku pozytywnych
efektów rynkowych różnica między poziomem ocze-
kiwanym a zrealizowanym wyniosła 13%. Natomiast
optymalizacji przebiegu procesów oczekiwało 62%
badanych firm, a osiągnęło aż 61%. Kolejną, w dużym

stopniu zrealizowaną korzyścią była oszczędność za-
sobów naturalnych. Nie została zrealizowana w przy-
padku 1,4% badanych. Oszczędność kosztów to ko-
rzyść, jakiej spodziewało się 74% badanych przedsię-
biorstw. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania śro-
dowiskowego osiągnęło ją 60,7% badanej grupy.

W przypadku badań przeprowadzonych wśród
przedsiębiorstw w Polsce najistotniejsze okazało się
zmniejszenie ryzyka awarii i wystąpienia sytuacji nie-
bezpiecznych, a także właściwe postępowanie w ta-
kich przypadkach oraz prowadzenie racjonalnej gospo-
darki odpadowej. Tego oczekiwały wszystkie badane
przedsiębiorstwa. Do kolejnych ważnych korzyści za-
liczono przede wszystkim przestrzeganie przepisów
prawnych (9 przedsiębiorstw). W większości przypad-
ków realizacja oczekiwanych korzyści została uzyska-
na. Ciekawy jest fakt, że żadne z badanych przedsię-
biorstw nie oczekiwało wzrostu produktywności, a tyl-
ko jedno miało nadzieję na poprawę swojej sytuacji
finansowej. Ta korzyść, jak również zwiększenie sprze-
daży oraz pozyskanie nowych klientów i rynku zbytu
nie zostały osiągnięte.

Wśród trzech najistotniejszych osiągniętych korzy-
ści przedsiębiorstw w Polsce na pierwszym miejscu
znalazło się zapewnienie przestrzegania przepisów
prawnych (8 przedsiębiorstw). Zmniejszenie ryzyka
awarii oraz wystąpienia sytuacji niebezpiecznych
wskazały 4 badane przedsiębiorstwa, a efektywniejszą
organizację, zarządzanie oraz prowadzenie racjonal-
nej gospodarki odpadowej wykazały 3 przedsiębior-
stwa. Wzrost świadomości ekologicznej na wszystkich
szczeblach organizacyjnych i zwiększenie innowacyj-
ności firmy to istotna korzyść uzyskana przez 2 przed-
siębiorstwa. Ponadto znalazły się następujące korzy-
ści: zwiększenie zaangażowania pracowników i moż-
liwości eksportu oraz zmniejszenie zobowiązań śro-
dowiskowych i właściwe postępowanie w razie awarii.
Korzyściami nie zrealizowanymi było zwiększenie
sprzedaży i poprawa kondycji finansowej. Były to jed-
nak korzyści oczekiwane w pojedynczych przypadkach
oraz spodziewano się, że nastąpią one w krótkim okre-
sie. Żadne przedsiębiorstwo nie oczekiwało wzrostu
produktywności.

W przypadku wymagań prawnych odnośnie do
ochrony środowiska, do przestrzegania których zobli-
gowane są przedsiębiorstwa, wszystkie badane firmy
wskazują na wymagania krajowe. Sześć przedsię-
biorstw stosuje się również do przepisów międzyna-
rodowych, a 4 uwzględniają wojewódzkie i lokalne
regulacje prawne. Bardzo ważnym, pozytywnym efek-
tem jest stosowanie przez większość badanych przed-
siębiorstw dobrowolnych kodeksów postępowania oraz
zobowiązań dotyczących etykietowania środowiskowe-
go. Należy zwrócić uwagę, że żadna z firm nie kieruje
się wymaganiami korporacyjnymi lub uzgodnieniami
z klientami.

Podsumowanie

rzeprowadzone badania potwierdziły, że ge-
nerowanie zysku nie jest motywem wdroże-
nia systemu zarządzania środowiskowego.

Zauważalne są natomiast różnice w przesłankach i ko-
rzyściach wdrażania tych systemów między przedsię-
biorstwami w Niemczech i Polsce. Dla przedsiębiorstw
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w Niemczech najistotniejszą przesłanką było budowa-
nie wizerunku firmy, co oznacza wykorzystywanie
systemu zarządzania środowiskowego przede wszyst-
kim w strategii marketingowej. Wśród badanej grupy
przedsiębiorstw w Niemczech nie było takiego, które
wskazałoby na ograniczenie negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko jako cel wdrożenia systemu. Nale-
ży przypuszczać, że wynika to z długoletniej aktywnej
polityki ochrony środowiska, stąd przedsiębiorstwa od
dawna minimalizowały negatywny wpływ na środo-
wisko. W przypadku przedsiębiorstw w Polsce to wła-
śnie ta przesłanka, obok wymagań prawnych, konty-
nuacji działalności i obranej strategii były głównymi
motywami wdrażania systemów zarządzania środowi-
skowego. Natomiast poprawa wizerunku firmy była
kwestią drugorzędną. Obie grupy badanych przedsię-
biorstw zdają sobie sprawę z konieczności przystoso-
wania się do postępującej globalizacji rynków. Dlate-
go w Niemczech umiędzynarodowienie rynku, a w Pol-
sce dostosowanie do spełniania dyrektyw unijnych
znalazły się w grupie ważnych przesłanek wdrażania
systemów zarządzania środowiskowego. Porównując
oba kraje nasuwa się wniosek, że przedsiębiorstwa
w Niemczech zainteresowane są zarządzaniem środo-
wiskowym ze względu na wysoki poziom świadomo-
ści ekologicznej, stąd na czwartym miejscu wśród mo-
tywów wdrażania systemu wymieniono filozofię fir-
my. Natomiast dla przedsiębiorstw w Polsce ważnym
bodźcem podejmowania działań na rzecz ochrony śro-
dowiska były wymagania prawne. Nadal rzadko moż-
na spotkać się z sytuacją, w której przedsiębiorstwa
dostrzegają korzyści w podejmowaniu działań wybie-
gających poza to, co narzucają przepisy. Dopiero
w trakcie funkcjonowania systemu zarządzania śro-
dowiskowego, kiedy należy dbać o jego utrzymanie,
chętniej podejmowane są inicjatywy przyjazne śro-
dowisku. O tym, że w Polsce brak jeszcze mocno
ugruntowanej polityki zarządzania środowiskowego,
świadczą pewne sprzeczności w informacjach udzielo-
nych przez badane przedsiębiorstwa. Dla 80% przed-
siębiorstw istotna była kontynuacja obranej strategii
rozwoju i ciągłego doskonalenia, ale jedynie 30% chcia-
ło jednocześnie rozszerzyć zakres wdrożonych syste-
mów zarządzania. Należy zwrócić uwagę na częsty
brak zrozumienia, co oznacza certyfikat zgodności
z normą ISO 14001. W większości przypadków w Pol-
sce jest postrzegany jako dowód osiągania wysokich
standardów w zakresie ochrony środowiska. A w isto-
cie oznacza, że dana organizacja stosuje określone
praktyki, dzięki którym ogranicza swój negatywny
wpływ na środowisko. Jeżeli jednak te podstawowe
zachowania prośrodowiskowe zintegrowane zostaną
z ogólną polityką firmy, można osiągnąć widoczne efek-
ty, jak np. skreślenie z listy największych trucicieli
środowiska. Do tego jednak wymagane jest funkcjo-
nowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska.

Biorąc natomiast pod uwagę korzyści wdrożenia
systemów zarządzania środowiskowego, przedsiębior-
stwa w Polsce oczekiwały głównie zapewnienia prze-
strzegania przepisów prawnych, zmniejszenia ryzyka
awarii oraz występowania sytuacji niebezpiecznych,
a także efektywniejszego zarządzania i racjonalnej
gospodarki odpadowej. W Niemczech natomiast naj-
ważniejszą korzyścią było m.in. udoskonalenie orga-
nizacji i poprawa wizerunku. Ważną różnicą między

korzyściami w Polsce i w Niemczech jest uznawanie
certyfikatów środowiskowych przez banki i ubezpie-
czycieli. W przypadku przedsiębiorstw w Niemczech
oczekiwania odnośnie do korzystnych warunków ubez-
pieczeniowych lub kredytowych są ważną przesłanką
działań. Natomiast w Polsce wdrożenie systemu za-
rządzania środowiskowego nie jest istotne dla banków.
W przypadku ubezpieczeń możliwe jest uzyskanie nie-
wielkiej redukcji składek.

dr hab. Jadwiga Adamczyk
profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera
Politechnika Częstochowska
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Summary
A dynamic economic growth led not only to production in-
crease but brought also some adverse environmental effects.
Unwanted effects of enterprise’s business activities caused
an increasing expectations of international community with
regard to environmental degradation prevention.
The implementation of environmental management systems
according to the standards  ISO series 14000 and EMAS is
a voluntary obligation taken by an enterprise to ensure con-
tinuous improvement of functioning in the environment.
The results related to examination of premises and advan-
tages of implementing the environmental management sys-
tems in enterprises are presented in this paper. In Poland
the main premise of implementing the environmental mana-
gement systems in enterprises is the desire to meet legal re-
quirements and to reduce harmful environmental effects.
However, in Germany an environmental management is con-
nected with marketing strategy. There are similar advan-
tages of implementing the environmental management sys-
tems, but its extent is depends on the advance of implemen-
tation.
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Wstęp

arządzanie projektami, czyli złożonymi i nie-
powtarzalnymi przedsięwzięciami, stanowi
dynamiczną dziedzinę zarządzania. O ile

trwająca od lat 60. ub. wieku faza rozwoju instrumen-
talnego przyczyniła się do powstania znacznego bo-
gactwa technik, narzędzi i metodyk wspierających
pracę zespołów projektowych, o tyle obecnie mamy do
czynienia z przechodzeniem do fazy rozwoju organi-
zacyjnego, czyli podejmowania działań ukierunkowa-
nych na stworzenie kompleksowego środowiska sprzy-
jającego kulturze projektowej.

Wyrazem tej tendencji jest koncepcja biura pro-
jektów, czyli jednostki integrującej nietrwałe i ogra-
niczone czasowo struktury projektowe z trwałym
i relatywnie znacznie bardziej stabilnym środowiskiem
organizacji, jego strukturą i procesami.

Wprowadzenie i zarys koncepcji

oncepcja biura projektów (project manage-
ment office, PMO) znana jest od wielu lat, jed-
nakże dopiero od niedawna zaczęto zauwa-

żać i doceniać znaczenie sprawnie funkcjonującego
biura projektów dla efektywności i skuteczności za-
rządzania projektami.

Literatura fachowa oraz praktyka dostarczają licz-
nych definicji biura projektów. Zróżnicowanie to od-
powiada różnorodności podejść, typologii i przypisy-
wanych mu funkcji. W. Casey i W. Peck zauważają, że
„biuro projektów oznacza często diametralnie różne
rzeczy dla różnych ludzi w organizacji. Jednego wszy-
scy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić ogólny
bałagan związany z zarządzaniem projektami”1).
G. Kendal i S. Rollins definiują biuro projektów jako
„scentralizowaną organizację poświęconą doskonale-
niu praktyk i rezultatów zarządzania projektami”2).
H. Kerzner, uznany na całym świecie autorytet w dzie-
dzinie zarządzania projektami, określa bardzo szero-
ko ramy działania biura projektu: „Biuro projektów
ma za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektu-
alnego związanego z zarządzaniem projektami oraz

aktywnie wspierać planowanie strategiczne przedsię-
biorstwa”3).

Podsumowując, biuro projektów można
określić jako wydzieloną w strukturze instytu-
cji jednostkę organizacyjną działającą w celu
szeroko pojętego podnoszenia sprawności i ja-
kości realizacji projektów w instytucji.

Wspomniani wcześniej G. Kendal i S. Rollins pod-
kreślają, że sprawnie działające biuro projektów „jest
dla organizacji tym, czym wieża kontroli lotów dla pi-
lotów. Powinno prowadzić projekty bezpiecznie (mi-
nimalizując ryzyka) i w taki sposób, aby osiągnęły swój
cel tak szybko, jak to jest możliwe. Powinno zapobie-
gać kolizjom projektów i koordynować wykorzystanie
zasobów. Biuro projektów powinno być najlepszym
przyjacielem kierownika projektu, jak również kierow-
nictwa wykonawczego”4).

Badania przeprowadzone wspólnie przez Project
Management Institute oraz magazyn „CIO” w 303 fir-
mach posiadających w swoich strukturach biuro pro-
jektów wskazały, że w 50% przypadków utworzenie
biura projektów bezpośrednio przełożyło się na wzrost
liczby projektów zakończonych sukcesem (tzn. w za-
łożonym czasie, zgodnie z budżetem i oczekiwania-
mi)5). Średnio wskaźnik ten wzrósł o 46%. Do najwięk-
szych korzyści osiągniętych dzięki biurze projektów
respondenci zaliczyli: wdrożenie standardów zarządza-
nia projektami (62%), wzrost satysfakcji klientów we-
wnętrznych (38%), wzrost wydajności pracowników
(39%), niższe koszty (27%) oraz wzrost satysfakcji
klientów zewnętrznych (25%)6).

Funkcje biura projektów

iuro projektów jako jednostka wspierająca za-
rządzanie projektami w instytucji jest ko-
mórką o potencjalnie bardzo szerokim od-

działywaniu. Jednocześnie różnorodność form biura,
struktur organizacji macierzystej i specyfika realizo-
wanych projektów sprawiają, że żaden zestaw funkcji
i zadań biura nie jest zestawem zamkniętym i jedy-
nym obowiązującym. Poniższy przegląd ma na celu
przedstawienie potencjalnych obszarów aktywności

Organizacyjne wsparcie
zarządzania projektami
– Project Management Office

Paweł Wyrozębski
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biura projektów wraz z omówieniem poszczególnych
funkcji i zadań wchodzących w ich zakres jako punk-
tu odniesienia dla wdrażania biura projektów we wła-
snej instytucji.

Wyróżnia się dwa podejścia do funkcjonowania biu-
ra projektów w instytucji. Z jednej strony, będzie to
podejście do biura projektów jako komórki o charak-
terze konsultacyjnym, z drugiej – podejście do biura
projektów o uprawnieniach wykonawczych. Zasadni-
czo obydwa podejścia mogą być adresowane do tych
samych obszarów zarządzania projektami, jednakże
w zdecydowanie różny sposób.

Podejście konsultacyjne jest spełnieniem ha-
sła: „biuro projektów jako najlepszy przyjaciel kierow-
nika projektów”. Biuro projektów funkcjonuje jako
typowa komórka sztabowa. Przykładem jej działania
może być np. przygotowanie listy pytań kontrolnych
dotyczących poszczególnych etapów cyklu życia pro-
jektów (obszar standaryzacji) lub programu propono-
wanych szkoleń z zakresu zarządzania projektami (ob-
szar zarządzania zasobami ludzkimi w projektach).
Takie podejście pozostawia dużą swobodę kierowni-
kom projektów i zalecane jest szczególnie w pierw-
szym etapie rozwoju biura, kiedy konieczne jest zdo-
bycie poparcia dla wprowadzenia zmian i szybkie wy-
generowanie wartości biura dla kluczowych interesa-
riuszy.

Według drugiego podejścia biuro projektów ma
charakter wykonawczy, czyli reprezentuje centralną
jednostką funkcjonalną odpowiedzialną za sprawne
i efektywne zarządzanie projektami w instytucji.
W tym przypadku biuro projektów obejmuje swym
działaniem poszczególne obszary, koncentrując się na
wypełnianiu wszystkich funkcji zarządzania, czyli: pla-
nowania, organizowania, kierowania i kontroli przed-
sięwzięć dotyczących podnoszenia efektywności pro-
cesów zarządzania projektami. Przykładem może być
opracowanie i wdrożenie formalnych procedur do za-
rządzania portfelem projektów, wprowadzenie jedno-
litej metodyki zarządzania projektami lub systemu
nadzoru przebiegu projektów. Podejście wykonawcze
w stosunkowo dużym stopniu narzuca przyjęte roz-
wiązania kierownikom projektów i często jest przez
nich postrzegane w negatywnym świetle7). Z drugiej
jednak strony, podejście to jest preferowane przez
wyższe kierownictwo z uwagi na jego bezpośredni
wpływ i nadzór nad środowiskiem zarządzania pro-
jektami w instytucjach.

W dalszej części opracowania przedstawiony zosta-
nie przegląd głównych obszarów działalności biura
projektów wraz ze wskazaniem odmian dla obu za-
prezentowanych podejść.

Zarządzanie wiedzą projektową

iedzę projektową można zdefiniować bar-
dzo szeroko jako zasób wiedzy, doświadczeń,
umiejętności posiadanych przez członków ze-

społu projektowego, dotyczący przebiegu i realizacji
projektu, mogący zostać wykorzystany w przyszłości

do sprawniejszej i efektywniejszej realizacji kolejnych
projektów. Zarządzanie wiedzą projektową jest uzna-
wane dzisiaj za klucz do sukcesu w zarządzaniu pro-
jektami. Dla największych światowych korporacji, jak
np. IBM czy Motorola bazy wiedzy gromadzące do-
świadczenia pracowników są pilnie strzeżoną własno-
ścią intelektualną.

Zarządzanie wiedzą projektową składa się z trzech
etapów: gromadzenia – pozyskania doświadczeń pro-
jektowych od członków zespołu projektowego, prze-
chowywania – obróbki i archiwizacji pozyskanych
informacji oraz rozpowszechniania – wykorzysta-
nia wniosków z analizy do doskonalenia procesów za-
rządzania projektami poprzez przekazanie ich odpo-
wiednim jednostkom.

Gromadzenie wiedzy projektowej może odbywać
się zarówno na etapie zakończenia projektu (w posta-
ci raportów końcowych lub spotkań podsumowujących
projekt), ale może mieć miejsce również w trakcie jego
trwania, np. poprzez bieżące prowadzenie rejestru
(dziennika) doświadczeń projektowych.

Wykorzystanie zbieranej wiedzy ma na celu umoż-
liwienie wprowadzenia najbardziej wartościowych roz-
wiązań (tzw. najlepszych praktyk, best practices)
na stałe w procesy zarządzania projektami w instytu-
cji. Biuro projektów może działać jako jednostka wpra-
wiająca w ruch i koordynująca proces doskonalenia
praktyk zarządzania projektami w instytucji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
dla projektów

sparcie biura projektów w zakresie zarządza-
nia projektami koncentruje się na dwóch za-
sadniczych zadaniach: pozyskiwaniu za-

sobów ludzkich do projektów oraz doskonaleniu
zasobów ludzkich.

Biuro projektów może działać w ramach instytucji
jako swoista agencja pracy posiadająca w swoim port-
felu zespoły kierowników projektów oraz np. wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin.
W zależności od przyjętego podejścia biuro projektów
może formalnie delegować personel do projektów (po-
dejście wykonawcze) lub pozostać wyłącznie pośred-
nikiem łączącym podaż z popytem na zasoby ludzkie
(podejście konsultacyjne).

Pierwszym zadaniem w ramach tego obszaru bę-
dzie zbieranie informacji i analiza potrzeb ilościowych
i jakościowych w stosunku do zasobów ludzkich
w projektach. Na podstawie zebranych informacji po-
winna powstać baza danych obejmująca swoim zasię-
giem zarówno zasoby wewnętrzne, jak i zasoby ze-
wnętrzne, np. firmy kooperujące, konsultantów, ana-
lityków i innych specjalistów. W takim przypadku
można odwołać się do doświadczeń ze zrealizowanych
projektów i rozszerzyć bazę o opinie i referencje z wcze-
śniejszej współpracy. W zależności od przyznanych
biuru projektów uprawnień wykonawczych może ono
odgrywać również mniejszy lub większy wpływ w pro-
cesie powoływania kierownika projektu. ,
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Aktywność biura projektów we wsparciu procesu
doskonalenia zasobów ludzkich może polegać na wy-
pełnianiu zadań, takich jak: organizowanie szkoleń
i treningów, opracowanie ścieżki rozwoju kierownika
projektów oraz zapewnienie wsparcia mentora dla kie-
rowników projektów.

Standaryzacja procesów i procedur
zarządzania projektami

tandaryzacja procedur zarządzania projekta-
mi zapewnia oszczędność czasu, środków fi-
nansowych i innych zasobów oraz przyczy-

nia się do podniesienia liczby projektów zakończonych
sukcesem.

Pierwszą kwestią, jaką należy rozwiązać, jest od-
powiedź na pytanie o odpowiedni poziom standaryza-
cji adekwatny do specyfiki i kultury organizacyjnej
przedsiębiorstwa lub instytucji. Rozróżniamy cztery
poziomy rozbudowy wewnętrznych standardów zarzą-
dzania projektami8).

Poziom pierwszy zakłada stosowanie tylko pod-
stawowych dokumentów, bez podziału cyklu projektu
na fazy. Na tym poziomie dokumentami opisującymi
projekt są zazwyczaj karta projektu (project charter)
oraz raport końcowy, zamykający projekt.

Poziom drugi zawiera minimalne regulacje me-
todyki w postaci podziału cyklu życia projektu na ogól-
ne etapy. Zespół projektowy jest rozliczany z osiągnię-
tych rezultatów w ramach poszczególnych etapów, bez
analizy poszczególnych działań.

Poziom trzeci narzuca już stosowanie uproszczo-
nej metodyki. Metodyka wyróżnia szczegółowo opisa-
ne i pogrupowane działania realizowane w ramach
poszczególnych etapów projektu. Jednakże procesy ra-
portowania i kontroli są wciąż jeszcze stosunkowo sła-
bo rozbudowane. W związku z tym zespół odpowiada
za realizację projektu opisaną w ogólnej dokumenta-
cji projektu. Przykładem trzeciego poziomu standa-
ryzacji może być metodyka Project Management In-
stitute, PMI opisana w Kompendium wiedzy o zarzą-
dzaniu projektami (Project Management Book of
Knowledge, PMBoK)9).

Ostatnim, czwartym poziomem rozbudowy we-
wnętrznych standardów jest stosowanie metodyki peł-
nej. Metodyka pełna przewiduje uregulowanie pro-
cesów zbliżone do poziomu metodyki uproszczonej, ale
wzbogacą ją o rozwinięte wymagania dokumentowa-
nia i kontroli przebiegu projektu. Metodyka pełna
przewiduje kompleksowy zestaw dokumentów przy-
pisany poszczególnym fazom projektu, który to zestaw
zespół projektowy jest zobowiązany dostarczyć orga-
nom nadzoru (np. do biura projektów). Dobrym przy-
kładem praktycznym dla poziomu czwartego jest bry-
tyjska metodyka PRINCE2 (Projects in Controlled
Environments 2)10).

Praktyczne zastosowanie wewnętrznej meto-
dyki zarządzania projektami powinno być pod sta-
łym nadzorem i obserwacją ze strony jednostki odpo-
wiedzialnej za jej utrzymanie, czyli domyślnie – biura

projektów i osoby pełniącej rolę specjalisty ds. me-
todyki.

Niezbędnym elementem pracy biura będzie udzie-
lanie wsparcia dla kierowników projektów i ich ze-
społów w zakresie wykorzystania metodyki. Będzie się
to wiązało z jednej strony z działaniami o charakterze
szkoleniowo-doradczym, z drugiej – bieżącym odpo-
wiadaniem na zapytania zespołów w formie dostar-
czenia pomocy technicznej (help desk).

Doskonalenie metodyki może mieć swoje źródła
zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz instytucji. Do-
skonalenie wewnętrzne bazuje na pozyskiwaniu in-
formacji zwrotnej na temat efektów wykorzystania
wytycznych od szerokiego grona interesariuszy zaan-
gażowanych w projekty, np. kierownika projektu,
członków zespołu projektowego, sponsora, pracowni-
ków organizacji, grupy docelowej projektu, dostawców
i innych.

Wartościowym źródłem informacji jest również
zewnętrzne otoczenie instytucji. Będą to zarówno ze-
wnętrzni specjaliści, teoretycy i praktycy zarządzania
projektami, jak i instytucje zrzeszające kierowników
projektów. Do doskonalenia praktyk zarządzania pro-
jektami z powodzeniem wykorzystuje się również
benchmarking, czyli porównywanie efektywności wła-
snych rozwiązań z tymi stosowanymi w branży. In-
nym zdobywającym coraz większą popularność narzę-
dziem są modele dojrzałości projektowej, jak np. Or-
ganizational Project Management Maturity Model
(OPM3) oraz Capability Maturity Model Integration
(CMMI)11).

Proces doskonalenia wewnętrznej metodyki zarzą-
dzania projektami jest silnie powiązany z zarządza-
niem wiedzą projektową. Efektem aktywności biura
projektów w obu obszarach będzie zapewnienie roz-
woju zarządzania projektami, ciągłego doskonalenia
rozwiązań i w rezultacie podnoszenie jakości, efektyw-
ności i skuteczności realizowanych projektów.

Zarządzanie portfelem projektów

przypadku instytucji realizującej więcej niż
jeden projekt mówimy, że zarządza ona port-
felem projektów. Kluczową kwestią w za-

rządzaniu portfelem projektów jest kierowanie ogra-
niczonych zasobów (ludzi, środków finansowych, za-
sobów rzeczowych) do projektów generujących naj-
większą wartość dodaną dla instytucji. Gdy zbiór pro-
jektów jest względnie duży, konieczne jest ustanowie-
nie procedur służących do wybrania najlepszych z nich.
W tym celu biuro projektów powinno aktywnie uczest-
niczyć w pracach na każdym etapie cyklu życia pro-
jektu: inicjowania i definiowania, planowania i reali-
zacji12).

Ocena projektu przeprowadzana przez biuro pro-
jektów ma na celu wybór takich projektów do realiza-
cji, które zapewnią w przyszłości firmie jak najwięk-
szy efekt. Eliminacja projektów nie generujących war-
tości dla przedsiębiorstwa daje bardzo wymierne zy-
ski w postaci zaoszczędzonych środków finansowych,
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a także wolnych zasobów alokowanych do bardziej
korzystnych przedsięwzięć.

Wszystkie projekty zaaprobowane przez biuro pro-
jektów są następnie oceniane z punktu widzenia ich
znaczenia dla strategii przedsiębiorstwa. Dzięki współ-
pracy menedżerów z biura projektów dysponujących
wiedzą i doświadczeniem, jednostek funkcjonalnych
dysponujących zasobami oraz wyższego kierownictwa
firmy wypracowany plan jest realistyczny, możliwy do
wdrożenia i zaspokajający interesy interesariuszy (np.
sponsora).

 W fazie realizacji projektu biuro projektów moni-
toruje postępy prac, np. w postaci miesięcznych ra-
portów. W zależności od przyjętych rozwiązań można
wprowadzić konkretne wartości krytyczne, np. jeżeli
projekt przekroczy budżet lub harmonogram o 10%,
automatycznie inicjowany jest proces szczegółowej
kontroli zmian przeprowadzany przez biuro projek-
tów przy uprawnieniach wykonawczych pozostających
w gestii wyższego kierownictwa. Tego typu narzędzia
wdrożone w praktyce zaowocowały podniesieniem ja-
kości projektów oraz znacznym wzrostem udziału pro-
jektów realizowanych w zadanym czasie, zasobach
i przy satysfakcji sponsora.

Zakończenie

ynamika obecnego otoczenia biznesowego in-
stytucji wymusza poszukanie nowych źródeł
przewag konkurencyjnych, wśród których

sprawność i efektywność wdrażania opracowanych roz-
wiązań odgrywa decydującą rolę. Naprzeciw tym wy-
maganiom staje zarządzanie projektami, które przy-
czynia się w ogromnym stopniu do przyspieszenia pro-
cesów wdrażania strategii, umożliwia wyprzedzenie
konkurencji na polu wdrożeń nowych produktów
i usług na rynek, usprawnia realizację przedsięwzięć
marketingowych i wielu, wielu innych.

Na tym polu biuro projektów jawi się jako główny
element doskonalenia i wspierania zarządzania pro-
jektami, a przez to jako siła napędowa wzrostu warto-
ści instytucji dla jej interesariuszy.

Koncepcja biura projektów dopiero zaczyna zdo-
bywać uznanie na naszym rynku. Jej popularność bę-
dzie stale rosła i być może w perspektywie najbliż-
szych lat nada dziedzinie zarządzania projektami stra-
tegiczny kierunek rozwoju.

mgr Paweł Wyrozębski
Zakład Zarządzania Projektami

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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Summary

Project management office (PMO) is a milestone on the way
to achieving project management maturity excellence. Its
underlying purpose is to integrate temporary and changea-
ble project management structures with relatively more sta-
ble and foreseeable organizational environment, its struc-
tures and processes.
The article presents the following core PMO’s functions with
regard to its consulting or executive approach: project know-
ledge management, project human resources management,
project management standards and methodology and project
portfolio management.
The idea of project management office proves worthy of no-
tice and constantly gains growing attention of project man-
agement professionals. Its success will positively set the stra-
tegic course for further project management development in
the future.
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Strategiczna analiza otoczenia biznesowego

dzisiejszym świecie biznesowym zachodzące
zmiany są zbyt częste i gwałtowne. Przyśpie-
szone także są cykle rozwoju przedsiębiorstw.

Poszczególne fazy tego cyklu, mianowicie wzrost, doj-
rzałość, kryzys i upadek przedsiębiorstw zdarzają się
i integrują ze sobą niekoniecznie według danego, typo-
wego scenariusza (schematu) [3]. Jest to powód dyna-
miki i nieprzewidywalności zmian. Właśnie z tego wzglę-
du menedżerom, zwłaszcza naczelnym menedżerom
coraz trudniej efektywnie zarządzać i podejmować wła-
ściwe decyzje, które firmie przynoszą wartości dodane.

W ciągle zmieniającym się świecie bardzo ważna
jest identyfikacja na czas korzyści i przewag strate-
gicznych przedsiębiorstw w otoczeniu rynkowym, go-
spodarczym, społecznym, organizacyjnym i politycz-
nym. Ważne są także umiejętność wsłuchiwania się
w słabsze i mocne sygnały w tych otoczeniach i zdol-
ność wyciągania wniosków z nich płynących. Zaleca
się dokonywanie ciągłej obserwacji trendów, w szcze-
gólności trendów długookresowych i poszukanie symp-
tomów, czynników za nie odpowiedzialnych.

W celu podjęcia wyżej wymienionych zadań została
opracowana koncepcja systemu wczesnego ostrzegania.
System wczesnego ostrzegania jako rozwiązanie orga-
nizacyjne i informacyjne ma na celu zdiagnozowanie
zagrożeń i szans, a w szczególności odkrywanie ich sła-
bych sygnałów. System wczesnego ostrzegania jest utoż-
samiany z ciągłym monitoringiem, zbieraniem i prze-
twarzaniem zgromadzonych informacji, nawet w cza-
sie rzeczywistym na potrzeby strategicznego zarządza-
nia. System wczesnego ostrzegania jest czynnikiem
sukcesu w biznesie, w szczególności w sektorze banko-
wym i ubezpieczeniowym, a także na rynkach finanso-
wych. Odnosi się to także do krajów przechodzących
zarówno proces transformacji systemowej, jak i proces
integrowania się z Unią Europejską [1].

Podstawy informatyczne koncepcji
systemów wczesnego ostrzegania

ystem wczesnego ostrzegania, z racji swojej
strategicznej wartości i znaczenia, ma zwią-
zek z każdym obszarem biznesu (systemy tej

klasy ostrzegają naczelnych menedżerów przed zagro-
żeniem w każdym obszarze biznesu i przed ich możli-
wymi negatywnymi interakcjami i synergią). System
wczesnego ostrzegania składa się ze: � zbioru metod
i technik wczesnego ostrzegania, � istniejących roz-
wiązań IT posiadających zaprojektowane funkcje

wspierające wczesne ostrzeganie, � modelu koncep-
tualnego samego systemu. System wczesnego ostrze-
gania posiada architekturę zorientowaną na proces.
Wejście systemu składa się z dwóch poziomów [4]:
� systemy transakcyjne – poziom operacyjny, który
korzysta z oprogramowania firm takich, jak: SAP
R/3, BAAN, JD EDWARDS, PROKOM, PeopleSoft,
Oracle Financial;
� poziom taktyczny i analityczny wyposażony w me-
chanizmy DM (Data Mart – sklepiki danych), DW (Data
Warehouse – hurtownie danych) i OLAP (On-line Ana-
lytical Processing – przetwarzanie analityczne w cza-
sie rzeczywistym) zawierające funkcje zawansowanego
raportowania, szybkie, koherentne i interaktywne
narzędzia wielowymiarowej analizy i modelowania.
Takie cechy zawdzięczają oprogramowaniu firmy SAS,
Cognos, CorVu, HYPERION, MS. Ten taktyczny i stra-
tegiczny poziom systemu jest zarządzany przez anali-
tyków i specjalistów od IT.

Wyjście systemu wczesnego ostrzegania obejmuje:
� zbiór odpowiednich wskaźników z graficznym inter-
fejsem użytkownika przeznaczonego dla kierownika
naczelnego we właściwym czasie i miejscu, � gotowy
raport i proponowane rozwiązania, � symulację stra-
tegicznych scenariuszy w kilku wariantach, takich jak:
optymistyczny, pesymistyczny i prawdopodobny, � róż-
ne zaprojektowane scenariusze działań dla naczelnego
kierownictwa, żeby móc uniknąć przykrych niespodzia-
nek, szybko zareagować na nagłe zmiany i podejmo-
wać właściwe decyzje (poziom strategiczny).

Poniżej przedstawiono i opisano firmy, w których
niektóre rozwiązania IT są uważane za zalążki syste-
mów wczesnego ostrzegania.
� Pakiet oprogramowania HYPERION składa się
z następujących modułów: HP Enterprise (w celu spo-
rządzania i konsolidowania wieloźródłowych sprawoz-
dań), HP Pillar (dla planowania budżetowego), HP
MBATM (dla wielowymiarowej analizy biznesowej),
HP ESSbase (dla strategicznej analizy przedsię-
biorstw), HP Spiderman ITWEBApp (dla dostępu
i analizy w czasie rzeczywistym) [4].
� Narzędzia firmy MicroSoft pozwalają na dostęp za-
równo do danych operacyjnych (TPS), jak i danych ana-
litycznych (DW i BI). Wszystkie narzędzia są zintegro-
wane w jednym pakiecie MS SQL Server 2000 obej-
mującym: SQL Server 2000 (baza danych), SQL Server
Data Transfer Services (ETL), SQL Server Analysis
Services (Data Mining – eksploracja danych) [4].
� CorVu wspiera zarządzanie zorientowane na cele,
integruje wszystkie kluczowe procesy zarządzania,
wspiera także większość znanych metod zarządzania

Systemy wczesnego ostrzegania
jako krytyczny czynnik
sukcesu w biznesie

Hoang Tien Nguyen
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(Lean, Just in Time, TQM itp.). CorVu posiada także
możliwość wizualizacji tych procesów zarządzania. Do
specyficznych cech CorVu należy wspieranie tylko naj-
wyższych szczebli zarządzania oraz współpraca z więk-
szością znanych baz danych. CorVu składa się głów-
nie z 3 zintegrowanych aplikacji: CorStrategy.Score-
Card, CoreStrategy.Risk, CorStrategy.Finance [1].
� Firma SAP AG oferuje rozwiązanie Business In-
telligence Warehouse Solution, które jest architekturą
trójwarstwową. Poziom Business Explorer jest odpo-
wiedzialny za sporządzanie sprawozdań (analiza i pre-
zentacja) przeznaczonych dla użytkownika końcowe-
go. Drugi, najważniejszy poziom to Business Intelli-
gence Warehouse Server, którego funkcją jest zarzą-
dzanie, przechowanie i prezentacja danych w hurtow-
ni. Trzeci, a zarazem najniższy poziom to Source Sys-
tems, czyli poziom danych, który zasila poziom drugi
[1]. Aplikacje SAP Business Warehouse są stosowane
na wszystkich poziomach przedsiębiorstw. Drugi
(środkowy) poziom może (lub nie) korzystać z danych
pochodzących z najniższego poziomu – poziomu baz
danych i systemów informacyjnych (Data Bases and
Information Systems) [4].
� Architektura systemów wspomagania decyzji firmy
SAS Institute i opierającego na nich systemu wcze-
snego ostrzegania obejmuje serwer hurtowni danych
i serwer komunikacji (Data Warehouse Server i Com-
munication Server). Funkcja serwera hurtowni danych
obejmuje Data Mining, Reporting Tools, Early War-
ning Systems, narzędzia analizy i prognozy wskaźni-
ków statystyczno-ekonomicznych, narzędzia prezen-
tacji ich wyników. Do funkcji serwera komunikacji
należą: Response Analysis, Market Targeting, Out-
put and Input Communication History, Channel In-
tegration, Response Recognition itp.

Rola systemów wczesnego ostrzegania
w zarządzaniu zmianami przedsiębiorstwa

oczątku zmian wewnątrz i na zewnątrz orga-
nizacji należy poszukać w światowej historii
gospodarczej i historii rozwoju teorii zarządza-

nia minionego stulecia. Zmiana powinna być postrze-
gana w kategorii operacji i nazwana „zmianą opera-
cyjną”. W publikacjach z zakresu nauk o zarządzaniu
wyróżniono także taktyczny i strategiczny poziom
zmian. Obecne trendy i kierunki społeczno-ekonomicz-
nego rozwoju świata potwierdzają fakt coraz szybszych
i coraz bardziej dynamicznych zmian organizacyjnych
i zmian w samym otoczeniu biznesowym. Zmiany te są
ciągłe, permanentne. Zmiany te wymagają zastosowa-
nia koncepcji systemów wczesnego ostrzegania w celu
ostrzeżenia naczelnych menedżerów przed potencjal-
nymi zagrożeniami, a także dawania im sygnałów po-
jawiających się szans, nie zawsze widocznych w bardzo
złożonym i nieprzewidywalnym otoczeniu. System
wczesnego ostrzegania jest zaprojektowany z pomocą
i dla menedżerów naczelnych, którzy zarządzają zmia-
nami strategicznymi przedsiębiorstw. Zmiana tego typu
powinna być zaplanowana, kompleksowa i ważna
z uwagi na istotę strategii i fakt, że cała organizacja
jest zaangażowana w nią i na to, że zmiana strategiczna
wpływa na egzystencję i rozwój organizacji [2, s. 23].

Znaczenie systemu wczesnego ostrzegania dla za-
rządzania zmianami wynika z faktu, że zarówno roz-
wiązanie IT, jak i zmiana strategiczna są wielo-

dyscyplinarnymi, międzyfunkcjonalnymi obszarami
badań. System wczesnego ostrzegania powinien moni-
torować, identyfikować, diagnozować szeroki zakres
zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, poli-
tycznym, społecznym i kulturalnym. System taki po-
winien także spełnić te same funkcje odnośnie do we-
wnętrznych procesów organizacji, nie tylko w aspekcie
finansowym (tak postrzega większość menedżerów,
wyobrażając sobie system wczesnego ostrzegania jako
zestaw wskaźników finansowych pokazujących, czy
i kiedy dana firma zbankrutuje), lecz także w aspek-
tach niefinansowych, niematerialnych. Aspekty niema-
terialne, częściej niż się wydaje, wpływają w znacznym
stopniu na organizację. Od początku lat 90. ub. wieku
zmiany strategiczne zyskują na znaczeniu ze względu
na wielodyscyplinarny wymiar. Wszystkie typy i rodzaje
zmian wpływają na siebie nawzajem. Trudno wyzna-
czać ogólny kierunek zmian. Nie ma także doskona-
łych narzędzi, modeli ich analizy. Jest to powód dez-
orientacji menedżerów i ich ograniczonej możliwości
podjęcia właściwych decyzji i efektywnego wdrażania
zmian w organizacji. System wczesnego ostrzegania
w takiej okoliczności przychodzi z pomocą w rozwiązy-
waniu złożonych problemów zarządzania.

Podsumowanie

tym artykule przedstawiono niektóre wnio-
ski dotyczące systemów wczesnego ostrzega-
nia. Systemy tego typu nie powinny obejmo-

wać tylko wskaźników finansowych, które pojawiają
się w sprawozdaniach finansowych przeznaczonych dla
udziałowców, lecz także wewnętrzne wskaźniki nie-
finansowe, takie jak: wskaźniki związane z aspektem
organizacyjnym, technicznym, kadrowym itp. [3]. Pro-
blemem jest, jak wybrać zestaw właściwych wskaźni-
ków, który odzwierciedla trendy, symptomy pojawia-
jące się w otoczeniu i wewnątrz zmieniającej się orga-
nizacji. Systemy wczesnego ostrzegania, mimo że są
przeznaczone dla najwyższej kadry kierowniczej, mogą
także być przydatne dla poziomu zarządzania taktycz-
nego i operacyjnego. Powodem jest fakt, że zagroże-
nia mogą pojawiać się wszędzie. Wszyscy menedżero-
wie powinni być tego świadomi i powinni podjąć wła-
ściwe kroki zapewniające ich uniknięcie.

Nguyen Hoang Tien
doktorant w SGH
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Summary
This paper attempts to prove the thesis of critical need of
not only Early Warning System implementation into orga-
nization but also the need of its improvement and functional
extension within organization. Some IT solutions embracing
early warning functions are introduced. The Early Warning
System is also analyzed in the respect of supporting changes
management of enterprises.
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Na temat wynagrodzeń spółek z udziałem zagra-
nicznym narosło w Polsce wiele mitów. Ich utrwale-
niu w świadomości społecznej sprzyja wyraźny brak
obiektywnych źródeł wiedzy o płacach w tej grupie
przedsiębiorstw. Statystyki państwowe operują jedy-
nie zagregowaną kategorią wynagrodzeń przeciętnych
w przedsiębiorstwach zagranicznych. Informacje uzy-
skiwane przez firmy konsultingowe w ramach rynko-
wych przeglądów wynagrodzeń, w stopniu, w którym
docierają do opinii publicznej, są wyrywkowe i nie dają
podstaw do uogólnień. W tej sytuacji nieocenionym
źródłem informacji na temat kształtowania się wyso-
kości płac i ich relacji stają się rankingi podmiotów
gospodarczych, przeprowadzane na podstawie różnych
kryteriów.

W analizie kształtowania się płac, której wyniki są
przedstawione w niniejszym opracowaniu, wykorzy-
stane zostały dane prezentowane w zestawieniach list
pięciuset największych przedsiębiorstw w Polsce (Li-
sty 500) publikowanych przez dziennik „Rzeczpospo-
lita” za lata 1999–2004.

Płace i ich zróżnicowanie

analizowanym okresie bardzo wyraźnie spa-
dła skłonność lokujących się na Liście przed-
siębiorstw z udziałem kapitału zagraniczne-

go do ujawniania swoich danych o wynagrodzeniach.
O ile w roku 1999 aż 71% podało informacje pozwa-
lające na określenie poziomu płacy przeciętnej, to
w 2004 r. stanowiły one tylko 46% ich zbiorowości
obecnej wśród pięćsetki.

Utajnianie danych o zarobkach pracowników do-
tyczyło głównie spółek z pełnym udziałem kapitału
zagranicznego. W całym badanym okresie podało je
tylko 50% przedsiębiorstw tej grupy. Wśród spółek,
które nie ujawniły danych o płacach, dominowały spół-
ki handlowe, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Spółki z udziałem zagranicznym relatywnie wyso-
ko opłacają swoich pracowników.

W całym analizowanym okresie w pierwszej pod
względem poziomu przeciętnych zarobków pięćdzie-
siątce udział spółek z kapitałem zagranicznym wyno-
sił ok. 70%. Zdecydowaną większość wśród nich sta-
nowiły spółki z pełnym udziałem kapitału zagranicz-
nego.

W 2004 roku ścisłą czołówkę najlepiej wynagradza-
jących przedsiębiorstw Listy tworzyły głównie przed-
siębiorstwa z kapitałem zagranicznym (tab. 1)1).

W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie
różnic między poziomem średniej płacy w podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego i w przedsiębior-
stwach bez tego udziału. W roku 2004 poziom prze-
ciętnych wynagrodzeń w tych pierwszych był o 27

Wynagrodzenia w spółkach
z udziałem kapitału zagranicznego
w Polsce a ich wyniki ekonomiczne

Hanna Karaszewska, Włodzimierz Karaszewski

– – 6 3 1 DaimlerChrysler Services Leasing sp. z o.o., Warszawa 21 104

– – – 2 Pioneer Pekao lnvestment Management SA GK, Warszawa 15 097

– – – – – Glencore Polska sp. z o.o., Gdańsk 12 743

– – – – – Alfred C. Toepfer International sp. z o.o., Warszawa 12 250

19  20 38 11 6 Siemens sp. z o.o., Warszawa 11 788

– – – 16 8 Bayer sp. z o.o., Warszawa 11 600

– – – – 12 Slovnaft Polska SA, Kraków 11 144

24  22 19 16 13 Renault Polska sp. z o.o., Warszawa 9380

– – – – Canal+ Cyfrowy sp. z o.o., Warszawa 9037

49  33 20 18 15 Škoda Auto Polska SA, Poznań 8978

Tab. 1. Przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym w Polsce o najwyższym poziomie średniej płacy

Źródło: Lista 500 publikowana w latach 2000–2004.

Pozycja na Liście w roku według
poziomu średniej płacy w

latach:
Nazwa przedsiębiorstwa

Średnia płaca
w 2004 roku

(zł)
1999 2000 2001 2002 2003
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punktów procentowych wyższy, podczas gdy w całym
objętym badaniem okresie podmioty z udziałem kapi-
tału zagranicznego wykazywały wysokość średnich
zarobków na poziomie wyższym o ponad 32 pkt. proc.
w stosunku ogółu podmiotów Listy. Daje się przy tym
zauważyć wyraźny związek poziomu płac z zakresem
udziału kapitału zagranicznego. Poziom wynagrodzeń
przeciętnych rośnie wraz ze zmniejszaniem udziału
obcego kapitału. Wyraźna ekspansja płacowa przed-
siębiorstw z mniejszościowym udziałem kapitału za-
granicznego doprowadziła do utrwalenia się ich pozy-
cji lidera płacowego. Natomiast zmiany w poziomie
przeciętnych wynagrodzeń zbiorowości spółek z peł-
nym udziałem zagranicznym usytuował je w roku 2003
na pozycji słabszej od ogółu pięćsetki (tab. 2).

Analizę opartą na średniej płacy istotnie wzboga-
ca badanie rozkładów płac spółek z udziałem zagra-
nicznym i ich zestawienie z analogicznym dla przed-
siębiorstw w pełni krajowych (tab. 4, 5).

O  ile w latach wcześniejszych dla przedsiębiorstw
bez udziału zagranicznego przedział płac, w którym
mieściła się większość podmiotów, wyznaczony był ra-
mami 2–3 tys. zł, to począwszy od roku 2002 w nie-
malże jednakowym stopniu reprezentowany był prze-
dział 2–3 tys. do 3–4 tys. zł. Jeszcze w roku 2003 więk-
szość przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym mie-
ściła się również w przedziale płac 2–4 tys. Już wtedy
jednak ich przedstawicielstwo w tym przedziale było
relatywnie mniej liczne. W rok później niemalże taka
sama co w przedziale płac 2–3 tys. zł, ich zbiorowość
usytuowana była w przedziale 4–5 tys. W przypadku
obu rodzajów podmiotów następuje przesuwanie się
znacznej ich części do wyższych przedziałów płac.
Jednak wciąż jeszcze płace stosunkowo niskie (do 2
tys. zł) są właściwością aż ok. 10% przedsiębiorstw
z wyłącznym kapitałem polskim i trzykrotnie mniej-
szej zbiorowości spółek z udziałem zagranicznym. Za
to w przedziale płac superwysokich (powyżej 8 tys. zł), ,

1999 3221 2801 4006 4412 3871 3698

2000 2853 2600 3494 2870 3501 3750

2001 3105 2668 4083 3785 3958 4534

2002 3307 2818 4099 3213 4330 4629

2003 3369 3341 3846 3319 4172 4796

2004 3228 3075 3918 3366 4501 5147

Tab. 2. Poziom wynagrodzeń przeciętnych w spółkach z udziałem zagranicznym według zakresu
udziału kapitału zagranicznego oraz sektora gospodarki na tle ogółu przedsiębiorstw Listy 500
w latach 1999–2004

P500 – wynagrodzenia przeciętne w przedsiębiorstwach Listy 500
PBK – wynagrodzenia przeciętne w podmiotach bez udziału zagranicznego
PKZ – wynagrodzenia przeciętne w spółkach z kapitałem zagranicznym
PKZP – wynagrodzenia przeciętne w spółkach z pełnym udziałem kapitału zagranicznego
PKZW – wynagrodzenia przeciętne w spółkach z większościowym udziałem kapitału zagranicznego
PKZM – wynagrodzenia przeciętne w spółkach z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego

Źródło: jak w tab. 1.

Wyszczególnienie

Wynagrodzenia przeciętne (w zł)

Przedsię-
biorstwa
Listy 500

(P500)

w tym:

podmioty
bez udziału

kapitału
zagra-

nicznego
(PBK)

spółki
z kapitałem

zagra-
nicznym

(PKZ)

w tym z udziałem zagranicznym:

pełnym
(PKZP)

większo-
ściowym

(PKZW)

mniejszo-
ściowym

(PKZM)

Tab. 3. Relacje wynagrodzeń przeciętnych spółek z udziałem zagranicznym do wynagrodzeń
ogółu przedsiębiorstw Listy 500 w latach 1999–2004

Źródło: jak w tab. 1.

1999 87,0  143,0 124,4 136,9 110,1 120,2 96,6 114,8 92,3

2000 91,1  134,3 122,5 100,6 82,1 122,7 100,2 131,4 107,3

2001  85,9  153,0  131,5  121,9  92,7  127,5  96,9  146,0  111,1

2002  85,2  145,5  124,0  97,2  78,4  130,9  105,6  140,0  112,9

2003 99,2 115,1 114,2  98,5  86,3  123,8  108,5  142,4  124,7

2004  95,3  127,4  121,4  104,3  85,9  139,4  114,9  159,5  131,9

Lata
Relacje (%)

PBK /P500 PKZ/PBK PKZ/P500 PKZP/P500 PKZP/PKZ PKZW/P500 PKZW/PKZ PKZM/P500 PKZM/PKZ
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1999  0,38  19,70  54,55  14,77  6,44  1,89  0,76  0,76  0,38  0,38

2000  –  14,55  47,27  20,91  9,09  4,55  1,82  0,91  0,91

2001  0,99  13,30  42,36  27,59  6,40  5,42  1,48  0,99  0,49  0,99

2002 –  10,63  40,63  32,50  5,63  3,75  4,38  0,63  0,63  1,25

2003 0,65 12,26  32,90  31,61  9,68  6,45  4,52  1,29 – 0,65

2004 –  9,49  31,65  35,44  8,23  6,96  5,70  1,90 –  0,63

Lata
Przedział średniej płacy (w zł)

do 1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000
8001-
10 000

powyżej
10 000

Źródło: jak w tab. 3.

Tab. 5. Rozkład przedsiębiorstw bez udziału kapitału zagranicznego Listy 500 w latach
1999–2004 (w %)

Ogółem

1999 1,48 14,81 19,26 23,70 15,56 8,89 6,67 5,19 2,96 1,48

2000 – 10,06 23,67 25,44 8,88 10,06 5,33 7,69 4,14 4,73

2001 0,75 5,26 21,05 21,80 18,80 9,77 6,02 5,26 6,02 5,26

2002 – 8,78 16,22 20,95 22,97 8,78 6,08 4,05 6,08 6,08

2003 – 6,38 21,28 19,86 18,44 13,48 3,55 4,96 6,38 5,67

2004 – 3,36 27,73 16,81 21,85 10,08 5,04 4,20 5,04 5,88

Z pełnym udziałem kapitału zagranicznego

1999  4,65  11,63  18,60  16,28  9,30  11,63  9,30  13,95  2,33  2,33

2000 –  10,91  20,00  20,00  1,82  9,09  5,45  12,73  9,09  10,91

2001  2,13  8,51  17,02  14,89  10,64  8,51  8,51  6,38  12,77  10,64

2002 –  13,70  19,18  17,81  9,59  8,22  5,48  5,48  10,96  9,59

2003 – 8,14 23,26 17,44 16,28 6,98 4,65 6,98 9,30 6,98

2004 5,33 30,67 18,67 18,67 6,67 2,67 4,00 4,00 9,33 5,33

Z większościowym udziałem kapitału zagranicznego

1999 –  12,70  20,63  26,98  20,63  9,52  4,76  1,59  3,17 – 

2000 –  9,09  24,68  31,17  14,29  9,09  2,60  6,49  1,30  1,30

2001 –  3,28  21,31  29,51  26,23  11,48  4,92  1,64  1,64 – 

2002 –  1,79  14,29  25,00  41,07  7,14  7,14  1,79 –  1,79

2003 –  2,50  15,00  27,50  25,00  20,00  2,50  2,50  2,50  2,50

2004 – –  18,18  15,15  33,33  15,15  9,09  6,06  3,03 – 

Z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego

1999 –  24,14  17,24  27,59  13,79  3,45  6,90 –  3,45  3,45

2000 –  10,81  27,03  21,62  8,11  13,51  10,81  2,70  2,70  2,70

2001 –  4,17  29,17  16,67  16,67  8,33  4,17  8,33  4,17  8,33

2002 – 5,88  5,88  11,76  11,76  11,76  11,76  8,82  17,65  14,71

2003 –  6,67  26,67  13,33  13,33  33,33 – – –  6,67

2004 – –  36,36  9,09  9,09  18,18  9,09 –  18,18 – 

Tab. 4. Rozkład spółek z udziałem zagranicznym według poziomu średniej płacy w latach 1999–
2004 z uwzględnieniem udziału kapitału zagranicznego (w %)

Lata
Przedział średniej płacy (w zł)

do 1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000
8001-
10 000

powyżej
10 000

Źródło: jak w tab. 3.
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w którym w latach 2003–2004 znajdowało się tylko
jedno przedsiębiorstwo bez kapitału zagranicznego, re-
prezentacja podmiotów z udziałem zagranicznym sta-
nowi 11% ich zbiorowości na Liście.

Porównanie rozkładu płac dla przedsiębiorstw bez
udziału zagranicznego z analogicznym dla przedsię-
biorstw z udziałem kapitału zagranicznego wskazuje
na zdecydowanie większą dywersyfikację płac w tych
drugich (stopień koncentracji2) podmiotów z udziałem
zagranicznym wokół poziomu średniej płacy wynosił
w 2004 roku 42%, podczas gdy ten sam dla przedsię-
biorstw bez takiego udziału – 55%).

Zajęcie przez spółki z dominującym we własności
kapitałem polskim pozycji lidera w rankingu opartym
na średniej płacy odbyło się w sytuacji narastającej dy-
wersyfikacji średnich płac. Właściwością tej zbiorowości
podmiotów jest najniższy stopień ich koncentracji wokół
poziomu średniej płacy. W 20023) przedział płac zbliżo-
ny do przeciętnej był reprezentowany przez 23,5-proc.
jej przedstawicielstwo, podczas gdy spółek z większościo-
wym udziałem zagranicznym było prawie trzy razy tyle.
Jednocześnie miał miejsce proces przesuwania znacz-
nej części przedsiębiorstw z mniejszościowym udziałem
zagranicznym do przedziałów płacowych reprezentują-
cych wyższy ich poziom (o ile w roku 1999 w przedziale
o płacach wyższych aniżeli zbliżony do średniej sytuowało
się jedynie 17,3% takich firm, trzy lata później było ich
aż 64,7%). Duże zdywersyfikowanie zarobków charak-
teryzuje również spółki z pełnym udziałem zagranicz-
nym. W całym analizowanym okresie wśród ogółu pod-
miotów z udziałem zagranicznym właśnie te posiadały
stosunkowo największą reprezentację w przedziale płac
stosunkowo niskich i (z wyjątkiem roku 2002) także
w przedziale płac superwysokich.

Reasumując, spośród ogółu podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego spółki z mniejszościowym
udziałem zagranicznym wyróżnia:
� najsilniejsza ekspansja płacowa, której efektem jest
osiągnięcie pozycji lidera płacowego;
� przechodzenie rozkładów płac od prawostronnej do
lewostronnej asymetrii.

Spółki z większościowym udziałem kapitału zagra-
nicznego cechuje:
� pozycja środkowa pod względem poziomu średnich
zarobków;
� najbardziej wyrównane poziomy płac.

Natomiast spółki z pełnym udziałem zagranicznym
charakteryzuje:
� wyraźnie zróżnicowana dynamika płac w poszcze-
gólnych latach i utrata pozycji lidera płacowego,
� płace silnie zróżnicowane, przy słabnącej lewostron-
nej asymetrii rozkładu płac do roku 2003 oraz z wy-
raźnie prawostronną asymetrią w roku 2004.

Związki płac z wynikami ekonomicznymi
i inwestowaniem

rawidłowości w dziedzinie kształtowania się
wydajności pracy, wyników finansowych ze-
stawione z wynikami analizy kształtowania

się płac:
� uzasadniają wyższe płace w całej zbiorowości spó-
łek z udziałem zagranicznym niż w podmiotach bez
jego udziału;

� wskazują na ostrożność spółek z udziałem zagra-
nicznym w przenoszeniu wyników gospodarowania na
płace (dystans dzielący podmioty z udziałem zagra-
nicznym od przedsiębiorstw bez udziału zagraniczne-
go pod względem poziomu wydajności pracy i wyni-
ków finansowych jest znacznie większy aniżeli różni-
ce w poziomach płac);
� wydają się wskazywać na słabość związku wydaj-
ności pracy i wyników finansowych z płacami w spół-
kach z udziałem kapitału zagranicznego.

Aby potwierdzić ostatnią z wymienionych tez prze-
prowadzono analizę korelacji płac, wydajności pracy,
wyników finansowych oraz poziomu intensywności
inwestowania określonego jako relacja wartości inwe-
stycji do przychodów z całokształtu (wskaźniki inwe-
stowania), wykorzystując współczynnik korelacji wie-
lorakiej. Świadomość ograniczeń tej miary każe w spo-
sób oczywisty interpretować uzyskane wyniki z nale-
żytą ostrożnością.

Dane zaprezentowane w tabeli 6 wskazują na mało
istotne różnice w stopniu powiązania analizowanych
kategorii między ogółem podmiotów pięćsetki a pod-
miotami z udziałem kapitału zagranicznego4). Najsil-
niejszy pozostaje przy tym związek płac z wydajno-
ścią pracy. Siła związku, zwłaszcza w podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego, rośnie, przy czym
tendencja ta jest najbardziej widoczna w podmiotach
z udziałem większościowym. Korelacja między płaca-
mi a wynikami finansowymi, choć wciąż niewysoka,
również wzrasta, zwłaszcza w tych właśnie podmio-
tach. Występuje w zasadzie brak powiązania między
płacami a wskaźnikiem inwestowania Wprawdzie nie-
wielka ujemna wartość współczynnika korelacji w la-
tach 2002–2003 mogłaby sugerować, że wysokie płace
stały się czynnikiem ograniczeń inwestycyjnych, jed-
nak przyjęcie takiej interpretacji wyniku – wobec pod-
niesionej kwestii metodyki pomiaru – może budzić
wątpliwość.

Interesujący jest przy tym przypadek spółek
z mniejszościowym udziałem zagranicznym. Zajęciu
w roku 2000 przez nie pozycji lidera w rankingu opar-
tym na średniej płacy towarzyszyła bardzo słaba ko-
relacja między płacami a wydajnością pracy i wyni-
kiem finansowym (związek płac z wynikiem finanso-
wym był tu najsłabszy spośród wyodrębnionych zbio-
rowości, przy czym w roku 2001 wskazywał na dużą
odwrotną zależność). Duża dodatnia korelacja między
płacami a wskaźnikiem inwestowania w roku 2000
(w którym, przypomnijmy, bardzo dynamiczny wzrost
wynagrodzeń doprowadził do zajęcia przez nie pozycji
lidera płacowego), może sugerować, że nie zawsze wy-
nagrodzenia i ich kształtowanie jest uargumentowa-
niem decyzji o inwestowaniu.

Wnioski

przedsiębiorstwach z udziałem kapitału za-
granicznego płace są relatywnie wysokie.
Wyższemu poziomowi płac przeciętnych to-

warzyszy jednak ich większe zróżnicowanie.
Tendencje zmian w płacach w przekroju według

zakresu udziału kapitału zagranicznego wskazują na
odwrotny związek skali partycypacji z wysokością płac.
Najwyższym poziomem płac charakteryzują się spół- ,
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ki z mniejszościowym udziałem zagranicznym, stra-
tegia „solidnego środka” pozostaje właściwa podmio-
tom z udziałem większościowym, w „ogonie płaco-
wym” sytuują się spółki w pełni zagraniczne. Lokują-
ce się na obrzeżach grupy charakteryzuje bardzo duży
poziom zdywersyfikowania zarobków.

Badanie siły związków płac, wydajności pracy, jak
i wyników finansowych nie daje podstawy do jedno-
znacznych ocen. Wyraźny wzrost współczynników
korelacji płac z wydajnością pracy może sugerować,
że spółki z udziałem zagranicznym, w tym głównie
z udziałem większościowym podejmują działania ukie-
runkowane na tworzenie proefektywnościowych sys-
temów wynagradzania. Przypadek firm z mniejszo-
ściowym udziałem kapitału zagranicznego tezy tej nie
potwierdza.

Najniższa skłonność do inwestowania spółek
z pełnym udziałem kapitału zagranicznego współist-
niejąca z najniższymi płacami w analizowanej zbioro-
wości i stosunkowo wysokimi wynikami gospodaro-
wania wydaje się raz jeszcze potwierdzać transfer zy-
sków za granicę.

dr hab. Hanna Karaszewska
prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PRZYPISY
1) Nie podali swoich danych o płacach liderzy z lat poprzed-

nich, m.in. Elektrim-Volt SA, Europol Gaz.

2) Jeśli przyjąć jako zbliżony do średniej przedział płac prze-
ciętnych stanowiących jej 75–125%, to dla spółek z udzia-
łem zagranicznym wyznaczy ją określony ramami 2,9–4,9
tys. zł, zaś dla podmiotów bez udziału zagranicznego 2,3–
3,8 tys. zł.

3) Od roku 2003 istotnie zmniejsza się przedstawicielstwo
podmiotów z mniejszościowym udziałem kapitału zagra-
nicznego. Znacznie zmniejszyła się również ich skłonność
do ujawniania danych o płacach. Obecność 15, które takie
informacje podały w 2003 roku ( wobec ponad 30 w roku
poprzednim) oraz 11 w 2004, sprawia, że wnioskowanie
dla tego okresu byłoby obarczone dużym prawdopodobień-
stwem popełnienia błędu.

4) Wniosek ten nie dotyczy korelacji płac z wydajnością pra-
cy w latach 2002–2003.

Summary
One of the primary conditions of the knowledge objective
presentation in the area of payments in companies with the
participation of foreign capital is the statistical data availa-
bility. The 500 List that has been published since 1998 by
the „Rzeczpospolita” newspaper is one of the few sources of
information on the payment levels in these companies. The
benefit of using this source of knowledge is the possibility of
observing the payments sphere under specific conditions.
The article presents the shaping of payment levels in com-
panies with the participation of foreign capital as compared
with the companies from the 500 List. Also, the outcome of
the analysis of the relation of payment levels with work effi-
ciency, financial results and investment has been shown.

Współczynnik korelacji między wydajnością pracy a płacami

1999 0,27 0,40 0,5 0,19 0,64

2000 0,32 0,40 0,41 0,34 0,37

2001 0,38 0,45 0,45 0,46 0,72

2002 0,47 0,50 0,38 0,83 0,42

2003 0,49 0,63 0,48 0,90 0,74

2004 0,45 0,70 0,75 0,88 0,14

Współczynnik korelacji między wynikiem finansowym a płacami

1999 0,23 0,38 0,44 0,39 0,18

2000 0,28 0,43 0,42 0,55 0,37

2001 0,27 0,26 0,71 0,36 -0,67

2002 0,38 0,34 0,33 0,41 0,59

2003 0,53 0,52 0,41 0,68 0,9

2004 0,54 0,55 0,56 0,58 0,56

Współczynnik korelacji między wskaźnikiem inwestowania a płacami

1999 0,13 0,22 0,16 0,13 0,33

2000 0,18 0,19 -0,24 -0,06 0,71

2001 0,07 0,02 0,10 0,15 -0,08

2002 -0,06 -0,04 -0,16 0,14 0,04

2003 -0,08 -0,21 -0,28 -0,02 -0,2

2004 0,15 0,13 0,12 0,41 0,11

Tab. 6. Współzależność między wynikiem finansowym oraz wydajnością pracy i płacami w spółkach
z udziałem zagranicznym na tle ogółu podmiotów gospodarczych Listy 500 w latach 1999–2004

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa Listy 500

Ogółem
Spółki z udziałem zagranicznym

Razem
w tym: z udziałem:

pełnym większościowym mniejszościowym

Źródło: jak w tab. 1.
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Wstęp

zrost efektów ekonomiczno-społecznych go-
spodarki polskiej, oczekiwany w wyniku
transformacji ustrojowej, zależy głównie od

5 procesów:
� prywatyzacji, a więc zmiany formy własności ma-
jątku,
� demonopolizacji i unowocześnienia struktury go-
spodarki,
� budowy nowych instytucji rynku i zmiany zakresu
oraz sposobu ich działania,
� zmiany mentalności społeczeństwa (przedsiębior-
czość, system norm i wartości),
� sprawności zarządzania w skali mikro i makro.

Pierwszy i drugi warunek został w znacznym stop-
niu spełniony, choć ocena tempa, form rozwoju i efek-
tywności prywatyzacji nie jest jednoznacznie pozytyw-
na. Zakres zmiany własności ze społecznej na prywatną
zależał od przyjętego typu gospodarki rynkowej – bliż-
szego anglosaskiemu. Z kolei przekształcenia struk-
turalne są procesem długotrwałym i ciągłym. Ponad-
to transformacja gospodarki jest elementem globali-
zacji i występuje tutaj wzajemna interakcja co do skut-
ków. Natomiast w odniesieniu do trzech kolejnych
procesów pozostaje wiele do życzenia w aspekcie ilo-
ściowo-jakościowym. Niewielki poziom ich zmian osła-
bia bodźce wynikające z prywatyzacji i demonopoliza-
cji i zmniejsza efektywność ekonomiczno-społeczną go-
spodarowania. Stanowi to barierę wdrożenia teoretycz-
nych modeli gron firm w Polsce.

Tymczasem w literaturze dawno udokumentowa-
no, że rozwój regionów narodowych z zastosowaniem
modeli gron firm stwarza możliwości łagodzenia
sprzeczności między wzrostem konkurencyjności firm
a oczekiwaniami społecznymi środowisk lokalnych.
Ponieważ Polska jest krajem bardzo zróżnicowanym,
m.in. pod względem wyżej wymienionych procesów,
więc nie można wykluczyć występowania na jej teryto-
rium pozytywnych wzorców kształtowania się gron firm
i ich wpływu na region. Wystarczającą przesłanką może
być występowanie tzw. firmy przedsiębiorczej, zapra-
szającej BIZ, która rozwija zdolności wytwórcze, wdra-
ża nowe technologie i rekonstruuje rynek (Best, 2001,
s. 70). Wymusza ona tworzenie się zaplecza dostaw-
czo-odbiorczego oraz środowiska biznesu. Wpływa to
na przyciąganie nowych inwestorów, tworzenie nowych
firm konkurencyjnych, ale też współpracujących. Po-

przez wzrost efektywności gospodarowania kształtuje
się lokalna przewaga konkurencyjna regionu.

Celem pracy jest określenie możliwości tworzenia
lokalnej przewagi konkurencyjnej na przykładzie gro-
na firm szkutniczych w Ostródzie.

Metodyka pracy

literaturze rozumienie kategorii ekonomicz-
nej grona firm nie jest jednoznaczne. Naj-
mniej prawidłowe jest stosowanie jej zamien-

nie z pojęciem sieci firm lub dystryktu przemysłowe-
go, czy skupiska firm. W niniejszej pracy przyjęto, że
grono firm jest rozumiane w znaczeniu przyjmowa-
nym przez M.E. Portera (Porter 2001, s. 246). Studia
literaturowe wykonane przez autorkę niniejszej pra-
cy (Skawińska 2006, Cygler 2002, s. 151, Rosińska
2005, s. 248) pozwalają na stwierdzenie, że grona firm
stanowią tylko jedną z wielu istniejących form struk-
tur sieciowych przedsiębiorstw, a ich szczególną cechą
jest skupienie w określonym środowisku lokalnym.

W realizacji celu pracy zastosowano metodę anali-
zy powiązań firmy produkcyjnej Ostróda Yacht z jej
najbliższym otoczeniem. Jej podstawą były wywiady
przeprowadzane z menedżerami firm konkurencyj-
nych oraz znajdującymi się w sferze zaopatrzenia
i zbytu.

Konkurencyjną przewagę lokalną odzwierciedla
pośrednio poziom aktywności gospodarczej. Za jej
mierniki przyjęto liczbę firm, rozmiar produkcji oraz
zatrudnienia.

Grono firm szkutniczych w Ostródzie

procesie transformacji gospodarki polskiej
w 1994 r. przekształcono Ostródzkie Zakła-
dy Szkutniczo-Drzewne w spółkę Ostróda

Yacht Stoczni Północnej w Gdyni. W 1998 r. uzyska-
no certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w Pol-
skim Rejestrze Statków i Germanische Lloyd. Przed-
siębiorstwo w Ostródzie miało długoletnią, dobrą
współpracę handlową z odbiorcami na rynku Europy
Zachodniej, a technologiczną – szczególnie z firmą
Chantiers Jeanneau SA, która w 2002 r. objęła w 100%
udziały w ostródzkiej spółce.

W prezentowanej firmie eksport stanowi 99% pro-
dukcji. Główne jego kierunki to kraje europejskie:
Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Anglia i kraje

Wpływ grona firm szkutniczych
na tworzenie lokalnej
przewagi konkurencyjnej

Eulalia Skawińska

,



32 przegląd

skandynawskie. Na rynku krajowym popyt na produk-
ty spółki wykazują służby portowe, policja, przedsię-
biorstwa żeglugowe i turystyczne. Udział firmy w ryn-
ku krajowym jest mały. Konkurencję stanowią pro-
ducenci łódek zaliczanych do MŚP. Charakteryzowa-
na firma jest konkurencyjna na rynkach zagranicz-
nych. Dorównuje bowiem jakością i poziomem tech-
nologii producentom zachodnim, natomiast koszty są
znacznie niższe. Jej wartość sprzedaży w roku 2004/
2005 wyniosła ok. 100 mln PLN. Wielkości ekonomicz-
ne, takie jak: przychody, zysk, wydajność, produktyw-
ność środków trwałych w latach 2002–2005 wykazują
dużą dynamikę wzrostu. Strukturę produkcji obecnie
kształtują 22 modele łodzi motorowych. Zrezygnowa-
no z wytwarzania łodzi żaglowych. Ostatni hit firmy
to łódź „Merry Fisher 656” – przeznaczona dla węd-
karzy w Europie.

Wejście Polski do UE uprościło i ułatwiło wiele
procedur biznesowych (np. rozliczenia finansowe)
i kontakty z klientami zagranicznymi. Firma jest przy-
jazna dla środowiska. Nie funkcjonuje w Mazurskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Korzysta więc tylko
z ulgi w podatku gminnym od nieruchomości. Wyge-
nerowany zysk netto jest przeznaczony na inwestycje
nie tylko odtworzeniowe, ale i nowe. W 2005 r. rozpo-
częto budowę dużego centrum logistyczno-magazyno-
wego w związku z sezonowością sprzedaży. Jego re-
alizacja w 2006 r. wpłynie na poprawę obsługi klienta
i wzrost zatrudnienia. Obecnie firma zatrudnia 452
osoby (w 1998 r. – 140 osób).

Działalność firmy Ostróda Yacht jest integralnie
wkomponowana w realizację funkcji powiatu ostródz-
kiego; są to: rekreacyjna, turystyczna, żywnościowa
i usługowa. Wykonywaniu tych funkcji sprzyja ko-
rzystne położenie Ostródy na szlaku ważnych połą-
czeń komunikacyjnych.

W powiecie ostródzkim dzięki doświadczeniu, tra-
dycji, wiedzy i umiejętnościom powstają inne MŚP
produkujące łodzie, z którymi firma Ostróda Yacht
konkuruje i współpracuje (rysunek). Współpraca obej-
muje też inne firmy z otoczenia. Wpływa to na kształ-
towanie się grona turystycznego i żywnościowego.
Tworzy się regionalny wzorzec biznesu i stopniowo
powstaje lokalna przewaga konkurencyjna.

Wpływ grona firm szkutniczych na
aktywność gospodarczą regionu

marcu 2006 r. przeprowadzono badanie o cha-
rakterze jakościowym z 18 podmiotami zlo-
kalizowanymi w powiecie ostródzkim, kon-

kurującymi i współdziałającymi z firmą Ostróda Yacht.
Dotyczyło ono roli szkutniczego grona firm w aktywi-
zacji środowiska lokalnego. Podstawą tego badania był
kwestionariusz ankiety zawierający pytania otwarte
i zamknięte. Dobór zbiorowości próbnej był celowy.
Kryterium doboru jednostek stanowiło pozytywne na-
stawienie (wyrażenie zgody) na współpracę respon-
denta z moderatorem podczas wywiadu w zakresie
udzielania informacji. Respondentem był właściciel,

a w przypadku przedsiębiorstwa pań-
stwowego – dyrektor.

Formularz (scenariusz pytań) ankie-
ty składał się z pięciu części merytorycz-
nych i metryczki firmy respondenta.
Pierwsza jej część dotyczyła charaktery-
styki działalności firmy i zawierała 10
pytań (m.in. o obrotach handlowych, sy-
tuacji finansowej, technologii, funkcji re-
alizowanych z firmą Ostróda Yacht). Dru-
ga część obejmowała 5 pytań odnośnie do
zakresu, formy i warunków współdziała-
nia badanego podmiotu z firmą Ostróda
Yacht oraz z innymi na rynku, a także
z organizacjami branżowymi. W trzeciej
części zawarto 8 pytań umożliwiających
ocenę środowiska lokalnego, tj. instytu-
cji, uczelni, organizacji samorządowych
i państwowych oraz firmy Ostróda Yacht
z punktu widzenia wpływu na aktywiza-
cję regionu. Odpowiedzi na pytania za-
mieszczone w czwartej części miały wska-
zać bariery rozwoju firmy respondenta,
a w piątej części determinanty kształtu-
jące jej perspektywy działania i oczekiwa-
ne korzyści ze współpracy z firmą Ostró-
da Yacht. Poniżej przedstawiono wyniki
tych badań.

Zbiorowość próbna objęła 14 firm mi-
kro i 4 MŚP z powiatu ostródzkiego.
Przedmiot ich działalności obejmował
głównie produkcję (15 firm), w tym
w trzech jednostkach również usługi pro-
dukcyjne, a w jednym handel. Trzy pozo-

Rys. Ostródzkie grono szkutnicze – model biznesu
Źródło: opracowanie własne.
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stałe podmioty określiły swój przedmiot jako działal-
ność produkcyjno-usługową. Pod względem okresu
funkcjonowania firm dominuje dłuższy okres (ponad
20-letni). Tylko 8 spośród badanych jednostek istnie-
je do 12 lat, w tym 5 firm do 5 lat. Są to podmioty
prywatne z kapitałem krajowym i jedna państwowa.
Pod względem formy prawnej w 11 przypadkach to
osoba fizyczna prowadząca działalność, w pięciu – spół-
ka handlowa, a w dwóch spółka cywilna. Firmy zwią-
zane są głównie z regionem ostródzkim, a tylko kilka
z nich eksportowało swoje wyroby. W 2005 r. w ośmiu
firmach eksport wynosił do 5% sprzedaży ogółem, acz-
kolwiek w kilku nawet powyżej 70%, choć niemal
wszystkie internacjonalizują swoją działalność. Udział
importu w zakupach wystąpił tylko w 8 podmiotach
i był zróżnicowany; wynosił od 10% do 75%. Podmio-
ty badane opierają swoją działalność na technologiach
krajowych. Tylko 2 firmy wskazały na technologie
zagraniczne wykorzystywane w produkcji. Ocena fi-
nansowa firm jest też zróżnicowana. Ale tylko jeden
respondent wskazał na wynik ujemny. Pozostałe za
ostatnie 2 lata podkreśliły polepszenie wyników sprze-
daży i zysku (7 firm), ich stabilność (2) lub nieznacz-
ne pogorszenie (5 firm).

Taka charakterystyka podmiotów współpracują-
cych z firmą Ostróda Yacht wskazuje na różnorodność
cech, ale też stwarza oczekiwania dobrej realizacji celu
badania na temat ich roli w aktywizacji regionu. Istot-
ne stają się więc odpowiedzi na pytanie, jakie warun-
ki wpłynęły na podjęcie działalności firmy w tej loka-
lizacji. Spośród różnych 7 wariantów możliwych do
podkreślenia przez respondentów, przeważają wska-
zania lokalnego rynku zbytu (12), dobre relacje z do-
stawcami i odbiorcami (8) oraz podaż i cena siły robo-
czej (4 wskazania). Kwalifikacje pracowników oraz
dobra opinia o lokalnym środowisku zostały wskaza-
ne tylko raz. Opinia ta w zakresie współpracy znajdu-
je potwierdzenie w przedmiocie współpracy. Dotyczy
ona głównie produkcji. Ponadto w 3 przypadkach
wskazano na marketing jako sferę współpracy, w 5 na
dystrybucję, 2 – wspólne zakupy i w 1 – wystawien-
nictwo. Wszystkie jednostki współpracują z dostaw-
cami i odbiorcami na poziomie intensywnym (skala
ocen 0–5), a tylko 6 z konkurentami i to na pozio-
mie najniższym (1,2 pkt). Współpraca ta ma charak-
ter głównie nieformalny. Ale siedmiu respondentów
podkreślało również formalny jej charakter poprzez
umowę. Wszyscy respondenci wskazali, że o tej współ-
pracy decyduje zaufanie oraz rzetelność. Ponadto w 3
przypadkach podkreślano wzajemną inspirację i zro-
zumienie.

W wyniku tej współpracy realizowane są określo-
ne funkcje w regionie. Według wskazań responden-
tów są to: wzajemne korzyści, partnerstwo, współza-
leżność zasobów, podnoszenie poziomu organizacji
i kwalifikacji oraz wiedzy.

Pogłębiając problem współpracy z punktu widze-
nia oceny firmy Ostróda Yacht zapytano, czy tworzy
ona lokalne więzi uprzywilejowane z partnerami.
W odpowiedzi 14 wskazań pozytywnych dotyczyło do-
stawców, 4 odbiorców i 2 bezpośrednich relacji part-
nerskich (grylowanie, biesiadowanie). Dalej pytano
o skutki działania tej firmy dla otoczenia w 4 sferach:
gospodarka, środowisko naturalne, jakość życia, dzia-

łalność społeczno-kulturalna. Uzyskano odpowiedzi
pozytywne przede wszystkim w sferze gospodarczej
i środowiska naturalnego. Ale i w pozostałych często-
tliwość wskazań była wysoka. Logiczne jest więc, że
na pytanie – czy istnieje potrzeba integrowania śro-
dowiska wokół firmy Ostróda Yacht – 70% responden-
tów odpowiedziało „tak”.

Ocena środowiska lokalnego przez respondentów
nie wypadła najlepiej. Na pytanie, czy władza lokal-
na (gminna i powiatowa) wspiera działalność fir-
my, np. poprzez inicjatywy inwestorskie, sponsoring,
ulgi podatkowe itp., aż 15 odpowiedzi było negatyw-
nych. W ocenie z kolei samorządów lokalnych na py-
tanie, czy organizują one szkolenia, misje gospodar-
cze, przekazują informacje o nowościach technicznych
i rynkowych itp. uzyskano tylko 4 odpowiedzi pozy-
tywne. W dalszej ocenie współpracy z otoczeniem lo-
kalnym bliższym i dalszym poproszono o wskazanie
instytucji, z którą firma respondenta współpracuje.
Okazało się, że tylko 3 z nich współpracują z jedną
z poniżej wymienionych instytucji. Są to Polska Izba
Gospodarcza w Ostródzie i Agencja Rozwoju Regio-
nalnego – oddział w Olsztynie. Ponadto żadna badana
firma nie należy do organizacji branżowych, a tylko 3
współpracują z jednostkami naukowo-badawczymi.
Współpraca ta obejmuje tylko przyjmowanie prakty-
kantów, realizację projektów zleconych, wystawien-
nictwo.

Niekorzystna ocena środowiska lokalnego znala-
zła potwierdzenie w ograniczeniach rozwoju firm.
Główne bariery według częstotliwości wskazań respon-
dentów stanowią bowiem: nasilająca się konkurencja
na rynku, bariery fiskalno-finansowa i kosztowa
(wzrost cen surowców, mediów) i brak wsparcia ze
strony władz regionu.

Mimo istniejących barier wszyscy respondenci de-
klarują chęć utrzymania przedmiotu działalności
w przyszłości. Oczekują oni jednak ze strony polityki
regionalnej ułatwień w dostępie do źródeł finansowa-
nia, informacji, w doradztwie i promocji. Od polityki
makroekonomicznej spodziewają się zmniejszenia
obciążeń fiskalnych (17 wskazań), wsparcia eksportu
(5 wskazań) i doradztwa (5 wskazań). Ze współpracy
z firmą Ostróda Yacht oczekują (według kolejności
częstotliwości wskazań):
� wzrostu zamówień i rozwoju swojej firmy,
� tworzenia nowych miejsc pracy,
� podniesienia poziomu technicznego swojej firmy
do europejskiego,
� zwiększenia atrakcyjności i jakości wyrobów.

Podsumowując wyniki badań empirycznych firm
szkutniczych należy stwierdzić, że ich grono tworzy
lokalną przewagę konkurencyjną, aczkolwiek powoli,
a to z powodu niskiej jakości środowiska lokalnego.
Charakteryzuje je słaba intensywność więzi współpra-
cy. Ale wykazuje ono zdolność do kreowania nowych
miejsc pracy. Jest jednak stosunkowo wąskie pod
względem powiązań sektorowych (tylko usługi, prze-
mysł i żywność) i średnio innowacyjne (podwykonaw-
czo-dystrybucyjne). Z punktu widzenia stadium roz-
woju znajduje się ono w fazie wzrostu. Wykorzystując
ekonomikę lokalizacji, wiedzę, umiejętności i doświad-
czenie tworzy się regionalny wzorzec biznesu. Główną
w nim rolę odgrywa firma przedsiębiorcza Ostróda ,



34 przegląd

Yacht, która zapraszając BIZ spowodowała zmianę
lokalnego systemu produkcji.

Dynamiczny rozwój lokalny według G. Becattinie-
go sprowadza się do współistnienia czterech procesów:
a) stabilnego powiązania z jądrem potrzeb, na pod-
stawie którego powstał ten rozwój, z odpowiednimi
modyfikacjami bazy produkcyjnej,
b) ciągłej konstrukcji i rekonstrukcji instytucji w sto-
sunku do potrzeb,
c) przekształcania wartości w taki sposób, aby były
spójne z „a” i „b”,
d) reprodukcji naturalnych warunków typowych dla
danego miejsca (Becattini 2004).

Wypływa stąd wniosek, że najistotniejsza dla sku-
tecznego wdrożenia modelu gron firm jest wiedza
o jego specyfice indywidualnej. Pierwszym warun-
kiem aktywizacji regionu są zmiany w sferze regu-
lacji pozarynkowej. Instytucje, które są jej skład-
nikiem, muszą mieć charakter ewolucyjny, aby nie
hamować procesu innowacyjnego. Spełniają one
swoją rolę pozytywnie, gdy redukują niepewność po-
przez dostarczanie informacji, łagodzą konflikty
i wspierają współpracę oraz kreują bodźce (Lagnevik
2004). Są one elementem środowiska lokalnego, któ-
re powinno być impulsem dla wzrostu aktywności
i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw (Simon
1999, s. 135).

Zakończenie

ozwój rewitalizowanych gron firm przemy-
słowych w Polsce ma charakter zindywidu-
alizowany i prezentuje różny wzorzec więzi.

Wśród firm szkutniczych występują związki i relacje
długotrwale, oparte na specjalizacji, wymianie part-
nerskiej i dużej złożoności kontaktów wielostronnych
oraz interakcji. Jest tam wzajemna adaptacja zasobów
do tworzenia potencjału konkurencyjności. Przybywa
firm, miejsc pracy, nowych technologii, produkcji
i zysku. Grono tych firm kształtuje lokalną przewagę
konkurencyjną. Aczkolwiek dzieje się to bardzo po-
woli z uwagi na brak wsparcia ze strony środowiska
lokalnego. Do czynników sukcesu tego grona o cha-
rakterze endogenicznym należy zaliczyć:
� zaproszenie przez firmę przedsiębiorczą Ostróda
Yacht kapitału zagranicznego w celu pozyskania no-
wych rynków zbytu i technologii,
� oparcie strategii rozwoju na zasobach lokalnych
i funkcjach regionu jako silnych stronach oraz eks-
porcie i imporcie jako szansach,
� rozwijanie między firmami związków opartych na
zaufaniu i współpracy.

Na tle prowadzonych rozważań nasuwają się trzy
istotne pytania do dyskusji i dalszych badań. Pierw-
sze dotyczy wskaźników jakości środowiska w świetle
teorii transformacji systemowej państw postsocjali-
stycznych i teorii M.E. Portera. Drugie, to pytanie
o minimalny próg efektywności instytucji i organiza-
cji lokalnych w niezbędnym procesie aktywizacji go-
spodarczej Polski. Trzecie, czy formy własnościowe
w regionie są satysfakcjonujące z uwagi na istniejącą
efektywność gospodarowania firm i w jakim kierun-
ku przewidują one ewentualne zmiany struktur orga-
nizacyjno-własnościowych? Odpowiedź na te pytania

dostarczy nam pewnej wiedzy na temat wzrostu kon-
kurencyjności regionów.

prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska
Zakład Nauk Ekonomicznych

Instytut Inżynierii Zarządzania
Wydział Informatyki i Zarządzania

Politechnika Poznańska

Pracę wykonano ze środków na badania statutowe IIZ
PP w 2006 r. nr 92 – 4/2/06 – DS.
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Summary

A model for development of regions and firms is being
searched for, which implementation would create opportu-
nities for competitiveness growth and would also enable eas-
ing of conflicts between realization of enterprise economic
goals and socio-economic local environment.
The aim of this article is to outline the opportunities to cre-
ate local competitive advantage in case of boat-makers.
The research based on a questionnaire containing both open
and closed questions indicated that among boat-making com-
panies there exist long-term relations based on specializa-
tion, partner trade and complex multi-party contracts and
interactions. The key endogenic success factors of this clus-
ter were described.
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Wprowadzenie

iekawym, a zarazem stosunkowo mało zna-
nym sposobem finansowania inwestycji
w Polsce jest project finance. Definicję tego

sposobu finansowania inwestycji przedstawili m.in.
P.K. Nevit i F. Fabozzi, określając project finance jako
„finansowanie specyficznej jednostki ekonomicznej
opartej na zasadzie, że podstawowym akceptowanym
przez kredytodawcę źródłem spłaty kredytu jest nad-
wyżka finansowa (cash flow) generowana przez tę jed-
nostkę, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek po-
siadany (wytworzony) przez tę jednostkę ekono-
miczną”*).

W energetyce finansowanie i realizację inwestycji
na zasadach project finance oferują firmy ESCO (Ener-
gy Service/Saving Company). Inwestycje spłacane są
z uzyskanych oszczędności zużycia lub kosztów wy-
tworzenia energii. Firma ESCO inwestuje swoje środki
finansowe w majątek klienta poprzez wykonanie in-
westycji związanych z obniżeniem zużycia i/lub kosz-
tu wytworzenia energii. Ta metoda finansowania in-
westycji nie wymaga od przedsiębiorstw ciepłowni-
czych angażowania kapitału własnego lub wymaga-
nia kapitałowe są nieznaczne. Dodatkową zaletą tej
metody finansowania i realizacji inwestycji jest kom-
pleksowość obsługi klienta. Firmy ESCO często za-
pewniają źródła finansowania inwestycji, doradztwo
techniczne, realizację inwestycji oraz serwis. Istotny
jest także fakt przejmowania przez firmę ESCO ryzy-
ka technicznego i w pewnym stopniu finansowego,
towarzyszącego inwestycji. Natomiast niewątpliwą
wadą tej metody jest czasochłonne negocjowanie wa-
runków umowy.

Założenia projektu unowocześnienia
systemu zaopatrzenia w energię cieplną
obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej

yzyko towarzyszące inwestycjom realizowa-
nym na zasadach project finance w polskiej
energetyce cieplnej przedstawiono na przy-

kładzie projektu unowocześnienia systemu zaopatrze-
nia w energię cieplną obiektów Spółdzielni Mieszka-
niowej realizowanego metodą project finance.

Dane analizowanego projektu pochodzą z firmy
typu ESCO (dostawca), której nazwy – ze względu na
konieczność zachowania tajemnicy – nie podano. Fir-
ma ta zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji
energooszczędnych na zasadach project finance w pol-
skiej energetyce cieplnej.

Dane ogólne
Przedmiotem analizowanego projektu jest przepro-

wadzenie inwestycji mających na celu unowocześnie-
nie systemu zaopatrzenia w ciepło obiektów Spółdziel-
ni Mieszkaniowej (odbiorca) na zasadzie project finan-
ce. Kompleksowa obsługa inwestycji przez firmę ESCO
oznacza jednego partnera dla całego projektu. Firma
ESCO zapewnia:
� wykonanie wstępnego audytu inwestycji na koszt
własny,
� wykonanie ostatecznego audytu inwestycji na
koszt Spółdzielni Mieszkaniowej,
� realizację inwestycji poprzez zapewnienie źródła
finansowania, wykonawstwo, dobór i montaż urzą-
dzeń,
� wdrożenie nowych lub restrukturyzacja istnieją-
cych obiektów i ich rozruch,
� świadczenie usług serwisowych,
� szkolenie kadry właściciela obiektu,
� kontrolę oszczędności.
Firma ESCO gwarantuje uzyskanie oszczędności.

Dane techniczne
Firma ESCO zobowiązała się do przeprowadzenia

usprawnienia systemu zaopatrzenia w energię cieplną,
wytwarzania oraz dostarczania do zasobów mieszka-
niowych energii cieplnej do celów centralnego ogrze-
wania. Dotychczasowe zapotrzebowanie mocy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w celu ogrzania 205 100 m² po-
wierzchni mieszkalnej wynosiło 19,5 MW. Wykona-
nie inwestycji wstępnie gwarantowało zmniejszenie
zużycia ciepła o około 9%, faktycznie uzyskano 11%.
Wartość inwestycji wynosiła 97 500 000 PLN. Inwe-
stycję rozpoczęto w drugiej połowie 2003 roku. Umo-
wa na dostawę energii cieplnej zaczęła obowiązywać
w dniu jej podpisania i będzie trwać przez okres 20 lat
po rozpoczęciu dostawy ciepła z tych obiektów. Okres
zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych z uzy-
skanych oszczędności ustalono na 20 lat. Początkowe
koszty inwestycji ponosiła firma ESCO. Tuż przed
zakończeniem fazy realizacji inwestycji poniesione
koszty zrefinansował kredyt bankowy. Spłata kredy-
tu rozpoczęła się w styczniu 2004 roku.

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w ciepło obej-
mowało:
� montaż gazowych i olejowych kotłowni osiedlowych
zwanych automatycznymi centralami cieplnymi,
� modernizację sieci i węzłów ciepłowniczych,
� montaż zaworów termostatycznych oraz zaworów
podpionowych.

Uczestników projektu oraz występujące między
nimi powiązania przedstawiono na rysunku.

Manipulowanie ryzykiem
w project finance

Anna Korombel

,
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Uczestnikami projektu są:
� firma ESCO,
� Spółdzielnia Mieszkaniowa jako odbiorca inwe-
stycji,
� podmiot finansujący inwestycję – bank,
� wykonawca inwestycji odpowiedzialny za jej reali-
zację,
� podmiot zapewniający obsługę i serwis,
� instytucje ubezpieczeniowe,
� Urząd Regulacji Energetyki.

Sposoby reagowania na poszczególne
rodzaje ryzyka

oniżej przedstawiono rodzaje ryzyka wystę-
pujące w analizowanym projekcie wraz z za-
stosowanymi przez strony inwestycji sposo-

bami ich ograniczania. Wskazano również przyjętą
w projekcie alokację ryzyka między uczestnikami in-
westycji.

Ryzyko techniczne

Ryzyko techniczne w analizowanym projekcie jest
stosunkowo duże i związane m.in. z nieukończeniem
inwestycji w zakładanym czasie, przekroczeniem przy-
jętych kosztów inwestycji, wzrostem kosztów eksplo-
atacji, awarią maszyn i urządzeń.

Ryzyko związane z wykonaniem inwestycji zosta-
ło przetransferowane na wykonawcę. Dostawca zobo-
wiązał się do uzyskania pozwolenia na budowę naj-
później 7 miesięcy przed rozpoczęciem dostaw ciepła.
Dużym zabezpieczeniem dla ESCO w tym przypadku
jest długoletnia współpraca z jednym wykonawcą, co
dało pewność jego rzetelności i fachowości. W umo-
wie zawartej między firmą ESCO a wykonawcą, wy-
konawca zobowiązał się do:
� udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonaną inwe-
stycję,
� uiszczenia ustalonej kary w przypadku przekrocze-
nia terminu oddania inwestycji.

Dodatkowo wykonawca ubezpieczył robo-
ty budowlano-montażowe.

Ryzyko związane z zawodnością zainstalo-
wanej technologii zminimalizowano przez wy-
bór znanego producenta urządzeń energoosz-
czędnych, który udzielił na nie rękojmi i gwa-
rancji oraz poprzez wybór sprawdzonych tech-
nologii. Ryzyko wzrostu kosztów obsługi zmi-
nimalizowano przez gruntowne przeszkolenie
grupy pracowników technicznych Spółdzielni.
Ryzyko związane ze świadczeniem usług ser-
wisowych zostało zredukowane do minimum.
Firma ESCO zobowiązała się do zapewnienia
tego typu usług przez swoich pracowników.

Wszystkie urządzenia służące do wytworze-
nia energii cieplnej łącznie z urządzeniami po-
mocniczymi, jak również z instalacją odprowa-
dzania spalin i ciągi kominowe oraz zmoderni-
zowane sieci osiedlowe i urządzenia węzłów
cieplnych należą do dostawcy. Eksploatacja,
konserwacja oraz wszystkie prace remontowe
leżą w zakresie obowiązków dostawcy. Dostaw-
ca zawarł z dostawcą gazu/oleju umowę, zapew-

niającą rozpoczęcie dostaw nie później, niż w ustalo-
nym terminie rozpoczęcia dostawy ciepła.

Projekt został przeprowadzony na zasadzie BOOT,
w związku z tym odbiorca przeniósł na dostawcę pra-
wa własności gruntów oraz własności znajdujących się
na nich zabudowań, w których zainstalowano kotłow-
nie na okres trwania umowy. Natomiast dostawca
zobowiązał się do nieodpłatnego przeniesienia prawa
własności wyżej wymienionych przedmiotów oraz te-
renów, na których zostały wybudowane wolno stojące
kotłownie na odbiorcę po upływie okresu, na jaki zo-
stała zawarta umowa. Odbiorca zobowiązał się, że
ewentualnego zbycia jakiegokolwiek budynku wymie-
nionego w umowie lub części tego budynku doko-
na tylko pod warunkiem, że nabywca wejdzie w cało-
kształt praw i obowiązków wynikających z umowy.
Taki zapis w umowie, wynikający z formuły BOOT,
stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla dostawcy.

Ubezpieczenia budynku (budynków), w których
znajdowały się kotłownie, dokonał odbiorca.

Strony uzgodniły, że dostarczana ilość energii ciepl-
nej będzie określana i rozliczana na podstawie wska-
zań liczników ciepła. Urządzenia pomiarowe podlegają
kontroli i wymianie. Odbiorca może zwrócić się do do-
stawcy z wnioskiem o dokonanie kontroli w razie wąt-
pliwości. Koszt kontroli ponosi odbiorca, jeżeli stwier-
dzone odchylenia będą mieściły się w granicach do-
puszczalnej tolerancji. W przeciwnym przypadku koszt
ponosi dostawca. W przypadku, gdyby wynik kontroli
wykazał odchylenie większe niż dozwolona granica to-
lerancji, wielkość zużycia ciepła zostałaby skorygowa-
na za okres, dla którego wykazano, że wskazania urzą-
dzenia pomiarowego były niewłaściwe. W sytuacji gdy
strony nie doszły do porozumienia odnośnie do okre-
su nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowe-
go, wartości pomiarowe skorygowanoby najwyżej za
ostatnie trzy miesiące przed stwierdzeniem odchyleń,
chyba że odbiorca udowodniłby dłuższy okres niewła-
ściwych wskazań urządzenia pomiarowego.

W razie awarii lub zakłóceń w pracy urządzeń po-
miarowych dostawca wspólnie z odbiorcą ustalą zu-

Rys. Struktura projektu unowocześnienia systemu za-
opatrzenia w ciepło obiektów Spółdzielni Mieszkanio-
wej na zasadzie project finance
Źródło: opracowanie własne.
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życie ciepła na podstawie przeciętnego zużycia w po-
równywanych obiektach w tym samych okresie.

Odpowiedzialność dostawcy.
� Dostawca odpowiada za wszelkie szkody, jakie
powstaną u odbiorcy podczas budowy i eksploatacji
kotłowni, jeżeli ich powstanie zostanie zawinione przez
dostawcę, jego podwykonawców, pracowników lub
służby pomocnicze do wysokości zawartego ubezpie-
czenia od ryzyk działalności gospodarczej.
� Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dosta-
wy energii cieplnej w wypadkach przerw w dostawie
ciepła:
� spowodowanych niezawinioną przez dostawcę
awarią na czas niezbędny do wykonania prac w celu
zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii,
� wprowadzonych stosownie do obowiązujących
z mocy prawa ograniczeń oraz w razie zagrożenia życia
ludzkiego lub mienia.
Dostawca odpowiada tylko za szkody bezpośrednie
spowodowane zawinionymi przez niego lub jego służ-
by pomocnicze przerwami w dostawie ciepła do wyso-
kości zawartego ubezpieczenia od ryzyk działalności
gospodarczej.
� Dostawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpie-
czenia od ryzyk działalności gospodarczej na czas trwa-
nia umowy w wysokości odszkodowań za zawinione
szkody:
� za szkody wyrządzone na zdrowiu ludzkim w wy-
sokości 1 000 000 EURO,
� za szkody wyrządzone na mieniu w wysokości
1 000 000 EURO,
gdzie suma odszkodowań w jednym roku kalendarzo-
wym ograniczona jest do kwoty 1 000 000 EURO.
Odpowiedzialność za zawinione przez dostawcę szko-
dy ogranicza się do wysokości wypłaconych przez ubez-
pieczyciela odszkodowań.
� Odbiorcy przysługuje prawo do naliczania kar
umownych według zasad określonych w ustawie –
Prawo energetyczne w przypadku ograniczenia lub
przerw w dostawie energii cieplnej do ogrzewania po-
mieszczeń powodujących spadek temperatury we-
wnętrznej poniżej normy, a niedogrzanie pomieszczeń
trwa co najmniej 2 dni,

Zarówno dostawca, jak i odbiorca są jednocześnie
uprawnieni i zobowiązani do przeniesienia praw i obo-
wiązków wynikających z umowy na swoich następców
prawnych, pod warunkiem, że następca prawny daje
gwarancję wypełnienia wszystkich postanowień umowy.

Ryzyko rynkowe

Podstawowym sposobem ograniczenia ryzyka ryn-
kowego dostawcy w rozpatrywanym projekcie było
zawarcie umowy na dostawę energii cieplnej na okres
20 lat. Na wypadek nieterminowej zapłaty należności
za dostarczaną energię cieplną oraz na wypadek zmia-
ny warunków ekonomicznych, ustalono następujące
zabezpieczenia:
� zabezpieczenie roszczeń dostawcy z tytułu nieter-
minowej zapłaty należności za dostarczoną energię
cieplną:
� odbiorca w przypadku zwłoki w płatności zobo-
wiązał się do zapłacenia odsetek na rzecz dostawcy,

� w sytuacji, gdyby odbiorca nie zrealizował płatno-
ści do 30 dnia kalendarzowego po okresie rozliczenio-
wym, dostawca jest uprawniony do ograniczenia do-
stawy energii cieplnej do koniecznie niezbędnego po-
ziomu,
� zabezpieczenie na wypadek ewentualnej zmiany
warunków ekonomicznych:
� w przypadku, gdyby stanowiące podstawę umowy
wytwarzanie, przesyłanie oraz sprzedaż energii ciepl-
nej zostały pośrednio lub bezpośrednio obciążone po-
datkami lub opłatami, które nie występowały przy
zawieraniu umowy albo gdyby podniesione zostały
w odniesieniu do wytwarzania i sprzedaży energii
cieplnej dotychczas pobierane podatki lub opłaty, do-
stawca jest uprawniony do odpowiedniego podniesie-
nia ceny za dostawę energii cieplnej;
� w przypadku zmiany ogólnych warunków ekono-
micznych lub technicznych w trakcie obowiązywania
umowy, które spowodowałyby niewspółmierność
świadczeń, strony umowy dostosują umowę lub jej
część do zmienionych warunków.

Ryzyko finansowe

Warunki uzyskania finansowania projektu, spła-
ty, jak i sposoby zabezpieczające spłatę, zostały uzgod-
nione między ESCO a podmiotem finansującym, co
nie zostało udostępnione do badań.

Ryzyko infrastruktury

Po rozpoznaniu stanu infrastruktury oraz warun-
ków korzystania z niej dostawca ocenił ryzyko z nią
związane na bardzo niskim poziomie, nie wymagają-
cym zastosowania sposobów jego ograniczania.

Ryzyko ochrony środowiska

Zrealizowana inwestycja została dostosowana do
obowiązujących standardów środowiskowych. W przy-
padku, gdyby zmianie uległy przepisy w zakresie
ochrony środowiska w stosunku do przepisów obowią-
zujących w chwili rozpoczęcia dostawy ciepła, albo
gdyby ze względu na dodatkowe ustawowo nałożone
obowiązki konieczne było przedsięwzięcie przez do-
stawcę dodatkowych inwestycji, dostawca jest upraw-
niony do ustalenia nowej ceny podstawowej przy
uwzględnieniu oraz uzgodnieniu z odbiorcą kosztów
inwestycji w jej koniecznym oraz uzasadnionym eko-
nomicznie zakresie.

Ryzyko prawne

Przed podpisaniem umowy obie strony na własny
koszt, niezależnie, poddały ją ocenie prawnej.

Odbiorca ustanowił przed rozpoczęciem dostaw
ciepła na rzecz dostawcy, w przewidzianej prawem
formie na nieruchomości stanowiącej własność lub
będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorcy hipote-
kę kaucyjną do wysokości trzech miesięcznych śred-
nich opłat za energię cieplną.

Odbiorca złożył u dostawcy weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową określającą, że dostawca
może wypełnić weksel do kwoty odpowiadającej wy-
sokości nie uiszczonych opłat wraz z należnymi od-
setkami za energię cieplną. ,
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Ryzyko polityczne

Zarówno dostawca, jak i odbiorca ocenili ryzyko
polityczne na bardzo niskim poziomie, w wyniku cze-
go uznano za zbędne ubezpieczenie inwestycji od tego
rodzaju ryzyka.

Ryzyko siły wyższej

Wydarzenia i okoliczności, zapobieżenie którym nie
leży w mocy stron umowy, jak np. kataklizmy, strajki,
niepokoje społeczne itp. zwalniają dotkniętą nimi stro-
nę z wynikających z niej zobowiązań o tyle, o ile wyda-
rzenia te uniemożliwiają wypełnienie niniejszej umowy.

Podsumowanie

wyniku przeprowadzonej analizy projektu
można stwierdzić, że zabezpieczenie przed
większością ryzyk jest dobre. Ryzyko projek-

tu zostało rozlokowane pomiędzy uczestników projek-
tu. Wykorzystano alokację ryzyka przez kontrakt,
w wyniku czego część ryzyka przetransferowano na
podwykonawców, część na dostawców, część na odbior-
cę. Część ryzyka przejęło ESCO. Zastosowano również
transfer ryzyka poprzez ubezpieczenie.

Ryzyko siły wyższej nie zostało ubezpieczone przez
żadną ze stron projektu, co można potraktować jako lukę
w zabezpieczeniu, w przeciwieństwie do braku zabez-
pieczeń przed ryzykiem politycznym i infrastruktury.
W przypadku stwierdzenia ich niewielkiego rozmiaru
słuszny wydaje się brak reakcji ze stron projektu.

Wieloletnie, inwestycyjne doświadczenie firmy
ESCO na polskim rynku energii cieplnej pozwala przy-
puszczać, że wszelkie braki w ograniczaniu ryzyka
zostały zidentyfikowane i wyeliminowane na podsta-
wie zrealizowanych wielu podobnych inwestycji. Oczy-
wiście, różnice między projektami oraz zmieniające
się otoczenie inwestycyjne zmuszają do ciągłego mo-
nitorowania stosowanych sposobów reagowania na
ryzyka. Reasumując, proporcje między ponoszonym
ryzykiem a kosztami związanymi z jego zarządzaniem
w analizowanym projekcie można ocenić jako ustalo-
ne na odpowiednim poziomie.

dr Anna Korombel
Wydział Zarządzania

Politechniki Częstochowskiej

*) P.K. NEVIT, F. FABOZZI, Project Financing, 6. wyd.,
Euromoney Publications, London 1995, s. 3.

Summary
Project finance is a special way of investment financing in
which many entities participate. This causes that risk is more
complex and diverse than in the case of traditional ways of
investment financing. Although there are not many Polish-
language publications concerned with the issues of project
finance there are many other exhaustive resources on this
method. The aim of this article is not only to outline this
concept but also to increase the interest in this form of in-
vestment financing among energy companies through pres-
entation of optimal risk allocation between project finance
participants and use of  ways of risk response on the exam-
ple of modernization of supply system in thermal energy of
Building Societie’s objectivs.

Kulturowy indywidualizm i kolektywizm

ażdy kraj i każde społeczeństwo na świecie
ma odmienny, a przynajmniej różniący się
zespół uznawanych wartości oraz standardów

postępowania. To samo zachowanie, które w jednym
kręgu kulturowym jest postrzegane jako pozytywne,
gdzie indziej może być określone jako naganne. Na
świecie prowadzono wiele badań, które miały za za-
danie wyodrębnić te czynniki, które są najbardziej
istotne i w największym stopniu przyczyniają się do
zróżnicowania kulturowego. Do najbardziej znanych
badań dotyczących tych zagadnień należą badania
prowadzone przez G. Hofstede, który wyodrębnił pięć
najważniejszych czynników decydujących o różnicach
kulturowych:
� dystans wobec władzy – będący miarą nierów-
ności pomiędzy szefem a podwładnymi, która może
być zaakceptowana;
� unikanie niepewności – stopień, w jakim dane
społeczeństwo jest w stanie tolerować niepewność;
określa ono, w jaki sposób czują się ludzie w sytuacjach
nowych i nie ustrukturalizowanych;
� indywidualizm i kolektywizm – określający czy-
im „dobrem” bardziej kierujemy się w życiu codzien-
nym: własnym czy całej społeczności lub grupy, w któ-
rej żyjemy bądź pracujemy;
� kobiecość i męskość – orientacja męska opiera
się na ukierunkowaniu raczej na osiąganie sukcesów
i dążenie do odnoszenia różnie pojmowanych „zwy-
cięstw”, podczas gdy orientacja kobieca zakłada więk-
sze ukierunkowanie na całościową wysoką jakość
życia;
� orientacja na krótki lub długi okres – okres,
z punktu widzenia którego rozpatrujemy skutki po-
dejmowanych decyzji; czas, jaki jesteśmy skłonni ocze-
kiwać, aby podejmowane działania przyniosły widocz-
ne, pozytywne rezultaty.

W niniejszej publikacji skoncentrujemy się na jed-
nym z wymienionych czynników – indywidualizmie
i kolektywizmie.

Podejście kolektywistyczne powoduje, że w przy-
padku prowadzenia interesów najpierw pragniemy
poznać partnera, a dopiero potem przystępujemy do
zawierania kontraktów. W kulturach kolektywistycz-
nych proces nawiązywania wzajemnych więzi między-
ludzkich jest bardzo ważny i często więzi te bywają
istotnym elementem w biznesie. W stosunkach mię-
dzy ludźmi i między firmami poszczególne jednostki
nie są traktowane jednakowo; tych, których znamy
dobrze i szanujemy, traktujemy „lepiej”, ponieważ oso-
biste relacje bywają ważniejsze nawet od osiągnięcia
celu.

Natomiast społeczeństwa, w przypadku których
można mówić o przewadze modelu indywidualistycz-
nego, to takie społeczeństwa, w których jednostka jest
najważniejsza i postrzega swoje oczekiwania oraz po-
trzeby jako ważniejsze od potrzeb i oczekiwań społe-
czeństwa lub grupy, w której funkcjonuje. W takim
społeczeństwie model rodziny składa się jedynie z ro-
dziców i dzieci oraz występują w nim znacznie słabsze
więzi społeczne. Najważniejsze różnice występujące
między społeczeństwami indywidualistycznymi
a kolektywistycznymi przedstawiono w tab. 1.
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Wpływ indywidualizmu
i kolektywizmu kulturowego
na wdrażanie koncepcji
zarządzania jakością

Radosław Wolniak

Zarządzanie jakością a indywidualizm
i kolektywizm – analiza zależności

literaturze przedmiotu wyróżniono wiele
czynników charakteryzujących indywiduali-
styczne i kolektywistyczne podejście do zarzą-

dzania1). W niniejszym tekście skoncentrowano się na
odniesieniu tychże cech do najważniejszych koncepcji
zarządzania jakością. Mówiąc o zarządzaniu jakością
oparto się na jego najważniejszych koncepcjach: Demin-
ga, Jurana, Crosbiego, filozofii TQM, normalizacji itp.
Przeanalizowano, jaki (pozytywny lub negatywny)
wpływ na wprowadzanie zarządzania jakością mają po-
szczególne czynniki i w ten sposób spróbowano odpo-
wiedzieć na pytanie, czy z punktu widzenia wdrażania
zarządzania jakością lepsze jest indywidualistyczne czy
kolektywistyczne podejście.

W tabeli 2 przedstawiono szczegółową analizę, jaki
wpływ ma kolektywistyczna kultura na zarządzanie
jakością w firmach, natomiast w tabeli 3 przedstawio-
no wpływ kultury indywidualistycznej, określono kie-

runek tego wpływu (pozytywny czy negatywny), jego
siłę (silny lub umiarowany) oraz dokonano opisowej
charakterystyki.

W tabeli 4 pokazano związki pomiędzy poziomem
indywidualizmu a wskaźnikiem jakości produktów
w kilku wybranych krajach. Widać wyraźnie, że kraje
cechujące się dużym indywidualizmem mają jakość
na poziomie średnim, natomiast te kraje, których ja-
kość jest na najwyższym poziomie charakteryzują się
wysokim, bądź średnim kolektywizmem (Japonia,
Niemcy).

Warto zauważyć, że wysoki kolektywizm wpływa
na jakość negatywnie. Kraje charakteryzujące się bar-
dzo wysokim poziomem kolektywizmu, to zwykle kraje
należące do grupy państw rozwijających się, np.: Ko-
lumbia – 13, Wenezuela – 12, Panama – 11, Ekwador
– 8, Gwatemala – 6. Dlatego można wyraźnie stwier-
dzić, że bardzo wysoki kolektywizm jest zjawiskiem
negatywnym i prowadzi do bierności, apatii społecz-
nej, a przez to do słabego funkcjonowania gospodarki
w danym kraju.

,

             Społeczeństwa kolektywistyczne                     Społeczeństwa indywidualistyczne

Interes grupy jest ważniejszy od interesu jednostki Interes jednostki jest ważniejszy od interesu grupy

Życie prywatne jest zdominowane przez grupę Każdy ma prawo do życia prywatnego

Opinie jednostki zależą od grupy, do której ona należy Każdy powinien mieć swoje własne zdanie

Prawa i zasady różnią się w zależności od grupy Prawa i zasady są takie same dla wszystkich

Niski produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca Wysoki produkt narodowy brutto na jednego mieszkańca

Dominująca rola państwa w gospodarce Ograniczona rola państwa w gospodarce

Gospodarka oparta na interesach zbiorowych Gospodarka oparta na interesach jednostki

Siła polityczna jest wyrażana przez grupy interesu Siła polityczna jest wyrażana głosami elektoratu

Prasa kontrolowana przez państwo Wolność prasy

Importowane teorie ekonomiczne nie sprawdzają się, gdyż Rodzime teorie ekonomiczne są oparte na dążeniu do
nie biorą pod uwagę zbiorowych i partykularnych interesów realizacji interesów jednostki

Ideologie równości przeważają nad ideologiami wolności Ideologie wolności osobistej przeważają nad ideologiami
osobistej równości

W społeczeństwie najważniejsze są harmonia i zgoda Samorealizacja jest najważniejszym celem każdej jednostki

Tab. 1. Najważniejsze różnice między społeczeństwami indywidualistycznymi a kolektywistycz-
nymi

Źródło: [12].
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Umiarkowanie pozytywny
Zwrócenie znacznej uwagi na więzi społeczne jest pozytywne. Zarządzanie jakością polega
w dużej mierze na współpracy pomiędzy pracownikami w przedsiębiorstwie. Współpraca ta jest
łatwiejsza i efektywniejsza, jeśli ludzie są częścią dużych, stosunkowo zwartych grup społecz-
nych.
Jednakże z drugiej strony warto zauważyć, że nadmierne osadzenie jednostki w grupie społecz-
nej może powodować, że staje się ona nadmiernie konformistyczna, co „zabija” w niej chęć do
samorozwoju i innowacyjności. Tymczasem innowacyjność, tworzenie nowatorskich rozwiązań
jest jednym z elementów, bez którego trudno mówić o szybkim rozwoju projakościowej filozofii
i ciągłym doskonaleniu.

Silnie pozytywny
Czynnik ten jest zdecydowanie pozytywny i bardzo silnie ułatwia współpracę pomiędzy poszcze-
gólnymi pracownikami w firmie.  W przedsiębiorstwach, gdzie rozumuje się w tych kategoriach
stara się wykorzystać w pełni umiejętności wszystkich pracowników, zapewnić im dobre warun-
ki pracy, dbać o ich rozwój zawodowy. Pracowników traktuje się jako najważniejszy zasób orga-
nizacji.

Niejednoznaczny
Nadmierny konflikt w organizacji ma charakter negatywny i należy go unikać, stąd dążenie do
harmonii życia w firmie i społeczeństwie jest czynnikiem pozytywnym. Jest to zgodne ze współ-
czesnym trendem zrównoważonego rozwoju i dążenia do ogólnej harmonii funkcjonowania całe-
go społeczeństwa.  Jednakże warto zauważyć, że czasem unikanie konfliktu przyjmuje postać
jego sztucznego tłumienia, a nie rozwiązywania problemów, które rzeczywiście leżą u podstaw
tych konfliktów. Często brak konfliktu oznacza, że pracownicy boją się wypowiadać swoje poglą-
dy, co jest sprzeczne z podstawowymi założeniami filozofii Deminga. Twierdził on, że w przedsię-
biorstwie należy odrzucić strach przed wypowiadaniem własnych opinii, aby w ten sposób wspie-
rać wymianę informacji pomiędzy szeregowymi pracownikami a wyższymi szczeblami zarządza-
nia przedsiębiorstwa.

Umiarkowanie negatywny
Edukacja w systemach kolektywistycznych opiera się na tradycyjnym podejściu mającym na
celu nauczenie bycia dobrym odtwórcą. Polega ona głównie na nauce pamięciowej i przekazywa-
niu istniejącego stanu wiedzy. Nie można negować wielu pozytywnych aspektów takiego trady-
cyjnego, solidnego podejścia, jednakże powoduje ono, że ludzie są mniej kreatywni i innowacyjni.

Silnie negatywny
Czynnik negatywny, ponieważ zniechęca pracowników do ciągłego doskonalenia swoich umie-
jętności. Powoduje, że stają się mniej kreatywni i w mniejszym stopniu nastawieni na wymyśla-
nie własnych oryginalnych rozwiązań. Przykładanie nadmiernej wagi do dyplomów i tak zwane-
go formalnego wykształcenia powoduje, że lekceważy się potrzeby i pomysły osób zatrudnionych
na niższych stanowiskach często takiego wykształcenia nie posiadających, ale za to mających
cenne doświadczenie w zakresie produkcji lub bezpośrednich, osobistych kontaktów z klientem.
W takim systemie kierownik nie jest przykładem dla robotników, a jego władza wynika jedynie
z formalnej podległości. Powoduje to zmniejszenie się poziomu zaufania pracowników i utrudnia
odczuwanie dumy z własnej pracy.

Umiarkowanie pozytywny
Z jednej strony silne więzi między pracownikiem a pracodawcą są pozytywne. Pozwalają one
uniknąć wielu konfliktów wewnątrz firmy oraz zapewnić dobrą i przyjazną atmosferę. Zobowią-
zania moralne pracowników powodują, że bardziej przykładają się oni do tego, co robią i można
w dużej mierze kontrolę zastąpić motywacją i tworzeniem przyjaznej atmosfery w pracy.
Jednakże nadmierne zwrócenie uwagi na relacje wewnątrz firmy prowadzi do problemów przy
współpracy z innymi firmami, na zewnątrz przedsiębiorstwa. Powoduje to, że pracownicy mają
tendencję do postrzegania świata w kategoriach „my” – pracownicy zakładu i „oni” – reszta
społeczeństwa, co utrudnia potrzebną współpracę z dostawcami, partnerami biznesowymi itp.

Tab. 2. Kolektywizm a zarządzanie jakością

Czynnik Wpływ na zarządzanie jakością

Ludzie są częścią
wielopokoleniowych
rodzin lub innych grup

Dzieci są uczone
rozumowania
w kategoriach „my”

Należy unikać
konfliktów i dążyć do
zachowania harmonii

Celem edukacji jest
nauczenie, jak
wykonywać różne
czynności

Dyplomy zapewniają
dostęp do grup
o wyższym statusie

Relacje między praco-
dawcą i pracownikiem
są postrzegane
w kategoriach moral-
nych i przypominają
więzy rodzinne

Warto także sprawdzić, czy wskaźnik indywidu-
alizmu2) ma wpływ na wzrost gospodarczy i dobrobyt
kraju. Posłużymy się tu porównaniem wskaźnika dy-
stansu wobec władzy do wskaźnika PKB per capita.
Porównanie to zostanie przeprowadzone dla wybra-
nych krajów należących do Unii Europejskiej. Zesta-
wienia dokonano w tabeli 5.

Współczynnik korelacji pomiędzy badanymi czyn-
nikami wynosi (0,59). Na tej podstawie można stwier-
dzić, ze im większy poziom indywidualizmu, tym lep-
sza sytuacja gospodarcza danego kraju, przy czym re-

lacja jest bardzo słaba. Przeprowadzoną analizę za-
burza fakt, że w ostatnim okresie do Unii Europej-
skiej wstąpiły nowe kraje, które należą do niej niedłu-
go i jeszcze nie są do końca zintegrowane z europejską
gospodarką. Dlatego warto z analizy wyłączyć Polskę,
Czechy i Węgry. W takiej sytuacji, gdy policzymy
współczynnik korelacji pomiędzy poziomem indywi-
dualizmu a PKB per capita będzie on znacznie wy-
ższy i kształtuje się na poziomie (0,81). Można więc
stwierdzić, że dla krajów Unii Europejskiej widać wy-
raźną zależność między poziomem zamożności a in-
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Źródło: opracowanie własne.

,

Tab. 3. Indywidualizm a zarządzanie jakością

Czynnik Wpływ na zarządzanie jakością

Umiarkowanie negatywny
Człowiek interesuje się jedynie swoim samorozwojem, który ceni wyżej niż dobro firmy. Może
prowadzić to do zbyt małego zaangażowania pracowników w funkcjonowanie organizacji.
Z drugiej strony człowiek żyjący samodzielnie, na własny rachunek, staje się bardziej innowacyj-
ny, otwarty na nowe pomysły i rozwiązania. Jego działania charakteryzują się w wielu przypad-
kach większą produktywnością i efektywnością, gdyż wie, że w przypadku porażki nie może
liczyć na bezpośrednie wsparcie ze strony innych.

Silnie negatywny
Czynnik ten utrudnia współpracę między pracownikami niezbędną przy wdrażaniu TQM. Po-
woduje, że ludzie nie dzielą się między sobą własnymi pomysłami i osiągnięciami, starają się
osiągnąć indywidualny sukces nawet kosztem firmy czy współpracowników z komórki organiza-
cyjnej, w której pracują. Powoduje to powstanie atmosfery pełnej nieufności i wzajemnej rywali-
zacji, co nie sprzyja rozwijaniu otwartej kultury organizacyjnej niezbędnej we wdrażaniu filozo-
fii TQM.

Niejednoznaczny
Szczere wyrażanie opinii przez wszystkich pracowników organizacji jest zgodne z zasadami De-
minga. Prowadzi to w efekcie do wymiany zdań, pozwala zapoznać się z różnorodnymi opiniami
i ma pozytywny wpływ na zarządzanie firmą. We współczesnym zarządzaniu mówi się, że stan
umiarkowanego, kontrolowanego konfliktu jest lepszy niż zupełny brak konfliktów oznaczający
zazwyczaj sztuczne ich tłumienie.
Jednakże należy uważać, aby konflikty nie stały się na tyle duże, że będą w stanie przybrać
formę konfliktów dysfunkcjonalnych, w wyniku których jedna ze stron będzie miała poczucie
przegranej. W takim przypadku dalsza współpraca międzygrupowa stanie się wątpliwa i konflikt
będzie miał negatywny wpływ na wdrażanie projakościowych koncepcji działania.

Silnie pozytywny
Człowiek, który nie tylko posiada wiedzę, jaką zdobył podczas formalnego procesu wykształce-
nia, ale także jest twórczy, pomysłowy, uczy się cały czas i potrafi nową wiedzę zdobywać, jest
bardzo cennym pracownikiem w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania jakością.
Dobry system zarządzania jakością, czy to oparty na normie ISO 9001 czy filozofii TQM powi-
nien być nakierowany na innowacyjność i ciągłe doskonalenie. Jednakże ciągle doskonalić się
mogą tylko ludzie twórczy, potrafiący negować zastaną rzeczywistość i nieustannie wymyślać
nowe rozwiązania. Dlatego też z punktu widzenia filozofii TQM lepiej, gdy system edukacji na-
kierowany jest na nauczenie zdobywania wiedzy i radzenia sobie w nietypowych okolicznościach.

Silnie pozytywny
W społeczeństwach indywidualistycznych dyplomy są ważne, jednakże nie są jedynym czynni-
kiem prowadzącym do wyższego statusu jednostki. Nawet ukończenie dobrej szkoły nie daje
wysokiej pozycji społecznej, jeśli człowiek się nie stara, nie przykłada do pracy, nie angażuje
w to, co robi. Człowiek chętnie się uczy, szkoli, zdobywa nową wiedzę i kwalifikacje. W firmie
ważne jest doświadczenie i umiejętności, a nie tylko władza formalna i formalne wykształcenie.

Umiarkowanie negatywny
Bezosobowa relacja pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, oparta jedynie na wzajemnej wymia-
nie korzyści, pozbawiona zaangażowania emocjonalnego powoduje, że pracownicy nie angażują
się w swoją pracę. Tymczasem wszystkie zasady zarządzania jakością począwszy od zasad De-
minga, a na normach z serii ISO 9000 skończywszy, bardzo mocno podkreślają konieczność za-
angażowania pracowników.

Silnie negatywny
Podejście indywidualistyczne bardzo utrudnia wprowadzenie różnorodnych narzędzi filozofii TQM
w organizacji. Większość metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu jakością, jak np. kaizen,
koła jakości, QFD, FMEA itd., to typowe narzędzia pracy grupowej sprawdzające się jedynie
w sytuacji, gdy pracownicy chcą i potrafią wspólnie pracować, aby zrealizować cele organizacji
i rozwiązać pojawiające się problemy. Nadmierny indywidualizm powoduje, że ludzie niechętnie
stosują pracę grupowa, co jest sprzeczne ze wszystkimi koncepcjami, jakie występują w zarzą-
dzaniu jakością.

Każdy żyje, aby
zajmować się samym
sobą i swoją najbliższą
rodziną

Źródłem identyfikacji
jest jednostka

Uczciwa osoba szczerze
i otwarcie wyraża swoje
opinie. Wysoki poziom
konfliktów

Celem edukacji jest
nauczenie, jak zdoby-
wać wiedzę

Dyplomy zapewniają
status materialny
i poczucie własnej
wartości

Relacje między praco-
dawcą i pracownikiem
są kontraktem przyno-
szącym obopólne
korzyści

Zarządzanie jest
zarządzaniem jednostek

Źródło: opracowanie własne.

Czynnik Wpływ na zarządzanie jakością

Silnie pozytywny
Współczesne zarządzanie jakością bardzo silnie akcentuje konieczność pracy grupowej. Stosowanie
takich koncepcji zarządzania jakością, jak np. koła jakości, wymagające zaangażowania grup pra-
cowników do rozwiązywania różnorodnych problemów wewnątrz organizacji wymaga, jako waru-
nek niezbędny, umiejętności pracy grupowej i dobrej znajomości stosowanych w tym celu narzędzi.

Zarządzanie jest
zarządzaniem grup
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Wielka Brytania 89 27 700

Holandia 80 28 600

Włochy 76 26 700

Belgia 75 29 100

Dania 74 31 100

Francja 71 27 600

Szwecja 71 26 800

Irlandia 70 29 600

Niemcy 67 27 600

Finlandia 63 27 400

Polska 58 11 100

Węgry 58 13 900

Czechy 57 15 700

Austria 55 30 000

Hiszpania 51 22 000

Grecja 35 20 000

Portugalia 27 18 000

Tab. 5. Wskaźnik indywidualizmu a PKB per
capita dla wybranych krajów Unii Europejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [11, 12, 21].

Kraj Wskaźnik
indywidualizmu

PKB
per capita

Stany Zjednoczone 91 60

Wielka Brytania 89 54

Włochy 76 56

Niemcy 67 92

Japonia 46 93

Grecja 35 47

Tab. 4. Wskaźnik indywidualizmu a wskaźnik
jakości produktów w wybranych krajach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [3, 4, 11, 12 ].

Kraj Indywidualizm
Wskaźnik

jakości
produktów

dywidualizmem. Im większy indywidualizm w danym
kraju, tym większa też jego zamożność.

Podsumowanie

odsumowując przedstawione w niniejszej pu-
blikacji rozważania, nie można jednoznacz-
nie określić, jaka kultura – kolektywistycz-

na czy indywidualistyczna – pozytywnie wpływa na
zarządzanie jakością. Można jednak zaobserwować nie-
wielką przewagę podejścia kolektywistycznego, które
wydaje się bardziej odpowiadać firmom wdrażającym
filozofię TQM. Wśród analizowanych czynników wy-
stępujących w przypadku kultury kolektywistycznej
dwa mają silnie pozytywne oddziaływanie na zarzą-
dzanie jakością, dwa umiarkowanie pozytywne, wpływ
dwóch jest niejednoznaczny, podczas gdy jeden oddzia-

łuje umiarkowanie negatywnie, a jeden silnie nega-
tywnie.

Na tej podstawie można powiedzieć, że kultura
kolektywistyczna jest dla firm wdrażających zarządza-
nie jakością lepsza od kultury silnie indywidualistycz-
nej, gdyż pozwala na lepsze implementacje narzędzi
pracy zespołowej, ciągłych szkoleń itp. Przy tym war-
to zauważyć, że lepszy jest umiarkowany poziom ko-
lektywizmu, ponieważ nadmierny kolektywizm pro-
wadzi do zmniejszenia się poziomu innowacyjności
i nie sprzyja realizacji zasad ciągłego doskonalenia.
Kraje charakteryzujące się nadmiernym kolektywi-
zmem mają niski poziom twórczości, wynalazczości,
a co za tym idzie rozwijają się wolniej.

dr inż. Radosław Wolniak
Politechnika Śląska

PRZYPISY
1) W pracy oparto się na czynnikach wyróżnionych przez

G. Hofstede opisanych między innymi w pracach: [5, 12].
2) Wskaźnik indywidualizmu został określony w badaniach

prowadzonych przez G. Hofstede.
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Summary
The paper presented below concentrate on the organizational
culture problems in implementing quality management sys-
tems. The various cultural dimension impact on many man-
agement problems such as the quality management imple-
mentation. Research into organization cultures identified five
key elements of culture. One of this dimension is uncertain-
ty avoidance. This dimension is the degree to which one
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uncertainty. There is in the paper analysis of uncertainty
avoidance’s impact on implementation of TQM and ISO
9001:2000.
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Instrumenty zarządzania we współczesnym
przedsiębiorstwie – analiza krytyczna

Ogólnopolska konferencja naukowa Instrumen-
ty zarządzania we współczesnym przedsiębior-
stwie – analiza krytyczna odbyła się w dniach
23–34 października 2006 r. w Puszczykowie k.
Poznania. Organizatorem konferencji była Ka-
tedra Systemów i Technik Zarządzania Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu. Obrady konferen-
cji stanowiły element obchodów jubileuszu 80-lecia
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz 15-lecia
Katedry Systemów i Technik Zarządzania. Patronat
medialny nad konferencją objął „Przegląd Organi-
zacji”.

Na konferencję nadesłano 78 referatów, które zo-
stały opublikowane w Zeszycie Naukowym Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu pt. Instrumenty zarządza-
nia we współczesnym przedsiębiorstwie – analiza kry-
tyczna, przygotowanym pod redakcją naukową prof.
dr. hab. Kazimierza Zimniewicza, który był jednocze-
śnie przewodniczącym komitetu organizacyjnego kon-
ferencji.

Przed konferencją postawiono dwa główne cele:
� przedstawienie rozmaitych koncepcji, metod
i technik, którymi może posługiwać się współczesny
menedżer.
� analiza krytyczna praktycznej przydatności wy-
żej wymienionych narzędzi z perspektywy początku
XXI wieku.

Szczególną intencją organizatorów jest doprowa-
dzenie do wnikliwej i krytycznej dyskusji nad współ-
czesnymi koncepcjami zarządzania. Szeroki zakres
problematyki poruszanej przez uczestników konferen-
cji, wśród których znalazło się ponad 80 reprezentan-
tów wszystkich ważniejszych ośrodków akademickich
i przedstawicieli praktyki gospodarczej, został po-
dzielony na dwie sesje plenarne oraz trzy sekcje te-
matyczne.

Obradom pierwszej sesji plenarnej pt. Krytyczna
analiza współczesnych instrumentów zarządzania
przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Lichtarski i prof.
dr hab. Bogdan Nogalski. Autorzy referatów, jak
i dyskutanci koncentrowali swoje wystąpienia na te-
matyce:
� metodycznych problemów wprowadzania kon-
cepcji zarządzania do przedsiębiorstwa (prof. dr hab.
Stanisław Nowosielski),

� tempa ewolucji metod zarządzania (dr Marek
Ćwiklicki),
� koncepcji soul management (dr hab. inż. Marian
Hopej, dr inż. Robert Kamiński),
� efektu synergii we współczesnych koncepcjach
zarządzania (dr inż. Edmund Pawłowski, mgr inż. Kry-
stian Pawłowski),
� koncepcji organizacji wirtualnej (dr Katarzyna
Olejczyk-Kita, mgr Joanna Żukowska),
� koncepcji broadbandingu (dr Bernard Ziębicki).

W sesji popołudniowej obrady odbywały się w ra-
mach trzech równoległych sekcji problemowych:
� Instrumenty zarządzania wiedzą w przedsię-
biorstwie.
� Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi.
� Instrumenty zarządzania strategicznego.

Obrady pierwszej sekcji poprowadzili prof. dr hab.
Jerzy Rokita i prof. dr hab. Jan Skalik. W trakcie ob-
rad poruszano następujące tematy:
� organizacja wiedzy i jej strategia (dr Ewa Stań-
czyk-Hugiet),
� funkcje menedżerów w kształtowaniu partner-
stwa z klientami w organizacjach uczących się (dr
Estera Piwoni-Krzeszowska),
� doświadczenia w funkcjonowaniu wspólnot prak-
tyki w organizacjach gospodarczych (dr Daniel Gach),
� teleinformatyczne systemy zarządzania przedsię-
biorstwem w XXI wieku (mgr Cezary Augustynowicz),
� wykorzystanie analizy sieciowej w zarządzaniu
ryzykiem zintegrowanym (dr Aleksandra Sus-Janu-
chowska).

Drugiej sekcji tematycznej przewodniczyli prof. dr
hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec oraz prof. dr hab.
Kazimierz Perechuda. Uczestnicy sekcji zwrócili
uwagą na szczególną rolę człowieka w procesie zarzą-
dzania, a w szczególności poruszano następujące za-
gadnienia:
� test stanu zarządzania zasobami ludzkimi (prof.
dr hab. Janusz Strużyna),
� skutki outsourcingu dla struktury władzy i zarzą-
dzania w organizacjach gospodarczych (prof. dr hab.
Stefan Lachiewicz),
� metodologiczne problemy badania struktury cza-
su w przedsiębiorczych organizacjach (mgr Bartłomiej
J. Gabryś),
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� model negocjacji jako instrument zarządzania
firmą (dr Andrzej Kozina),
� zarządzanie różnorodnością kulturową (dr Syl-
wia Stańczyk),
� rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego (mgr
Grzegorz Łukasiewicz).

Obrady trzeciej sekcji tematycznej poprowadzili:
prof. dr hab. Janusz Czekaj i prof. dr hab. Rafał Krup-
ski. W trakcie wystąpień oraz dyskusji zwrócono uwa-
gę na:
� znaczenie modelu biznesu w strategicznej odno-
wie przedsiębiorstwa (prof. dr hab. Piotr Banaszyk),
� wykorzystanie strategicznej karty wyników
w procesie komunikowania się z interesariuszami (dr
Urszula Bukowska) oraz analizę jej praktycznej przy-
datności jako narzędzia implementacji strategii (mgr
Piotr Skrzypek),
� model kształtowania konkurencyjności przedsię-
biorstwa (dr Waldemar Glabiszewski),
� możliwości kształtowania strategii w sieciach
międzyorganizacyjnych (dr Jerzy Niemczyk),
� pomiar elastyczności organizacji (dr Łukasz
Wawrzynek),
� możliwości wykorzystania koncepcji pomiaru
efektywności do oceny działalności organizacji publicz-
nej (prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. dr hab. Al-
dona Frączkiewicz-Wronka).

Drugiego dnia konferencji odbyła się końcowa se-
sja plenarna pt. Zarządzanie procesami i projektami
w przedsiębiorstwie, której przewodniczyli: prof. dr
hab. Adam Stabryła i prof. dr hab. Michał Trocki.
Referaty autorów oraz głosy w dyskusji koncentrowa-
ły się wokół następujących problemów:
� identyfikacja i cele podejścia procesowego w za-
rządzaniu (dr Renata Brajer-Marczak, dr Grzegorz
Jokiel),
� reengineering a zarządzanie procesami bizneso-
wymi (dr Artur Milecki),

� krytyka metody Six Sigma z perspektywy strate-
gicznego doskonalenia architektury procesów (prof.
dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, dr Szymon Cyfert),
� cash to cash jako narzędzie usprawniające za-
rządzanie łańcuchem dostaw (dr Ewa Płaczek),
� zastosowanie techniki wartości uzyskanej (Ear-
ned Value) w zarządzaniu projektami (mgr Emil Bu-
kłaha)
� zarządzanie projektami – moda czy konieczność?
(mgr Marek Wąsowicz).

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab.
Kazimierz Zimniewicz, który wyraził przekonanie, że
jej cele zostały osiągnięte, czego dowodzi fakt, że w więk-
szości referatów podjęto próbę krytycznej analizy instru-
mentów zarządzania we współczesnych przedsiębior-
stwach. Ponadto zwrócił uwagę na postępującą ewolu-
cję metod i koncepcji zarządzania, dwoistość natury na-
uki o zarządzaniu (jest ona zarówno nauką, jak i sztuką),
jak również jej postępującą komercjalizację.

Zaprezentowane w trakcie obrad problemy do-
wodzą różnorodności i wielości spojrzeń na problema-
tykę instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem.
Przedstawione powyżej wiodące wątki dyskusyjne po-
twierdzają jednak wagę tych narzędzi w szybko zmie-
niającym się ogólnie pojętym życiu gospodarczym.
Przebieg i wyniki konferencji potwierdziły koniecz-
ność stałego diagnozowania instrumentów zarządza-
nia tworzonych i stosowanych przez praktykę gospo-
darczą, jak też równoczesnego krytycznego analizo-
wania instrumentów oferowanych przez naukę. Wska-
zano przy tym na rozbieżność między nauką a prak-
tyką – z jednej strony praktyka gospodarcza w nie-
wielkim stopniu korzysta z dorobku nauki o zarzą-
dzaniu, a z drugiej strony nauka wykazuje zbyt słabe
zainteresowanie praktyką.

dr Maciej Brzozowski
Katedra Systemów i Technik Zarządzania

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

� prace doktorskie
� prace habilitacyjne

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
P O L S K I E J  A K A D E M I I  N A U K

OGŁASZA KONKURS NA PRACE NAUKOWE
w czterech kategoriach

� opracowania nomograficzne
� podręczniki

� W konkursie mogą brać udział prace indywidualne lub zespołowe autorów polskich, stanowiące wybitne
osiągnięcia z zakresu nauk organizacji i zarządzania, zakończone lub publikowane w latach 2005–2006.

� Oprócz przyznania nagród Komitet będzie rekomendował wyróżnione prace wydawnictwom oraz zaleci pu-
blikację ich fragmentów w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie”.

� Prace doktorskie i habilitacyjne zgłoszone do konkursu wymagają rekomendacji w formie wniosku właści-
wej rady wydziału lub rady naukowej instytutu. Do wniosku winny być załączone wszystkie recenzje wyma-
gane tokiem postępowania kwalifikacyjnego oraz wyciąg z protokołu posiedzenia rady. W konkursie mogą
brać udział autorzy, w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne o nadanie stopnia naukowego zo-
stało całkowicie zakończone.

� Dla monografii i podręczników zgłoszonych do Konkursu wymagana jest recenzja wydawnicza oraz jedna
rekomendacja członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

� Terminy nadsyłania prac upływa z dniem 31 maja 2007 r.
� Prace należy przesyłać na adres: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, 02-554 Warszawa,

ul. Madalińskiego 31/33 (Katedra Zarządzania w Gospodarce)
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Efektywność działalności operacyjnej, tj. działal-
ności związanej z wytwarzaniem wyrobów i świadcze-
niem usług, decyduje o sukcesie przedsiębiorstw, sile
gospodarki państwa, czy regionu świata. Stąd znacze-
nie wiedzy z tego zakresu dla menedżerów różnych
organizacji gospodarczych i administracyjnych.

W zakresie nauk o zarządzaniu wiedza ta określa-
na jest pojęciem Operation Management, czyli zarzą-
dzanie operacyjne. Tymczasem w Polsce wciąż istnieją
wątpliwości, czy ten zakres wiedzy nazywać zarządza-
niem produkcją, zarządzaniem usługami, zarządza-
niem procesami, czy zgodnie z ww. standardem mię-
dzynarodowym zarządzaniem operacyjnym. Znajduje
to wyraz w programach studiów i kolejnych minimach
programowych dla różnych kierunków studiów, two-
rzonych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Książka pod redakcją prof. Z. Jasińskiego jest
pierwszą polską pozycją systematyzującą wiedzę z za-
kresu zarządzania operacyjnego. Książka stwarza wła-
ściwe podstawy do przyjęcia w Polsce nazwy „zarzą-
dzanie operacyjne”, ustalenia zakresu tej nauki,
określenia terminologii i metodyki. Dotyczy to zarów-
no metodyki doskonalenia działalności operacyjnej, jak
również metodyki realizacji prac naukowych w tym
zakresie.

W odróżnieniu od innych pozycji, wydanych w ję-
zyku polskim, na przykład książki Donalda Watersa
pt. Zarządzanie operacyjne: towary i usługi, wydanej
przez PWN w 2001 r., książka pod redakcją prof. Z.
Jasińskiego, oprócz systematycznego przeglądu dorob-
ku zagranicznego w tym zakresie, ukazuje również
osiągnięcia polskiej szkoły organizacji, wywodzącej się
od prof. Karola Adamieckiego. Wkład takich polskich
twórców, jak profesorowie S. Chajtman, S. Lis, I. Dur-
lik, Z. Jasiński, w wiedzę z zakresu zarządzania dzia-
łalnością operacyjną jest znaczący. Taki wniosek bar-
dzo wyraźnie wynika z lektury książki. Na margine-
sie tej opinii uważam, że wydanie tej książki w języku
angielskim jest celowe nie tylko dlatego, że pozwoli-
łoby na szerszą prezentację polskiego dorobku w za-
kresie zarządzania operacyjnego, lecz również wzbo-
gaciłoby tę wiedzę.

Książka w sposób logiczny prezentuje uporządko-
wany system wiedzy z zakresu organizacji i zarządza-
nia działalnością operacyjną. Szczególne znaczenie ma
uporządkowanie aparatu pojęciowego oraz integracja
różnych koncepcji i aspektów w zakresie zarządzania
operacyjnego.

Książka ukazuje wiedzę w ujęciu retrospektywnym
– co daje obraz, jak kształtowała się ona w czasie, lecz
również ukazuje najnowsze tendencje i kierunki roz-
woju. Daje to podstawę do zrozumienia historii, obec-
nych rozwiązań organizacji działalności operacyjnej
i tych, które są wprowadzane w najlepszych przedsię-

biorstwach świata. Z książki wyraźnie wynika, że ta-
kie koncepcje, jak Just in Time, Lean Manufacturing,
Total Quality Management itd. stanowią kontynuację
wcześniejszych rozwiązań. Stanowi to podstawę do
zrozumienia przeszłych, obecnych i najnowszych kon-
cepcji w zakresie działalności operacyjnej. To zrozu-
mienie z kolei umożliwia bardziej efektywne dokony-
wanie zmian i wdrażanie nowych rozwiązań w istnie-
jących organizacjach. Jest zatem cenne zarówno
z punktu widzenia dydaktycznego (zrozumienie), jak
i praktycznego (większa zdolność dokonywania zmian
w istniejących organizacjach).

Wiedza z zakresu zarządzania działalnością ope-
racyjną jest przedstawiana wieloaspektowo, uwzględ-
niając takie zagadnienia, jak: � zarządzanie strate-
giczne, � zarządzanie procesami, � zmiany struktur,
� zarządzanie logistyczne, � zarządzanie jakością,
� zarządzanie personelem, � informatyzacja przepły-
wu informacji itd.

Zintegrowane postrzeganie różnych aspektów dzia-
łalności operacyjnej stanowi podstawę jej efektywnej
organizacji. Takie ujęcie uczy również interdyscypli-
narnego podejścia do organizacji i zarządzania dzia-
łalnością operacyjną.

Jest przy tym godne podkreślenia, że jest to osią-
gnięcie aż 15-osobowego zespołu autorskiego, co świad-
czy o świetnej pracy tego zespołu i doskonałej redak-
cji treści.

Sposób prezentacji materiału jest „przyjazny” dla
czytelnika. Treść i jasność przedstawianych informa-
cji umożliwia ich szybkie zrozumienie i przyswojenie.

Opisane powyżej właściwości książki powodują, że
jest ona szczególnie przydatna do celów dydaktycz-
nych w zakresie nauczania przedmiotów zarządzanie
operacyjne, zarządzanie produkcją, zarządzanie usłu-
gami, zarządzanie procesami, organizacja i sterowa-
nie produkcją itd. Przydatność dydaktyczną zwiększają
dodatkowo ćwiczenia typu case study (analizy przy-
padków) oraz pytania kontrolne, które pozwalają na
utrwalenie wiedzy, a nawet na kształtowanie umie-
jętności przydatnej w zarządzaniu operacyjnym.

Książka może stanowić również, ze względu na
uporządkowanie terminologii i wiedzy, podstawę do
realizacji prac dyplomowych i naukowych. Jest rów-
nież cennym źródłem wiedzy dla praktyków z zakre-
su zarządzania operacyjnego. Uważam, że znajdzie
wielu czytelników wśród kadr kierowniczych, pracow-
ników uczelni, studentów i innych osób zaintereso-
wanych tą problematyką.

prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka
Katedra Inżynierii Systemów Produkcyjnych

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Podstawy zarządzania operacyjnego
Pod redakcją prof. Zdzisława Jasińskiego
Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, 2005
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Michael PORTER, Mark KRA-
MER, Strategy & Society, „Har-
vard Business Review”, gru-
dzień 2006, s. 78–92.

Michael Porter jest profesorem
Uniwersytetu Harvarda
w Bostonie, autorem wielu
książek i artykułów z zakresu
strategii. Mark Kramer jest
dyrektorem FSG Social Impact
Advisors, firmy konsultingowej
typu non-profit. Obaj autorzy są
pomysłodawcami i współtwór-
cami FSG Social Impact Advi-
sors oraz the Center of Effective
Philanthropy – organizacji
badawczej typu non-profit.

Rządy państw, działacze róż-
nych instytucji i media coraz czę-
ściej zwracają przedsiębiorstwom
uwagę na społeczne konsekwencje
działalności gospodarczej. Pojęcie
społecznej odpowiedzialności firmy
staje się elementem słownika biz-
nesu, a działalność społeczna jed-
nym z priorytetów organizacji.

Niestety w wielu przypadkach
te działania na rzecz budowania
wizerunku na bazie społecznej od-
powiedzialności nie przynoszą
oczekiwanych efektów. Po pierw-
sze, część firm przeciwstawia spo-
łeczeństwo biznesowi, podczas gdy
są one współzależne. Po drugie,
o społecznej odpowiedzialności my-
śli się w sposób ogólny, zamiast jak
o elemencie strategii. Dlatego też
autorzy artykułu proponują nowe
podejście do związku między kwe-
stiami społecznymi i biznesowymi.

Społeczna odpowiedzialność
korporacji – geneza i rozwój

osnące zainteresowanie
kwestiami społecznymi
wśród dużych korporacji

nie jest całkowicie dobrowolne.
Wiele z nich zmienia postawę na
skutek reakcji opinii publicznej na
swoje działania. Wystarczy podać
kilka przykładów. Firma Nike do-
świadczyła w 1990 r. bojkotu ze
strony konsumentów po tym, jak
„New York Times” opublikował
artykuł o łamaniu przez nią prawa
pracy w fabrykach w Indonezji.

W 1995 r. do Greenpeace i wie-
lu mediów docierały liczne prote-
sty i słowa oburzenia po tym, jak
Shell Oil zdecydował się zatopić
tankowiec Brent Spar na Morzu
Północnym.

Od firm farmaceutycznych
oczekuje się reakcji na pandemię
AIDS w krajach afrykańskich, na-
wet jeśli tego rodzaju przedsięwzię-
cia są niezwykle odległe od podsta-
wowej działalności firm. Firmy
typu fast food są obarczane odpo-
wiedzialnością za otyłość społe-
czeństw krajów wysoko rozwinię-
tych.

Aktywiści różnych organizacji
są coraz bardziej agresywni i efek-
tywni w wywieraniu presji na kor-
poracje. Czasami nagłaśniane
przez nich problemy tylko ocierają
się o działalność przedsiębiorstw,
ale takie stawianie pod tablicą sil-
nie wpływa na wizerunek firm.
Przykładem jest chociażby firma
Nestlé, największy dostawca butel-
kowanej wody, która stała się ce-
lem ataków w dyskusji na temat

problemów dostępu do czystej
(świeżej) wody i marnowania tego
zasobu. Dość powiedzieć, że sprze-
daż wody Nestlé to 0,0008% świa-
towych dostaw wody. Tymczasem
rolnictwo (np. poprzez nawadnia-
nie ziemi, podlewanie roślin) znaj-
duje się na pierwszym miejscu
w zużyciu tego zasobu  – 70% świa-
towego zużycia wody.

Dyskusje nad społeczną odpo-
wiedzialnością firm przeniosły się
na posiedzenia rad nadzorczych
i zarządów. W 2005 r. wielkie kor-
poracje wydały 360 różnych rezo-
lucji odnoszących się do tej kwestii
– począwszy od warunków pracy,
a skończywszy na globalnym ocie-
pleniu. Widać więc, że problem zo-
stał dostrzeżony przez biznes. Tyle
tylko, że spora część firm nie bar-
dzo wie, jak sobie z nim poradzić.
Większość podejmowanych działań
nie ma charakteru strategicznego,
czy operacyjnego, a raczej kosme-
tyczny: PR, kampanie w mediach,
tworzenie raportów i dokumentów,
które mają na celu pokazanie
„ludzkiej twarzy” biznesu.

Cztery argumenty
na rzecz społecznej
odpowiedzialności

eneralnie rzecz biorąc,
zwolennicy społecznej od-
powiedzialności firm uży-

wają czterech argumentów do pod-
trzymania swojej tezy. Są to: mo-
ralny obowiązek, długoterminowe
korzyści, licencja na działanie i re-
putacja.

Pierwszy argument opiera się
na założeniu, że cel, jakim w biz-

PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH
PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH

„Harvard Business Review”

Strategia i społeczeństwo
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nesie jest zysk i zarabianie pienię-
dzy nie może uświęcać środków.
Poszanowanie prawa, uczciwość,
czy wierność podstawowym zasa-
dom etycznym muszą być elemen-
tem działania każdej firmy. Prak-
tyka pokazuje jednak, że przedsię-
biorstwa mają problem ze znalezie-
niem równowagi w godzeniu róż-
nych wartości, sprzecznych intere-
sów różnych grup i kosztów, jakie
wiążą się z wiernością zasadom
moralnym. Google’s podjął niedaw-
no decyzję o wejściu do Chin, przez
co popadł w niełaskę swych ame-
rykańskich klientów. Uznali oni
bowiem, że kraj, który nie prze-
strzega praw człowieka i ogranicza
swobodę swych obywateli nie po-
winien liczyć na intratne inwe-
stycje.

Drugi argument odnosi się do
perspektywicznego spojrzenia na
biznes. Oznacza ni mniej, ni wię-
cej tylko konieczność takiego dzia-
łania, aby zapewniać sobie długo-
trwałe korzyści ekonomiczne, nie
niszcząc przy tym środowiska
naturalnego i relacji społecz-
nych. Najkrócej tę zasadę streściła
w 1980 r. Gro Harlem Brundtland,
ówczesna premier Norwegii: „za-
spokajać obecne potrzeby, nie ogra-
niczając przy tym przyszłym poko-
leniom możliwości zaspokajania ich
potrzeb”.

Trzeci argument jest w swej
naturze dużo bardziej pragmatycz-
ny. Firmy potrzebują w swych dzia-
łaniach wsparcia rządów, lokalnych
władz i społeczności, akcjonariuszy
etc. Dużo łatwiej jest uzyskać ta-
kie wsparcie, jeśli robi się coś na
rzecz tychże społeczności. Dotyczy
to zwłaszcza takich branż, w któ-
rych istnieje duże ryzyko zniszcze-
nia środowiska naturalnego (np.
w branży chemicznej), a przez to
ryzyko złej prasy i niszczenia do-
tychczasowych osiągnięć.

Ostatni argument odnosi się
także do zadowalania zewnętrz-
nych grup interesu. Budowanie
reputacji w firmach usługowych
jest elementem przewagi kon-
kurencyjnej opartej na zasobach
trudnych do imitacji. W przypad-
ku firm przemysłowych, zwłaszcza
we wspomnianej już branży che-
micznej, jest to forma zabezpiecze-
nia na wypadek niepowodzeń i ka-
tastrof.

Integrowanie kwestii
społecznych i biznesowych

zajemna zależność między
sferą biznesu i społeczeń-
stwem wpływa na sposób

podejmowania decyzji w firmach,
ale także na sposób formułowania
i realizacji polityki społecznej
państw. Z tego też względu wybo-
ry dokonywane przez rządy państw
i przedstawicieli przedsiębiorstw
powinny być korzystne dla obu
stron, a postrzeganie relacji mię-
dzy tymi dwiema sferami nie może
opierać się na zasadach gry o su-
mie zerowej.

Aby takie zintegrowane podej-
ście mogło zostać zastosowane
w praktyce, firmy muszą pamiętać
o kilku podstawowych zasadach.
� Zidentyfikować punkty
wspólne.

Współzależność między firmą
i społeczeństwem przybiera dwie
formy. Przede wszystkim organi-
zacja wkracza w społeczeństwo po-
przez swoją normalną działalność.
Każda część łańcucha wartości do-
tyka społeczności, w której funk-
cjonuje firma i ma swoje pozytyw-
ne lub negatywne konsekwencje
społeczne. Większość organizacji
jest tego świadoma i świadomie
dostosowuje np. swoje praktyki re-
krutacji i selekcji kandydatów do
pracy do rynków lokalnych. Wpływ
firm na społeczeństwa zmienia się
w czasie.

Nie tylko firmy wpływają na
swoje otoczenie, ale także warun-
ki społeczne kształtują zachowania
firm. W dużym stopniu są one od-
powiedzialne za charakter konku-
rencji, charakter unikatowych za-
sobów dostępnych dla firm, charak-
ter popytu na rynku.

Szczegółowo te wzajemne zależ-
ności między firmami a społeczeń-
stwem przedstawiono na rysun-
kach.
� Wybrać kwestie społeczne,
ważne z punktu widzenia dzia-
łań organizacji.

Żadna organizacja nie jest
w stanie rozwiązać wszystkich pro-
blemów społecznych lub ponieść
ich kosztów. Dlatego też koniecz-
ne jest pogrupowanie kwestii spo-
łecznych i wybranie najważniej-
szych, jako elementu działań stra-
tegicznych firmy. Ważne, aby w ob-
szarze zainteresowań firmy znala-
zły się:

� problemy ogólne, które nie wpły-
wają na długookresową konkuren-
cyjność firmy, ani nie są widocznie
związane z jej działalnością podsta-
wową;
� problemy ściśle związane z łań-
cuchem wartości firmy, tj. z jej
codzienną zwykłą działalnością
(patrz: perspektywa od wewnątrz
na zewnątrz);
� problemy społeczne w otoczeniu
firmy, które w sposób znaczący
mogą wpływać na konkurencyjność
firmy w poszczególnych lokaliza-
cjach (patrz: perspektywa z ze-
wnątrz do wewnątrz).
� Stworzyć program.

Konsekwencją kategoryzacji
i stworzenia rankingu problemów,
w których rozwiązanie firma ma
zamiar się zaangażować, jest stwo-
rzenie programu działań. Musi on
uwzględniać oczekiwania interesa-
riuszy, ale także nie może mieć tyl-
ko charakteru odpowiedzi na zapo-
trzebowanie z zewnątrz. Strate-
giczna społeczna odpowiedzialność
oznacza poszukiwanie unikatowej
pozycji na rynku, działania inne-
go niż konkurencja. Oznacza ona
poszukiwanie jednoczesnych ko-
rzyści w sferze biznesu i kwestii so-
cjalnych.
� Zintegrować podejście z ze-
wnątrz do wewnątrz i od we-
wnątrz na zewnątrz.

Integracja obu podejść prowa-
dzi do efektu synergii. Działania
w ramach łańcucha wartości mogą
zmieniać i doskonalić kontekst spo-
łeczny. Jednocześnie inwestycje
w otoczeniu mogą znosić bariery
w działaniach w ramach łańcucha
wartości. I tak, Marriott prowadzi
ok. 180 godzin szkoleń dla bezro-
botnych. Firma świetnie łączy po-
moc dla społeczności lokalnej
z własną polityką kadrową. Szko-
lenia te pozwalają jej bowiem iden-
tyfikować, obserwować i wybierać
kandydatów do pracy u siebie. Oka-
zało się, że ta metoda znacznie ob-
niża koszty poszukiwania poten-
cjalnych pracowników, a także
przyczynia się do obniżenia pozio-

,
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mu fluktuacji. Przyjęci tą drogą do
pracy w Marriocie okazują się bo-
wiem znacznie bardziej lojalni.
� Przenieść wymiar społeczny
do wartości firmy.

W sercu każdej strategii znaj-
duje się propozycja unikatowych
wartości: obietnica zaspokojenia
potrzeb, których konkurenci nie są
w stanie zaspokoić. Strategiczna
społeczna odpowiedzialność firmy
oznacza zintegrowanie kwestii spo-
łecznych z ogólną strategią firmy.
Przykładem jest Whole Food Mar-
ket, firma oferująca tzw. żywność
ekologiczną. Jej propozycją unika-
towej wartości jest sprzedaż natu-
ralnych, zdrowych produktów
klientom, którym zależy na zdro-
wym stylu życia i ochronie środo-

wiska naturalnego. Tej ogólnej
wartości podporządkowany jest
proces zakupów – produkty są ku-
powane od lokalnych farmerów; fir-
ma dysponuje także listą składni-
ków zakazanych w swoich produk-
tach, a produkty muszą spełniać
określone standardy wymagań.
Także sposób budowania i wyposa-
żania sklepów Whole Food Market,
używane środki transportu są kon-
sekwencją nadrzędnych wartości –
dominacja materiałów z recyklin-
gu, wykorzystywanie energii wia-
tru, biopaliwa etc.

Nie każda firma jest w stanie
budować całą swoją działalność
wokół społecznej odpowiedzialno-
ści, jak zrobiła to Whole Food Mar-
ket, ale dodawanie kwestii społecz-

nych do strategii pozwala na inne
pozycjonowanie i budowanie prze-
wagi konkurencyjnej.

Organizacje nie są odpowie-
dzialne za wszystkie problemy spo-
łeczne. Każda firma musi jednak
zidentyfikować te problemy, któ-
rych rozwiązywanie pozwoli jej na
budowanie trwałej przewagi kon-
kurencyjnej. Poza tym, kiedy do-
brze funkcjonujący biznes angażu-
je swoje środki, umiejętności i ta-
lent menedżerski do rozwiązywa-
nia problemów społecznych, może
więcej zdziałać dla dobra ogólnego
niż jakakolwiek inna instytucja lub
organizacja charytatywna.
Opr. dr hab. Grażyna Aniszewska
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