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przedsiębiorczość strategiczna 
– kluczowy czynnik konkurencyjności 
przedsiębiorstwa w czasach 
burzliwych

Jan Macias

wprowadzenie

tmosferę biznesu XXI wieku można scha‑
rakteryzować za pomocą cech dotyczących 
jego nowego otoczenia konkurencyjnego, 

które obejmuje: wzrastające ryzyko, zmniejszającą 
się zdolność przewidywania, płynność granic firm 
i  sektorów, nowe  typy  struktur  organizacyjnych 
oraz  innowacyjne  działania  zarządcze.  To  nowe 
otoczenie może być  opisane  za pomocą  czterech 
następujących  potężnych  sił:  zmiany,  zawiłości, 
chaosu  i  sprzeczności  [R.A.  Bettis,  M.A.  Hitt, 
1995; M.A. Hitt,  T.S. Reed,  2000]. Nie ma dziś 
organizacji, która byłaby odporna na napór tych 
ogromnych sił.

Warunki  globalnego  otoczenia  biznesu  powo‑
dują, że nowe powstające przedsiębiorstwa stosują 
strategie przedsiębiorcze [R.G. McGrath, I.C. Mac‑
Millan, 2000; M.H. Morris, D.F. Kuratko, J.G. Co‑
vin,  2008]  jako  drogę  do  ich  sukcesu.  Strategie 
przedsiębiorcze  proponują  sposoby  rewitalizacji 
istniejących organizacji  i  uczynienia  ich bardziej 
innowacyjnymi oraz pozwalają ludziom stawać się 
bardziej  kreatywnymi  i  odpowiedzialnymi wobec 
decyzji, które podejmują. Strategiczne myślenie łą‑
czy intuicję i przedsiębiorczą kreatywność w wizję 
przyszłości organizacji1). 

Zdolność do nawigacji w wysoce zmiennym oto‑
czeniu oraz niuanse powiązania przedsiębiorczości 
i zarządzania strategicznego stały się przyczyną sku‑
pienia uwagi badaczy na zarządzaniu strategicznym, 
przedsiębiorczości  i  ekonomii.  Przedsiębiorczość 
strategiczna  jest nowym pojęciem, które pojawiło 
się w literaturze do przedstawienia krzyżowania się 
(powiązania) strategii i przedsiębiorczości. 

Już kilka dziesięcioleci  temu P.F. Drucker  ra‑
dził, by w czasach burzliwych (a takie turbulentne 
i złożone otoczenie biznesu występuje dziś) zarzą‑
dzać  tak,  aby przedsiębiorstwa mogły wytrzymać 
nagłe nieprzewidywalne  ciosy  i  jednocześnie,  aby 
móc wykorzystać nagłe, nieoczekiwane szanse2). Do 
tego celu mogą być wykorzystane strategie przed‑
siębiorcze.

Celem artykułu  jest przedstawienie  istoty, wy‑
miarów, komponentów i wybranych modeli przedsię‑
biorczości organizacji (przedsiębiorstwa).

podejścia, istota, wymiary i komponenty 
przedsiębiorczości

ujęciu historycznym można wyróżnić trzy 
główne podejścia do przedsiębiorczośći3): 
zz przedsiębiorczość  jako  rola  podmiotu 

prowadzącego przedsiębiorstwo  (działalność gospo‑
darczą),
zz przedsiębiorczość jako proces tworzenia nowych 

przedsiębiorstw,
zz przedsiębiorczość  jako  tworzenie  i wykorzysty‑

wanie szans i szczególnych okazji w istniejących wa‑
runkach gospodarowania, zawierających w sobie od‑
nowę strategiczną funkcjonujących organizacji.

Przedsiębiorczość może odnosić się do organiza‑
cji gospodarczych oraz do organizacji publicznych 
i społecznych (sektor publiczny i non profit). Organi‑
zacje przedsiębiorcze są postrzegane jako zarządza‑
jące zmianami,  informacją  i wiedzą  (przedsiębior‑
czość intelektualna). Postępujące procesy globaliza‑
cji prowadzą do rozwoju przedsiębiorczości między‑
narodowej i globalnej.

Współczesna, wielowymiarowa i dynamiczna jed‑
nocześnie koncepcja przedsiębiorczości ma następu‑
jące wymiary:
zz ekonomiczny (kryterium efektywności),
zz podmiotowy (przedsiębiorca),
zz procesowy (realizowany proces działań),
zz edukacyjny (kształcenie),
zz instytucjonalny (organizacja),
zz otoczenia (otoczenie),
zz psychologiczny  (psychologiczne czynniki przed‑

siębiorczości),
zz osobowy (cechy osobowe wpływające na działania 

przedsiębiorcze),
zz kulturowy (ideologie, wartości  i normy kulturo‑

we oraz rytuały)4). 
Wielowymiarowość,  dynamiczność  oraz  złożo‑

ność (syndromatyczność) zjawiska, jakim jest przed‑
siębiorczość,  powoduje,  że  jest  ona przedmiotem 
zainteresowania wielu  dyscyplin naukowych. Nie 
ma też  jednej, powszechnie akceptowanej definicji 
przedsiębiorczości5).  Zasadniczo  pojęcie  przedsię‑
biorczości odnosi  się do pojedynczego, odpowied‑
niego działania, które kreuje wartość,  zawiera ry‑
zyko  i  jest  silnie powiązane z  innowacją;  stanowi 
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proces rozpoznawania szans (okazji) i poszukiwań, 
który  prowadzi  do wzrostu6).  Z  kolei  P.  Sharma 
i J.J. Chrisman definiują przedsiębiorczość korpo‑
racji jako proces, poprzez który jednostki lub grupy 
jednostek, w powiązaniu z funkcjonującymi organi‑
zacjami, kreują nową organizację lub są inspirowa‑
ni do odnowy lub wprowadzenia innowacji w tejże 
organizacji7). Także OECD  (The Organization  for 
Economic Co‑operation and Development)  akcen‑
tuje  krytyczną  rolę  przedsiębiorców  jako:  istotni 
agenci, którzy przyspieszają generowanie, aplikację 
i  rozpowszechnianie  innowacyjnych  idei oraz  jako 
działanie mające na celu nie tylko zapewnienie efek‑
tywnego wykorzystania  zasobów, ale  również  roz‑
szerzenie granic ekonomicznej działalności8). 

Najczęściej w literaturze uznaje się złożoną isto‑
tę przedsiębiorczości  i wyróżnia  trzy kluczowe  jej 
komponenty9):
zz innowacyjność,
zz przyjmowanie ryzyka,
zz proaktywność.

Są  to  istotne  cechy  przedsiębiorczości.  Przez 
długi czas innowacja i kreatywność stanowiły głów‑
ne  pole  dla  badaczy  przedsiębiorczości.  Zgodnie 
z klasycznym mechanizmem „twórczej destrukcji” 
J.A. Schumpetera generowanie  i wdrażanie  inno‑
wacji prowadzi do nierównowagi rynkowej. Przewa‑
ga konkurencyjna przedsiębiorstwa  jest ciągle kre‑
owana  i burzona w ciągłym procesie „twórczej de‑
strukcji”10). Wymaga  to ze  strony przedsiębiorstw 
podejmowania  działań  przystosowawczych  do wa‑
runków nierównowagi na rynku, aby doprowadzić 
do nowej względnej równowagi. J. Schumpeter za‑
uważył, że zmiany technologiczne, jako pewne ren‑
ty, stają się dostępne dla przedsiębiorców i następ‑
nie  w  formie  innowacji  zostają  wprowadzone  do 
praktyki gospodarczej. Te specyficzne renty zosta‑
ły później nazwane „rentami Schumpetera”11). Pro‑
ces  „twórczej destrukcji”  jest  istotnym atrybutem 
kapitalizmu. J.A. Schumpeter nawiązuje bezpośred‑
nio do poglądów J.B. Saya, który uznawał, że funk‑
cją  przedsiębiorcy  jest  kombinowanie  czynników 
produkcji i doprowadzenie do ich połączenia. W uję‑
ciu J.A. Schumpetera, przedsiębiorczość jest przede 
wszystkim czynnikiem rozwoju gospodarczego12). 

Wymaga dodania,  że  kreatywność,  jako  jedna 
z głównych cech przedsiębiorczości, bez koncentra‑
cji na działaniu stanowi tylko formę indywidualnych 
zachowań. Jednostka kreatywna, tworząc nowe roz‑
wiązania czy projekty, a nie dbając o  ich wprowa‑
dzanie w życie, popełnia ciężkie przewinienie wobec 
podstawowego wymogu każdego biznesu – działa‑
nia13). Kolejny problem dotyczy ryzyka związanego 
z radykalnymi zmianami w organizacji. Pracownicy 
jako członkowie organizacji muszą wtedy porzucić 
dotychczasowe zwyczaje,  sposób myślenia; zmianie 
ulegają  interakcje między pracownikami w przed‑
siębiorstwie oraz organizacja pracy. Podstawowymi 
błędami popełnianymi przez  inicjatorów  i  liderów 
zmian w  takich  sytuacjach  jest  zła  ocena  ryzyka 
i uznanie, że adaptacja ludzi do nowych warunków 
jest  kwestią  techniczną14).  Ponadto w XXI w. na‑
stępują duże zmiany w charakterze działań ekono‑
miczno‑biznesowych w postaci wzrostu wzajemnych 
zależności i interakcji. W świetle badań zmiana cha‑
rakteru pracy polega przede wszystkim na tym, że 
coraz większego znaczenia nabierają kompleksowe 

interakcje, wymagające radzenia sobie z niepewno‑
ścią otoczenia i stanowiące ukrytą wiedzę organiza‑
cji (tacit knowledge)15). 

wybrane modele przedsiębiorczości

yśl akademicka dotycząca przedsiębiorczości 
nawiązuje do wcześniejszej literatury ekono‑
micznej, w której definiuje się przedsiębiorcę 

jako arbitrażystę [R. Cantillon, 1931]. W późniejszej 
literaturze przedsiębiorcy byli określani jako koordy‑
natorzy produkcji i dystrybucji, tak jak nowocześni 
przywódcy (liderzy) i menedżerowie [J.B. Say, 1971]; 
koordynatorzy i arbitrażyści [L. Walras, 1954]; nio‑
sący niepewność  [F.H. Knight, 1921];  innowatorzy 
i kreatywni destruktorzy  [J.A. Schumpeter, 1934] 
i czujnie odkrywający możliwości zysku [I.M. Kirz‑
ner, 1973, 1979]. W historycznym rozwoju wyłoniło 
się kilka szkół myśli, a mianowicie: neoklasyczna teo‑
ria równowagi [R.E. Khilstrom, J.J. Laffont, 1979]; 
teoria psychologiczna [T.M. Begley, D.P. Boyd, 1987] 
i ekonomiczna szkoła austriacka [I.M. Kirzner 1973, 
1997; F.A. Hayek, 1945]. Każda z tych szkół oferuje 
różne założenia i definicje przedsiębiorczości. Więcej 
wpływowych perspektyw przedsiębiorczości wywodzi 
się z prac dwóch myślicieli w ekonomii – J.A. Schum‑
petera  i  I.M. Kirznera. Proponując różne sposoby 
przedsiębiorcom, spełniające ich role na rynku, moż‑
na dowodzić, że przedsiębiorcy w ujęciu I.M. Kirz‑
nera i J.A. Schumpetera mogą funkcjonować równo‑
cześnie, zarówno jako wcześniejsze angażowanie się 
w arbitraż, jak i późniejsze w innowację.

Do  centralnych  elementów konstrukcji  pojęcia 
przedsiębiorczości można zaliczyć:
zz szanse i okazje,
zz działanie ludzkie i zachowanie,
zz transfer (wymianę) wartości,
zz kreatywność i innowację,
zz internacjonalizację,
zz międzynarodowe  i narodowe  różnice w warto‑

ściach kulturowych16). 
W literaturze z zakresu przedsiębiorczości oraz 

zarządzania  strategicznego  można  znaleźć  wiele 
różnych modeli  przedsiębiorczości.  R.D.  Ireland, 
J.G. Covin i D.F. Kuratko prezentują dziewięć nastę‑
pujących modeli przedsiębiorczości:17) 
zz model R.A. Burgelmana (1983), procesowy, kon‑

centrujący się na przedsięwzięciach wewnętrznych 
oraz procesach,
zz model J.G. Covina i D.P. Slevina (1991) o orienta‑

cji przedsiębiorczej, model zachowania organizacji,
zz model G.G. Dessa, R.D.  Irelanda, S.A. Zahra, 

S.W. Floyda, J.J. Janneya, P.J. Lanea (2003) – cią‑
gła  regeneracja,  strategiczna  odnowa,  redefinicja 
domeny, organizacyjne odmładzanie,
zz model S.W. Floyda i P.J. Lanea (2000) skupiają‑

cy uwagę na strategicznej odnowie oraz procesach,
zz model W.D. Gutha i A. Ginsberga (1990), ukie‑

runkowany na przedsięwzięcia wewnętrzne i strate‑
giczną odnowę,
zz model J.S. Hornsby’ego, D.F. Naffzigera, D.F. Ku‑

ratki, R.V. Montagnoa (1993), interaktywny poziom 
jednostkowego (indywidualnego) zachowania przed‑
siębiorczego,
zz model D.F. Kuratki, J.S. Hornsby’ego, M.G. Golds‑

by’ego (2004), skupiający uwagę na poziomie indy‑
widualnego zachowania przedsiębiorczego,
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zz model  D.F.  Kuratki,  J.S.  Hornsby’ego,  J.W.  
Bishopa (2005) z  indywidualnym poziomem zacho‑
wania przedsiębiorczego,
zz model  G.T.  Lumpkina  i  G.G.  Dessa  (1996) 

o orientacji przedsiębiorczej.
Podstawę wyróżnienia powyższych modeli przed‑

siębiorczości stanowiło pięć kryteriów:
zz koncentracja na zjawisku przedsiębiorczości,
zz umiejscowienie przedsiębiorczości,
zz relacje między przedsiębiorczością i strategią,
zz przylegli, przyczynowi poprzednicy przedsiębior‑

czości,
zz przyległe wyniki przedsiębiorczości.

koncepcja strategicznej przedsiębiorczości

arówno przedsiębiorczość,  jak  i  zarządza‑
nie  strategiczne  są dynamicznymi proce‑
sami,  związanymi  z  wynikami  przedsię‑

biorstw. Zarządzanie  strategiczne  zaleca  firmom 
zdobycie  i  eksploatację  przewagi  konkurencyjnej 
w kontekście specyficznego środowiska, natomiast 
przedsiębiorczość promuje poszukiwania przewagi 
konkurencyjnej poprzez produkty, procesy  i  rynki 
innowacji. Nowe przedsięwzięcie  jest  zwykle kre‑
owane w celu wykorzystania okazji rynkowych po‑
chodzących z innowacji.

Przy próbie integracji przedsiębiorczości i strate‑
gii może być pomocne podejście dominującej logiki 
(dominant logic) odnoszące się do sposobu, w któ‑
rym menedżerowie obmyślają  biznes  i  podejmują 
decyzje  dotyczące  alokacji  krytycznych  zasobów 
[R. A. Bettis, C. K. Prahalad, 1995]. M.H. Morris, 
D.F. Kuratko  i J.G. Covin sugerują kreowanie dy‑
namicznej dominującej logiki w procesie rozwijania 
przedsiębiorczości, na bazie której  jest kreowana 
organizacja  i dokonywana  jest alokacja zasobów18). 
Zgodnie z dominującą logiką przedsiębiorczość pro‑
muje strategiczną zwinność, elastyczność, kreatyw‑
ność i ciągłe innowacje w całym przedsiębiorstwie. 
Ponadto koncentracja  firmy na  identyfikacji  szans 
i okazji, odkrywa nowe źródła wartości, produkty, 
innowacyjne procesy, które prowadzą do wyższej zy‑
skowności.

J.G. Covin i M.P. Miles uważają, że strategiczna 
przedsiębiorczość może przybierać  jedną z pięciu 
następujących form19): 
zz strategiczna odnowa (strategic renewal),
zz nieustanne odradzanie (sustained regeneration),
zz redefinicja domeny (domain redefinition),
zz odmładzanie organizacji  (organizational rejuve-

nation),
zz model rekonstrukcji biznesu (business model re-

construction).
Strategiczna przedsiębiorczość polega na  reali‑

zacji  i/lub  stymulacji  działań  przedsiębiorczych 
do osiągania  celów strategicznych20). Strategiczna 
przedsiębiorczość  jest definiowana  jako skompliko‑
wana identyfikacja i eksploatacja szans i okazji, pod‑
czas jednoczesnego kreowania i utrzymywania prze‑
wagi konkurencyjnej. Zarządzanie wiedzą  i przed‑
siębiorczość stanowią kluczowy zasób firmy, będący 
podstawą do rozpoznania jej szans. Integracja przed‑
siębiorczości ze strategią ma dwa krytyczne aspek‑
ty: przedsiębiorcza strategia  i  strategia dla przed‑
siębiorczości  [M.H. Morris, D.F. Kuratko, J.G. Co‑
vin, 2008]. Strategia przedsiębiorcza  jest określa‑

na  jako ukierunkowana wizja, szeroka podpora or‑
ganizacji dla zachowań przedsiębiorczych, które ce‑
lowo i w sposób ciągły odmładzają organizację i mo‑
delują  zakres  jej  operacji  poprzez  rozpoznawanie 
i eksploatację szans i okazji przedsiębiorczych. Na‑
tomiast strategia dla przedsiębiorczości ma miejsce 
wówczas, gdy zintegrowana przedsiębiorczość i stra‑
tegia dotyczy konieczności  rozwoju strategii ukie‑
runkowanej  szczególnie na działania przedsiębior‑
cze w organizacji.

Opierając  się na pionierskiej pracy D. Millera 
(1983), J.G. Covin i D.P. Slevin definiują orientację 
przedsiębiorczą  jako zawartość w organizacyjnym 
zachowaniu określonego przyjętego  ryzyka,  inno‑
wacyjności  oraz  proaktywności21).  G.T.  Lumpkin 
i G.G. Dess dodają do tej listy konkurencyjną agre‑
sywność oraz autonomię.

W  literaturze model  strategii  przedsiębiorczo‑
ści korporacji przedstawiają m.in. wspomniani  już 
R.D.  Ireland, J.G. Covin  i D.F. Kuratko22). Model 
ten uwzględnia:
zz poziomy analizy:
zpoziom najwyższego kierownictwa,
zpoziom członków organizacji,
zpoziom organizacji,
zz czynniki  poprzedzające  strategię  przedsiębior‑

czości korporacji (przedsiębiorstwa):
zwarunki  środowiskowe  zewnętrzne  (zmiany 
technologiczne, fragmentacja, produkt – rynek, 
rozwój rynków i produktów),
zpoznanie  indywidualnej  przedsiębiorczości 
(przedsiębiorcze: zaufanie, postawy, wartości),
zz elementy strategii przedsiębiorczości korporacji 

(przedsiębiorstwa):
zproprzedsiębiorcza  organizacyjna  architek‑
tura  (struktura,  kultura,  zasoby/umiejętności, 
systemy wynagradzania),
zprzedsiębiorcza strategiczna wizja,
zprzedsiębiorcze procesy  i zachowania  (rozpo‑
znanie szans i okazji, eksploatacja szans i okazji),
zz wyniki zastosowania strategii przedsiębiorczości 

korporacji (przedsiębiorstwa):
zkonkurencyjne umiejętności,
zreorientacja pozycji strategicznej.

podsumowanie

toczenie  globalnego  biznesu  XXI  wie‑
ku  charakteryzują:  wzrastające  ryzyko, 
zmniejszająca  się  zdolność  przewidywa‑

nia, płynność granic firm i sektorów, nowe typy 
struktur organizacyjnych oraz innowacyjne dzia‑
łania zarządcze. W turbulentnym otoczeniu mogą 
być  stosowane  strategie  przedsiębiorcze,  które 
proponują  sposoby  rewitalizacji  funkcjonujących 
organizacji oraz uczynienia  ich bardziej  innowa‑
cyjnymi. Zarówno przedsiębiorczość, jak i zarzą‑
dzanie  strategiczne  są dynamicznymi procesami 
związanymi  z wynikami  przedsiębiorstw  (korpo‑
racji).  Przy  próbie  integracji  przedsiębiorczości 
i strategii może być pomocne pojęcie dominującej 
logiki.

dr Jan Macias
Katedra Zarządzania i Marketingu

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im. W. Korfantego w Katowicach ,
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Summary
Entrepreneurship  is a growing phenomenon  in  the world 
markets. The article presents: essence, dimensions, compo‑
nents and choice models of entrepreneurship and the concept 
of strategic entrepreneurship. Within the entrepreneurship 
and strategic management domains there has been a move‑
ment by researches to combine certain aspects of both areas 
to create a new concept of strategic entrepreneurship.

wprowadzenie

latach sześćdziesiątych, mniej więcej wte‑
dy, gdy zaczynały pojawiać się zręby zarzą‑
dzania strategicznego, Pat Hughes, irlandz‑

ko‑kanadyjski poszukiwacz, doszedł do wniosku, że 
w życiu liczą się tylko ambitne cele, dla których war‑
to poświęcić większość posiadanych zasobów, nie li‑
cząc na szybkie zyski  i niekoniecznie ufając w to, 
co mówią inni. W głowie kołatała mu niecodzienna 
myśl – chciał w Irlandii odkryć wartościowe mine‑
rały. Właściwie czyste szaleństwo. Jak to, w Irlan‑
dii? W tym kraju słynącym co najwyżej z piwa, nie 
bardzo mlecznych krów i zielonych krasnoludków, to 
tam miałyby znajdować się cenne minerały? Poten‑
cjalni inwestorzy widzieli w Pacie Hughesie irlandz‑
kiego spryciarza, co to na kiepskie łgarstwo próbuje 
wyłudzić spore pieniądze. A jednak Hughes znalazł 
i ołów, i cynk, i miedź, i srebro. A to, co opowiadał 
inwestorom, to nie były irlandzkie baśnie, lecz mie‑
szanka odważnego myślenia i wyobraźni, które stały 
się zaczątkiem ogromnej fortuny i dowodem, że u po‑
czątków wielkiego biznesu znajduje się zawsze ory‑
ginalny pomysł i szczególna dalekowzroczność posia‑
danej wizji. Po prostu trzeba myśleć strategicznie.

cechy myślenia strategicznego

odobnych zdarzeń w historii biznesu nie bra‑
kuje. Nagromadziło się  ich tyle, że musieli 
na nie zwrócić uwagę również teoretycy za‑

rządzania, tworząc zbiór właściwości charakteryzują‑
cych myślenie strategiczne. Cechuje się ono:
zz długofalowością,
zz nadrzędnością wobec procesów myślowych poprze‑

dzających podjęcie innych niż strategiczne decyzji,
zz odwagą, gdyż decyzje podjęte w wyniku myśle‑

nia strategicznego wiążą najważniejsze zasoby przed‑
siębiorstwa i są trudno odwracalne (a czasem nieod‑
wracalne),
zz pragnieniem zdobycia ważnych  i ambitnych ce‑

lów,  zapewniających  wzrost  i  rozwój  organizacji 
przez długie lata.

W myśleniu strategicznym wyróżnia się trzy pod‑
stawowe składniki strukturalne, są to:
zz wnikliwy obraz teraźniejszości  (insight about the 

present),
zz przewidywanie przyszłości  (foresight about the 

future),
zz zdolność wizualnego myślenia (visual thinking) 1).

Pierwszy ze składników wiąże się z potrzebą po‑
siadania wiedzy o zjawiskach zachodzących na ryn‑
ku, o procesach tworzących ten rynek i ewokujących 
sukces organizacji, zmusza też do wniknięcia w istotę 
organizacji. Drugi składnik strukturalny kieruje uwa‑
gę ku przyszłości, bo to tam będą rozgrywać się stra‑
tegiczne zmagania i obecne decyzje muszą uwzględ‑
niać cechy przyszłego rynku. Związek pomiędzy te‑
raźniejszością a przyszłością, tak ewidentny w zarzą‑
dzaniu strategicznym, wymusza przyjęcie kreatyw‑
nej postawy wśród zarządzających i przesuwa akcen‑
ty z chłodnej kalkulacji ku obszarom imaginacji, twór‑
czości  i oryginalności,  tak ważnym w konkurencyj‑
nych zmaganiach, że kształtują one trzeci ze składni‑
ków strukturalnych myślenia strategicznego.
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wyobraźnia w myśleniu 
strategicznym
Mirosław Laszczak

W chwili, gdy próbuje się sprawdzić poprawność 
wyobrażonej wizji, musi dojść do konfrontacji z rze‑
czywistością, następuje zatem ciąg niezwykle waż‑
nych decyzji, których konsekwencje są trudne do od‑
wrócenia, a związany z nimi nacisk psychiczny  jest 
tym bardziej zrozumiały, że aktywność strategiczna 
absorbuje ogromne zasoby, zarówno natury finanso‑
wej,  jak i psychologicznej. Z tego względu, gdy roz‑
poczynają się już działania strategiczne: „zarządzają‑
cy i stratedzy powinni żyć nadzieją i modlić się, że 
ich wizja i sposób postrzegania rzeczywistości są po‑
prawne”2). 

Podstawowy problem myślenia strategicznego po‑
lega na tym, że nigdy nie ma się pewności, w jakim 
stopniu wyobraźnia  jest zbiorem pobożnych życzeń, 
a na ile pomaga zauważyć coś, co jest jeszcze niedo‑
strzegalne dla  innych. Wiadomo tylko, że  jeśli wy‑
obraźnia menedżerów nie  jest  intelektualnym oszu‑
stwem, to implikując działanie, staje się machiną na‑
pędzającą sukces i wprowadza tak głębokie przemia‑
ny w branży, że zachodzące tam procesy zostają po‑
dźwignięte na jakościowo wyższy poziom. 

wyobraźnia menedżerska

koro historia biznesu poucza, że wyobraźnia 
ma moc przekształcania wizji w sukces orga‑
nizacji, było jasne, że stanie się ona przedmio‑

tem licznych badań. Wynika z nich, że menedżerowie 
dzielą się na tych, którzy cenią przede wszystkim kon‑
krety, i tych, którzy lubią oderwać się od codzienno‑
ści i dać upust fantazji. W jednym z badań poproszono 
menedżerów, żeby po zaznajomieniu się z sytuacją eko‑
nomiczną pewnego fikcyjnego przedsiębiorstwa podję‑
li wiele decyzji inwestycyjnych. Wtedy okazało się, że 
część badanych po paru decyzjach stwierdziła, że wpa‑
da w pułapkę nadmiernego zadłużenia i kolejnych de‑
cyzji inwestycyjnych podjąć już nie może3). Przypomi‑
na to nieco inny eksperyment, w którym badanych po‑
proszono, aby w myślach poruszali się wokół figury na‑
malowanej na podłodze pokoju pokazanego im na zdję‑
ciu. Wtedy również część osób powiedziała, że nie daje 
rady, bo wciąż wpadają na ścianę4). 

Takie  trzymanie się konkretów świadczy o  tzw. 
wyobraźni analogicznej. Ale również dowodzi, że aby 
wyobrazić sobie jakąś własność, najpierw musimy wy‑
obrazić sobie coś  innego. Odsłania to pewne szcze‑
gólne cechy metod analizy strategicznej, które mogą 
spełniać nieco inną funkcję, niż im się powszechnie 
przypisuje. Wiadomo przecież, że metodom analizy 
strategicznej (takim choćby, jak macierz BCG) dale‑
ko do zgodnego z rzeczywistością odwzorowania ryn‑
ku. Jednak wykreślona na płaszczyźnie macierzy po‑
zycja przedsiębiorstwa, która dodatkowo ukazana jest 
w kontekście konkurencyjnych firm, stanowi dobrą 

pożywkę dla wyobraźni. W tym przypadku wizuali‑
zacja pomaga w myśleniu właśnie dlatego, że uru‑
chamia wyobraźnię przy jednoczesnym zakotwiczeniu 
myślenia w podstawowych faktach.

Jeśli macierze analizy strategicznej potrafią po‑
budzić wyobraźnię,  to są również w stanie urucho‑
mić procesy myślowe (także te, których część zacho‑
dzi poza świadomością), w wyniku których pojawia‑
ją się strategie. Na ile będą to strategie nowatorskie, 
a w  jakim stopniu będą one zgodne z doświadcze‑
niem,  zależy  już  tylko od  tego,  czy menedżerowie 
mają bardziej naturę artysty, czy księgowego. Taki 
podział menedżerów ze względu na  ich cechy oso‑
bowości widoczny  jest w każdym przedsiębiorstwie. 
Wyobraźnia okazuje się ważnym czynnikiem różni‑
cującym miejsce  zajmowane  przez  poszczególnych 
pracowników w strukturze hierarchicznej organiza‑
cji. Zdaniem Ralpha S. Larsena (prezesa Johnson & 
Johnson): pracownicy na niższych szczeblach podej‑
mują wystarczająco dobre decyzje, opierając się na 
wskaźnikach ilościowych. Gdy jednak awansują, stają 
się nieporadni, brakuje im bowiem zdolności do iden‑
tyfikowania subtelnych składników biorących udział 
w procesie podejmowania decyzji5). Wyniki ekspery‑
mentów potwierdzają, że nowicjusz potrzebuje racjo‑
nalności analitycznej, doświadczony decydent z racjo‑
nalności analitycznej korzysta w dalszym planie; eks‑
pert natomiast podejmuje decyzje dzięki intuicji i wy‑
obraźni, strateg zaś dzięki wyobraźni przenika przez 
mglistą zasłonę przyszłości i jest w stanie przewidy‑
wać rynkowe zdarzenia6). 

tworzenie się wyobrażeń

owszechnie przyjmuje się, że wyobraźnia ko‑
rzysta z tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowled-
ge). Procesy poznawcze zachodzące w orga‑

nizmie nie mają swobodnego dostępu do wiedzy ukry‑
tej, nie można swobodnie włączać tej wiedzy do lo‑
gicznie poprawnego rozumowania. Jej większa część 
nie jest dostępna introspekcyjnie ani artykułowana 
werbalnie7). Przetwarzający ogromne ilości informa‑
cji umysł robi to poza świadomością i poza językiem, 
wynikające z przetworzenia tych informacji wnioski 
zapadają w tzw. pamięci utajonej. Ten proces nie‑
świadomego przetwarzania informacji nazwano „my‑
śleniem oszczędnościowym” (pochłania ono czwartą 
część wysiłku wkładanego w normalne myślenie)8). 
Równocześnie, obok tworzącej się „wiedzy  jawnej”, 
która „wie, że…”, współistnieje „wiedza milcząca”, 
która „wie,  jak…”9). Budowane na  tej wiedzy prze‑
świadczenia odpowiedzialne są za kształt wyobraźni, 
z tak typowymi dla niej cechami, jak brak stereoty‑
powości, oryginalność oraz pojawianie się w zupełnie 
nieoczekiwanych momentach.
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Na kształt wyobrażeń wpływa też doświadczenie. 
To dlatego wprowadzono kryterium przenikalności 
poznawczej. Wyobrażenia są nieprzenikalne poznaw‑
czo,  jeśli przyjmowane w danej chwili założenia są 
na tyle trwałe, że nie pozwalają na modyfikację wy‑
obrażeń. Tym samym przekonanie o sile konkuren‑
tów – o ile jest nieprzenikalne poznawczo – zawsze 
będzie narzucać gotowe strategie – bądź to agresyw‑
ne, jeśli sądzić będziemy, że konkurenci są słabi, bądź 
defensywne,  jeśli założymy, że na ich rzecz musimy 
zrezygnować z części naszych udziałów rynkowych. 
Warto zauważyć, że nieprzenikalne poznawczo zjawi‑
ska mogą zmieniać się wraz z takimi czynnikami, jak 
wprawa  lub doświadczenie,  lub po zażyciu narkoty‑
ków10). W tym kontekście uciekanie się menedżerów 
do używek czy sięganie po dopalacze po to, by uzy‑
skać lepszy wgląd w naturę rzeczywistości, może być 
lepiej zrozumiane, choć w żadnym razie nie może być 
usprawiedliwione. Obserwacje podpowiadają zresztą, 
że dużo bardziej użyteczne jest posiadane przez mene‑
dżerów doświadczenie oraz zgromadzona przez nich 
wiedza, i to niekoniecznie ściśle związana z biznesem; 
jeśli wiedzy i doświadczenia nie traktuje się bowiem 
zbyt ortodoksyjnie, to dzięki nim powstają bogate po‑
kłady wiedzy ukrytej, skąd nieoczekiwanie przenikają 
do świadomości i przyjmują postać oryginalnych od‑
powiedzi na zadawane dużo wcześniej pytania. Każde 
skostnienie poglądów oraz niechęć do przyjmowania 
cudzych założeń, jak również brak zgody na uwzględ‑
nienie  odmiennych punktów widzenia, niszczy wy‑
obraźnię, co w zarządzaniu strategicznym przenosi 
się bezpośrednio na długość horyzontu czasowego roz‑
patrywanych zdarzeń, na wielość branych pod uwagę 
rozwiązań strategicznych, a w końcu na stopień orygi‑
nalności pomysłów i realizowanych strategii.

Menedżerów od zwykłych fantastów różni to, że 
swoje niezwykłe czasem idee starają się wcielać w ży‑
cie. Zamiast mnożyć pomysły, przystępują do kon‑
frontacji z rzeczywistością. Bardzo prawdopodobne, 
że ujawni się wówczas kolejna cecha wyobraźni. Fran‑
cuski psycholog Coue sformułował prawo mówiące, 
że jeśli pragnienia stoją w sprzeczności z wyobraże‑
niami, to w ostateczności wyobrażenia właśnie okazu‑
ją się silniejsze. Nawet atrakcyjne i realistyczne cele 
w zestawieniu z pesymistycznymi wizjami przyszło‑
ści będą relatywnie częściej kończyć się porażką. Je‑
śli więc stanowisko szefa firmy zajmować będą mal‑
kontenci z pesymistycznymi wyobrażeniami dotyczą‑
cymi przyszłości, jest całkiem możliwe, że swymi de‑
cyzjami prowokować będą sytuacje zagrażające stabil‑
ności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

wyobraźnia a racjonalność

wiatem rządzi wyobraźnia” – powiedział Na‑
poleon, a potwierdzenie jego słów przychodzi 
ze strony teoretyków zarządzania, dostrzega‑

jących w tak hołubionej niegdyś racjonalności wartość 
konserwatywną, silnie naznaczoną przeszłością i my‑
śleniem zachowawczym. Szwedzki teoretyk organiza‑
cji, Nils Brunsson, mówi wprost: „Racjonalne decyzje 
nie  zawsze  służą  jako dobra podstawa właściwego  
i udanego działania”11). Brunsson uważa, że kurczowe 
trzymanie się  faktów i pragnienie przeprowadzenia 
logicznego wywodu może mieć zastosowanie w sy‑
tuacji podejmowania działań mniej doniosłych, mało 
skomplikowanych i nastawionych na krótki okres12). 
W przypadku wielkich  i znaczących strategicznych 
projektów liczy się wyobraźnia menedżerska. Na nią 
też powołuje się co drugi indagowany przez McKin‑

seya menedżer,  twierdząc, że  filozofia zarządzania 
strategicznego sprzyja kreatywności13). 

Ta  typowa dla zarządzania strategicznego  łącz‑
ność pomiędzy tworzeniem wyobrażeń i ich później‑
szą realizacją jest niezwykle pociągająca, strateg sta‑
je się poniekąd demiurgiem, co wiąże go mentalnie 
z proponowanymi działaniami. Objawia się to zwięk‑
szonym poziomem zaangażowania i wpływa na sku‑
teczność realizowanych strategii – wdrażaniu wizji to‑
warzyszy większa motywacja, bez czego trudno było‑
by oczekiwać pomyślnego zakończenia.

Jest  też wyobraźnia szkołą myślenia. To dzięki 
niej menedżerowie mogą zachować plastyczność umy‑
słu, tak podatnego na skostnienie i tak skorego do po‑
sługiwania się anachronicznymi supozycjami. Wiado‑
mo przecież, że: „dorosły człowiek raczej woli odrzu‑
cić sprzeczne informacje lub zmienić ich treść, aniże‑
li przebudować lub zmodyfikować system swych prze‑
konań”14). Kreacja kolejnych strategicznych wyobra‑
żeń ćwiczy umysł, pomaga odkrywać trudno dostrze‑
galne analogie i to bez zrywania kontaktu z rzeczy‑
wistością. Menedżerowie posługujący się wyobraźnią 
są zdolni podejmować decyzje lepiej dostosowane do 
przyszłych charakterystyk rynku, a myślowe testowa‑
nie hipotez sprawia, że działania w realu nie są zawie‑
szone w intelektualnej próżni, lecz mają szansę roz‑
grywać się w krajobrazie wymyślonych (ale nie zmy‑
ślonych) uwarunkowań. 

dr inż . Mirosław Laszczak
Akademia Techniczno‑Humanistyczna  

w Bielsku‑Białej
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Summary
The important features of the strategic thinking is the origi‑
nality, visionary disposition and the importance of the future. 
The specific attributes of imagination result from managers’ 
experience which is unintentionally transformed in the tacit 
knowledge. The vision which comes from tacit knowledge can 
affect the reality and its causative power seems to be greater 
then managers’ desires.
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strategia koopetycji 
– innowacyjne połączenie  
konkurencji i współdziałania

Karolina Mucha-Kuś

wprowadzenie

adacze zarządzania strategicznego przez wie‑
le  lat podkreślali znaczenie konkurencyjnych 
elementów zachowań organizacji w osiąganiu 

przewagi konkurencyjnej. Gra rynkowa postrzegana jest 
przez wielu właśnie w tym aspekcie, gdzie tak napraw‑
dę nie ma zwycięstwa bez przegranej. Można to porów‑
nać do twardych negocjacji, gdzie wygrana jednej stro‑
ny oznacza przegraną drugiej1). Według nich współpraca 
z innymi podmiotami na rynku nie może przynieść żad‑
nych  pozytywnych rezultatów w aspekcie pozycji rynko‑
wej, co więcej, odrzucają oni taką możliwość, argumen‑
tując to utratą i wypaczeniem istoty gry konkurencyj‑
nej2). Jednak, są też tacy, dla których rynek to przede 
wszystkim interakcja, współdziałanie z  innymi aktora‑
mi. Dla tych drugich współpraca warunkuje możliwość 
przetrwania na rynku i bez owej współpracy z innymi 
aktorami nie byliby w stanie świadczyć swoich usług czy 
produkować określonych dóbr w sposób konkurencyjny.

Badania ostatnich trzydziestu  lat wskazują, że po‑
tencjalnym  źródłem  przewagi  konkurencyjnej  może 
być współpraca pomiędzy organizacjami, co więcej, co‑
raz częściej można usłyszeć o projektach realizowanych 
wspólnie przez firmy będące dla siebie konkurencją. Do‑
tyczy to nawet takich rywali, jak Boeing i Airbus, któ‑
rzy bez patentów konkurenta nie mogliby konstruować 
nowoczesnych samolotów.  Zatem powstaje pytanie, czy 
celowe połączenie tych dwóch elementów może mieć ko‑
rzystny wpływ dla danej organizacji/danych organiza‑
cji? Czy mówiąc o zależnościach między przedsiębior‑
stwami, możemy mieć jednocześnie do czynienia i z jed‑
nym, i z drugim zjawiskiem – konkurencją i współdzia‑
łaniem? Czy w takim wypadku możemy określić to jako 
nową koncepcję zarządzania strategicznego?

konkurencja

rzedsiębiorstwa muszą stworzyć i konsekwent‑
nie rozwijać czynniki wpływające na ich trwa‑
łą konkurencyjność, co pozwoli  im na utrzy‑

manie przewagi rynkowej w długim czasie3). Konkuren‑
cja to rywalizacja między poszczególnymi osobami lub 
grupami zainteresowanymi w osiąganiu  tych samych 
celów4), a konkurenci  to organizacje, które rywalizują 
z  innymi organizacjami o zasoby. Najbardziej oczywi‑
stym typem takich zasobów są pieniądze klientów. Or‑
ganizacje jednak mogą konkurować o inne zasoby, któ‑

rymi mogą być m.in. wyspecjalizowana siła  robocza, 
przełomowe wynalazki, patenty czy rzadkie surowce. 
W branżach technologicznie zmieniających się innowa‑
cyjność i umiejętność szybkiego wdrożenia innowacji są 
jednym z najważniejszych narzędzi konkurencji5). 

Można  zatem  odnieść wrażenie,  że  powszechnie 
uznanym modelem zachowań organizacji  jest konku‑
rencja, jednak relacje współpracy stają się coraz waż‑
niejsze w osiąganiu przewagi konkurencyjnej dla firm 
będących członkami sieci współpracy. Podstawę zacho‑
wań współpracy można zatem odnieść do konwencjo‑
nalnych teorii opisujących źródła przewagi konkuren‑
cyjnej. I tak w literaturze podkreśla się znaczenie kon‑
figuracji działań organizacji oraz ich koordynacji jako 
sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej6). Z dru‑
giej strony mówi się o umiejętnościach wyróżniających 
jako źródłach tej przewagi lub o znaczeniu identyfika‑
cji i rozwijaniu swoich kluczowych kompetencji7). 

Kluczowe kompetencje są tu rozumiane jako zbioro‑
we uczenie się organizacji, w szczególności jeśli chodzi 
o koordynację różnorodnych zdolności produkcyjnych 
i integrację licznych strumieni technologii8). Kluczowe 
kompetencje powinny prowadzić do kluczowych pro‑
duktów, które z kolei umożliwiają osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej. 

Jedno z założeń strategii mówi, że przewaga kon‑
kurencyjna wynika zarówno z rozwijania kompetencji 
wewnętrznych,  jak  i  ze  zmieniających się warunków 
w otoczeniu organizacji8). Kolejne założenia mówią rów‑
nież o tym, że przewaga konkurencyjna jest rezultatem 
uczenia się organizacji, a także zachowań konkurencyj‑
nych i współpracy, oraz, że złożoność i nieprzewidywal‑
ność zmian zarówno w otoczeniu firm, jak i w samych 
firmach oznacza,  że  firmy muszą być organizacjami 
inteligentnymi, uczącymi się.

Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą w ramach sekto‑
rów czy rynków, a najważniejszą konkurencją są dla nich 
organizacje opierające się na podobnych kluczowych kom‑
petencjach, realizujące podobne strategie i zaspokajające 
podobne potrzeby klientów. Analizy grup strategicznych 
to przecież porównanie firmy z grupą firm będących jej 
bezpośrednimi konkurentami. Grupa strategiczna skła‑
da się z organizacji, które dysponują podobnymi kluczo‑
wymi kompetencjami, wykorzystują podobne strategie, 
obsługują podobną grupę klientów i podobne segmenty 
rynku, stosują podobne technologie, używają podobnych 
kanałów dystrybucji oraz wytwarzają podobne i porów‑
nywalnej jakości produkty lub usługi. Biorąc pod uwagę 
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powyższe rozważania, firmy składające się na daną gru‑
pę strategiczną mogą być porównywane ze względu na 
takie wyróżniki, jak wspólne lub podobne cele, kluczowe 
kompetencje, strategie, obsługiwane rynki  i segmenty, 
udział w rynku, rentowność, struktura kosztów, ceny, do‑
stęp do środków finansowych, jakość produktu, lojalność 
klienta, organizację działań zwiększających wartość do‑
daną, kanały dostawców i dystrybucji, kulturę organiza‑
cyjną, badania i rozwój czy innowacje10). Możemy odnieść 
to do podejścia sektorowego, stawiającego tezę o uwa‑
runkowaniu przewagi konkurencyjnej strukturą sektora, 
w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje11). Według 
Portera to właśnie konkurencja  jest najsilniejszym sty‑
mulatorem innowacji. Co więcej, przyznaje, że geogra‑
ficzna koncentracja niektórych branż w poszczególnych 
krajach czy regionach dodatkowo zwiększa stymulującą 
rolę konkurencji w zakresie innowacji12).

współdziałanie przedsiębiorstw

ozważając  kluczowe  kompetencje  przedsię‑
biorstw,  można  zauważyć,  że  za  pomocą 
współpracy każda ze stron mogłaby wnieść do 

porozumienia swoje wyjątkowe kompetencje, a dzięki 
ich połączeniu obie strony mogłyby skorzystać z efek‑
tów synergii13). W takim sensie współpraca może za‑
pewniać  korzyści  podobne  do  przekazywania  części 
działalności organizacji, wykorzystując kluczowe kom‑
petencje innych organizacji w celu zwiększania warto‑
ści dodanej w sposób bardziej efektywny, niż byłoby to 
możliwe do osiągnięcia tylko przez jedną organizację. 

Kooperację można definiować  jako współdziałanie 
przynajmniej  dwóch  podmiotów,  które w  ten  sposób 
dążą do lepszej realizacji swoich lub osiągnięcia wspól‑
nych celów. Współdziałają różne podmioty, np. przedsię‑
biorstwa, instytucje naukowe czy organizacje społeczne. 
Należy podkreślić, że problematyka kooperacji jest ściśle 
powiązana z problematyką konkurencji. Zagadnienia ko‑
operacji można rozpatrywać w związku i na tle zagadnień 
konkurencji. Można nawet stwierdzić, że w dynamicznie 
zmieniającym się środowisku kooperacja i konkurencja 
stają się często trudne do odróżnienia14). 

Współdziałanie może zaistnieć pomiędzy organiza‑
cją oraz dostawcami, klientami, organizacjami finanso‑
wymi, konkurentami, rządem i  innymi organizacjami 
publicznymi15).  Współdziałanie  gospodarcze  aktorów 
rynku wywołuje  coraz większe  zainteresowanie nauk 
ekonomicznych16). Powszechnie występuje współdziałanie 
organizacji gospodarczych z  instytucjami finansowymi, 
organizacje finansowe współdziałają między sobą, nawet 
państwo współdziała z nimi. Do powodów współdziała‑
nia można zaliczyć między innymi np. redukcję ryzyka 
(m.in. wydatków inwestycyjnych), dzielenie odmiennych, 
lecz podobnych kluczowych kompetencji, uzupełniające 
się technologie i patenty, blokowanie konkurencji, poko‑
nywanie inwestycji rządowych lub barier handlowych itp.

Należy jednak pamiętać, że istnieją również proble‑
my związane ze współpracą organizacji. Mogą bowiem 
pojawić się zmiany, wraz z upływem czasu, początko‑
wych przyczyn współpracy, którą np. może być zmniej‑
szona  potrzeba współpracy  u  jednego  z  partnerów. 
Mogą też pojawić się bariery językowe, różnice kulturo‑
we, niedopasowanie systemów i stylów zarządzania czy 
zmiany na rynku17). Mogą również powstać napięcia 
i dążenie do odrębnych celów w ramach współdziała‑
nia, co może przekształcić się w konkurencję jawną lub 
ukrytą partnerów. 

konkurować i współdziałać jednocześnie?

ategorią  coraz  częściej  wymienianą  w  na‑
ukach ekonomicznych  jest koopetycja. Stra‑
tegia koopetycji  stała się ważnym aspektem 

w  obecnym  środowisku  biznesowym,  jako  że  sama 
konkurencja nie wnosi żadnej wartości dodanej. Zatem 
połączenie konkurencji ze współpracą wydaje się być 
bardzo korzystnym wyjściem. 

Koopetycja może być definiowana jako system ak‑
torów w  interakcji  opartej na  częściowej  zgodności 
interesów lub celów18). Autorzy tej definicji zwracają 
szczególną uwagę na współzależność pomiędzy przed‑
siębiorstwami będącą  jednocześnie  źródłem  tworze‑
nia wartości i miejscem jej podziału, jak również na 
współzależność przedsiębiorstw opartą na grze o su‑
mie dodatniej zmiennej, która powinna przynieść ak‑
torom wzajemne korzyści,  choć wcale niekoniecznie 
równe.  Istotne  jest  również, by w grze o  sumie do‑
datniej  i  zmiennej, współzależność pomiędzy przed‑
siębiorstwami oparta była na  częściowej  zbieżności 
interesów. 

Zauważyć można,  że  koopetycja  oznacza  równo‑
czesne współdziałanie i konkurowanie i może polegać 
na współpracy w wybranym obszarze z konkurentem. 
Obecnie przedsiębiorstwa konkurują ze sobą w pew‑
nych obszarach swej działalności, a współpracują w in‑
nych. Na kooperację, konkurencję i koopetycję wpływa 
wiele czynników zmiennych w czasie i przestrzeni. Na 
przykład  jednym ze sprzyjających kooperacji  jest wy‑
stępowanie między podmiotami obszarów komplemen‑
tarnych. Natomiast występowanie między podmiota‑
mi obszarów substytucyjnych może prowadzić między 
nimi do konkurencji. Rozważając problematykę koope‑
racji, konkurencji i koopetycji, należy zwrócić uwagę, 
że  dany  podmiot może  z  innym podmiotem  (grupą 
podmiotów) kooperować, a jednocześnie z drugim (in‑
nym) podmiotem (grupą podmiotów) konkurować. Sil‑
na pozycja konkurencyjna danego podmiotu zachęca 
inne podmioty do nawiązania, utrzymania i rozwijania 
z danym podmiotem stosunków o charakterze koope‑
racyjnym. Z drugiej zaś strony, kooperowanie powinno 
wzmacniać pozycję kooperujących podmiotów wobec 
ich konkurentów. 

Postępujące procesy globalizacji i ich skutki wymu‑
szają tworzenie przedsiębiorstwa rozległego, z partner‑
skimi stosunkami nie  tylko z dostawcami, klientami, 
ale także z usługodawcami, konkurentami instytucjami 
finansowymi, edukacyjnymi, administracyjnymi – re‑
lacje z  instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. 
Źródeł  trwałej przewagi konkurencyjnej powinno do‑
szukiwać się w  takim współdziałaniu z uczestnikami 
otoczenia, którego cechami są współewolucja i koope‑
tycja. Koncepcja koopetycji ukazuje zmianę charakte‑
ru dotychczasowej gry konkurencyjnej. Podkreśla się 
w nich znaczenie wpływu partnerskich układów siecio‑
wych na charakter zachowań konkurencyjnych przed‑
siębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstwa stanowi 
warunek konieczny jego istnienia oraz rozwoju. Firmy 
swoich źródeł konkurencyjności poszukują nie tylko na 
drodze rozwoju wewnętrznego, ani wyłącznie zewnętrz‑
nego  poprzez  tworzenie  różnego  rodzaju  powiązań 
z otoczeniem.

Można by zatem stwierdzić, że strategia koopety‑
cji to nic innego, jak połączenie współdziałania i kon‑
kurowania. Jednak koopetycja  łączy  te dwa aspekty, 
tworząc  zupełnie  nową  więź  strategiczną  pomiędzy 
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przedsiębiorstwami19). Strategia koopetycji kreowania 
wartości prowadzi do przewagi konkurencyjnej, biorąc 
pod uwagę, jak sama nazwa wskazuje, właśnie kreowa‑
nie wartości20).

I tak możemy mówić o kooperacji w kreowaniu war‑
tości i konkurowaniu jednocześnie co najmniej o udział 
w zysku. Pamiętać jednak należy, aby współpraca od‑
bywała się na odpowiednio ustalonych, sprawiedliwych 
warunkach, natomiast konkurowanie nie miało na celu 
przegranej drugiej strony. I takie stwierdzenie kieruje 
nas w stronę teorii gier.

strategia koopetycji a/i teoria gier

eoria gier  jest  znaczącym działem stosowa‑
nej matematyki,  zajmującym się analizą po‑
dejmowania decyzji w sytuacji występowania 

więcej  niż  jednego  aktora.  Zatem  jest  ona  również 
narzędziem analizy sytuacji strategicznych,  tzn. sytu‑
acji, w których co najmniej dwóch agentów świadomie 
podejmuje pewne decyzje, które wzajemnie na siebie 
wpływają, i w wyniku których następują rozstrzygnię‑
cia mogące zmienić ich położenie. 

Dziedzina  ta  korzysta  z  zaawansowanych metod 
matematyki, a  czerpie  swoje  inspiracje  z obserwacji 
zjawisk ekonomicznych  i  społecznych.  Jednym z  ce‑
lów teorii gier jest opis tych zjawisk, ich wyjaśnienie, 
a  także  teoretyczne zbadanie. Można  też oczywiście 
mówić o bardziej „użytkowych” celach teorii gier, np. 
przewidywaniu możliwych scenariuszy zdarzeń, a na‑
wet podpowiadaniu, jakie sposoby postępowania mogą 
doprowadzić do zamierzonego celu. 

Datą ogłoszenia teorii gier jest rok 1944, za jej ojców 
uznać można Johna von Neumanna i Oskara Morgen‑
sterna, a za jej podstawy ich książkę Theory of Games 
and Economic Behavior21). Teoria gier stała się  istot‑
nym obszarem nauk ekonomicznych (5 Nagród Nobla 
z zakresu nauk ekonomicznych przyznano zajmującym 
się nią naukowcom), przeniknęła również do biologii, 
psychologii społecznej, politologii i innych nauk.

Odpowiadając na pytanie, czy strategia koopetycji 
może mieć coś wspólnego z teorią gier, można stwier‑
dzić, że tak. Teoria gier analizuje zależności pomiędzy 
konkurencją  i  współdziałaniem.  Co więcej,  strategia 
koopetycji  jest przeniesieniem teorii gier w realia biz‑
nesu, w realia codziennych zachowań przedsiębiorstw. 
Polega to przede wszystkim na analizowaniu sytuacji, 
w  których  gracze  podejmują  decyzje mieszczące  się 
w pewnym szablonie określonych reguł zachowań. Po 
pierwsze, należy znaleźć i dopasować, które z zachowań 
będą odpowiednie dla danej sytuacji, a następnie okre‑
ślić charakterystykę ich interakcji22). 

Najbardziej znanym przykładem analizowanym pod‑
czas omawiania teorii gier jest tzw. dylemat więźnia. Jest 
on oparty na dwuosobowej grze o niezerowej sumie, w któ‑
rej każdy z graczy może zyskać, oszukując przeciwnika, ale 
obaj stracą, jeśli będą oszukiwać. Przykład ten ilustruje, że 
w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem jest współpraca 
graczy, czyli milczenie, a nieoszukiwanie siebie nawzajem. 
Możliwe sposoby postępowania graczy są zwykle nazywa‑
ne strategiami. Strategia to kompletny opis postępowania 
gracza w każdej sytuacji, w jakiej może się on znaleźć. 
Od strategii jednak odróżniamy decyzję: decyzja to wybór 
jednej z możliwości w konkretnej sytuacji23). 

Sytuację analizuje się tu jako grę, stwierdza, z ja‑
kim konkretnym modelem gry mamy do  czynienia, 
jakie etapy gry można wyznaczyć oraz jakie możliwości 

działania mają na kolejnych etapach poszczególni gra‑
cze. I tak, rynek może być postrzegany jako gra, w któ‑
rej pieniądze stanowią punktowy wyznacznik wygranej 
i przegranej. Osoba lub przedsiębiorstwo, które zdobę‑
dzie najwięcej punktów – wygrywa. Strategia biznesu 
wraz z koopetycją mają na celu stworzenie możliwości 
zdobycia przewagi konkurencyjnej poprzez zmianę gry 
dostosowaną do wspólnych potrzeb i korzyści. 

Warto zastanowić się, kto jest graczem na rynku, 
w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Mogą 
nimi być klienci, dostawcy, konkurenci oraz dostawcy 
dóbr  i usług komplementarnych,  takich  jak np. har-
dware i software czy samochody oraz benzyna. Warto 
tu wspomnieć,  że konkurenci dzielą  rynek, podczas 
gdy współdziałający wcześniej go tworzą.

W grach  towarzyskich  interesy graczy są zwykle 
sprzeczne. Jeżeli gracze A  i B grają  ze  sobą w sza‑
chy, to nie mogą obaj wygrać tej samej partii. Jednak 
w innych grach, szczególnie takich, które opisują sytu‑
acje ekonomiczne albo społeczne, wynik gry może być 
korzystny dla obu stron, chociaż ta korzyść może być 
większa albo mniejsza, a dodatkowo zmienna w czasie. 

podsumowanie

arówno konkurencja, jak i współdziałanie były 
i są obecne w realiach zachowań między or‑
ganizacjami, a co za tym idzie, są przedmio‑

tem wielu badań nad więziami międzyorganizacyjny‑
mi. W literaturze opisującej zarządzanie strategiczne, 
w tym relacje przedsiębiorstw, można zauważyć dwa 
główne podejścia zachowań firm. W pierwszym z nich, 
można wyróżnić przedsiębiorstwa, które konkurują ze 
sobą bezwarunkowo po to, by stać się liderem na ryn‑
ku, w drugim natomiast podkreśla się znaczenie współ‑
pracy, polegającej m.in. na budowaniu  takich pozycji 
strategicznych, które przyniosą pozytywne rezultaty 
dla wszystkich kooperujących stron24).

Coraz częściej mamy do czynienia z oboma aspektami 
występującymi jednocześnie, co oznacza, że coraz częściej 
spotykamy  sytuację, w  której  przedsiębiorstwa współ‑
działają w tworzeniu wartości dodanej, a następnie stają 
się dla siebie konkurentami. Z drugiej strony, te przed‑
siębiorstwa mogą konkurować ze sobą na jednym polu 
swej działalności, natomiast na drugim mogą być w stałej 
współpracy. Strategia ta jest niewątpliwie nową koncepcją 
zarządzania strategicznego zwaną strategią koopetycji.

Mimo że połączenie przeciwieństwa rzeczywistych 
zachowań przedsiębiorstw wydaje się być niemożliwe, 
strategia ta powinna dawać jeszcze lepsze wyniki niż 
strategie współdziałania i konkurencji osobno. Należy 
również pamiętać, że koopetycja oraz tworzenie warto‑
ści dają możliwość głębszej analizy więzi międzyorgani‑
zacyjnych w zarządzaniu strategicznym oraz pozwalają 
odnieść się do teorii gier, dziedziny, która wzbudza tak 
wiele zainteresowania, jak i kontrowersji.

Karolina Mucha-Kuś
doktorantka Akademii Ekonomicznej w Katowicach

PRZYPISY
1) J. ROKITA, Zarządzanie strategiczne, PWE, War‑
szawa 2005, s. 57 i nast.
2) Na podstawie P. BAUMARD, An Assymetric Perspec-
tive on Coopetitive Strategies, „Int. J. Entrepreneur‑
ship and Small Business” 2009, vol.8, no. 1, s. 6‑7. ,
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4)  E.  URBANOWSKA‑SOJKIN,  P.  BANASZYK, 
H. WITCZAK, Zarządzanie strategiczne przedsiębior-
stwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsza‑
wa 2007, s. 114.
5) A. NOWAK‑FAR, Globalna konkurencja, Wydawnic‑
two Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 90.
6) W. CZAKON, Łańcuch wartości w teorii zarządzania 
przedsiębiorstwem, AE Katowice 2005, s. 91.
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cet, Warszawa 2000, s. 16–19.
8)  G.  STONEHOUSE,  J. HAMILL, D.  CAMPBELL, 
T.  PURDIE,  Globalizacja strategia i zarządzanie, 
Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 128– 
–129. 
9) J. ROKITA, Zarządzanie strategiczne, op .cit ., s. 141–
–148.
10) G. STONEHOUSE, J. HAMILL, D. CAMPBELL, 
T. PURDIE, op .cit ., s. 70–71.
11) M.E. PORTER, Strategie konkurencji, PWE, War‑
szawa 1996, s. 22.
12) M.E. PORTER, Porter o konkurencji, PWE, Warsza‑
wa 2001, s. 94 i nast.
13) W. CZAKON, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych 
przedsiębiorstwa, AE Katowice 2007, s. 211, 231–234.
14)  M.  ROMANOWSKA,  Planowanie strategiczne 
w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009, s. 39.
15) G. STONEHOUSE, J. HAMILL, D. CAMPBELL, 
T. PURDIE, op .cit ., s. 129.
16) W. CZAKON, Dynamika . . ., op .cit .
17) G. STONEHOUSE, J. HAMILL, D. CAMPBELL, 
T. PURDIE, op .cit ., s. 130.
18) G. BATTISTA DAGNINO, F. LE ROY, S. YAMI, 
W. CZAKON, Strategie koopetycji – nowa forma dy-
namiki międzyorganizacyjnej?, „Przegląd Organizacji” 
nr 6/2008, s. 3.
19) M.H. MORRIS, A. KOCAK, A. ÖZER, Coopetition 
as a Small Business Strategy: Implications for Perfor-
mance, „Journal of Small Business Strategy”, vol. 18, 
Iss. 1, Peoria Spring 2007, s. 35, 21. 
20) Na podstawie R. KANTER, Collaborative Advan-
tage, „Harvard  Business  Review”  1994,  no.  72(4), 
s. 96–108.
21) M. MALAWSKI, A. WIECZOREK, H. SOSNOW‑
SKA, Konkurencja i kooperacja . Teoria gier w ekono-
mii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, wydanie 2, Warszawa 1997, s. 7, 11–15.
22) F. ROBERT, P. MARQUES and F. Le ROY, Coope-
tition between SMEs: an Empirical Study of French 
Professional Football, „Int. J. Entrepreneurship and 
Small Business” 2009, vol. 8, no. 1, s. 25.
23) M. MALAWSKI, A. WIECZOREK, H. SOSNOW‑
SKA: Konkurencja…, op .cit ., s. 7, 13.
24) Na podstawie F. ROBERT, P. MARQ,UES and F. Le 
ROY, op .cit ., s. 24.

Summary
The concept of  coopetition strategy  is an alternative 
to the two main paradigms of strategic management: 
competition and cooperation. The author  focuses on 
the possibility of cooperation with one’s competitor in 
terms of core competences. Coopetition strategy is di‑
scussed in terms of game theory. Coopetition strategy 
is a phenomenon very promising for future research 
as well as for future practice in the field of strategic 
management.   

wprowadzenie

nnowacje  są  obecnie  kluczowym  źródłem 
przewagi  konkurencyjnej  i  jednym  z  waż‑
niejszych  wyzwań  stojących  przed  przed‑

siębiorstwami [Nasierowski W., 2004; O’Regan N., 
2006,  s.  252–253].  Zdolność  bycia  innowacyjnym, 
ciągłe  podnoszenie  poziomu  innowacyjności  oraz 
uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efektywności 
to atrybuty współczesnych przedsiębiorstw odnoszą‑
cych sukcesy rynkowe [Porter M.E., 2001, s. 192]. 
Jednocześnie ignorowanie innowacji i kreatywnych 
zmian często prowadzi do porażki w średnim i dłu‑
gim okresie [Barkema, 2002, za O’Regan N., 2006]. 

Tworzenie innowacji wymaga jednak stosownych 
uwarunkowań. Istotnym czynnikiem jest kształtowa‑
nie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, gdyż za‑
sadniczo decyduje ona o sukcesie bądź porażce or‑
ganizacyjnych innowacji [Detert R.J., 2000, s. 851].

Celem  artykułu  jest  zaprezentowanie  charakte‑
rystyk kultury proinnowacyjnej, wskazanie działań 
stymulujących i hamujących rozwój kultury sprzyja‑
jącej innowacyjności oraz zaprezentowanie wyników 
badań prowadzonych w tym zakresie.

znaczenie kultury organizacyjnej  
we wspieraniu innowacyjności

ziałalność  innowacyjna  to  proces  złożony 
i  trudny, głównie ze względu na wiele ba‑
rier  i  utrudnień,  z  jakimi  się  wiąże.  Ba‑

riery te można podzielić na zewnętrzne, takie  jak: 
brak  czytelnej  i  spójnej  polityki  innowacyjnej  pań‑
stwa, brak polityki finansowej i podatkowej, brak do‑
stępu do ośrodków know-how itp. oraz wewnętrzne, 
wśród których poza brakiem odpowiednich zasobów, 
tj. personelu, wiedzy, środków finansowych, bardzo 
często wskazywany  jest brak odpowiedniej kultury 
organizacyjnej. Wielu  autorów, m.in.  P.K. Ahmed, 
E.C. Martins i F. Terblanche, C. Martell, P. Loewe, 
J. Dominiquini  [Ahmed P.K., 1998,  s. 30–43; Mar‑
tins  E.C.,  Terblanche  F.,  2003,  s.  64–74;  Martell 
C., 1989, s 73–91; Lewe P., Dominiquini J., 2006, 
s.  24–31]  wskazuje,  że  znaczna  grupa  przedsię‑
biorstw ma kulturę organizacyjną wręcz hamującą 
działalność  innowacyjną.  Kulturę  taką  charaktery‑
zuje  [Martins E.C., Terblanche F., 2003, s. 64–74; 
Arad  S.,  1997,  s.  42–58;  Benner  M.J.  and  Tush‑
man  M.,  2002;  Sitkin  S.B.,  1994;  Popławski  W., 
2006,  s.  4] mechanistyczna  struktura  organizacyj‑
na  i  ograniczony  zakres  delegowania  uprawnień, 
duża formalizacja  i standaryzacja działań, schema‑
tyczne stosowanie reguł i procedur, nacisk na szcze‑
góły, częsta i skrupulatna kontrola, niesprawny sys‑
tem  komunikacji,  brak  innowacyjnych  celów,  brak 
wizji i misji, brak systemu motywacyjnego wpierają‑
cego innowacyjność oraz karanie za niepowodzenia 
w działalności innowacyjnej.

Kultura  organizacyjna  o  takich  właściwościach 
znacznie ogranicza działalność innowacyjną i spra‑
wia, że pracownicy nie przejawiają indywidualnych 
inicjatyw, a na wszelkie próby wprowadzania zmian 
reagują  silnymi  oporami. Aby  zatem przy wdraża‑
niu innowacyjnych projektów zmniejszyć ryzyko nie‑
powodzeń, związane z brakiem zaangażowania pra‑
cowników,  silnymi  oporami  przed  zmianami  oraz 
częstymi  sytuacjami  konfliktowymi,  konieczne  jest 
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kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyj‑
nej. W dużej mierze zależy to od kadry zarządzają‑
cej  i  jej  świadomości w zakresie potrzeby wprowa‑
dzania nowatorskich rozwiązań. Sama świadomość 
potrzeby wprowadzania innowacji jest jednym z ele‑
mentów potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 
i powinna być wspierana wprowadzaniem i rozwija‑
niem wartości  i  postaw  stymulujących  działalność 
innowacyjną. 

proinnowacyjna kultura organizacyjna 
i działania stymulujące jej rozwój

ulturę  organizacyjną  sprzyjającą  inicjowa‑
niu  i  rozwojowi  działalności  innowacyjnej 
cechują swoiste właściwości. W tabeli 1 za‑

prezentowano wybrane charakterystyki.
Według C.R. Hickmana i M.A. Silvy istnieją trzy 

aspekty  tworzenia  proinnowacyjnej  kultury  [Hick‑
man C.R., Silva M.A., 1984, s. 70]:
zz wyzwalanie zaangażowania wszystkich pracowni‑

ków we wspólną filozofię i cel działania, co osiąga 
się, gdy interesy i cele wspólne są zgodne z celami 
i interesami indywidualnymi uczestników;
zz nagradzanie fachowości, zwłaszcza w kluczowych 

obszarach, co prowadzi do stosowania zasady kon‑
centracji wysiłku;
zz konsekwencja w  obu wymienionych działaniach 

poprzez budowanie systemu, który przyciąga, utrzy‑
muje i szkoli właściwych ludzi.

Kształtowanie  i  utrwalanie  kultury  proinnowa‑
cyjnej  powinno  być  zatem  wspierane  odpowiedni‑
mi  warunkami  organizacyjnymi.  Kluczowe  w  tym 
względzie są:  system zarządzania zasobami  ludzki‑
mi (zwłaszcza sfera motywacji i komunikacji), stra‑
tegia organizacji, struktura organizacyjna oraz pro‑
innowacyjny styl zarządzania.

wyniki badań empirycznych

latach  2001  oraz  2008  Zespół  Badawczy 
„Integracja”,  w  którego  pracach  autorka 
uczestniczyła, zrealizował w obszarze kul‑

tury organizacyjnej dwa projekty badawcze. Celem 
badań była diagnoza kultury organizacyjnej przed‑
siębiorstw  oraz  identyfikacja  zmian  zachodzących 
we wzorach kulturowych. Podmiot badań stanowiły 
średnie i duże przedsiębiorstwa działające na tere‑
nie województwa zachodniopomorskiego. 

Analiza  wyników  projektu  przeprowadzonego 
w  roku  20011)  wykazała,  że  kultura  organizacyjna 
badanych podmiotów nie ma zbyt wielu atrybutów, 

umożliwiających przyznanie  jej miana proinnowacyj‑
nej. Wśród najbardziej  cenionych postaw  i wartości 
zaledwie 25% przedsiębiorstw wskazało, że ceni inicja‑
tywę w działaniu, 25% – kreatywność, a 21% niezależ‑
ność, tak charakterystyczne dla działalności innowa‑
cyjnej. Zaledwie 27% firm przyznało, że stosuje wyna‑
grodzenia  uznaniowe  w  celu  pobudzenia  innowacyj‑
ności, choć kolejne 20% zadeklarowało, że stosowane 
w nich systemy w pewnym stopniu także motywują do 
rozwoju kreatywności i działalności innowacyjnej. Aż 
54% firm wskazało jednak, że nie stosuje podobnych 
praktyk. Rozwojowi działalności innowacyjnej w tych 
przedsiębiorstwach, mimo braku odpowiedniego sys‑
temu motywacyjnego, sprzyja swobodna komunikacja 
w obrębie całej firmy oraz elastyczna, oparta na ze‑
społach zadaniowych struktura organizacyjna.

Wyniki drugiego projektu2) wykazały, że w cią‑
gu siedmiu lat dzielących oba przedsięwzięcia ba‑
dawcze wzory kulturowe, w  tym również  te  skie‑
rowane  na  rozwój  innowacyjności,  poprawiły  się. 
Zrealizowane  badania  pozwalają  przypuszczać, 
że  w  analizowanych  przedsiębiorstwach  wzro‑
sła  świadomość  znaczenia  kultury  organizacyj‑
nej w usprawnianiu procesów zarządzania oraz że 
podejmowane  są  celowe  działania  ukierunkowa‑
ne  na  kształtowanie  proinnowacyjnej  kultury  or‑
ganizacyjnej. Pośród odnotowanych działań znala‑
zły się głównie  te rodzaje aktywności, które wią‑
żą się z tworzeniem systemu zarządzania zasoba‑
mi  ludzkimi ukierunkowanego na  innowacyjność, 
zwłaszcza  systemu motywacyjnego  pobudzającego 
do przejawiania inicjatywy, przedstawiania propo‑
zycji  zmian  i  udoskonaleń  oraz  zachęcającego  do 
samodzielnego  działania. Wybrane wyniki  zapre‑
zentowano na wykresie 1.

Przeprowadzone badania wykazały również, że 
73%  firm  troszczy  się  o  kształtowanie  swobodnej 
komunikacji  umożliwiającej  wymianę  informacji, 
pomysłów oraz wiedzy między pracownikami,  dla 
64% najważniejszą wartością  jest współpraca mię‑
dzy pracownikami, a 68% traktuje zmiany jako na‑
turalny element działalności przedsiębiorstwa.

Zaprezentowane  wyniki  pozwalają  zatem  po‑
zytywnie  prognozować  względem  rozwoju  kultu‑
ry wspierającej innowacyjność. Wskazują, że kadra 
kierownicza  podmiotów  uczestniczących  w  bada‑
niach docenia znaczenie odpowiednich wzorów kul‑
turowych w  rozwijaniu  działalności  innowacyjnej. 
Kolejny krok powinien zatem dotyczyć intensyfika‑
cji działań mających pobudzić pracowników do po‑
dejmowania innowacyjnych inicjatyw oraz rozwoju 
dotychczasowej działalności.  ,
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Tab. 1. Cechy i elementy proinnowacyjnej kultury organizacyjnej – wybrane charakterystyki

W. Popławski 2006 Ambicje i atmosfera współzawodnictwa
Kontrolowane ryzyko
Tolerancja na potknięcia, brak arogancji i postaw egoistycznych
Upublicznienie autorów sukcesu i tych, którzy proces wspomagali
Szeroki udział pracowników w tworzeniu nowych rozwiązań
Poziom wykształcenia i ogólnej wiedzy
Sprawne systemy komunikowania się

N. O’Regan,  
A. Ghobadian,  
M. Sims

2006 Empowerment/uprawomocnianie
Równowaga orientacji zewnętrznej i wewnętrznej
Orientacja wewnątrzgrupowa
Zasoby ludzkie

J. Matejuk 2005 Tworzenie klimatu sprzyjającego zmianom w organizacji
Pogłębianie wiedzy i umiejęt ności oraz dzielenie się wiedzą i informacją
Rozwijanie tolerancji dla ryzyka, niepewności i poszukiwań
Umacnianie szacunku wobec postaw nonkonformistycznych 
Wprowa dzanie demokratycznych zasad podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów
Wspieranie działań grupowych
Budowanie atmosfery uznania i szacunku dla innowatorów
Wspieranie twórczych sposobów myślenia i rozwiązywania problemów
Kształtowanie świadomości doty czącej wprowadzania zmian
Propagowanie bezpośrednich kontaktów i wymiany poglądów

P.K. Ahmed,  
L.K. Kok,  
A.Y.E. Loh

2002 Ambicja i wiara w działanie
Wolność i gotowość do podejmowania ryzyka
Energiczność i koncentracja na przyszłości
Orientacja na zewnątrz
Zaufanie i otwartość
Dialog i umiejętność słuchania
Zatarcie podziałów funkcjonalnych
Zaangażowanie i poświęcenie ze strony kierownictwa

Ch. Evans 2000 Otwartość
Zaufanie i uczciwość
Akceptacja porażek
Szacunek dla wkładu wnoszonego przez innych pracowników
Szczodrość i wzajemne wsparcie
Współpraca

J.W. Dean,  
D.E. Bowen oraz
K.E. Weick 

1994

2000

Orientacja na klienta
Ciągłe doskonalenie
Praca zespołowa

L. Zbiegień‑Maciąg 1999 Orientacja na przyszłość
Otwartość na zmiany
Podejmowanie ryzyka
Eksperymentowanie
Kreatywność
Nastawienie na osiągnięcia
Krytyczny stosunek do formalnych reguł
Zaufanie i otwartość
Współpraca i wzajemne wsparcie
Nastawienie na ludzi młodych, zdolnych, dynamicznych, ambitnych i niepokornych

Cz. Sikorski 1999 Umiejętność radzenia sobie z niepewnością
Tworzenie więzi kooperacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa
Zorientowanie na rezultaty, na proces, na klienta
Dobra komunikacja
Styl kierowania nastawiony na współpracę, sprzyjający inicjatywie pracowników
Kształcenie pracowników w kierunku wyzwalania kreatywności i potrzeby zmian oraz 
współdziałania w grupie

C.A. O’Reilly  1989 Wspólne cele
Autonomia w działaniu
Wiara w działanie
Niedopuszczanie do sprzeczności w przekazywanych informacjach oraz ograniczenie 
biurokracji itp. 

Źródło: opracowanie własne.
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zakończenie 

uwagi  na  wysoki  stopień 
konkurencji na rynkach,  in‑
nowacyjność  powinna  stać 

się  zasadniczym  atrybutem  każdej 
organizacji, na trwałe wpisanym w jej 
system zarządzania i kulturę [Pomy‑
kalski A., 2001, s. 18]. Poziom inno‑
wacyjności  polskich  przedsiębiorstw, 
a  co  za  tym  idzie  całej  gospodarki 
kształtuje  się  niekorzystnie  na  tle 
wiodących państw Unii Europejskiej. 
Ta nie najlepsza ocena wskazuje jed‑
nak  na  istnienie  znaczących  rezerw 
w zakresie wzrostu konkurencyjności. 
Właściwa stymulacja działań proinno‑
wacyjnych  otwiera  szerokie  perspek‑
tywy,  jednak  niezbędne  wydaje  się 
podjęcie  celowych  działań  służących 
trwałemu  rozwojowi  innowacyjności. 
Kluczowe  zdaje  się  być  kształtowa‑
nie  swoistej  kultury  organizacyjnej 
zachęcającej  pracowników  do  podej‑
mowania  innowacyjnych  inicjatyw. 
Powinna ona być wspomagana przez ukierunkowaną 
na rozwój innowacyjności strategię, celowo zaprojek‑
towaną strukturę organizacyjną, sprawny system ko‑
munikacji, silne przywództwo oraz system zarządza‑
nia zasobami ludzkimi z szerokim spektrum narzędzi 
i metod doboru pracowników, motywacji czy oceny.

dr Katarzyna Gadomska-Lila
Katedra Organizacji i Zarządzania

Uniwersytetu Szczecińskiego

PRZYPISY
1)  Projekt  obejmował  analizę  porównawczą  wzorów  kultu‑
rowych  przedsiębiorstw  z  udziałem kapitału  zagranicznego 
i bez udziału kapitału zagranicznego. Prezentowane wyniki 
dotyczą wszystkich 150  firm uczestniczących w badaniach, 
bez ich różnicowania pod względem formy własności.
2)  W badaniach wzięło udział 118 przedsiębiorstw.
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Summary
In  the age of  an  intensive  search  for  the  sources of  com‑
petitive advantage, innovative activity seems to be the key 
success  factor. Development  of  this  activity  is,  however,  a 
complex process, which requires a supporting environment. 
One of the essential determinants of this process is an inno‑
vation‑supporting organisational culture. It follows that the 
creation of values, attitudes and behaviours which stimulate 
and develop innovative activities should become one of ma‑
nagement’s priorities. The paper presents the attributes of 
an innovation‑supporting culture and the results of empirical 
research carried out in this field by the author.

Wykr. 1. Wybrane wyniki badań dotyczące kształtowania  
kultury proinnowacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

 

System ocen pracowników uwzględnia takie kryteria, jak:
kreatywność, innowacyjność działania, liczba zgłoszonych 
i wdroźonych pomysłów

W procesie selekcji kandydatów istotną 
rolę odgrywa kreatywność

Pracownicy są zachęcani do przejawiania takich 
postaw, jak dociekliwość, nieustanne doskonalenie 

Pracownicy są informowani, dlaczego i wjaki sposób 
ich pomysły (innowacyjne lub racjonalizatorskie) 
zostały zaakceptowane bądź odrzucone

Popełniane prze pracowników błędy traktuje się jako naukę

Pracownicy są zachęcani do eksperymentowania 
i podejmowania ryzyka

Pracownicy są zachęcani do testowania własnych pomysłów 
zmian i udoskonaleń

Pracownicy są zachęcani do przedstawiania propozycji 
dotyczących zmian i usprawnień

Pracownicy są zachęcani do samodzielnego 
rozwiązywania problemów
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o adekwatności teorii naukowych 
w różnych kontekstach kulturowych

Janusz T. Hryniewicz

hipotezy

rzedmiotem artykułu będzie analiza związ‑
ku  między  nierównościami  społeczny‑
mi  a  innowacyjnym  rozwojem  gospodar‑

czym w 27 państwach OECD, dla których dostęp‑
ne są  informacje o poziomie nierówności  społecz‑
nych. Wskaźnikiem rozwoju  innowacyjnego będzie 
produktywność mierzona wartością PKB na godzi‑
nę pracy. Nie jest to oczywiście najlepszy wskaźnik 
innowacyjności, ale za to dostępny w statystykach 
międzynarodowych. Nie ulega przy  tym wątpliwo‑
ści, że wzrost godzinowej wydajności pracy zawsze 
poprzedzony jest jakimiś zmianami – czy to organi‑
zacyjnymi, czy technologicznymi, które z punktu wi‑
dzenia danej firmy są innowacjami. 

Teoretyczne zaplecze analiz stanowić będą dwa 
podejścia do badania nierówności społecznych: ega‑
litarne oraz ekonomiczno‑funkcjonalne. Rozpocznij‑
my od tego pierwszego. W opublikowanej niedawno 
książce, The Spirit Level, Richard Wilkinson i Kate 
Pickett wykazali, że  im wyższy  jest w danym pań‑
stwie poziom nierówności społecznych, tym większa 
kumulacja negatywnych zjawisk społecznych  i psy‑
chologicznych,  takich  jak:  niespójność  społeczna, 
dyskomfort  psychiczny,  śmiertelność  niemowląt, 
nastoletnie ciąże, narkotyki, przestępczość, choroby 
psychiczne i otyłość. Badania przeprowadzono w 23 
najbogatszych, per capita, państwach świata  liczą‑
cych co najmniej 3 mln ludności. Obfita baza empi‑
ryczna i elegancka metodologia jednoznacznie poka‑
zują, że negatywny wpływ nierówności społecznych 
dotyczy ogółu członków danego społeczeństwa, a nie 
tylko biedniejszej jego części. Nierówności społeczne 
wpływają bezpośrednio na dyskomfort psychiczny, 
a to z kolei oddziałuje nie tylko na postawy, ale tak‑
że na somatyczny stan człowieka. 

Do radykalnie odmiennych wniosków prowadzą 
teorie ekonomiczne oparte na modelu człowieka ra‑
cjonalnego ekonomicznie,  teorie motywacji  finan‑
sowych,  teoria rynku pracy, wartościowanie pracy 
oraz funkcjonalizm socjologiczny. Na gruncie funk‑
cjonalnej  teorii  uwarstwienia  nierówności  pełnią 
funkcję  motywacyjno‑selekcyjną.  Pozycje  społecz‑
ne różnią się poziomem odpowiedzialności  za  losy 
wspólnoty  i  kwalifikacji niezbędnych do  ich osią‑
gania. Relatywnie wyższe nagrody są rekompensa‑
tą za wysiłek związany ze zdobywaniem umiejętno‑
ści  i ponoszonej odpowiedzialności  [Parsons, 1951, 
s. 157–161; Broom, Cusing, 1977]. Istnienie nierów‑

ności społecznych zapewnia, że w danym społeczeń‑
stwie pozycje kluczowe dla jego funkcjonowania zo‑
staną obsadzone przez  jednostki do  tego najlepiej 
predysponowane [Davis, Moore, 1945, s. 242–249]. 
Najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarcze‑
go  jest  innowacyjność, czyli poszukiwanie bardziej 
wydajnych, metod pracy i produktów. Wiąże się to 
z  ryzykiem  i dlatego  innowatorzy powinni uzyski‑
wać nagrody większe niż ci, którzy nie podejmują 
takiego wysiłku. Wynika stąd następująca hipoteza: 
z� Hipoteza 1. W tych państwach OECD oraz 

w najbogatszych państwach świata, w których 
jest większa produktywność, mamy do czynie-
nia z większymi nierównościami dochodów. 

Wraz z postępami globalizacji rosną nierówności 
między zarobkami kluczowych menedżerów a resz‑
tą  pracowników.  I  tak  np. w  1980  r.  roczne wy‑
nagrodzenie  amerykańskiego menedżera  równało 
się 42 przeciętnym rocznym płacom robotniczym, 
w 1990 – 85, a w 2000 r. jeden menedżer zarabiał 
tyle, ile 531 robotników [Crystal, 2002]. Według in‑
nych źródeł w 1980 r. w USA dochody dyrektorów 
naczelnych były 42 razy większe niż dochody robot‑
ników, a w 2007 r. 344 razy większe. Natomiast do‑
chody szefów funduszy inwestycyjnych były w USA 
w 2008 r. 19 tysięcy razy większe od dochodów ro‑
botniczych [Zalewski, 2009]. Zgodnie z teorią funk‑
cjonalną wzrost innowacyjności powinien prowadzić 
do wzrostu nierówności. Ostatnie  lata przyniosły 
przyspieszenie w stawaniu się gospodarki opartej 
na wiedzy (nowej gospodarki), czemu towarzyszyły 
bezprecedensowe przyrosty wzrostu i  innowacyjno‑
ści w kluczowych sektorach nowej gospodarki, np. 
technologie  informacyjno‑komunikacyjne, biotech‑
nologia, obrót finansowy, nanotechnologie itp. [Hry‑
niewicz, 2008]. Wynikają stąd kolejne hipotezy: 
z� Hipoteza 2. Wraz z postępem globalizacji 

i tworzeniem się nowej gospodarki w pań-
stwach OECD oraz w 21 najbogatszych pań-
stwach świata rosną nierówności dochodów. 
z� Hipoteza 3. Wzrost nierówności dochodów 

w państwach OECD współwystępuje z większą 
dynamiką produktywności. 

Opisane wyżej hipotetyczne związki między zja‑
wiskami  ekonomiczno‑społecznymi mogą  być mo‑
dyfikowane przez czynniki kulturowe. Polega to na 
tym, że w różnych kulturach ludzie mogą inaczej re‑
agować na te same bodźce. Od czasów Maxa Webe‑
ra wiadomo, że w środowiskach katolickich i prote‑
stanckich nieco odmiennie postępuje się z pieniędz‑
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,

mi zakresie oszczędzania,  inwestowania, konsump‑
cji  itp. Z kolei  inny klasyk socjologii E. Durkheim 
zapoczątkował badania nad różnymi reakcjami ludzi 
z obu  tych kręgów kulturowych na stres życia co‑
dziennego. Wynika stąd kolejna hipoteza: 
z� Hipoteza 4. Odmienności mechanizmów go-

spodarczych w krajach protestanckich i kato-
lickich są nadal widoczne. 

Nawiązując  do  wspomnianej  wcześniej  teorii 
funkcjonalnej, można oczekiwać, że w bardziej ko‑
lektywistycznych  i  gospodarczo konserwatywnych 
krajach  katolickich  trzeba  obietnicy  relatywnie 
większych nagród za podjęcie wysiłku poszukiwania 
i wdrażania nowych metod pracy. Możemy zatem 
wysunąć kolejną hipotezę: 
z� Hipoteza 5. Wśród krajów katolickich więk-

szą produktywności osiągają te, w których nie-
równości dochodów wykazują tendencję rosnącą. 

Obserwacja najnowszych dziejów gospodarczych 
Europy  sugeruje,  że utrwalenie  formacji  komuni‑
stycznej w Europie Wschodniej  znacząco  zmieni‑
ło drogi  rozwojowe  i  spowodowało,  że skutki  tego 
stanu rzeczy są być może nadal widoczne. Niektó‑
rzy badacze tej problematyki są skłonni sądzić, że 
gdyby nie było komunizmu, katolickie kraje Europy 
Wschodniej podlegałyby tym samym mechanizmom 
rozwojowym co niekomunistyczne kraje katolickie 
oraz  inne  kraje  Europy  Zachodniej.  Sprawdzimy 
taką możliwość i wysuniemy kolejną hipotezę: 
z� Hipoteza 6. Postkomunistyczne kraje kato-

lickie różnią się mechanizmami gospodarczymi 
od zachodnioeuropejskich krajów katolickich, 
które nie przeszły przez komunizm.

Czy wraz z postępem globalizacji i tworze-
nia się gospodarki opartej na wiedzy w najbo-
gatszych państwach świata oraz w państwach 
OECD rosną nierówności dochodów (weryfika-
cja hipotezy 2)?

Dość powszechny jest pogląd mówiący o tym, że 
wraz z postępem globalizacji rosną nierówności spo‑
łeczne w poszczególnych krajach. Jednak rzeczywi‑
stość jest trochę bardziej skomplikowana. Co praw‑
da wzrosły nierówności między państwami, np. PKB 
per capita w latach 1960–62 w 20 najbiedniejszych 
krajach świata wynosił 212 USD, a w 20 najbogat‑
szych 11 417 USD, natomiast w latach 2000–2002 
rozziew się zwiększył i wynosił 267 do 32 339 USD 
[The Inequality, 2005, s 45]. Z drugiej jednak stro‑
ny, systematycznie zmniejszał się procent  ludności 
świata żyjącej w biedzie, z 71,9% w 1950 r. do 55% 
w 1980 r. i do 44% w roku 2001 [Chilosi, 2008, s. 8]. 

W najbogatszych krajach OECD w latach 1970–80 
nierówności  zmniejszały  się,  a  potem do 2000  r. 
w zasadzie się nie zmieniały [Birdsall, 2006, s. 2]. 
Dość duży wzrost nierówności nastąpił w krajach 
Europy Wschodniej,  zwłaszcza po 1990 r. – wraz 
ze  zmianą ustroju.  I  tak np. w Polsce w 1985  r. 
współczynnik Giniego wynosił 25,16 [Nation master, 
2009], natomiast w 2007–2008 r.  już 34,5 [UNDP, 
2007–2008].Wydaje  się,  że na  ten wzrost  zmiana 
ustrojowa miała większy wpływ niż globalizacja.

Badania wcześniejszych stadiów globalizacji  (do 
przełomu wieków) skłaniają do wniosku, że związek 
globalizacji z nierównościami dochodowymi jest dość 
słaby. I tak np. analitycy Międzynarodowego Fundu‑
szu Walutowego poddali drobiazgowej analizie naj‑
ważniejsze  elementy  globalizacji:  „uświatowienie” 

handlu, globalizację finansową oraz upowszechnienie 
nowych technologii. Okazało się, że związek pierw‑
szych dwu z nierównością dochodów  jest wzajem‑
nie znoszący. Globalizacja handlowa sprzyja egalita‑
ryzmowi, a globalizacja finansowa zwiększa nierów‑
ności. Natomiast upowszechnienie nowych technolo‑
gii wiąże się ze wzrostem (niewielkim) nierówności 
dochodów [World Economic Outlook, 2007, s. 154]. 

Można jednak sądzić, że po 2000 r. procesy glo‑
balizacyjne nabrały przyśpieszenia  i  stosownie do 
tego zwiększył się  ich wpływ na nierówność docho‑
dów. Tak się jednak nie stało. Porównanie wartości 
współczynnika Giniego w 27 państwach OECD 
w 2008 r. oraz w latach 90. dowodzi, że w zna-
komitej większości (19) odnotowano spadek1) 
(6) lub stabilizację (13) nierówności dochodów. 
Nierówności dochodów wzrosły2) w ośmiu państwach, 
stosunkowo największy wzrost odnotowano we Wło‑
szech, w  latach 1995–2008, o 8,7 pkt.  (obliczenia 
własne na podst: UNDP 2007–2008 oraz Factbook 
CIA). W populacji 21 najbogatszych państw świata 
(wzięto  je z  listy państw badanych przez Wilkinso‑
na i Pickett) w sześciu nastąpił wzrost, w pięciu spa‑
dek, a w dziesięciu nie było zmian (obliczenia własne 
na podstawie, Wilkinson, Pickett, UNDP 2007–2008 
oraz Factbook CIA). W świetle przeprowadzonych 
analiz hipotezę 2 należy odrzucić, ponieważ w więk‑
szości państw OECD oraz w większości najbogatszych 
państw świata nierówności nie wzrosły wraz z postę‑
pem globalizacji i rozwoju nowej gospodarki. 

Czy w tych państwach OECD oraz w najbo-
gatszych państwach świata, w których są więk-
sze nierówności dochodów, mamy do czynienia 
z relatywnie większą produktywnością (wery-
fikacja hipotezy 1)?

Pod pojęciem produktywności gospodarki dane‑
go kraju rozumiemy  tu wartość PKB wytworzoną 
w ciągu  jednej godziny czasu pracy w 2008 r. wy‑
rażoną w procentach produktywności USA = 100%. 
[OECD Productivity Statistic Portal]. Miernikami 
nierówności dochodów będzie  stosunek dochodów 
10% ludzi najbogatszych w danym kraju do 10% naj‑
biedniejszych [UNDP 2007–2008]. 

I tak w odniesieniu do 27 państw OECD uzyska‑
no względnie wyraźne argumenty na rzecz jej odrzu‑
cenia, ponieważ współczynnik regresji  standaryzo‑
wanej produktywności na stosunek dochodów 10% 
najbogatszych osób do 10% najbiedniejszych wyniósł 
‑, 215. Podział populacji na trzy równoliczne grupy 
(po 9 państw) według wartości stosunku dochodów 
10% najbogatszych do 10% najbiedniejszych miesz‑
kańców współwystępował  z  następującymi warto‑
ściami  wskaźnika  produktywności:  niski  poziom 
nierówności  –  76,08,  średni  poziom nierówności 
– 81,18, wysoki poziom nierówności – 68,67. 

Podobne  rezultaty  dają  identyczne  obliczenia 
w grupie 21 najbogatszych państw świata. Mamy 
tu do czynienia z wyraźnie negatywnym związkiem 
(standaryzowany współczynnik regresji beta = ‑300) 
nierówności  i produktywności. Z analizy średnich 
statystycznych w 21 najbogatszych państwach świa‑
ta wynika, że państwa, w których poziom nierówno‑
ści jest niski, osiągnęły produktywność równą 90,62, 
średni 92,23, wysoki 73,04. W efekcie przeprowa-
dzonych obliczeń wydaje się właściwe odrzuce-
nie hipotezy pierwszej, ponieważ kraje o niskim 
poziomie nierówności osiągnęły per saldo  (w obu 
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próbach) większy poziom produktywności niż kraje 
o wysokim poziomie nierówności. 

Czy wzrost nierówności dochodów w pań-
stwach OECD i najbogatszych państwach świa-
ta współwystępuje z większą dynamiką pro-
duktywności (weryfikacja hipotezy 3)?

Zmienną wyjaśnianą będą średnie roczne przyro‑
sty produktywności w 27 państwach OECD w latach 
1995–2008  [OECD Productivity Statistic Portal]. 
Miernikiem  zmian  nierówności  dochodów  będzie 
fluktuacja wskaźnika Giniego. Dostępne dane nie po‑
zwalają niestety na zbudowanie przedziału zmienno‑
ści o identycznych granicach dla wszystkich państw. 
Dolny kraniec przedziału rozciąga się od 1987 do 
2000 r. [Factbook CIA]. Informacje te odniesiemy do 
współczynnika Giniego w latach 2007/2008 [UNDP 
2007–2008], w ten sposób, że zmiana współczynnika 
w stosunku do 2007/2008 o co najmniej jeden punkt 
zostanie zakwalifikowana  jako wzrost  lub spadek, 
zależnie od kierunku zmiany. Współczynnik Giniego 
zmienia się w badanej próbie od 24,7 do 46,1, z tego 
względu jednopunktowa zmiana ma o wiele większą 
doniosłość, niż można sądzić, bazując na analogiach 
do skali procentowej. 

Analiza wartości średnich ujawniła następujące 
roczne przyrosty produktywności: w krajach OECD, 
w których nierówności dochodów zmniejszyły  się 
(spadek Gini) – 1,92%, w krajach, gdzie nierówno‑
ści nie zmieniły się – 2,2% i w krajach, gdzie wzro‑
sły – tylko 1,8%. Wyraźnie widać, że wzrost nierów‑
ności dochodów nie sprzyja wzrostowi produktyw‑
ności. Musimy  jednak uwzględnić,  że wzrost kate‑
gorii ekonomicznych zależy od osiągniętej wcześniej 
bazy. Takie same zmiany w krajach biednych będą 
dawać o wiele większe przyrosty niż w krajach bo‑
gatych. I rzeczywiście analiza regresji pokazuje, że 
im większy był PKB per capita (w cenach bieżących) 
w 2007 r. [United Nations 2009], tym mniejsze rocz‑
ne przyrosty produktywności  (beta =  ‑, 459). Jed‑
nak gdy wpływ bazy był kontrolowany, nadal widocz‑
ny był niewielki negatywny związek między wzro‑
stem nierówności a wzrostem produktywności (beta 
= ‑, 140). Z kolei w zbiorze 21 najbogatszych państw 
świata, gdzie problem bazy ma mniejsze znaczenie 
współczynnik  beta między wzrostem nierówności 
a wzrostem produktywności, gdy wpływ PKB per 
capita był kontrolowany, wyniósł ‑, 437. Dla porów‑
nania zobaczmy, jak wyglądała dynamika nierówno‑
ści w dwu najszybciej  rozwijających się państwach 
Azji. W Indiach w latach 1997–2008 nastąpił lekki 
spadek nierówności mierzonych wskaźnikiem Ginie‑
go z 37,8 do 36,8, a w Chinach w latach 2001–2008 
wyraźny wzrost  z 40,0 do 46,9. Jak widać, w ba‑
danych państwach  (OECD oraz 21 najbogatszych) 

wzrost nierówności dochodów nie sprzyja większej 
produktywności. Jednak na razie nie odrzucimy hi‑
potezy 3, ale spojrzymy na nią przez pryzmat róż‑
nic kulturowych. 

Czy odmienności mechanizmów gospodar-
czych w krajach protestanckich i katolickich są 
nadal widoczne i czy wśród krajów katolickich 
większą dynamikę produktywności osiągają 
te, w których nierówności dochodów wykazują 
tendencję rosnącą (weryfikacja hipotez 4 i 5)?  

Analizie poddamy kraje OECD różniące się prze‑
wagą  wpływów  protestanckich3)  lub  katolickich4). 
Zgromadzone informacje pokazują, że analizy Maxa 
Webera nadal mają znaczenie dla analizy różnic go‑
spodarczych w Europie.  I  tak w europejskich kra‑
jach  katolickich  należących  do  OECD  notujemy 
w porównaniu z krajami protestanckimi: mniejszą 
produktywność (72,9 do 81,4), mniejszy PKB per ca-
pita i nieco większe nierówności (Gini = 30,2 oraz 
33,8). Ponadto w europejskich krajach katolickich 
nieznacznie więcej ludzi niż w europejskich krajach 
protestanckich deklaruje wykonanie pracy mniej sta‑
ranne, niż by chcieli (14,8% oraz 13,0%) [Eurobaro‑
meter, 2006, s. 25]. Tabela 1 pokazuje, że w krajach 
katolickich OECD (nie tylko europejskich) wzrosto‑
wi nierówności towarzyszy spadek produktywności, 
czyli jest odwrotnie, niż głosi hipoteza 5, którą nale‑
ży odrzucić. Wzrost nierówności nie sprzyja wzro‑
stowi produktywności. Druga kolumna tabeli poka‑
zuje, że w krajach protestanckich OECD jest odwrot‑
nie. Wzrost nierówności współwystępuje z większy‑
mi przyrostami produktywności.

Wróćmy  teraz do hipotezy 3. Okazuje  się ona 
kulturowo zrelatywizowana. W europejskich krajach 
katolickich hipoteza 3 weryfikuje  się negatywnie, 
a w europejskich krajach protestanckich pozytyw‑
nie. Prowadzi to do konstatacji, że hipotezę 4 należy 
przyjąć, ponieważ w krajach katolickich mechanizm 
gospodarczy polegający na scalaniu nierównych na‑
gród z zachowaniami  ludzi na rzecz produktywno‑
ści działa odmiennie niż w krajach protestanckich. 
Jak widać, kręgi kulturowe wiążą się z odmiennymi 
reakcjami na  te same zjawiska. Sugeruje  to różną 
stosowalność  teorii naukowych do wyjaśnienia za‑
chowań gospodarczych. W krajach protestanckich 
reakcje na nierówności dochodów są zgodne z mo‑
delem postępowania  człowieka  racjonalnie  ekono‑
micznego  i  teorią  funkcjonalizmu socjologicznego, 
a w krajach katolickich niezgodne. Jest  tak mimo 
tzw. globalnej wioski od lat 60. ub. w. (Mc. Luhan), 
globalizacji od lat 80. oraz ujednolicających przepi‑
sów europejskich. Podział na starą  i nową Europę 
(w obszarze gospodarczo‑behawioralnym) jest mniej 
ważny od podziału historyczno‑kulturowego. 

Tab. 1. Zmiany nierówności dochodów od lat 90. ub. wieku do 2008 r. (współczynnik Giniego) 
a przeciętne roczne przyrosty produktywności w latach 1995–2008 w krajach katolickich i pro-
testanckich OECD

Zmiany nierówności dochodów = zmiany 
współczynnika Giniego o co najmniej  
1 pkt od lat 90. ub. w. do 2008 r.

Przeciętne roczne przyrosty produktywności 1995–2008

Kraje katolickie OECD Kraje protestanckie OECD

Spadek 2,07 1,35

Bez zmian 3,30 1,55

Wzrost 1,83 2,10
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Czy postkomunistyczne kraje katolickie róż-
nią się mechanizmami gospodarczymi od in-
nych krajów katolickich, które nie przeszły 
przez komunizm (weryfikacja hipotezy 6)?

Porównamy kraje katolickie, które miały w swo‑
jej historii epizod komunistyczny5) z innymi europej‑
skimi krajami katolickimi, które nie miały  takich 
doświadczeń6) i do tego dodamy identyczne informa‑
cje o europejskich krajach protestanckich. Interesuje 
nas tutaj rozwojowa różnica jakościowa – odmienne 
powiązania między tymi samymi kategoriami. 

Katolickie kraje postkomunistyczne cechują się 
identycznym mechanizmem  rozwojowym  jak  inne 
europejskie kraje katolickie i jest on zasadniczo od‑
mienny  od  zaobserwowanego w  europejskich  kra‑
jach protestanckich. Z dużą dozą trafności możemy 
stwierdzić, że gdyby nie było komunizmu, to, w pań‑
stwach Europy Środkowo‑Wschodniej  i  tak byłoby 
to, co jest, chociaż być może z nieco większym PKB 
per capita. Wpływ komunizmu był mniejszy, niż się 
powszechnie uważa. Wniosek:  jeden z najważniej‑
szych mechanizmów gospodarczych  jest kulturowo 
zdeterminowany.  Sugeruje  to  różną  stosowalność 
teorii naukowych do wyjaśnienia zachowań gospo‑
darczych. W krajach protestanckich opisywane 
tu zachowania dobrze wyjaśniają teorie: funk-
cjonalizmu socjologicznego, motywacji racjonal-
no-ekonomicznych oraz rynku pracy. W krajach 
katolickich koncepcje te okazują się relatywnie 
mniej trafne. Żeby lepiej zrozumieć zachowania go‑
spodarcze, należy analizować  je za pomocą współ‑
czynnika humanistycznego  i pamiętać, że  te same 
kategorie gospodarcze na gruncie różnych kultur są 
odmiennie postrzegane  i w sferze realnej układają 
się w odmienne ciągi przyczynowe.

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

Uniwersytetu Warszawskiego

PRZYPISY
1) Austria, Niemcy, Holandia, Irlandia, Grecja, Meksyk.
2) Węgry, Finlandia, Belgia, Polska, Kanada, Hiszpania, 
Włochy. Portugalia. 
3) Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Norwegia Holan‑
dia, Niemcy, Finlandia, Dania, USA. 
4) Czechy, Hiszpania, Słowacja, Portugalia, Polska, Włochy, 
Irlandia, Węgry, Francja, Belgia, Austria, Meksyk, Austra‑
lię, Nowa Zelandię, Kanadę oraz Koreę i Japonię pominię‑
to w obu klasyfikacjach.
5) Węgry, Polska, Słowacja, Czechy.
6) Austria, Belgia, Francja, Hiszpania,  Irlandia, Włochy, 
Meksyk, Portugalia. 
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Summary
In the article 6 hypothesis were verified. 1. Among members 
of OECD higher productivity is correlated with higher inco‑
me  inequality – refused. 2. Accordingly  to globalization  in 
OECD members have grown income inequalities – refused. 3. 
Growth of income inequalities in OECD countries correlates 
with greater dynamic of productivity ‑ refused. 4. Differences 
of economic devices between protestant and catholic coun‑
tries have been still visible – accepted. 5. Among catholic 
countries, greater productivity is connected with greater in‑
equality – refused. 6. In catholic post communist countries 
economical device are different than in the west European 
catholic countries – refused. 

Tab. 2. Zmiany nierówności dochodów od lat 90. ub. wieku do 2008 r.  
a przeciętne roczne przyrosty produktywności w latach 1995–2008 

Zmiany współczynnika 
Giniego 

Kraje katolickie 
postkomunistyczne OECD

Pozostałe europejskie 
kraje katolickie OECD

Europejskie kraje 
protestanckie OECD

Spadek Nie wystąpił 2,60 1,35
Bez zmian 4,15 1,60 1,44
Wzrost 3,45 1,03 2,10
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motywacje przedsiębiorcze  
w czasie cyklu koniunkturalnego 

Aleksandra Gaweł

wprowadzenie

a decyzję o zostaniu przedsiębiorcą wpły‑
wają  zarówno motywacje  pozytywne,  jak 
i negatywne. Celem artykułu  jest określe‑

nie oddziaływania pozytywnych i negatywnych mo‑
tywacji przedsiębiorczych przy uwzględnieniu cyklu 
koniunkturalnego oraz podziale przedsiębiorców na 
właściwych i quasi‑przedsiębiorców. 

motywacje przedsiębiorcze a teoria wyboru 
zajęcia zawodowego

eoria wyboru zajęcia zawodowego, będąca 
jedną z  teorii przedsiębiorczości,  zakłada, 
że dana osoba ma możliwość wyboru  for‑

my aktywności zawodowej w postaci bycia przedsię‑
biorcą lub pracownikiem najemnym. Przedsiębiorcy 
uzyskują zysk obarczony ryzykiem niepowodzenia, 
a pracownicy otrzymują wynagrodzenie pozbawione 
ryzyka [Kihlstrom, Laffont, 1979]. Decyzja o wybo‑
rze formy aktywności zawodowej jest podejmowana 
racjonalnie, czyli w sposób zapewniający największe 
korzyści. Osoba zostaje przedsiębiorcą, gdy  jej  su‑
biektywny relatywny zysk przedsiębiorczy w stosun‑
ku do zysku z innych form aktywności gospodarczej 
jest pozytywny [Minniti, Bygrave, 1999].

Przyjmuje się, że na ów wybór wpływa wiele róż‑
nych  czynników,  takich  jak na przykład  zdolności 
przedsiębiorcze, umiejętności zawodowe, nastawienie 
wobec ryzyka oraz początkowy dostęp do kapitału po‑
trzebnego do stworzenia firmy [Blanchlower, Oswald, 
1998; Holtz – Eakin, Joulfaian, Rosen, 1994].

Sytuacja na rynku pracy  jest  istotnym czynni‑
kiem kształtującym skłonność do zakładania i pro‑
wadzenia własnych firm. Oddziaływanie to ma jed‑
nak dwoistą naturę. Najczęściej wskazuje się, że wy‑
nagrodzenia  pracownicze  są  kosztem  alternatyw‑
nym zysku przedsiębiorczego, zatem  ich wysokość 
w relacji do  zysku przedsiębiorczego determinuje 
kształtowanie przedsiębiorczości [Blau, 1987; Bern‑
hardt, 1994; Taylor, 1996]. Z drugiej strony jednak, 
prowadząc własną firmę, konieczne staje się zatrud‑
nienie pracowników najemnych, a praca ludzka jest 
czynnikiem produkcji generującym koszty, ale rów‑
nocześnie niezbędnym do funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw.

Sytuacja na rynku pracy w zakresie nierównowa‑
gi między popytem na pracę a podażą pracy stała się 
podstawą do stworzenia  teorii motywacji przedsię‑
biorczej. Teoria przedsiębiorczego ciągnięcia zakła‑
da, że na rynku istnieją atrakcyjne i potencjalnie zy‑

skowne możliwości biznesowe, które przyciągają do 
przedsiębiorczości poprzez pozytywne bodźce ekono‑
miczne. Alternatywna wobec niej teoria recesyjnego 
popychania tłumaczy wchodzenie do przedsiębiorczo‑
ści poprzez oddziaływanie czynników negatywnych 
związanych z sytuacją na rynku pracy,  takich  jak 
utrata pracy i brak możliwości znalezienia kolejnego 
zatrudnienia, brak satysfakcji z dotychczasowego za‑
trudnienia itp. Wyniki badań empirycznych wskazu‑
ją, że obie teorie nie muszą się wykluczać, a poziom 
aktywności przedsiębiorczej jest wypadkową łączne‑
go oddziaływania pozytywnych i negatywnych czyn‑
ników [Gilad, Levine, 1986].

metodologia badań motywacji  
przedsiębiorczych

artykule przyjęto założenie, że zmiany mo‑
tywacji  przedsiębiorczych  są  uzależnione 
od cyklu koniunkturalnego. W czasie po‑

prawy koniunktury rośnie liczba i jakość możliwości 
biznesowych, które mogą być wykorzystywane przez 
przedsiębiorców, a  jednocześnie sytuacja na rynku 
pracy jest bardziej korzystna dla pracowników. Nato‑
miast w czasie pogorszenia koniunktury możliwości 
biznesowe maleją, a sytuacja na rynku pracy staje 
się mniej atrakcyjna dla potencjalnych pracowników.

Drugim założeniem przyjętym w artykule  jest 
odmienna reakcja na zjawiska cykliczności przedsię‑
biorców właściwych i quasi‑przedsiębiorców. Przed‑
siębiorców, czyli osoby prowadzące działalność go‑
spodarczą na własny rachunek, podzielono na dwie 
grupy  [Abell, Crouchley, Mills, 2001]. Osoby, któ‑
re  tworzą miejsce pracy wyłącznie dla  siebie, nie 
zatrudniając  innych pracowników,  określono  jako 
quasi-przedsiębiorców.  Natomiast  osoby,  które 
są  jednocześnie pracodawcami, są  traktowani  jako 
przedsiębiorcy właściwi. 

Podział  ten wydaje  się być  szczególnie  istotny 
przy  rozpatrywaniu  impulsów płynących  z  rynku 
pracy. Można przypuszczać, że reakcja quasi‑przed‑
siębiorców na sytuację na rynek pracy wynika z po‑
strzegania pracy najemnej jako alternatywy do pro‑
wadzenia własnej działalności gospodarczej. Nato‑
miast dla przedsiębiorców właściwych sytuacja na 
rynku pracy decyduje o możliwościach i kosztach za‑
trudnienia pracowników  jako  jednego z czynników 
produkcji niezbędnego do funkcjonowania firmy.

Aby zweryfikować przyjęte założenia badawcze, 
przeprowadzono analizę empiryczną szeregów cza‑
sowych na przykładzie polskiej gospodarki, obejmują‑
cą lata 1993–2008 w układzie kwartalnym. Zmienny‑

PO 02 2010   20 2/12/10   6:35 PM



organizacji 2/2010 21

,

mi objaśnianymi były stopa quasi‑przedsiębiorców 
w zasobie pracy (SQP) oraz stopa przedsiębiorców 
właściwych w zasobie pracy  (SPW). Obie zmienne 
dotyczyły sektora pozarolniczego. W celu określe‑
nia wpływu cyklu koniunkturalnego za zmienną ob‑
jaśniającą będącą szeregiem referencyjnym przyję‑
to produkcję przetwórstwa przemysłowego urealnio‑
ną wskaźnikiem cen (REF). Za zmienne objaśniające 
związane z rynkiem pracy uznano stopę nowo zare‑
jestrowanych bezrobotnych (SNB), stopę wyrejestro‑
wanych bezrobotnych (SWB) oraz stopę bezrobocia 
długookresowego (SDB) w liczbie zarejestrowanych 
bezrobotnych ogółem.

Źródłami  pierwotnych  danych  liczbowych  były 
następujące publikacje Głównego Urzędu Statystycz‑
nego: Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski oraz 
Biuletyn Statystyczny.

Przyjęte szeregi czasowe zamieniono na logaryt‑
my naturalne, następnie dokonano ich dekompozy‑
cji w celu wyodrębnienia wahań koniunkturalnych. 
W tym celu początkowo oczyszczono szeregi z wa‑
hań sezonowych i przypadkowych, następnie wyod‑
rębniono  trend stochastyczny,  zaś ostateczne wa‑
hania koniunkturalne wyznaczono  jako odchylenia 
od trendu. 

Zbadano  stacjonarność otrzymanych  szeregów 
(por.  tabela 1 w Aneksie statystycznym) oraz przy‑
czynowość Grangera (por.  tabela 2 w Aneksie sta-
tystycznym), która pozwoliła na wskazanie istnienia 
ewentualnych  związków  między  zmiennymi  oraz 
opóźnień czasowych. Oszacowano parametry  funk‑
cji regresji między zmiennymi zależnymi i niezależ‑
nymi. Wyniki szacowania funkcji regresji stanowiły 
podstawę do przyjęcia założeń badawczych.

koniunkturalne motywacje przedsiębiorcze 
– wyniki badań empirycznych dla polski

rzyjęta  procedura  badawcza  pozwoliła 
na otrzymanie  funkcji  regresji  zgodnych 
z równaniami (1) – (3), których opis jako‑

ści dopasowania zawiera tabela 3 w aneksie staty‑
stycznym.

(1) SQPt = 126,14 + 0,26 SNBt‑2 – 0,52 REFt 

(2) SPWt = ‑82,33 + 0,34 SNBt + 1,54 REF t – 0,04 SWBt‑1 

(3) SPWt = ‑157,84 + 0,52 SBDt‑1 + 2,06 REF t

gdzie:
SQPt – stopa quasi‑przedsiębiorców w okresie t,
SNBt‑2 – stopa nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
w okresie (t‑2),
REFt – cykl referencyjny w okresie t,
SPWt – stopa przedsiębiorców właściwych w okre‑
sie t,
SNBt – stopa nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
w okresie t,
SWBt‑1  –  stopa  wyrejestrowanych  bezrobotnych 
w okresie (t‑1),
SBDt‑1 – stopa bezrobocia długookresowego w okre‑
sie (t‑1). 

Oszacowane parametry funkcji regresji pozwala‑
ją sądzić, że sytuacja koniunkturalna w odmienny 
sposób kształtuje aktywność przedsiębiorców wła‑
ściwych i quasi‑przedsiębiorców. Poprawa koniunk‑
tury wpływa na wzrost aktywności przedsiębiorców 
właściwych i spadek aktywności quasi‑przedsiębior‑
ców.  Spośród  czynników  związanych  z  rynkiem 
pracy  w  czasie  trwania  cyklu  koniunkturalnego 
na  aktywność  obu  grup  przedsiębiorców wpływa 
w sposób wprost proporcjonalny stopa nowo zare‑
jestrowanych bezrobotnych, choć z różnym przesu‑
nięciem czasowym. Dodatkowo na przedsiębiorców 
właściwych wprost proporcjonalnie oddziałuje rów‑
nież stopa bezrobocia długookresowego. Cykliczne 
zmiany w  stopie wyrejestrowanych  bezrobotnych 
nie są zmienną istotną statystycznie. 

Na podstawie powyższych wyników można przy‑
puszczać, że w czasie poprawy koniunktury gospo‑
darczej, w związku ze wzrostem liczby potencjalnie 
zyskownych możliwości biznesowych, rośnie aktyw‑
ność przedsiębiorców właściwych. Wzrost ich aktyw‑
ności jest dodatkowo motywowany przez zmiany na 
rynku pracy, związane z kształtowaniem się stopy 

nowo  zarejestrowa‑
nych  bezrobotnych 
i bezrobotnych długo‑
okresowych. Wprost 
proporcjonalna  za‑
leżność między  tymi 
zmianami  w  czasie 
cyklu  koniunktural‑
nego sugeruje, że ła‑
twiejsze staje się po‑
zyskanie  pracowni‑
ków niezbędnych dla 
rozwoju firm. Zatem 
dla  przedsiębiorców 
właściwych  sytuacja 
na  rynku pracy  jest 
istotna w kontekście 
możliwości  zatrud‑
nienia kapitału  ludz‑
kiego, a nie  jako al‑
ternatywa  dla  wy‑
boru  formy własnej 
aktywności  zawodo‑
wej. W  tym samym 

Poprawa koniunktury 

Wzrost aktywności 
przedsiębiorców właściwych

Spadek aktywności 
quasi-przedsiębiorców

Przejście do przedsiębiorców właściwych 
przez zatrudnienie pracowników

 
  

Powrót na rynek 
pracy 

 

Pogorszenie koniunktury 

Spadek aktywności 
przedsiębiorców właściwych

Wzrost aktywności 
quasi-przedsiębiorców 

Przejście do quasi-przedsiębiorców 
przez zwolnienie pracowników

 
  

Odejście 
z rynku pracy

Schemat 1. Zmiany aktywności przedsiębiorców w czasie poprawy  
koniunktury
Źródło: opracowanie własne.

PO 02 2010   21 2/12/10   6:35 PM



22 przeglàd

czasie następuje spadek aktywności quasi‑przedsię‑
biorców. Można przyjąć założenie, że część z nich 
przechodzi do grupy przedsiębiorców właściwych po‑
przez zatrudnienie pracowników związanych z roz‑
wojem swojej działalności, a część wraca na rynek 
pracy. Można to przedstawić za pomocą schematu 1.

Natomiast  w  czasie  pogorszenia  sytuacji  ko‑
niunkturalnej  maleje  aktywność  przedsiębiorców 
właściwych, gdyż możliwości biznesowe zmniejsza‑
ją się. W tym samym czasie następuje wzrost ak‑
tywności  quasi‑przedsiębiorców,  dodatkowo wspo‑
magany przez wzrost stopy nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych, a oddziałujący z około 6‑miesięcznym 
wyprzedzeniem. Można podejrzewać, że napływ do 
grupy quasi‑przedsiębiorców w czasie pogorszenia 
koniunktury ma dwa źródła,  część quasi‑przedsię‑
biorców  odeszła  z  grupy  przedsiębiorców właści‑
wych poprzez zwolnienia pracowników, a część przy‑
szła z rynku pracy. Można zatem sądzić, że sytuacja 
na rynku pracy dla quasi‑przedsiębiorców wskazuje 
na alternatywne możliwości wyboru pracy najem‑
nej jako formy aktywności zawodowej. Zależności te 
można przedstawić za pomocą schematu 2.

Reasumując, wydaje się,  że zmiany aktywności 
przedsiębiorców w czasie  cyklu koniunkturalnego 
wskazują, że dla grupy quasi‑przedsiębiorców domi‑
nujące są motywacje negatywne prowadzenia wła‑
snej działalności gospodarczej, wynikające z kształ‑

towania się sytuacji na rynku pracy. Natomiast na 
przedsiębiorców właściwych silniej oddziałują moty‑
wacje pozytywne, wypływające z istnienia możliwo‑
ści biznesowych w czasie cyklu koniunkturalnego.

Uwagi końcowe

eorie przedsiębiorczego ciągnięcia i recesyj‑
nego popychania dają  sprzeczne odpowie‑
dzi na  temat motywów do podejmowania 

decyzji o prowadzeniu własnej  firmy. Wobec  trud‑
ności w określeniu wpływu pozytywnej  i negatyw‑
nej motywacji przedsiębiorczej przyjęto w artykule 
dwie dodatkowe perspektywy. Założono, że domina‑
cja typu motywacji przedsiębiorczych jest uzależnio‑
na od faz cyklu koniunkturalnego oraz od przynależ‑
ności przedsiębiorców do grupy quasi‑przedsiębior‑
ców lub przedsiębiorców właściwych.

Aby zweryfikować te założenia, przeprowadzono 
badanie empiryczne dla gospodarki polskiej, bazując 
na szeregach czasowych za lata 1993–2008. Wyniki 
badań dają podstawę do przyjęcia założeń. Można są‑
dzić, że w czasie cyklu koniunkturalnego aktywność 
quasi‑przedsiębiorców jest silniej motywowana przez 
negatywne bodźce płynące z rynku pracy. Natomiast 
aktywność przedsiębiorców właściwych silniej reaguje 
na motywacje pozytywne, wypływające z istnienia moż‑
liwości biznesowych w czasie cyklu koniunkturalnego.

Poprawa koniunktury 

Wzrost aktywności 
przedsiębiorców właściwych

Spadek aktywności 
quasi-przedsiębiorców

Przejście do przedsiębiorców właściwych 
przez zatrudnienie pracowników

 
  

Powrót na rynek 
pracy 

 

Pogorszenie koniunktury 

Spadek aktywności 
przedsiębiorców właściwych

Wzrost aktywności 
quasi-przedsiębiorców 

Przejście do quasi-przedsiębiorców 
przez zwolnienie pracowników

 
  

Odejście 
z rynku pracy

Schemat 2. Zmiany aktywności przedsiębiorców w czasie pogorszenia koniunktury
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 1. Wyniki analizy stacjonarności szeregów czasowych przy użyciu testu Dickey – Fullera 
(DF) z 1 okresem opóźnień

Nazwa zmiennej Wartość testu Dickey – Fullera Wartość krytyczna 

SQP ‑5,75

1% (‑3,54)
5% (‑2,91)
10% (‑2,59)

SPW ‑6,01
SNB ‑3,60
SWB ‑3,81
SBD ‑7,0
REF ‑3,42

Źródło: opracowanie własne.

aneks statystyczny
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W artykule pozytywnie zweryfikowano założenie, 
że dominacja motywacji przedsiębiorczej jest uzależnio‑
na od faz cyklu koniunkturalnego oraz od przynależ‑
ności przedsiębiorców. Quasi‑przedsiębiorcy są moty‑
wowani przez negatywne bodźce z rynku pracy. Przed‑
siębiorcy właściwi reagują na motywacje pozytywne, 
wypływające z możliwości biznesowych w czasie cyklu.

dr hab . Aleksandra Gaweł
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Summary
In the paper the assumption that the dominance of entrepre‑
neurial motivation depends on the phase of business cycle 
and the membership of entrepreneurs is verified positively. 
The quasi‑entrepreneurs are motivated by negative stimu‑
lus from labour market. The proper entrepreneurs react on 
positive motivation connected with business opportunities 
during the business cycle.  

Tab. 2. Wyniki analizy przyczynowości Grangera między stopami quasi-przedsiębiorców i przed-
siębiorców właściwych a stopami bezrobocia

Hipoteza zerowa (H0)
Okresy 

opóźnień 
w kwartałach

Statystyka F Prawdopodobieństwo Wniosek

SNB nie jest przyczyną 
w sensie Grangera SQP 2 4,61 0,01398 H0 odrzucona

SWB nie jest przyczyną 
w sensie Grangera SQP 1 0,13 0,72131 brak podstaw  

do odrzucenia
SBD nie jest przyczyną 
w sensie Grangera SQP 1 0,46 0,50181 brak podstaw  

do odrzucenia
SNB nie jest przyczyną 
w sensie Grangera SPW 2 5,25 0,00808 H0 odrzucona

SWB nie jest przyczyną 
w sensie Grangera SPW 4 4,35 0,00419 H0 odrzucona

SBD nie jest przyczyną 
w sensie Grangera SPW 1 14,14 0,00039 H0 odrzucona

Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 3. Funkcje regresji stóp quasi-przedsiębiorców i przedsiębiorców właściwych względem 
bezrobocia w czasie cyklu koniunkturalnego

Lp. 
funkcji 
regresji

Zmienna 
zależna

Miary 
dopasowania 

funkcji 
regresji

Zmienna 
niezależna

Wartość 
parametru

Błąd 
standardowy 
parametru

Statystyka 
t

Prawdopodobień-
stwo

1 SQP

R=0,51
R2=0,26
skoryg. R2=0,24
F(2,59)=10,55

W. wolny 126,14 23,90 5,28 0,00

SNBt‑2 0,26 0,06 4,07 0,00

REFt ‑0,52 0,23 ‑2,23 0,03

2 SPW

R=0,60
R2=0,36 
skoryg. R2=0,33
F(3,56)=10,48

W. wolny ‑83,33 45,26 ‑1,84 0,07
SNBt 0,34 0,13 2,59 0,01
SWBt‑1 ‑0,04 0,13 ‑0,32 0,75
REF1 1,54 0,48 3,21 0,00

3 SPW

R=0,63
R2=0,39
skoryg. R2=0,37
F(2,60)=19,514 

W. wolny ‑157,84 43,56 ‑3,62 0,00
SBDt‑1 0,52 0,25 2,10 0,04

REF1 2,06 0,34 6,01 0,00

Źródło: opracowanie własne.
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Bariery inwestowania za granicą 
na przykładzie polski 
analiza podstawowych zmian w latach  
1999–2008

Jerzy Różański

wprowadzenie

osnąca  rola  inwestorów  zagranicznych 
w kształtowaniu rozwoju polskiej gospodar‑
ki,  ich znaczenie dla rynku pracy (w 2009 

r.  już ponad 1,5 mln Polaków pracowało w przed‑
siębiorstwach z udziałem kapitału  zagranicznego) 
sprawiają, że nie maleje znaczenie tworzenia właści‑
wych warunków dla kapitału zagranicznego w Pol‑
sce, eliminowania niepotrzebnych barier ogranicza‑
jących wpływ tego kapitału, przy jednoczesnym za‑
gwarantowaniu interesów kraju goszczącego w pro‑
cesach umiędzynarodowienia gospodarki.

Dlatego też warto skonfrontować dotychczasowy 
dorobek naukowy z wynikami badań nad barierami 
utrudniającymi zarówno rozpoczynanie działalności 
gospodarczej w naszym kraju,  jak  i  rozwój  już  ist‑
niejących przedsiębiorstw z udziałem kapitału za‑
granicznego.

Pozwoli  to określić, na  ile  trafna  jest  identyfi‑
kacja barier umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
oraz wyspecyfikować  te bariery, które mają duże 
znaczenie w polskich realiach gospodarczych.

Porównanie  badań  prowadzonych  w  latach 
1999–2002 z badaniami z lat 2007–2008 daje pod‑
stawę do określenia  zmian,  jakie w  tym zakresie 
w Polsce wystąpiły.

klasyfikacja barier związanych  
z umiędzynarodowieniem działalności 
przedsiębiorstw

śród wielu podziałów klasyfikacyjnych ba‑
rier,  jakie napotykają na swojej drodze in‑
westorzy  zagraniczni,  szczególną  uwagę 

należy  poświęcić  klasyfikacji  dokonywanej  przez 
M.K. Nowakowskiego1), który podzielił bariery na:
zz bariery wewnętrzne, a wśród nich:
zilościową  i  jakościową ograniczoność w sfe‑
rze zasobów kadrowych, rzeczowych  i  finanso‑
wych,
zniewłaściwe podejście  lub brak umiejętno‑
ści w  dziedzinie  strategii  działania  na  ryn‑
kach UE,

zsubiektywne opory i inercję (opory psycholo‑
giczne, obawa przed ryzykiem),
zzbyt optymistyczną ocenę szansy wejścia na 
obcy rynek  (brak  informacji,  zła  interpretacja 
sygnałów  rynkowych,  dążenie  do  uzyskania 
wzrostu za wszelką cenę),
zz bariery zewnętrzne, a wśród nich:
zbrak wsparcia (lub wsparcie niedostateczne) 
ze strony władz i instytucji krajowych,
ztzw. negatywna protekcja (biurokracja, zmia‑
ny  przepisów,  brak  dokładności w  określaniu 
wymagań związanych z certyfikatami, atestami 
i innymi dokumentami, względy bezpieczeństwa 
państwa  i  ograniczenia  związane  z umowami 
międzynarodowymi).
Wprawdzie M.K. Nowakowski odnosi ten podział 

do rynków UE i chodzi o bariery, które już napotka‑
ły i w przyszłości będą napotykać polskie przedsię‑
biorstwa inwestujące za granicą, to jednak nie ulega 
wątpliwości, że bariery te można odnosić nie tylko 
do polskich przedsiębiorstw i nie tylko do warunków 
panujących w Unii Europejskiej.

M.K. Nowakowski  zwraca uwagę  również  i na 
inne rodzaje barier internacjonalizacji.

Do  istotnych barier należy  tu  zaliczyć bariery 
prawne2).  Chodzi  tu  zarówno  o  prawo własności 
(i tu duże znaczenie mają zapisy zawarte w ustawie 
zasadniczej),  jak  i  rozwiązania przyjęte w prawie 
pracy, prawie o zamówieniach publicznych, charak‑
ter umów handlowych, prawo podatkowe, a  także 
procedury związane z postępowaniem administra‑
cyjnym.

Jednym z podstawowych problemów jest tu zmien‑
ność  ustawodawstwa  gospodarczego.  Powoduje  ona 
brak poczucia stabilizacji u inwestorów zagranicznych.

Bariery  biurokratyczne  stanowią  wciąż  dość 
istotny problem w wielu krajach goszczących inwe‑
stycje zagraniczne. Przytacza się więc wiele argu‑
mentów, które wskazują na szkodliwość biurokracji:
zz zbytni nacisk na zasady  i procedury nie może 

stać się ważniejszy niż cel, jakim służą;
zz biurokracja może dławić inicjatywę, powodować 

brak elastyczności i zdolności adaptacyjnych przed‑
siębiorstw do zmieniających się warunków;
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,

zz urzędnicy mogą wykorzystywać nadmierną za‑
leżność od biurokratycznych zasad3).

Podkreśla się, że biurokratyczne zachowania wią‑
żą się też ze zwiększonymi wymaganiami, związanymi 
z uzyskiwaniem przez inwestora licencji lub pozwo‑
leń, bądź z uciążliwymi procedurami postępowania4).

Oprócz biurokracji do  istotnych barier zaliczyć 
można  zły  klimat  dla  inwestycji  zagranicznych. 
J. Witkowska  klimat  inwestycyjny  definiuje  jako 
„całokształt działań państwa przyjmującego  i ma‑
cierzystego, zachęcających bądź zniechęcających po‑
tencjalnych  inwestorów do podjęcia bezpośrednich 
inwestycji”5).

Chodzi tu zarówno o stabilność polityczną w pań‑
stwie goszczącym, jak i konsekwencje jego polityki 
ekonomicznej oraz, co się z tym wiąże, ryzyko poli‑
tyczne związane z inwestowaniem w danym kraju. 

Bardzo duże znaczenie mogą mieć bariery finan‑
sowe, związane z transferem kapitału, a także for‑
malności celne6),  trudności z ukształtowaniem wła‑
ściwej struktury kapitałowej, dostępem do lokalnych 
źródeł finansowania.

Zmienność kursu walut naraża inwestorów zagra‑
nicznych na ryzyko kursowe, co może wpływać na 
sytuację  finansową przedsiębiorstw macierzystych 
i  tworzonych  przez  inwestorów  przedsiębiorstw 
w kraju goszczącym.

Niektórzy autorzy wskazują na znaczenie ogól‑
nej opinii o kraju, która przenosi się na oferowane 
przez przedsiębiorstwa tego kraju produkty i usługi 
na rynkach zagranicznych7).

Do barier zaliczyć należy też różnice, jakie wystę‑
pują pomiędzy zwyczajami kontrahentów, odmienne 
standardy etyczne, a nawet różnice w terminologii, 
wykorzystywanej w transakcjach handlowych.

Inne  utrudnienia  wiążą  się  z  ograniczeniem, 
które nakłada kraj goszczący na inwestorów zagra‑
nicznych, próbując skłonić  ich do  jak najszerszego 
wykorzystywania  lokalnych materiałów,  surowców, 
oferty rynku  inwestycyjnego, rynku pracy  i oferty 
lokalnych dawców kapitału. Dokonywane są też, bar‑
dziej lub mniej udane, próby skłonienia inwestorów 
zagranicznych do współpracy z lokalnymi ośrodkami 
naukowo‑badawczymi.

Te  działania  nie mogą  ograniczać możliwości 
rozwojowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego ani pogorszyć warunków ich bieżącej 
działalności. Wszelkie rozwiązania o charakterze ad‑
ministracyjnym, podejmowane w tym zakresie, przy‑
noszą negatywne efekty  i nie powinny zastępować 
mechanizmów rynkowych.

Bariery sygnalizowane przez inwestorów 
zagranicznych w trakcie badań prowa-
dzonych w latach 1999–2002 i w latach 
2007–2008 – analiza porównawcza

adania barier  tworzenia  i  funkcjonowania 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagra‑
nicznego stanowiło część szerszych badań, 

prowadzonych w  latach 1999–2002 pod kierownic‑
twem W. Kwiatkowskiej w ramach projektu KBN 
nr 1HZCO45A „Procesy dostosowawcze w gospodar‑
ce polskiej w kontekście integracji z Unią Europej‑

ską”. Jednym z badanych zagadnień było „Dostoso‑
wanie w zakresie struktur organizacyjnych i syste‑
mu zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie  ich 
globalizacji i wzrostu konkurencyjności” i tutaj au‑
torzy (J. Różański, A. Bulzacki) zajęli się m.in. wy‑
specyfikowaniem zjawisk negatywnie oddziałujących 
na decyzje podjęte przez inwestorów zagranicznych.

Wyniki tych badań szerzej były już przedstawio‑
ne na łamach „Przeglądu Organizacji”8).

Można przypomnieć, że podstawowymi czynnika‑
mi zniechęcającymi wówczas inwestorów zagranicz‑
nych do inwestowania w Polsce okazały się:
zz wszelkie przejawy biurokracji i brak życzliwości 

ze strony urzędników, a także korupcja,
zz duża zmienność  i nieprecyzyjność ustawodaw‑

stwa gospodarczego,
zz nierzetelność niektórych kontrahentów i części 

osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach z udzia‑
łem kapitału zagranicznego,
zz zła ocena polskiej gospodarki  i  jej możliwości 

rozwojowych,
zz słabe tempo budowy dróg, przy ogólnym niedo‑

rozwoju ich sieci,
zz zbyt mocna pozycja związków zawodowych,
zz niesprawny system  informacyjny,  związany ze 

zbyt słabymi nakładami na informatykę.
Do skutków związanych z występowaniem tych 

barier zaliczono wówczas:
zz niedostateczną liczbę inwestycji typu greenfield,
zz niewielki udział inwestycji zagranicznych w sek‑

torze przetwórstwa przemysłowego, przy  relatyw‑
nie wysokich nakładach na inwestycje zagraniczne 
w handlu, usługach bankowych, consultingu i ubez‑
pieczeniach.

W  rezultacie  struktura  inwestycji  zagranicz‑
nych  nie  odpowiadała  rzeczywistym  potrzebom 
polskiej gospodarki, nie  łagodząc  już  istniejących 
dysproporcji.

Kolejne badania, przeprowadzone przez autora 
w latach 2007–2008 na próbie 301 przedsiębiorstw 
zagranicznych wybranych losowo spośród 792 przed‑
siębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego działa‑
jących wówczas w regionie łódzkim, potwierdziły ist‑
nienie wielu barier, które były sygnalizowane przez 
przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego 
we wcześniejszym badaniu.

Ankietowani mieli dodatkowo wypowiedzieć się, 
jakie bariery uważają za pierwszoplanowe  (I miej‑
sce), a jakie za nieco mniej ważne (II i III miejsce).

Wyniki badań zawarto w tabeli 1.
Analizując zaprezentowany w tabeli 1 procento‑

wy udział poszczególnych odpowiedzi, należy zwró‑
cić uwagę na wciąż  jeszcze duże znaczenie  takich 
czynników, jak:
zz zmienność ustawodawstwa gospodarczego,
zz brak precyzji w rozwiązaniach ustawodawczych,
zz biurokracja i korupcja wśród urzędników.

Te czynniki wciąż były uznawane za zniechęcają‑
ce do inwestowania w Polsce.

Dość ważnym czynnikiem okazała  się  też nie‑
rzetelność kontrahentów i traktowanie Polski jako 
kraju ciągle niestabilnego politycznie i społecznie. 
Paradoksalnie  za  jeden z mniej  istotnych  czynni‑
ków uznano  słabość  infrastruktury  i  sieci  trans‑
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portowej.  Inne  czynniki  odgrywały  zdecydowanie 
małą rolę.

W celu uzyskania  dokładnych danych,  podzie‑
lono ankietowane przedsiębiorstwa na  trzy sekcje: 
„przetwórstwo przemysłowe”,  „handel  i naprawy”, 
„pozostałe”.

Na  zmienność  ustawodawstwa  gospodarczego 
i brak precyzji w rozwiązaniach ustawodawczych naj‑
bardziej narzekały przedsiębiorstwa sekcji „pozostałe” 
(odpowiednio 44,4% odpowiedzi i 22,2% odpowiedzi), 
na biurokrację i korupcję wśród urzędników – przed‑
siębiorstwa  przemysłowe –  24,6%  odpowiedzi,  na 
nierzetelność  kontrahentów,  niestabilną  sytuację 
polityczną i społeczną – przedsiębiorstwa handlowe 
(odpowiednio 13,9% i 6,9% odpowiedzi). Na zbyt sil‑
ną pozycję związków zawodowych wskazały  jedynie 
przedsiębiorstwa przemysłowe – 8% odpowiedzi. Sła‑
bo rozwinięta  infrastruktura najbardziej przeszka‑
dzała również przedsiębiorstwom przemysłowym – 
9,9% odpowiedzi. Tak więc, w zależności od rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej, nieco  inne 
czynniki stanowiły bariery rozwoju przedsiębiorstw 
zagranicznych w Polsce.

Wśród  pozostałych  czynników,  które  jednak 
uznano za mniej istotne, wymieniono:
zz aprecjację złotego,
zz brak chętnych do pracy fizycznej,
zz brak precyzji w prawie podatkowym,
zz brak wsparcia ze strony władz lokalnych,
zz brak wykwalifikowanej siły roboczej,
zz wysokie koszty pracy,
zz system podatkowy,
zz występowanie innej waluty niż euro.

Z  poprzednim  pytaniem  korespondowało  na‑
stępne pytanie dotyczące działań kraju goszczącego 
ograniczających  lub utrudniających działalność  in‑
westora zagranicznego. Jest pocieszające, że jedynie 
9%  inwestorów spotkało  się  z  takimi działaniami. 
Wymieniano tu następujące działania lub bariery:
zz nieprzestrzeganie umów, 
zz słaby system sądowniczy,

zz wysokie koszty utrzymania firmy,
zz trudności z otrzymaniem kredytu,
zz podwyżki cen mediów,
zz problemy z uzyskaniem niektórych pozwoleń,
zz niekorzystne prawo pracy.

Generalnie  jednak  nie  było  mowy  o  częstych 
przypadkach  świadomego  działania  administracji 
w celu utrudnienia inwestorowi zagranicznemu pro‑
wadzenia działalności gospodarczej.

Na uwagę zasługuje fakt, że przedstawione przez 
inwestorów  zagranicznych  (w  odpowiedziach  na 
oba pytania) czynniki utrudniające  im działalność, 
w  tym niekorzystne dla  inwestora  zagranicznego 
postępowanie władz  kraju  goszczącego, w dużym 
stopniu mogą być przezwyciężone bezinwestycyjnie, 
a więc bez dodatkowych kosztów i w związku z tym 
bez obciążeń finansowych kraju goszczącego. 

Uporządkowanie ustawodawstwa, ukrócenie biu‑
rokracji i korupcji, usprawnienie pracy sądów i sa‑
morządu terytorialnego, to działania, które Polska 
musi podjąć nie  tylko w związku z koniecznością 
przyciągania inwestorów zagranicznych.

Najczęściej  z  działaniami  ograniczającymi  lub 
utrudniającymi działalność inwestora w kraju gosz‑
czącym stykały się:
zz przedsiębiorstwa przemysłowe – 12,6% odpowiedzi,
zz przedsiębiorstwa z pozostałych sekcji – 9,5% od‑

powiedzi,
zz przedsiębiorstwa handlowe – 4,8% odpowiedzi.

Jednocześnie nie można było  znaleźć  związku 
między charakterem utrudnień a rodzajem prowa‑
dzonej działalności.

Porównując  wyniki  badań  z  lat  1999–2002 
i 2007–2008, można zauważyć, że podstawowe ba‑
riery ograniczające napływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych nie uległy zmianie. Są to:
zz zmienność ustawodawstwa gospodarczego,
zz brak precyzji w rozwiązaniach ustawowych,
zz biurokracja i korupcja.

Natomiast mniejsze znaczenie miały:
zz niestabilna sytuacja polityczna i społeczna,

Tab. 1. Czynniki zniechęcające do inwestowania w Polsce (% odpowiedzi)

Lp. Wyszczególnienie I
miejsce

II
miejsce

III  
miejsce

1 zmienność ustawodawstwa gospodarczego 38,5 14,6 5,6

2 brak precyzji w rozwiązaniach ustawodawczych 18,6 24,9 8,6

3 biurokracja i korupcja wśród urzędników 20,6 16,9 11,3

4 niestabilna sytuacja społeczna i polityczna 4,7 12,6 8,3

5 nierzetelność kontrahentów (dostawców, odbiorców 
itp.) 7,6 7,6 10,0

6 słabo rozwinięta infrastruktura i/lub transport 
kolejowy, drogowy, lotniczy 4,3 6,6 8,3

7 zbyt silna pozycja związków zawodowych 0,3 0,3 2,3

8 inne 3,0 0,3 1,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych.
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zz nierzetelność kontrahentów,
zz słabo rozwinięta infrastruktura,
zz zbyt silna pozycja związków zawodowych.

Można więc przyjąć, że nastąpił pewien postęp, 
który pozwala inwestorom zagranicznym traktować 
występujące w Polsce otoczenie gospodarcze, poli‑
tyczne  i  społeczne  jako nieco bardziej  sprzyjające 
inwestycjom zagranicznym.

Jak wynika z badań, w 2007 r. na 1758 nowych 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, 
aż 1537, a więc 87,43%, stanowiły przedsiębiorstwa 
budowane od podstaw (greenfield)9).

Jest to dowód na wzrost zaufania do Polski jako 
miejsca  inwestowania.  Coraz  większy  jest  udział 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym zajmują‑
cych się przetwórstwem przemysłowym. W 2007 r. 
stanowiły  one  już  27,9%  ogółu  przedsiębiorstw 
z udziałem kapitału zagranicznego (przedsiębiorstwa 
sekcji handel i naprawy – 27,3%).

Przedsiębiorstwa zagraniczne zajmujące się prze‑
twórstwem  przemysłowym  najczęściej  inwestują 
i z  tego względu również  ich znaczenie w polskiej 
gospodarce systematycznie rośnie.

Zwiększa  się  też,  w  porównaniu  z  latami 
1999–2002, udział eksportu w sprzedaży przedsię‑
biorstw zagranicznych, które wówczas produkowały 
głownie na lokalny, polski rynek.

wnioski końcowe

ak wynika z powyższych rozważań, wystę‑
powanie wielu barier opisanych w literatu‑
rze przedmiotu znajduje szerokie potwier‑

dzenie w badaniach empirycznych.
Są to przede wszystkim bariery związane z nie‑

precyzyjnym  i  zmiennym ustawodawstwem oraz 
biurokracją  i korupcją. W literaturze przedmiotu 
dużą uwagę  zwraca  się na  to wszystko,  co  two‑
rzy klimat inwestycyjny, a więc przede wszystkim 
gospodarczą,  społeczną  i  polityczną  stabilność 
kraju goszczącego. Akcentuje się też wagę barier 
finansowych, ryzyka kursowego, odmienności kul‑
turowych oraz odmiennych procedur  związanych 
z  transakcjami  zawartymi  między  tworzonymi 
w kraju goszczącym przez  inwestorów zagranicz‑
nych  przedsiębiorstwami  a  lokalnym  środowi‑
skiem biznesowym.

Badania  wykazały,  że  występują  jednak  też 
bariery, na których znaczenie zwracano mniejszą 
uwagę w rozważaniach teoretycznych.

Chodzi  tutaj  zarówno  o  stan  infrastruktury 
(drogi, transport, telekomunikacja), stopień zinfor‑
matyzowania gospodarki, jak i jakość regionalnego 
środowiska biznesowego, które stanowi bliższe oto‑
czenie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagra‑
nicznego, oraz lokalnego rynku pracy.

Zniechęcająco na inwestorów działa również zbyt 
silna pozycja związków zawodowych – chociaż ten 
wynik zaczyna odgrywać ostatnio już mniejszą rolę.

Dla kraju goszczącego najbardziej istotne są te 
możliwości poprawy warunków działalności  inwe‑
storów zagranicznych, które nie wymagają  zaan‑

gażowania dużych nakładów finansowych. Do tych 
pożądanych zmian należałoby zaliczyć:
zz doprecyzowanie ustawodawstwa gospodarczego,
zz zapewnienie większej stabilizacji przepisów pra‑

wa gospodarczego,
zz usprawnienie działania administracji  rządowej 

i samorządowej.
Zmiany te stworzyłyby lepszy klimat inwestycyj‑

ny również i dla polskich przedsiębiorstw.
Światowy  kryzys  finansowy  spowodował,  że 

część  inwestorów zagranicznych zaczęła poważnie 
ograniczać swoje inwestycje poza krajem macierzy‑
stym. Jeśli nawet zachowanie takie ma charakter 
przejściowy,  to kraje szybko rozwijające się,  takie 
jak Polska, będą miały coraz silniejszą konkuren‑
cję w pozyskiwaniu  inwestorów zagranicznych ze 
strony krajów, dla których inwestycje zagraniczne 
stanowić będą niezbędny warunek dalszego rozwo‑
ju gospodarki.

dr hab ., prof . UŁ Jerzy Różański
Wydział Zarządzania 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Uniwersytetu Łódzkiego
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Summary
The article attempts  to  identify  fundamental barriers con‑
nected with investing abroad. The theory was confront with 
results of two empirical researches (done in 1999–2002 and 
2007–2008).
The existence of many barriers described in the  literature 
finds  confirmation  in  empirical  researches. However,  ac‑
cording  to researches,  the  influence of some barriers was 
decreased in Poland recent years, It proves that the polish 
conditions of  the activity of  the enterprises with  foreign 
capital participation improved. 
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kluczowe wskaźniki efektywności 
(kpi) jako narzędzie doskonalenia 
efektywności operacyjnej firm 
produkcyjnych zorientowanych  
na lean

Adrian Grycuk

wprowadzenie

hat gets measured, gets managed” napisał 
kiedyś w jednej ze swoich klasycznych ksią‑
żek wybitny teoretyk zarządzania Peter F. 

Drucker. Nie można efektywnie zarządzać, nie zna‑
jąc danych i  liczb. Każda organizacja, aby osiągać 
postawione  cele  i  skutecznie  konkurować  na  ryn‑
ku,  musi  bezustannie  mierzyć  i  doskonalić  swoje 
procesy. 

Kluczowe  wskaźniki  efektywności  (Key  Perfor‑
mance Indicators – KPI, inne nazwy to m.in. Key 
Performance Measures, Key Success Indicators) są 
definiowane  jako finansowe  i niefinansowe wskaź‑
niki  wykorzystywane  przez  organizację  w  proce‑
sach  pomiaru  stopnia  realizacji  wyznaczonych  ce‑
lów. KPI  stanowią  jedno  z narzędzi Business Per-
formance Management – grupy koncepcji z obszaru 
zarządzania operacyjnego, rozwijanych intensywnie 
w ostatnich 20 latach, propagujących podnoszenie 
efektywności działania firmy za pomocą mierników, 
procesów  i  systemów  monitorowania  oraz  zarzą‑
dzania wynikami  organizacji. Wskaźniki  stanowią 
również  integralną  część  zbioru  najlepszych  świa‑
towych praktyk produkcyjnych znanych jako World 
Class Manufacturing  (WCM). W  literaturze przed‑
miotu można znaleźć ponad 2000 definicji różnych 
KPI  stosowanych  przez  organizacje  ze wszystkich 
sektorów. 

kpi w praktyce firm produkcyjnych  
zorientowanych na lean

praktyce  polskich  firm  produkcyjnych 
wzrost  znaczenia wskaźników  i  opomiaro‑
wania  wiąże  się  nieodłącznie  z  populary‑

zacją  w  naszym  kraju  koncepcji  Lean  Enterpise. 
Prekursorami  wprowadzanych  od  lat  90.  XX  wie‑
ku  zmian  w  systemach  produkcyjnych  były  nowo 
powstałe  filie  korporacji  transnarodowych. Kluczo‑
wymi  elementami  filozofii  lean  są  m.in.  redukcja 
strat i marnotrawstwa (muda), stworzenie ciągłego 
przepływu  surowców,  komponentów  oraz  informa‑
cji przez wszystkie obszary organizacji, standaryza‑
cja pracy, głębokie zaangażowanie  i upełnomocnie‑

nie pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów 
i  ludzi  (kaizen). Zmiany są wprowadzane przy wy‑
korzystaniu  nowych  narzędzi  i  technik  (m.in.  5S, 
TPM, VSM, SMED, Six Sigma, kanban, poka-yoke, 
heijunka,  just-in-time)  pozwalających  na  elastyczne 
dostosowywanie wielkości produkcji do poziomu za‑
mówień oraz wytworzenie oczekiwanej przez klien‑
ta jakości jak najmniejszym kosztem (surowców, cza‑
su pracy ludzi i maszyn, kapitału, powierzchni pro‑
dukcyjnej i energii)1). Koncepcja lean jest uznawana 
za jeden z najważniejszych paradygmatów współcze‑
snego zarządzania operacyjnego, a wykorzystywane 
przez nią narzędzia stały się standardem w wiodą‑
cych  gałęziach  przemysłu,  takich  jak  motoryzacja 
i elektronika. 

W  firmach  produkcyjnych  zorientowanych  na 
ciągłe  doskonalenie  i  osiąganie maksymalnej  efek‑
tywności operacyjnej KPI odgrywają bardzo ważną 
rolę na kilku poziomach zarządzania. Przede wszyst‑
kim wspierają osiąganie postawionych przez  firmę 
celów strategicznych i operacyjnych. W powiązaniu 
celów ze wskaźnikami szczególnie przydatna jest ja‑
pońska metoda hoshin kanri,  coraz  częściej wyko‑
rzystywana w polskich firmach. Polega ona na ka‑
skadowym ustalaniu  celów  dla wszystkich  działów 
i  poziomów  organizacji  w  aspekcie  ogólnej  strate‑
gii tak, aby działania wszystkich pracowników były 
ukierunkowane i tożsame z celami organizacji. Pły‑
nąca „z dołu” informacja zwrotna pozwala na bieżą‑
cą analizę osiąganych wyników, a podejmowane de‑
cyzje menedżerskie wspierają realizację strategii na 
wszystkich poziomach (rysunek 1). Wskaźniki i gro‑
madzone dzięki nim informacje są też wykorzysty‑
wane w procesach planowania strategicznego.

Po  drugie,  wskaźniki  mają  ogromne  znaczenie 
w budowaniu wydajnej, zorientowanej na wyniki kul‑
tury organizacyjnej. Należy pamiętać, że wdrożenie 
zasad  lean wiąże się z ogromną zmianą kulturową 
w organizacji. Jej wyznacznikami są: precyzyjne zde‑
finiowanie ról i odpowiedzialności, transparentność 
procesów,  ciągłe  doskonalenie  oraz  intensywna  ko‑
munikacja.  Stanowiąc  źródło  obiektywnej  informa‑
cji zwrotnej o wykonywanej pracy, KPI pozytywnie 
wpływają na jakość wykonywania swoich obowiązków 
przez pracowników oraz poziom ich osobistego zaan‑
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,

gażowania. Internalizacja postaw oraz motywowanie 
pracowników do podejmowania produktywnych dzia‑
łań uważane są za jedną z najważniejszych korzyści 
z wdrożenia programu KPI2). Patrząc przez pryzmat 
filozofii  lean, wskaźniki mają  także  inną ogromną 
zaletę: w odróżnieniu od wielu innych narzędzi (np. 
Six Sigma) angażują bardzo liczną grupę – lub na‑
wet wszystkich – pracowników. Dzięki popularyzacji 
opomiarowania i wskaźników szeregowi pracownicy 
często po  raz pierwszy  zaczęli  być  systematycznie 
informowani o wynikach, kosztach, jakości oraz wy‑
dajności procesów w swoim miejscu pracy. 

Po trzecie, KPI zaczynają odgrywać coraz więk‑
szą rolę w nawiązywaniu kontaktów kooperacyjnych, 
stając  się m.in. ważnym  elementem  kompleksowej 
oceny w procesie wyboru dostawców.

wdrożenie programu kpi

drażając  program  kluczowych wskaźników 
efektywności,  powinno  się  uwzględnić  na‑
stępujące założenia:

z� Punkt wyjścia zawsze muszą stanowić strategia: 
misja i wartości firmy oraz zidentyfikowane potrzeb 
interesariuszy (przede wszystkim klientów). Na ich 
podstawie wyznaczane są cele cząstkowe i przypisy‑
wane wskaźniki (rysunek 2). Wszystkie cele powinny 
być ustalone przy wykorzystaniu techniki SMART.
z� Zakłada się, że liczba KPI nie powinna być więk‑

sza  niż  203).  Jednak  system  oparty  na  mniejszej 
liczbie wskaźników jest uważany za skuteczniejszy. 
Celem nie jest bowiem mierzenie wszystkiego, lecz 
stworzenie  starannie  przemyślanego,  zintegrowa‑
nego  narzędzia  monitorowania  i  zarządzania  wy‑
nikami. 
z� KPI  powinny  uwzględniać, we właściwych  pro‑

porcjach, najważniejsze procesy oraz obszary funk‑
cjonalne  firmy.  Na  przykład  warunkiem  otrzyma‑
nia prestiżowej nagrody Malcolm Baldridge Natio‑
nal Quality Award, przyznawanej firmom i organi‑
zacjom non profit w Stanach Zjednoczonych za naj‑
wyższą jakość zarządzania, jest posiadanie zrówno‑
ważonego zestawu wskaźników z siedmiu obszarów: 

zarządzania operacyjnego, satysfakcji klienta, zado‑
wolenia pracowników,  finansów,  jakości, współpra‑
cy z dostawcami oraz bezpieczeństwa i higieny pra‑
cy/ochrony  środowiska/społecznej  odpowiedzialno‑
ści biznesu4). 
z� System  KPI  powinien  być  spójny.  Szczególną 

uwagę  należy  zwrócić  na  wskaźniki mogące  „kon‑
kurować” ze sobą. Należy tutaj wykluczyć sytuacje 
suboptymalizacji, kiedy wysoki wynik  jednego KPI 
może  być  osiągany  kosztem  pogorszenia  wyniku 
innego. Najczęściej dotyczy to wskaźników dotyczą‑
cych kosztów, jakości i szybkości/terminowości.  
z� Większość wybranych KPI powinna być  skiero‑

wana „na zewnątrz”, tj. mieć bezpośrednie  lub po‑
średnie  przełożenie  na  poziom  satysfakcji  klienta. 
KPI, które odnoszą się wyłącznie do wewnętrznych 
potrzeb  organizacji,  powinny  stanowić mniejszość. 
Szczególnie cenne są także tzw. wskaźniki predyk‑
cyjne  (predictive, leading, future-oriented),  mogące 
wskazywać na stopień realizacji celów firmy w przy‑
szłości. 
z� Należy  stosować  wyłącznie  wskaźniki,  dla  któ‑

rych  istnieją  lub  łatwo  mogą  zostać  zgromadzone 
niezbędne dane. 
z� Każdy KPI musi mieć  dokładnie  określony  cel 

liczbowy  na  dany  rok  kalendarzowy.  Tutaj  punkt 
odniesienia  stanowią  najczęściej  wyniki  osiągnięte 
w poprzednich  okresach. Regułą  jest  ustalanie  ce‑
lów  o  2–10%  ambitniejszych  od wyników  poprzed‑
niego  roku,  co pobudza procesy  ciągłego doskona‑
lenia. Ponadto należy wziąć pod uwagę oczekiwania 
klientów, wytyczne korporacyjne, najlepsze prakty‑
ki WCM (np. wielkości 85% dla wskaźnika OEE czy 
99% dla OTIF). Bardzo przydatny będzie także ben-
charking wśród podobnych firm na rynku lokalnym 
lub w sektorze.
z� Należy  wybrać  wyłącznie  takie  KPI,  na  które 

pracownicy,  wykonując  swoje  zadania  i  obowiązki, 
mają  rzeczywisty wpływ. Powinny  być  to wskaźni‑
ki proste w swojej konstrukcji, dające pracowniko‑
wi niemalże natychmiastową odpowiedź, jaki wkład 
może on wnieść w osiągnięty wynik. Należy  także 
ograniczyć  liczbę wskaźników  stricte  finansowych, 

Rys. 1. Sprzężenie zwrotne KPI – strategia firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R.A. VORNE, KPIs from a Lean Perspective: Achieve Goals, Reduce Waste, „Plant 
Engineering” 2007, vol. 61, Issue 7, s. 49.
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gdyż są one niezrozumiałe dla większości pracowni‑
ków produkcji5).
z� KPI muszą być zdefiniowane w bardzo precyzyj‑

ny  i  przystępny  sposób.  Definicje  muszą  być  jed‑
noznaczne,  aby  wykluczyć  przypadki  manipulowa‑
nia danymi w celu uzyskania jak najlepszego wyni‑
ku (co trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza kiedy sys‑
tem KPI jest powiązany z systemem premiowania).
z� Każdy  pracownik  musi  zostać  dokładnie  zapo‑

znany z celami, logiką i definicjami KPI.  Szkolenie 
musi mieć  charakter maksymalnie praktyczny, an‑
gażujący pracowników, z zaprezentowaniem jak naj‑
większej  liczby  przykładów  konkretnych  zachowań 
oczekiwanych przez firmę.
z� Definicje oraz wyniki KPI muszą być  łatwo do‑

stępne  (np.  na  plakatach  i  tablicach  w  obszarach 
roboczych, w pomieszczeniach socjalnych, w firmo‑
wym  intranecie  itd.).  Należy  zadbać  o  przyjazne 
przedstawienie wyników w formie graficznej. Tam, 
gdzie  jest  to możliwe, należy pokazać  trendy oraz 
stopień realizacji wyznaczonych celów. Automatycz‑
ne  gromadzenie  danych  operacyjnych  z  procesów 
i  stanowisk  produkcyjnych  w  czasie  rzeczywistym 
za pomocą oprogramowania klasy MES (Manufactu‑
ring Execution Systems) pozwala na prezentowanie 
wyników w  czasie  rzeczywistym  za pomocą nośni‑
ków przekazu audiowizualnego.
z� Wyniki KPI  powinny  być  prezentowane wspól‑

nie, co podkreśla jedność wprowadzonego systemu.
z� Definicje wskaźników nie powinny być zmienia‑

ne,  gdyż  uniemożliwia  to  porównywanie  wyników 
pomiędzy  okresami.  Natomiast  możliwe,  a  wręcz 
konieczne, jest korygowanie listy samych KPI w sy‑
tuacji  zmiany  celów  organizacji.  System,  aby  był 
skuteczny, zawsze powinien być elastycznie dostoso‑
wywany do konkretnych wyzwań i potrzeb i firmy.

Utrzymanie programu kpi

irma  wprowadzająca  system  KPI  powin‑
na  stworzyć  swoim  pracownikom  odpo‑
wiednie warunki, które będą wspierać ich 

w osiąganiu wyznaczonych celów. Bezwzględnie ko‑
nieczne  jest  zaangażowanie  i  wsparcie  najwyższe‑
go kierownictwa. Tak jak w przypadku całej filozo‑
fii lean, kadra kierownicza musi okazywać ewange‑
liczny wręcz zapał do zmian i wdrażanego progra‑
mu usprawnień. 

Wskaźniki powinny być nie tylko proste, ale mu‑
szą też rodzić odpowiedzialność. Każdy z KPI musi 

mieć swojego właściciela. Zwykle będzie nim kierow‑
nik odpowiedzialny za dany obszar lub będący jed‑
nym z decydentów w procesie, którego dotyczy dany 
wskaźnik. Głównym zadaniem takiej osoby jest nad‑
zór nad gromadzeniem danych, obliczanie KPI, ana‑
liza wyników, trendów i zmienności oraz inicjowanie 
i  realizacja  zdefiniowanych  na  tej  podstawie  dzia‑
łań korygujących. Rozumiejąc współzależny charak‑
ter wyników we współczesnej organizacji, właściciel 
KPI musi mieć pewne cechy przywódcze i organiza‑
torskie,  a  także  umiejętności  interpersonalne,  po‑
zwalające na utrzymywanie wysokiego poziomu za‑
angażowania  współpracowników  w  osiągnięcie  po‑
stawionego celu. 

Wskaźniki są doskonałym punktem wyjścia do 
inicjowania  projektów kaizen,  do  tworzenia  zespo‑
łów projektowych złożonych z pracowników różnych 
działów,  działających  wspólnie  ponad  podziałami 
wyznaczonymi przez strukturę organizacyjną. KPI 
wskazują także na ograniczenia i problemy, co jest 
szczególnie cenne, bo, jak wiadomo, większość pro‑
cesów uczenia się i doskonalenia w organizacji ma 
swoje źródło w różnego rodzaju napotykanych pro‑
blemach.

Pracownicy  muszą  regularnie  i  jak  najszybciej 
otrzymać  informację  zwrotną  na  temat  wyników 
mierzonych za pomocą KPI.  Zbyt długi czas oczeki‑
wania na wyniki demotywuje i opóźnia podejmowa‑
nie działań, przez co cały system staje się nieefek‑
tywny. 

Program KPI jest coraz częściej formalnie powią‑
zany z systemem wynagradzania/premiowania pra‑
cowników. Cele  liczbowe przypisane do poszczegól‑
nych KPI włączane są do grupy celów indywidual‑
nych  wyznaczanych  menedżerom  wyższego  i  śred‑
niego  szczebla,  weryfikowanych  w  czasie  ich  oce‑
ny okresowej. Jest to bardzo zalecane rozwiązanie, 
wzmacniające  zaangażowanie  pracowników  i  sku‑
teczność programu KPI.

podsumowanie

dla  większości  polskich  przedsiębiorstw 
KPI nie są nowym narzędziem. Jednak wy‑
korzystywane w nich wskaźniki są najczę‑

ściej  luźno powiązane z  celami  firmy,  rozproszone 
po całej organizacji, nie tworzą zintegrowanego sys‑
temu  i  nie  stanowią  podstawy  do  szerokiego  pro‑
gramu działań ciągłego doskonalenia, gdyż są zna‑
ne wyłącznie wąskiej grupie menedżerów. W firmie 

Rys. 2. Schemat wyboru, wdrożenia i zarządzania przez firmę kluczowymi wskaźnikami efek-
tywności (KPI)

Źródło: opracowanie własne.
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funkcjonują wyspy kompetencji, a w analizie wyni‑
ków dominują statyczne mierniki finansowe. To zu‑
pełnie  nie  wykorzystuje  potencjału  wartościowego 
narzędzia, jakim może stać się dobrze zaprojektowa‑
ny i skutecznie wdrożony system KPI.

W  literaturze anglojęzycznej program KPI  jest 
często  trafnie  przyrównywany  do  tablicy  rozdziel‑
czej  w  samochodzie  (dashboard).  W  analogiczny 
sposób skupia on bowiem w jednym miejscu i kon‑
troluje  wszystkie  najważniejsze  wyniki  działalno‑
ści firmy. KPI pozwalają na bieżącą ocenę wyników 
osiąganych  przez  firmę  i  przekładanie  tej  wiedzy 
na zdyscyplinowane działania. Oparte na wiarygod‑
nych danych wskaźniki stanowią krytyczny element 
wspierający  działania  i  decyzje  menedżerów.  Jed‑
nak  polskie  firmy  wdrażające  programy  lean mu‑
szą pójść zdecydowany krok dalej: opracować zinte‑
growany,  dobrze  przemyślany  system  wskaźników 
dla  całej  organizacji,  który  nie  tylko  pomoże  wy‑
pielęgnować  ich  doskonałość  operacyjną,  ale  rów‑
nież uzyskać jak najlepsze wyniki na zewnątrz: za‑
dowolonych  klientów  i  niezawodnych,  wysokojako‑
ściowych dostawców.  

Adrian Grycuk
doktorant Szkoły Głównej Handlowej

PRZYPISY
1)  Pojawienie  się  koncepcji  lean  w  naukach  o  zarządzaniu 
zawdzięcza  się  pionierskiemu  badaniu  International  Mo‑
tor Vehicle  Program  (IMVP),  przeprowadzonemu w  latach 
1985–1990 przez  grupę badaczy  z Massachusetts  Institute 
of  Technology w  globalnym  sektorze motoryzacyjnym.  Ba‑
danie wykazało dwukrotnie większą efektywność japońskich 
koncernów motoryzacyjnych, w  tym zwłaszcza Toyoty, nad 
producentami  z  USA  i  Europy  Zachodniej.  Zob.  J.P.  WO‑
MACK, D.T. JONES, D. ROOS, The Machine that Changed 
the World, HarperPerennial 1991.
2)  Ch. STANDARD, D. DAVIS, Running Today’s Factory . A Pro-
ven Strategy for Lean Manufacturing, Hanser Gardner Publica‑
tions, Cincinnati 1999, s. 226.
3)  G.M.  BROWN,  Keeping Score . Using the Right Metrics 
to Drive World Class Performance, Productivity Press, New 
York 1996, s. 4.
4)  http://www.baldrige.nist.gov/, 31.08.2009
5)  Zob. np. B. EMILIANI, D. STEC, L. GRASSO, J. STOD‑
DER, Better Thinking, Better Results . Using Power of Lean 
as a Total Business Solution,  The  Center  for  Lean  Busi‑
ness  Management  LLC,  2003,  s.  215.  Ponadto  finansowe 
KPI  to w większości  tradycyjne wskaźniki  finansowe zwią‑
zane z analizą kosztów. Najczęściej nie definiują one kluczo‑
wych  zjawisk  będących  obszarem  zainteresowania  lean,  ta‑
kich jak: nadprodukcja, jakość, zaangażowanie pracowników, 
poziom zadowolenia klienta – mających bezsprzeczny wpływ 
na udział w rynku oraz wynik finansowy.  

Summary 
Article  examines  Key  Performance  Indicators  (KPIs)  as 
a performance improvement tool in Lean‑oriented manufac‑
turing firms. To be effective, KPIs ought to be aligned with 
corporate strategy and objectives to ensure that they support 
predefined business goals. The paper highlights performance 
measures’  potential  in  driving  organizational  performance 
improvements and creating collaborative, goal‑oriented cul‑
ture. It also sets out the guidelines for the implementation 
of a sustainable KPI programme.

wprowadzenie

tała dynamika rozwoju, połączona ze wzra‑
stającą  złożonością  systemów  informatycz‑
nych  eksploatowanych  we  współczesnych 

organizacjach,  skłania  naukowców  i  praktyków  za‑
rządzania  do  poszukiwania  nowych  teorii  i modeli 
wyjaśniających nowe zjawiska społeczne kształtowa‑
ne przez  technologie  informacyjne.  Jedną  z  takich 
koncepcji jest asymetria informacji podejmująca pro‑
blematykę nawiązywania relacji między partnerami, 
gdzie tylko jedna ze stron ma użyteczną informację 
mogącą mieć wpływ na rezultat końcowy działań. Po‑
wyższa charakterystyka zjawiska jednoznacznie opi‑
suje relacje kontraktowe występujące na rynku usług 
informatycznych. W wielu przypadkach dostawca ta‑
kich usług dysponuje określoną wiedzą, której brak 
jest  po  stronie  zlecającego. Wyłania  się  zatem  cel 
niniejszego opracowania: ocena możliwości aplikowa‑
nia  pojęcia  asymetrii  informacji  do  opisu  procesu 
decyzyjnego  występującego  podczas  realizacji  pro‑
jektów  informatycznych.  W  rezultacie  końcowym 
zweryfikowana zostanie możliwość budowy zaawan‑
sowanych modeli badawczych, wykorzystujących po‑
jęcie asymetrii informacji, oceniających skuteczność 
i opłacalność przedsięwzięć informatycznych realizo‑
wanych w  skali makro,  tj.  państwowych  systemów 
informatycznych,  jak  i  mikro,  tzn.  realizowanych 
wewnątrz współczesnej organizacji. Praktycznym re‑
zultatem niniejszego opracowania będzie propozycja 
zbioru praktyk organizacyjnych odnoszących się do 
realizacji przedsięwzięć zagrożonych występowaniem 
asymetrii informacji, powstałych z obserwacji anali‑
zowanego studium przypadku.

W pierwszej części opracowania omówiono isto‑
tę,  źródło  powstania  oraz  kontekst  badawczy  po‑
jęcia  asymetrii  informacji. W  części  drugiej  prze‑
prowadzono  przegląd  literaturowy  prezentujący 
obszary  zastosowania  teorii  naukowych  wykorzy‑
stujących  omawiane pojęcie. Teorie  podzielono na 
grupy odpowiadające dyscyplinom naukowym eko‑
nomii i nauk o zarządzaniu. Ostatnia część, mająca 

asymetria 
informacji  
w projektach 
informatycznych  
– studium 
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charakter empiryczny, poświęcona została analizie 
przypadku  budowy  systemu  informatycznego  mo‑
nitorującego  eksploatację  obiektu  technicznego. 
Całość zakończona zostanie podsumowaniem, gdzie 
oceniona  zostanie  przydatność  wykorzystania  po‑
jęcia  asymetrii  informacji  w  teoriach  naukowych 
i praktyce zarządzania. 

istota asymetrii informacji

ojęcie  asymetrii  informacji  pojawiło  się 
w naukach ekonomicznych stosunkowo nie‑
dawno, a mianowicie w latach 60. i 70. ub. 

wieku.  Było  ono  rezultatem  cyklu  artykułów wska‑
zujących  na  ograniczone  możliwości  aplikowania 
klasycznych  teorii  ekonomicznych  do  opisu  zjawisk 
świata rzeczywistego. Kwestionowano w nich założe‑
nia  o  doskonale  konkurencyjnych  rynkach,  charak‑
teryzujących się racjonalnością wyboru, uczciwością 
uczestników oraz swobodnym dostępem do informa‑
cji rynkowej. O znaczeniu i doniosłości pojawiających 
się wówczas koncepcji może świadczyć fakt, że wielu 
naukowców,  upowszechniających  badania  nad  zabu‑
rzeniami rynków, zostało uhonorowanych w okresie 
późniejszym, tj. w latach 1995–96 oraz 2001 i 2005, 
Nagrodą Nobla. 

Koncepcja badawcza opierająca się na asyme‑
trii  informacji  polega  na  badaniu  procesu  decy‑
zyjnego uczestników rynku w sytuacji, gdy jedna 
ze  stron  dysponuje  istotną  i  użyteczną  informa‑
cją  odnoszącą  się  do  przedmiotu  lub  warunków 
prowadzonej wymiany, podczas gdy druga strona 
tych  informacji  nie ma. W konsekwencji  uczest‑
nicy  rynku,  prowadząc  określone  działania,  do‑
prowadzają  do  sytuacji,  w  której  pojawiają  się 
zaburzenia  sprawnego  funkcjonowania  procesów 
wymiany.

kierunki teoretyczne

ozwój badań nad zjawiskiem asymetrii  in‑
formacji  może  być  analizowany  z  dwóch 
punktów widzenia,  jako dyscypliny nauko‑

wej ekonomii oraz jako dyscypliny nauk o zarządza‑
niu. Prezentując rozwój koncepcji w obszarze ekono‑
mii, należy podkreślić, że asymetria informacji była 
wpleciona w różnorodne badania poszukujące sposo‑
bów na wyjaśnienie zachowania uczestników rynku. 
Zachowania te były rozpatrywane przy założeniu, że 
rynek nie jest doskonale konkurencyjny i ma pewne 
ograniczenia.

Asymetria informacji w naukach ekonomicznych

Jednym z przedstawicieli nurtu ekonomiczne‑
go, który posługuje się pojęciem asymetrii informa‑
cji przy budowie modeli rynkowych, jest G. A. Aker‑
lof. Omawia w swoim artykule [Akerlof, 1970] ne‑
gatywną selekcję (adverse selection), występującą 
na rynku samochodów używanych. Kupujący, nie 
mając dostępu do pełnej informacji o nabywanym 
samochodzie oraz nie mając pewności co do jako‑
ści  kupowanego  dobra,  będzie  skłonny  zapłacić 
średnią  cenę  samochodów  dobrej  i  złej  jakości. 
Druga  strona  transakcji,  czyli  właściciel  dobrej 
jakości samochodu używanego, nie będzie skłon‑
ny sprzedać swojej własności, uznając oferowaną 

cenę  za  zbyt niską.  Jedynie właściciel  samocho‑
du złej  jakości,  tzn. bubla1), będzie usatysfakcjo‑
nowany  oferowaną  średnią  ceną. W  konsekwen‑
cji pojawi się selekcja negatywna, którą  to G.A. 
Akerlof  podsumował  prowokacyjnym  zdaniem: 
„Większość  sprzedawanych  samochodów  będzie 
bublami, a samochody dobrej jakości mogą w ogó‑
le nie zostać sprzedane” [Akerlof, 1970, s. 489] – 
tłum. autora. Naturalną propozycją przeciwdzia‑
łania  pojawiającemu  się  zaburzeniu  rynkowemu 
jest upowszechnienie informacji i wiedzy. Jednak 
przy wzrastającej  złożoności  systemów  technicz‑
nych, organizacyjnych i społecznych cel taki jest 
trudny do osiągnięcia. Autor sugeruje skorzysta‑
nie z gwarancji oraz reputacji powiązanej z mar‑
ką  lub  znakiem  towarowym  [Akerlof,  1970,  s. 
499]  znanym z obszaru własności  intelektualnej 
(Intellectual Property Rights  –  IPR).  Temat  ten 
zostanie  rozwinięty w  dalszej  części  niniejszego 
opracowania.

Kolejnym  badaczem  koncentrującym  się  na 
problematyce  asymetrii  informacji w  kontekście 
dyscypliny nauk ekonomicznych jest J.E. Stiglitz. 
Proponuje  on  koncepcję  przeglądu  i  sprawdze‑
nia (screening) jako sposobu na przeciwdziałanie 
skutkom błędnej oceny  jakości wynikającej z po‑
siadania  niewystarczającej  informacji  na  temat 
przedmiotu transakcji. Swe badania autor odno‑
si do rynku edukacyjnego [Stiglitz, 1974], rynku 
pracy  [Stiglitz,  1975]  oraz  rynku ubezpieczenio‑
wego  [Rothschild  i  Stiglitz,  1976].  Jako  przy‑
kład,  zaczerpnięty  z  rynku  pracy,  podaje  trud‑
ności w oszacowaniu umiejętności zatrudnianego 
pracownika.  Szacunki  takie  są  w  dalszej  części 
rekrutacji  podstawą  do  ustalenia  wysokości  wy‑
nagrodzenia.  Pracownik  oferujący  swoje  usługi 
będzie pomijał aspekty mogące wpłynąć na nieko‑
rzystną ocenę jego osoby, będące jednakże istotne 
dla pracodawcy. Metoda przeglądu i sprawdzenia 
jest,  według  Stiglitza  (1974,  s.  366),  integralną 
częścią rynku edukacyjnego. Po pierwsze, wyniki 
egzaminów stanowią naturalne źródło weryfikacji 
kompetencji  pracownika.  Po  drugie,  obserwacja 
rozwoju w procesie kształcenia zwiększa możliwo‑
ści oceny predyspozycji do wykonywania określo‑
nej pracy. Pominięte przez aplikanta cechy uwi‑
daczniają się podczas analizy  jego wyborów, np. 
kierunków studiów, rodzajów kursów czy szkoleń 
dodatkowych.

Uzupełnieniem  koncepcji  przeglądu  i  spraw‑
dzenia  jest model  zapowiadania  (signaling)  zapro‑
ponowany  przez M.  Spence’a  (1973).  Sygnały  lub 
zapowiedzi  definiowane  są  jako  obserwowalne  ce‑
chy  przypisane  osobie,  stanowiące  przedmiot  jej 
manipulacji  (Spence  s.  357).  Poziom  wykształce‑
nia należy do grupy sygnałów, którym przypisane 
są wysokie koszty pozyskania. Aplikant ponosi  je, 
oczekując w zamian wyższej pensji. Cechy, którymi 
nie  można  manipulować,  np.  wiek,  obywatelstwo, 
płeć, zostały nazwane wskazówkami (indecies). Połą‑
czenie zapowiedzi/sygnałów ze wskazówkami umoż‑
liwia dotarcie do kandydata dysponującego cechami 
wymaganymi  przez  pracodawcę,  zmniejszając  tym 
samym ryzyko  zatrudnienia  osoby o nieodpowied‑
nich  kwalifikacjach.  Ryzyko  takie  jest  związane 
z ograniczonym zakresem informacji prezentowanej 
pracodawcy.
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Asymetria informacji w naukach o zarządzaniu

Problematyka  asymetrii  informacji  dostrzeżo‑
na  została  również  w  dyscyplinie  nauk  o  zarzą‑
dzaniu.  Nurt  badawczy  związany  z  instytucjona‑
lizmem, np. grupa teorii nowej ekonomii instytu‑
cjonalnej, koncentruje się na przyczynach i skut‑
kach  zaburzeń  wynikających  z  istnienia  niepeł‑
nej  informacji  w  relacjach wewnątrz  i  pomiędzy 
organizacjami.  Jedną  z  najczęściej  cytowanych 
teorii  informatyki ekonomicznej  jest  teoria kosz‑
tów transakcyjnych [Williamson, 1979]. Jej celem 
jest wyjaśnienie zjawiska przejmowania procesów 
wytwórczych  (towarów  i  usług)  z  rynku  do  fir‑
my, czyli do wewnętrznej hierarchii. Decyzja taka 
powstaje,  gdy  koszty  transakcyjne  obsługi  zaku‑
pu  produktu na  rynku  przewyższają  koszty  kon‑
troli  sprawowanej  nad  agentami  zatrudnionymi 
wewnątrz  przedsiębiorstwa,  czyli  w  strukturach 
hierarchicznych.  Oliver  E. Williamson wymienia 
następujące  kategorie  kosztów  transakcyjnych: 
koszty poszukiwań  informacji, koszty zawierania 
i  monitorowania  należytego  wykonania  umowy, 
koszty dopasowania do zmieniających się warun‑
ków. Są one rezultatem czynników zgrupowanych 
w  dwóch  kategoriach:  transakcyjne  i  społeczne. 
Do  transakcyjnych  należą:  niepewność,  ograni‑
czona  liczba  dostawców  specyficznych  zasobów 
i asymetria informacji, natomiast do społecznych: 
ograniczona racjonalność, oportunizm stron oraz 
różnorodność  kultur  organizacyjnych  [William‑
son,  1973,  s.  317].  Z  powyższej  klasyfikacji  wy‑
nika,  że  koszty  związane  z  asymetrią  informacji 
wpisują się w zaburzenia  funkcjonowania rynku, 
co skutkuje przeniesieniem wymiany do struktur 
hierarchicznych.  Według  teorii  kosztów  transak‑
cyjnych  asymetria  informacji  wpływa  na  formu‑
łowanie kontraktów w sposób niepełny. Staje się 
to przyczyną ponoszenia kosztów późniejszego ich 
dopasowania w sytuacji, gdy kompletny zestaw in‑
formacji zostanie ujawniony.

Problematyka  asymetrii  informacji  w  struktu‑
rach  hierarchicznych  podjęta  została  przez  teorię 
agencji [Auksztol, 2008, s. 50–51]. Jej celem jest wy‑
jaśnienie zachowań powstających w relacjach między 
zlecającym – pryncypałem, a wykonawcą – agentem 
lub  przedstawicielem  zlecającego.  Przykładem  ta‑
kiej  relacji  jest  stosunek  pracy  zawarty  pomiędzy 
pracodawcą  a  pracownikiem,  jak  również  zlecenie 
wykonywania określonych czynności przez zlecenio‑
biorcę,  np.  przedstawicielstwo  prawne.  Przedmio‑
tem analizy stają się: niezgodności celów pryncypa‑
ła i agenta, asymetria ryzyka podejmowanego przez 
obie  strony,  oddziaływanie  na  zachowania  agenta 
zgodne z oczekiwaniami zlecającego oraz asymetria 
informacji. Podobnie jak w relacjach kontraktowych 
pomiędzy organizacjami, związki agencyjne są rów‑
nież obciążone zagrożeniem nierównomiernego do‑
stępu do informacji. 

Na  uwagę  zasługuje  także  wskazanie  dokona‑
ne przez G.A. Akerlofa (1970), że gwarancja i mar‑
ka powiązana z reputacją jej właściciela wpływa ko‑
rzystnie  na  równoważenie  relacji  charakteryzują‑
cych  się  asymetrią  informacji.  Z  uwagi  na  to,  że 
gwarancja i marka należą do grupy instytucji, ob‑
szar  ten  można  włączyć  do  obszaru  badawczego 
nauk o zarządzaniu.

studium przypadku

Metoda prezentacji

Problematyka  asymetrii  informacji  w  projek‑
tach  informatycznych  omówiona  zostanie  przy 
wykorzystaniu  metody  badawczej  studium  przy‑
padku [Lisiecka i Kostka‑Bochenek, 2009}. Umoż‑
liwia ona badanie szerokiego spektrum czynników, 
gdzie  proces  zbierania  i  prezentowania  danych 
uzależniony jest od teorii wybranych do opisu stu‑
diowanego zjawiska. Na potrzeby niniejszego opra‑
cowania,  jako obiekt badawczy wybrano przedsię‑
wzięcie  budowy  systemu  informatycznego  moni‑
torującego eksploatację obiektu  technicznego. Do 
opisu  badanego  zjawiska,  w  kontekście  zagrożeń 
wynikających z asymetrii  informacji, posłuży teo‑
ria  kosztów  transakcyjnych,  teoria  agencji,  jak 
również klasyfikacja kluczowych obszarów proble‑
mowych  nauk  o  zarządzaniu  zaprezentowanych 
przez  prof.  B.  Nogalskiego  (2007)  oraz  metodo‑
logia  zmian  organizacyjnych  przygotowana  przez 
prof. M. Czerską (1996).

Charakterystyka przedsięwzięcia

Głównym  celem  uruchomienia  przedsięwzięcia 
budowy  systemu  informatycznego  było  zwiększe‑
nie  poziomu bezpieczeństwa  obiektu  technicznego 
poprzez  opracowanie  wspólnej  bazy  danych  inte‑
grującej  rozproszone  dane  eksploatacyjne,  pomia‑
rowe  oraz  badawcze.  Celem  szczegółowym  było 
natomiast  opracowanie  wspólnego  środowiska  do 
prowadzenia analiz badawczych przy wykorzystaniu 
metod  statystycznych  oraz  inżynierskich.  Specyfi‑
ką  tego przedsięwzięcia  była  duża  złożoność  dzie‑
dzinowa  i  technologiczna.  Przejawiała  się  ona  ko‑
niecznością połączenia, w zintegrowanym systemie 
informatycznym, danych pochodzących z wielu ob‑
szarów dziedzinowych, np.  eksploatacji  infrastruk‑
tury  technicznej, geologii, geofizyki, hydrogeologii 
i  geodezji.  Dodatkowo  projektowany  system  miał 
być włączony do infrastruktury informacji bizneso‑
wej  opartej  na  zintegrowanym  systemie  zarządza‑
nia klasy ERP. Wymagania dziedzinowe skutkowały 
przyjęciem  złożonych  rozwiązań  technologicznych 
umożliwiających połączenie tekstowych danych eks‑
ploatacyjno‑pomiarowych  oraz  geometrii  rozloko‑
wania infrastruktury technicznej, zdjęć rastrowych 
oraz trójwymiarowego modelu terenu. Zmiany spo‑
wodowane  wdrożeniem  systemu  informatycznego 
można  scharakteryzować  jako  [Czerska,  1996,  s. 
15–18]:  samodzielne ze względu na źródło zmian, 
rozwojowe ze względu na cel, technologiczne zwią‑
zane ze strategią, fragmentaryczne związane z za‑
kresem,  innowacyjne  ze względu na oryginalność, 
wyprzedzające związane z korelacją czasową zmian 
wewnątrz organizacji z otoczeniem oraz pozytywne 
ze względu na uzyskane efekty.

Rezultaty końcowe

Rezultatem końcowym przedsięwzięcia było powsta‑
nie centralnego repozytorium gromadzącego dane:
zz pochodzące  z  różnych  źródeł:  eksploatacji,  po‑

miarów, geologii, hydrogeologii, geofizyki, geotech‑
niki oraz oznaczeń chemicznych, ,

PO 02 2010   33 2/12/10   6:35 PM



34 przeglàd34 przeglàdInformatyka

zz przechowywane w różnych formach: tekst, gra‑
fika  dwuwymiarowa,  grafika  trójwymiarowa  oraz 
rastrowa,
zz dostępne dla różnych grup użytkowników: ad‑

ministratorów  i  kierowników  odpowiedzialnych 
za utrzymanie oraz eksploatację obiektu, badaczy 
monitorujących i planujących jego rozbudowę oraz 
ekspertów oceniających poziom bezpieczeństwa.

Pod  względem  technologicznym  zbudowano 
produkt,  korzystając  z  nowoczesnej  technologii 
bazy danych z rozszerzeniem przestrzennym, któ‑
ry jest oceniany jako jeden z nielicznych w Polsce 
systemów  monitoringu  środowiskowego  o  dużej 
skali.

Problematyka asymetrii informacji w projekcie

Podczas  realizacji  przedsięwzięcia  napotkano 
na  wiele  barier  natury  organizacyjnej,  technolo‑
gicznej i społecznej. W dalszej części analizy przy‑
padku podniesione zostaną jedynie wybrane czyn‑
niki oddziałujące na skuteczność metodyki projek‑
towania i wdrażania zmian [Czerska, 1996, s. 23], 
które odnoszą się do asymetrii informacji. Proble‑
my te można zgrupować w trzech obszarach tema‑
tycznych:
zz opracowanie pełnej specyfikacji wymagań do sys‑

temu,
zz wybór technologii wykonania zamawianego sys‑

temu,
zz współpraca z ekspertami dziedzinowymi.
Na  rysunku  1  zilustrowano  umiejscowienie  po‑

wyższych czynników w relacjach występujących po‑
między uczestnikami przedsięwzięcia.

opracowanie pełnej specyfikacji wymagań

porządzenie  kompletnej  listy  wymagań 
funkcjonalnych  i  niefunkcjonalnych  dla 
systemu  informatycznego,  obejmującego 

wiele  dziedzin  merytorycznych,  obarczone  jest 
ryzykiem pominięcia, przeoczenia lub nawet zata‑

jenia  informacji  istotnych dla końcowego rezulta‑
tu. W przypadku sporządzenia specyfikacji, scha‑
rakteryzowanej  jako  pełna,  prawdopodobieństwo 
osiągnięcia  końcowego  rezultatu  przedsięwzięcia 
w terminie, wymaganym zakresie i budżecie zna‑
cząco  wzrasta.  Akceptacja  niepełnej  informacji 
wprowadza  dodatkowy  czynnik  ryzyka.  Aby  go 
zminimalizować, podjęto decyzję o wybraniu meto‑
dyki Agile, zwanej również zwinną, która proponu‑
je: • częste wdrażanie wydzielonych części syste‑
mu • adaptację funkcjonującego systemu • stałe 
dopasowywanie systemu do zmiennych warunków 
organizacyjnych i technologicznych.

wybór technologii wykonania  
zamawianego systemu 

początkowych etapach przedsięwzięcia na‑
leżało podjąć decyzję o wyborze technolo‑
gii. Możliwe były dwa warianty. Pierwszy 

opierał  się  na  zaangażowaniu  specjalizowanych 
programistów do opracowania  środowiska  rozwo‑
ju  systemu  docelowego.  Drugi  natomiast  polegał 
na zakupie technologii oferowanej przez uznanego 
producenta oprogramowania. Technologia  ta  roz‑
szerzała powszechnie używany system zarządzania 
bazą  danych  o  moduł  przestrzenny,  umożliwiają‑
cy gromadzenie danych nie tylko tekstowych, ale 
również  geometrycznych  oraz  rastrowych.  Mając 
na uwadze  złożoność wariantu pierwszego, wyni‑
kającego z konieczności angażowania specjalistów 
biegłych w wąskiej  dziedzinie  inżynierii  oprogra‑
mowania, wybrano wariant  drugi. Na  niekorzyść 
pierwszego  wariantu  przemawiało  pojawienie  się 
kolejnego zagrożenia asymetrii informacji związa‑
nego z dużą specjalizacją zatrudnianych programi‑
stów.  Ich  zaangażowanie  wymagałoby  wdrożenia 
dodatkowych procedur organizacyjnych umożliwia‑
jących  przeciwdziałanie  skutkom  asymetrii  infor‑
macji. Natomiast argumentem przemawiającym za 
wariantem drugim była reputacja uznanego produ‑
centa, gwarantującego stały rozwój produktu. Oce‑

Rys. 1. Asymetria informacji w relacjach między uczestnikami przedsięwzięcia

Źródło: opracowanie własne.
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niając z perspektywy czasu skutki podjętej decyzji, 
należy podkreślić jej słuszność, gdyż zastosowanie 
standardowej technologii zewnętrznego producen‑
ta  na  potrzeby  jednego  przedsięwzięcia  jest  roz‑
wiązaniem optymalnym, a wybór dużego i znane‑
go producenta gwarantuje stały rozwój i doskona‑
lenie wybranego  rozwiązania. Reputacja  i marka 
zaproponowana przez G.A. Akerlofa (1970, s. 499) 
ograniczyła zagrożenie wynikające z asymetrii in‑
formacji. 

współpraca z ekspertami dziedzinowymi

rzygotowanie  projektu  systemu  informa‑
tycznego  wymagało  zaangażowania  eks‑
pertów  z  obszarów  dziedzinowych,  jak 

również  z  informatyki  oraz  zarządzania  eksplo‑
atacją  obiektów  technicznymi  znacznych  rozmia‑
rów. Na obszarze całego kraju można było znaleźć 
pojedyncze osoby znające specyfikę takiego obiek‑
tu technicznego. W związku z powyższym do za‑
grożenia  asymetrią  informacji  dołączyło  kolejne, 
nazwane w teorii kosztów transakcyjnych małymi 
liczbami.  Można  je  scharakteryzować  jako  brak 
możliwości wyboru ekspertów z dziedzin objętych 
projektem  technicznym.  Po  zidentyfikowaniu  za‑
grożeń zdecydowano się na podjęcie działań mają‑
cych na celu ich minimalizację. Przy angażowaniu 
ekspertów możliwe były dwa warianty kontraktów: 
handlowy i partnerski. Kontrakt handlowy, nazy‑
wany również towarowym, charakteryzuje się peł‑
nym zakresem informacji o przedmiocie wymiany. 
Obie  strony  są  świadome wszystkich  warunków. 
Kontrakt partnerski natomiast akceptuje niepełny 
zakres informacji początkowych, przez co wymaga 
pełnego zaangażowania partnerów w rozwiązywa‑
niu  pojawiających  się  nowych  zagadnień,  jednak 
przy założeniu, że rezultat końcowy przedsięwzię‑
cia staje się dobrem wspólnym. W badanym przy‑
padku  wybrano  partnerski  styl  kontraktowania 
dla umów z ekspertami dziedzinowymi. Włączono 
ich przez to do aktywnego uczestnictwa powiąza‑
nego z rezultatami końcowymi projektu. W efek‑
cie  każdy  zaangażowany  ekspert  rozwiązywał 
na  bieżąco  pojawiające  się  problemy, wynikające 
z niedoprecyzowanych wymagań użytkownika.

Uwagi końcowe

rzedsięwzięcia  realizowane  przez  współ‑
czesne  przedsiębiorstwa  charakteryzują 
się  stałym  wzrostem  złożoności  organi‑

zacyjnej,  technicznej  oraz  społecznej.  W  takich 
warunkach  asymetrię  informacji,  wynikającą  po 
części ze złożoności aktualnych systemów, należy 
traktować jako stały czynnik ryzyka, który wyma‑
ga aktywnego neutralizowania i minimalizowania. 
Przedstawionymi w analizowanym przypadku dzia‑
łaniami równoważącymi były: metodyka zwinnego 
reagowania na pojawiające się zmiany, budowanie 
partnerskich relacji z wykonawcami oraz uwzględ‑
nienie marki  i  reputacji przy wyborze  rozwiązań 
technologicznych.  Prezentowane  studium  przy‑
padku potwierdza przydatność stosowania modeli 
i teorii zbudowanych na podstawie koncepcji asy‑
metrii  informacji.  Stwarza  to  warunki  do  opisu 
współczesnych  zjawisk  kształtowanych  przez  zin‑

formatyzowane  organizacje,  dynamicznie  dopaso‑
wujące się do nowych warunków i wyzwań z nimi 
związanych.

dr hab ., prof . UG Jerzy Auksztol
Katedra Informatyki Ekonomicznej

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

*)  Angielskie  słowo  lemons  umieszczone w  tytule  artykułu 
oznacza samochody złej jakości, potocznie nazywane w USA 
bublami, rzęchami lub gruchotami.
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Summary
The following study is an attempt to analyse the possibilities 
of  implementing  scientific  theories  derived  from  informa‑
tion asymmetry concept and used in research describing IT 
projects. Contemporary corporate environment on one hand 
supports and on the other imposes the need of implementing 
information systems which impact all tasks realised within 
corporation as well as in its closest environment. Such state 
of affairs leads to formation of new phenomena which are 
characterised by level of their use of IT. It is thus necessary 
to seek adequate research tools in order to scientifically de‑
scribe and systemise the newly appearing phenomena. The 
following study analyses through a case study research, the 
effectiveness of explaining  the realisation of an IT project 
using theories of information asymmetry.
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Użyteczność metody składania 
w szacowaniu kosztu kapitału 
własnego

Dariusz Zarzecki

wprowadzenie

oszt kapitału własnego (cost of equity) od‑
zwierciedla minimalny zwrot z zainwesto‑
wanego kapitału oczekiwany przez właści‑

cieli. W rzeczywistości koszt kapitału nie jest kosz‑
tem pieniądza. Jest to raczej koszt możliwości, koszt 
utraconych szans, koszt, który jest równy łącznemu 
zwrotowi, jakiego inwestujący w daną spółkę mogli‑
by oczekiwać z zainwestowania analogicznej kwoty 
w portfolio papierów wartościowych o porównywal‑
nym ryzyku.

Właściwe oszacowanie kosztu kapitału własnego 
jest warunkiem podejmowania racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych  i  finansowych. Koszt kapitału wła‑
snego  jest kluczowym parametrem wykorzystywa‑
nym w dochodowej wycenie przedsiębiorstw. Jest 
również stosowany do obliczania NPV (wartości bie‑
żącej netto), tj. miary służącej ocenie efektywności 
inwestycji. W obu przypadkach koszt kapitału wła‑
snego (cost of equity) może wystąpić jako samoistna 
stopa dyskontowa – o ile dyskontowane są przepły‑
wy pieniężne przynależne właścicielom  (tzw. Free 
Cash Flow to Equity – FCFE) – lub element składo‑
wy średniego ważonego kosztu kapitału  (Weighted 
Average Cost of Capital) – jeżeli dyskontowaniu pod‑
legają przepływy pieniężne przynależne wszystkim 
stronom finansującym, tj. właścicielom i wierzycie‑
lom (tzw. Free Cash Flow to Firm – FCFF).

metody szacowania kosztu kapitału  
własnego

oszt kapitału własnego wyznaczany jest za po‑
mocą wielu różnych metod. W USA i innych 
krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej 

na potrzeby szacowania kosztu kapitału własnego naj‑
częściej wykorzystuje się następujące metody:
z� Metodę CAPM – podejście oparte na jednoczyn‑

nikowym modelu wyceny (Capital Asset Pricing Mo-
del – CAPM);
z� Metodę APM – podejście oparte na wieloczyn‑

nikowym modelu wyceny  (Arbitrage Pricing Model 
– APM);
z� Metodę  DGM  (stopy  dywidendy)  –  podejście 

oparte na prognozie przyszłej dywidendy i stopy jej 
wzrostu – (Dividend Growth Model – DGM);
z� Metodę DCF – podejście oparte na wyznaczaniu 

kosztu kapitału na podstawie prognoz analityków 

dotyczących  przepływów  pieniężnych  i  aktualnej 
ceny rynkowej akcji (Discounted Cash Flow Method 
– DCF);
z� Model Famy‑Frencha – podejście oparte na trzy‑

czynnikowym modelu wyceny (Fama-French Model);
z� Model Butlera‑Pinkertona – podejście oparte na 

jednoczynnikowym  modelu  wyceny  z  wykorzysta‑
niem tzw. bety całkowitej, uwzględniającej całkowite 
ryzyko spółki, tj. systematyczne i specyficzne (Butler-
Pinkerton Model – BPM);
z� Metodę składania – podejście oparte składaniu po‑

szczególnych elementów ryzyka (Build-up Approach).

W teorii  szczególnym uznaniem cieszą się dwa 
sposoby (metody), zwane zamiennie modelami (teo‑
riami), a mianowicie:
zz model  wyceny  aktywów  kapitałowych  (CAPM 

– Capital Asset Pricing Model);
zz model wieloczynnikowy wyceny aktywów (APM 

– Arbitrage Pricing Model).
Zastosowanie  obu modeli  łączy  się  z wieloma 

trudnościami,  w  szczególności  z  komplikacjami 
w zakresie pomiaru. Są to jednak modele teoretycz‑
nie poprawne, uwzględniają bowiem ryzyko i oczeki‑
waną inflację. Aby zastosować CAPM, należy osza‑
cować trzy czynniki, które określają finalnie poziom 
kosztu kapitału własnego. Czynniki te to:
zz wolna od ryzyka stopa,
zz rynkowa premia z tytułu ryzyka,
zz ryzyko systematyczne (rynkowe).

Model APM nie ma charakteru standardowego, 
uniwersalnego. Zmienne mogą być  różne dla  róż‑
nych gospodarek,  sektorów, grup przedsiębiorstw. 
Zestaw  zmiennych może  ulegać  zmianie.  Jest  to 
z jednej strony wada modelu, ale z drugiej także za‑
leta (lepsze dopasowanie modelu do rzeczywistości).

Model oparty na szacowaniu kosztu kapitału na 
podstawie przyszłej dywidendy (metoda stopy dy‑
widendy)  jest wynikiem prostego przekształcenia 
modelu zdyskontowanych dywidend o stałej  stopie 
wzrostu. Obecnie model ten jest stosowany stosun‑
kowo rzadko i zasadniczo tylko do spółek charakte‑
ryzujących się stabilnym wzrostem.

Trzyczynnikowy model  Famy‑Frencha,  będący 
liniowym modelem regresji, jest szacowany na pod‑
stawie szeregów czasowych odnoszących się do po‑
szczególnych spółek. Zmienną zależną jest miesięcz‑
na nadwyżka zwrotów z akcji danej  spółki ponad 
zwroty z bonów skarbowych. Zmienne zależne to: 
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,

zz nadwyżka miesięcznych  zwrotów  z  rynku nad 
zwrotami z bonów skarbowych,
zz różnica  pomiędzy  miesięcznymi  zwrotami  ze 

spółek o małej kapitalizacji  a  zwrotami ze spółek 
o dużej kapitalizacji,
zz różnica  pomiędzy  miesięcznymi  zwrotami  ze 

spółek o wysokim poziomie wskaźnika wartość księ‑
gowa/cena a zwrotami ze spółek o niskim poziomie 
wskaźnika wartość księgowa/cena.

Autorzy modelu oraz ich zwolennicy utrzymują, 
że uwzględnione w zaproponowanej metodzie czyn‑
niki odzwierciedlają dodatkowe niedywersyfikowal‑
ne  ryzyko  nie  ujmowane we współczynniku  beta 
w standardowym modelu CAPM.

Kolejna metoda szacowania kosztu kapitału wła‑
snego to model Butlera‑Pinkertona (Butler-Pinkerton 
Model – BPM). Podstawowe założenie  tego mode‑
lu nie budzi poważniejszych kontrowersji. Zgodnie 
z nim beta klasyczna  (standardowa), która mierzy 
ryzyko systematyczne (rynkowe), nie zawiera w so‑
bie pełnego ryzyka związanego zarówno ze spółkami 
publicznymi,  jak  i ze spółkami prywatnymi. Dlate‑
go pojawiła się koncepcja tzw. bety całkowitej (Total 
Beta). Jest  to koncepcja znana  i stosowana w róż‑
nych  formach  już od wczesnych  lat  80. ubiegłego 
wieku: beta całkowita to po prostu odchylenie stan‑
dardowe stopy zwrotu z akcji danej spółki podzielone 
przez odchylenie standardowe stopy zwrotu z całego 
rynku. Jest to rozwinięcie klasycznej teorii portfela 
odnoszącej się do niezdywersyfikowanych inwestycji.

Formalny wzór na szacowanie kosztu kapitału 
w modelu Butlera‑Pinkertona przedstawia się nastę‑
pująco:

gdzie:
kz– Koszt kapitału własnego netto (po opodatkowa‑
niu),
β
Τ
 – Beta całkowita (Total Beta);

(Rf – Rm ) – Premia z  tytułu ryzyka  (Equity Risk 
Premium);
βzz– Beta klasyczna według modelu CAPM;
SRp – Premia z tytułu ryzyka specyficznego (Specific 
Risk Premium).

Metoda BPM jest dedykowana w pierwszym rzę‑
dzie do szacowania kosztu kapitału własnego spółek 
niepublicznych, z których większość to spółki małe 
i średnie. Kwestiami do rozstrzygnięcia są szczegó‑
łowe techniki szacowania bety łącznej. Model BPM, 
podobnie jak inne omówione wcześniej, budzi liczne 
kontrowersje, które znajdują wyraz w publikacjach 
naukowych i polemikach1).

istota i użyteczność metody składania

etoda składania opiera się na założeniu, że 
stopa dyskontowa danej  spółki  składa się 
z pewnej  liczby możliwych do zidentyfiko‑

wania czynników ryzyka, które po dodaniu do sie‑
bie wyrażają łączny zwrot, jakiego racjonalny inwe‑
stor mógłby oczekiwać z tytułu zakupu firmy. Meto‑
da składania jest addytywnym modelem, w którym 
koszt kapitału  jest obliczany  jako suma wolnej od 
ryzyka stopy zwrotu oraz różnych premii z tytułu 
ryzyka. Poszczególne premie odpowiadają wynagro‑
dzeniu,  jakiego  inwestor ma prawo oczekiwać  za 
ponoszenie specyficznych rodzajów ryzyka. Elemen‑
ty modelu są sumowane, prowadząc do uzyskania 
szacunku kosztu kapitału własnego: 

Stopa wolna od ryzyka
+ Premia z tytułu ryzyka
+ Premia z tytułu wielkości
+ Inne premie (w tym sektorowa)
= Koszt kapitału własnego

Metoda  składania  wykorzystuje  zasadniczo  te 
same kategorie stopy wolnej od ryzyka oraz premii 
z tytułu ryzyka, które stosowane są w modelu CAPM 
oraz w trzyczynnikowym modelu Famy‑Frencha. Czę‑
sto dodawana jest premia małych firm (a small stock 
premium),  określana  zwykle  jako  premia  z  tytułu 
wielkości (size premium). Premia z tytułu wielkości 
może być obliczona na bazie skorygowanego współ‑
czynnika beta oraz nieskorygowanego współczynnika 
beta. Premia z tytułu wielkości obliczona na podsta‑
wie skorygowanego współczynnika beta oznacza, że 
część nadwyżki zwrotów z akcji małych firm, która 
może być wyjaśniona przez ich wyższe współczynniki 
beta nie jest ujęta w premii z tytułu wielkości.

Tab. 1. Składowe nominalnego kosztu kapitału dla różnych kategorii inwestycji

Inwestycja Składowe kosztu kapitału

Bony skarbowe Realna stopa zwrotu z bonów skarbowych + Prognozowana stopa inflacji

Średnioterminowe obligacje 
skarbowe

Realna stopa zwrotu z bonów skarbowych + Prognozowana stopa inflacji  
+ Średnioterminowa premia z tytułu posiadania obligacji skarbowych

Długoterminowe obligacje skarbowe Realna stopa zwrotu z bonów skarbowych + Prognozowana stopa inflacji  
+ Długoterminowa premia z tytułu posiadania obligacji skarbowych

Obligacje przedsiębiorstw
Realna stopa zwrotu z bonów skarbowych + Prognozowana stopa inflacji  
+ Długoterminowa premia z tytułu posiadania obligacji skarbowych  
+ Premia z tytułu ryzyka niedotrzymania warunków

Akcje spółek o dużej kapitalizacji Realna stopa zwrotu z bonów skarbowych + Prognozowana stopa inflacji  
+ Premia z tytułu ryzyka właścicieli

Akcje spółek o małej kapitalizacji Realna stopa zwrotu z bonów skarbowych + Prognozowana stopa inflacji  
+ Premia z tytułu ryzyka właścicieli + Premia z tytułu wielkości

Źródło: Ibbotson SBBI 2009 Valuation Yearbook . Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 1926–2008. Morningstar, 
Chicago 2009, s. 26.
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Metoda ta stosowana jest przede wszystkim do 
wyceny mniejszych, nienotowanych  firm. Punktem 
wyjścia w metodzie  składania  jest określenie wol‑
nej od ryzyka stopy dyskontowej (I etap). Za wolną 
od ryzyka stopę dyskontową przyjmuje się zwykle 
oprocentowanie  długoterminowych,  gwarantowa‑
nych, rządowych papierów wartościowych. Niekiedy 
zamiennie  stosuje  się  oprocentowanie  rządowych 
papierów  krótkoterminowych.  Kolejnym  krokiem 
jest wyznaczenie premii  z  tytułu ryzyka  (II etap). 
Oba wymienione etapy są identyczne jak w technice 

CAPM. Kluczowy w technice składania jest etap III, 
w którym następują zwiększenia  lub zmniejszenia 
stopy dyskontowej z tytułu specyficznych czynników 
ryzyka odnoszących się do danego przedsiębiorstwa. 
Pierwsza korekta dotyczy dodatkowej premii z tytu‑
łu wielkości (jak wspomniano wyżej technika składa‑
nia jest stosowana przede wszystkim do mniejszych 
przedsiębiorstw). Małe firmy są bardziej ryzykowne, 
co implikuje odpowiednio wyższy koszt kapitału.

Określenie innych elementów stopy dyskontowej 
poza premią z  tytułu ryzyka opiera się na subiek‑

Tab. 3. Rynkowa stopa zwrotu i premia z tytułu ryzyka na rynku amerykańskim w różnych 
okresach

Długość okresu 
w latach Okres od – do

Łączna średnia stopa zwrotu 
z akcji dużych spółek  

(średnia arytmetyczna) w %

Długoterminowa 
historyczna premia 
z tytułu ryzyka w %

83 1926–2008 11,7 6,5

70 1939–2008 11,9 6,3

60 1949–2008 12,4 6,3

50 1959–2008 10,6 3,8

40 1969–2008 10,6 3,2

30 1979–2008 12,5 5,0

20 1989–2008 10,4 4,2

15 1994–2008 8,7 3,1

10 1999–2008 0,7 ‑4,5

5 2004–2008 0,0 ‑4,7

Źródło: Ibbotson SBBI 2009 Valuation Yearbook . Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 1926–2008. Morning‑
star, Chicago 2009, s. 62.

Tab. 2. Wolne od ryzyka stopy zwrotu (Yields – Riskless Rates) w USA

Wolna od ryzyka stopa zwrotu 31.12.1998 31.12.2008

Stopa zwrotu z 20‑letnich obligacji skarbowych (Long‑term U.S. Treasury Coupon 
Bond Yield) 

5,4% 3,0%

Stopa zwrotu z 5‑letnich obligacji skarbowych (Intermediate‑term U.S. Treasury 
Coupon Note Yield) 

4,7% 1,3%

Stopa zwrotu z 30‑dniowych bonów skarbowych (Short‑term U.S. Treasury Bill 
Yield)   

4,5% 0,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ibbotson SBBI 2009 Valuation Yearbook . Market Results for Stocks, Bonds, Bills, 
and Inflation 1926–2008. Morningstar, Chicago 2009 oraz Stocks, Bonds, Bills and Inflation 1999 Yearbook: Market Results 
for 1926–1998. Ibbotson Associates, 1999.
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tywnej ocenie analityka, który powinien wziąć pod 
uwagę m.in. następujące czynniki2):
zz branża, w której działa wyceniane przedsiębior‑

stwo;
zz ryzyko  finansowe  (dźwignia  finansowa  i wskaź‑

niki pokrycia odsetek zyskiem, wskaźnik zadłużenia 
globalnego, wskaźniki płynności, wskaźniki obroto‑
wości);
zz stopień zdywersyfikowania działalności  (różno‑

rodność rodzajów działalności, rozmieszczenie tery‑
torialne; różnorodność rynków zbytu);
zz inne  charakterystyki  operacyjne  (na przykład 

kompetencje  zarządu,  poziom kwalifikacji  kadry, 
stosowanie  nowoczesnych  technik  organizator‑
skich).

Oszacowanie specyficznych elementów stopy dys‑
kontowej opiera się na porównaniu badanej spółki 
z uśrednionym „przedstawicielem rynku”, za które‑
go uważa się indeks giełdowy danego kraju. W prak‑
tyce w każdej gospodarce istnieje co najmniej kilka 
różnych indeksów. Z punktu widzenia realizacji oma‑
wianego celu zaleca się operować indeksem najwier‑
niej opisującym cały rynek. W USA jest to indeks 
S&P 500, natomiast w Polsce WIG.

Według  obowiązujących  standardów  wyceny 
oraz  przyjętych  i  akceptowanych praktyk  postę‑
powania ryzyko specyficzne można odzwierciedlić 
poprzez premię dodaną do stopy dyskontowej, jak 
również  poprzez  korektę  prognozowanych  prze‑
pływów netto. Również polski Krajowy Standard 
Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”3) 
nakazuje uwzględnianie  czynników  specyficznych 
odpowiednio  poprzez  korektę  prognozowanych 
przepływów pieniężnych netto albo kalkulację sto‑
py dyskontowej, dzięki której można uwzględniać 
takie czynniki (rozdz. VIII, pkt 8.2.8). W tym dru‑
gim przypadku chodzi oczywiście o skorygowanie 
(czyli  zwiększenie)  klasycznie  wyliczonej  stopy 
dyskontowej  o  dodatkowe  ryzyko  z  tytułu  jasno 
i  jednoznacznie  zidentyfikowanych  czynników ry‑
zyka specyficznego.

Określenie  premii  z  tytułu wielkości  oraz  in‑
nych specyficznych czynników ryzyka wieńczy pro‑
ces ustalania stopy dyskontowej  techniką składa‑
nia. Jak wynika z przedstawionego opisu,  jest to 
proces  oparty w dużej mierze na  subiektywnych 
ocenach analityka, który powinien dokładnie zapo‑
znać się ze specyfiką wycenianej firmy i dokonać 
wielu porównań, w  szczególności  z  rynkiem  jako 
całością oraz innymi spółkami o zbliżonym przed‑
miocie działania.

Niektórzy  autorzy wskazują,  że  zastosowanie 
w metodzie składania sektorowych premii z tytu‑
łu ryzyka (industry risk premiums) obliczanych na 
podstawie metodyki firmy Ibbotson Associates czy‑
ni to podejście podobnym do CAPM, gdyż premie 
sektorowe wyliczane  są na podstawie współczyn‑
ników  beta  spółek  publicznych  klasyfikowanych 
zgodnie  z  amerykańskim systemem SIC.  Istotna 
jest przy tym liczba spółek włączonych do danego 
sektora. Niektóre  sektory  liczą  zaledwie  5  spół‑
ek, czyli minimalną liczbę przyjętą w kalkulacjach 
przez Ibbotson Associates. Są też sektory liczące 
kilkaset spółek. Oczywiste jest, że im większa licz‑
ba  spółek  jest uwzględniana w obliczeniach,  tym 
lepsze wyniki estymacji sektorowych premii z ty‑
tułu ryzyka.

przykłady liczbowe szacowania kosztu kapi-
tału własnego za pomocą metody składania

oniżej  zaprezentowano  proste  przykłady 
liczbowe dotyczące szacowania kosztu ka‑
pitału własnego za pomocą metody składa‑

nia. Dane do obliczeń zaczerpnięto z Ibbotson SBBI 
2009 Valuation Yearbook . Market Results for Stocks, 
Bonds, Bills, and Inflation 1926–2008  (Morning‑
star, Chicago 2009).

Przykład 1. Załóżmy, że mamy spółkę o kapita‑
lizacji 550 mln USD zajmującą się dostawą wody 
(wodociągi). Koszt kapitału dla  takiej  spółki obli‑
czony metodą składania na dzień 31.12.2008 roku 
wyniesie:

Stopa wolna od ryzyka  =  3,0
+ Premia z tytułu ryzyka  =  6,5
+ Premia z tytułu wielkości  =  1,7
+ Premia sektorowa    =  ‑3,6
= Koszt kapitału własnego  =  7,6

Spółka należy do grupy firm o niskiej kapitali‑
zacji (Low-Cap), czyli tych, które mieszczą się w de‑
cylach od 6 do 8 (kapitalizacja rynkowa pomiędzy 
453 mln USD a 1849 mln USD). Premia z tytułu 
wielkości wynosi w tym przedziale 1,7%. Natomiast 
premia sektorowa wynosi ‑3,6%, czyli następuje fak‑
tyczne obniżenie oczekiwanej stopy zwrotu z uwa‑
gi na zdecydowanie mniejsze  ryzyko działalności. 
Dostawcy wody  to  typowi przedstawiciele  sektora 
użyteczności publicznej  (tzw. utilities),  charaktery‑
zujący się wyraźnie niższym ryzykiem. W oblicze‑
niach dokonanych przez  Ibbotson Associates,  sek‑
tor „Water Supply” oznaczony numerem 494 (SIC 
code)  składa się  z 12 spółek. Z uwagi na wysoką 
ujemną premię  sektorową oraz niewielką premię 
z  tytułu wielkości,  łączny koszt kapitału własnego 
jest stosunkowo niski.

Przykład  2. Przyjmijmy  tym  razem,  że mamy 
spółkę  o  kapitalizacji  80 mln USD zajmującą  się 
ubezpieczeniami  na  życie. Koszt  kapitału  dla  ta‑
kiej  spółki  obliczony metodą  składania  na  dzień 
31.12.2008 roku wyniesie:

Stopa wolna od ryzyka  =  3,0
+ Premia z tytułu ryzyka  =  6,5
+ Premia z tytułu wielkości  =  3,7
+ Premia sektorowa    =  7,7
= Koszt kapitału własnego  =  20,9

Spółka należy do grupy firm o najniższej ka‑
pitalizacji  (Micro-Cap), mieszczących się w decy‑
lach od 9 do 10 (kapitalizacja rynkowa pomiędzy 
1,6 mln USD  a  453 mln USD).  Premia  z  tytu‑
łu wielkości wynosi w  tym przedziale  3,7%. Na‑
tomiast  premia  sektorowa wynosi  aż  +7,7%,  co 
odzwierciedla zdecydowanie większe od przecięt‑
nego  ryzyko  działalności.  Prosperity  firm  funk‑
cjonujących w obszarze ubezpieczeń na życie jest 
bardzo wrażliwe na koniunkturę. W obliczeniach 
dokonanych  przez  Ibbotson  Associates,  sektor 
„Life  Insurance”  oznaczony numerem 631  (SIC 
code) składa się z 41 spółek. Z uwagi na wysoką 
dodatnią premię  sektorową oraz wysoką premię ,
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z tytułu wielkości, łączny koszt kapitału własnego 
jest bardzo wysoki.

Podane przykłady dają ogólny pogląd na sposób 
obliczania kosztu kapitału własnego za pomocą me‑
tody składania. W obu przypadkach nie występują 
żadne inne premie z tytułu ryzyka – premie, które 
odzwierciedlają  inne niż  sektor  i wielkość  rodza‑
je ryzyka, w szczególności związane z unikalnymi 
czynnikami  specyficznymi wyłącznie  dla  danego 
podmiotu. Kwestia  ta należy do szczególnie  trud‑
nych  i  kontrowersyjnych  i  dlatego  zawsze  budzi 
wiele emocji i sporów, znajdujących często swój fi‑
nał w sądach.

podsumowanie

rzedstawione w niniejszym artykule pro‑
blemy stanowią  zaledwie niewielką  część 
obszernej  teorii  i  praktyki  zawiązanej 

z wyceną przedsiębiorstw. Szacowanie kosztu ka‑
pitału własnego  było,  jest  i  z  pewnością  będzie 
ważnym elementem procesów decyzyjnych. Duże 
rozbieżności w wynikach uzyskiwanych  za pomo‑
cą różnych metod wskazują na potrzebę dalszego 
poszukiwania lepszych sposobów szacowania kosz‑
tu kapitału własnego. Dotyczy to szczególnie firm 
nienotowanych na  giełdach,  które  zdecydowanie 
dominują w większości gospodarek, w tym również 
w Polsce.

W artykule przedstawiono najważniejsze me‑
tody szacowania kosztu kapitału własnego, głów‑
ną uwagę skupiając na metodzie składania. Jest 
to metoda uznawana za najbardziej odpowiednią 
do szacowania kosztu kapitału własnego w spół‑
kach niepublicznych. Podstawową trudnością jest 
uzyskanie  obiektywnych,  potwierdzonych  empi‑
rycznie  składowych  kosztu  kapitału  własnego. 
Trudności te występują na najbardziej rozwinię‑
tych rynkach, nawet w USA. Oczywiste jest więc, 
że jeszcze większe problemy metodyczne i aplika‑
cyjne mają do rozwiązania analitycy i menedże‑
rowie w innych krajach, szczególnie mniej rozwi‑
niętych. Konieczna jest zatem kontynuacja prac 
koncepcyjnych,  analitycznych,  organizacyjnych, 
legislacyjnych  i  edukacyjnych  zmierzających  do 
stopniowej, ale wyraźnej poprawy w zakresie wie‑
dzy,  przyjętych  rozwiązań  i  zastosowania  stan‑
dardów wyceny przedsiębiorstw w Polsce, w tym 
także  stosowania  jednej  z  ważniejszych metod 
szacowania  kosztu  kapitału własnego,  jaką  jest 
metoda składania.

dr hab . prof . USz Dariusz Zarzecki
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw  

Uniwersytetu Szczecińskiego
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SON, S.L. MELTZER, R.W. HAMPTON, Guide to Business 
Valuations, vol. 1,  second edition, Practitioners Publishing 
Company, Fort Worth 1992, s. 510.14.–510.20.
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Summary
The  buildup method is an additive model in which the re‑
turn is calculated as a sum of a risk‑free rate and various 
risk premiums. Each premium represents  the reward an 
investor expects  to  receive  for  taking on a  specific  risk. 
The paper presents the most widely used methods to esti‑
mate the equity cost of capital, i.e. 1) CAPM, 2) APM, 3) 
DGM, 4) DCF Method, 5) Fama‑French Model, 6) Butler‑
Pinkerton Model  (BPM),  7) Buildup Method. The paper 
presents an essence of the buildup method and focuses on 
the key issues related to theoretical and practical aspects 
of the method.
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Książka  autorstwa  Eulalii  Skawińskiej  i  Ro‑
mualda I. Zalewskiego stanowi cenną monografię 
traktującą o determinantach długookresowego roz‑
woju  i modernizacji gospodarki w warunkach glo‑
balnej konkurencji. Podjęta przez autorów analiza 
uwarunkowań tworzenia  i  rozwoju zasad  funkcjo‑
nowania oraz konsekwencji działalności klastrów 
biznesowych jest  jednym z najaktualniejszych kie‑
runków badawczych. Praca zawiera niezwykle istot‑
ną wiedzę  zarówno dla  badaczy,  teoretyków,  jak 
i dla praktyków życia gospodarczego. Podejmując 
problematykę klastrów, autorzy odpowiadają na za‑
potrzebowanie sformułowania nowego paradygma‑
tu długookresowego rozwoju podmiotów gospodar‑
czych. Książka zawiera uporządkowaną, najbardziej 
aktualną wiedzę na temat konkurencji, konkuren‑
cyjności i innowacyjności, która odniesiona została 
do teorii i praktyki klastrów biznesowych. Autorzy 
przedstawiają dotychczasowy dorobek naukowy na 
temat klastrów, który wzbogacają bardzo ciekawy‑
mi własnymi badaniami empirycznymi  i wnioska‑
mi. Słusznie zwracają uwagę na  to,  że  realizacja 
prezentowanej koncepcji sieci biznesowych osadzo‑
nych w regionach powoduje wzajemne napędzanie 
się:  rozwoju  regionalnego  i  rozwoju działających 
w nim podmiotów gospodarczych;  rozwoju gospo‑
darczego, naukowo‑technologicznego,  społecznego 
i kulturowego. 

Osiem rozdziałów porządkuje książkę według za‑
sady: od teorii do praktyki. W rozdziale I przedsta‑
wiono genezę i rozwój koncepcji klastrów. Na pod‑
kreślenie zasługuje podjęta po raz pierwszy w pol‑
skiej  literaturze przedmiotu próba syntetycznego 
ujęcia roli klastrów w świetle ewolucji poglądów eko‑
nomistów na ich istotę. Autorzy precyzują pojęcie 
klastrów biznesowych, pisząc, że związane są one 
z obecnością nie tylko jednej branży w danym śro‑
dowisku, ale wielu powiązanych branż współdziała‑
jących z władzami, światem nauki i organizacjami 
biznesowymi. Pozwala to na synchronizację celów 
wszystkich uczestników klastra, możliwość uzyska‑
nia  dostępu  do  wyspecjalizowanej  siły  roboczej, 
źródeł kapitału zewnętrznego i wyspecjalizowanych 
dostawców, wzrost wydajności  i produktywności, 
lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów i poprawę 
sytuacji dochodowej miejscowej ludności. 

Rozdział II poświęcony jest problematyce konku‑
rencji i konkurencyjności. Zaprezentowano rodzaje 
i źródła przewagi konkurencyjnej. Autorzy wprowa‑
dzają pojęcie kooperencji  (kooperacja + konkuren‑
cja) jako sposobu na rozwój ekonomiczno‑społeczny. 
Przywołują  znane na świecie mierniki konkuren‑
cyjności państw, oceniając ich wady i zalety. Traf‑
nie  zauważają wzrost  znaczenia niematerialnych 
zasobów jako źródła długookresowej przewagi kon‑
kurencyjnej i najważniejszego elementu potencjału 
konkurencyjności. 

Rozdział  III  poświęcony  jest  teoretycznym 
i praktycznym podstawom wzrostu konkurencyjno‑
ści. W pracy przedstawiono  interesujące mierniki 
jakości  środowiska  lokalnego,  którego  przewaga 
zależy od  jakości  i wyspecjalizowania czynników 
wytwórczych  oraz  zdolności  do  przedsiębiorczo‑
ści  i  innowacyjności. Przedsiębiorstwa w klastrze 
mają wyższą pozycję konkurencyjną w porównaniu 
z zewnętrznymi  firmami. Sieci biznesowe  tworzą 
zarówno jakościową, jak i kosztową przewagę. Bli‑
skość przestrzenna i elastyczna współpraca sprzyja 
działalności innowacyjnej. 

W rozdziale  IV  i V zaprezentowano metodycz‑
ne  i praktyczne aspekty  innowacyjności. Autorzy 
dokonali  analizy  interakcji  firm  innowacyjnych 
z otoczeniem, prezentując je w postaci modelu po‑
trójnej spirali (rząd – nauka – przemysł), słusznie 
przy tym postulując konieczność większego otwar‑
cia świata nauki na potrzeby gospodarki oraz pro‑
ponując dołączenie do  trzech wymienionych grup 
podmiotów  czwartego  podmiotu  –  konsumenta. 
Przedstawili niezwykle  interesujące wyniki badań 
dotyczące  innowacyjności  gospodarek wybranych 
państw – w tym pozycję Polski. Przekonująco wyja‑
śnili przyczyny niskiej innowacyjności polskiej go‑
spodarki i związane z tym zagrożenia oraz pokazali 
kierunki niezbędnych działań poprawiających ową 
innowacyjność. 

Niezwykle ciekawy rozdział V poświęcony  jest 
analizie wpływu innowacji na wzrost gospodarczy. 
Autorzy dzielą kraje na liderów innowacji, dogania‑
jących i tracących dystans (w tej grupie jest Polska). 
Nakłady wewnętrzne  na B+R wynosiły w  Polsce 
w 2006 r. 0,56% PKB. W  latach 1990–2006  licz‑
ba patentów przyznawanych na polskie wynalazki ,

Eulalia Skawińska, Romuald I . Zalewski
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zmalała pięciokrotnie. Dane te świadczą, że polskiej 
gospodarce potrzebna jest nowa strategia moderni‑
zacji i rozwoju. 

Rozdział VI zawiera autorskie podejście do kon‑
cepcji klastrów biznesowych, metod ich identyfika‑
cji, klasyfikacji poszczególnych ich typów oraz pro‑
gnozowania wyników  ich działalności. Poruszono 
w nim również istotny problem sposobów zarządza‑
nia klastrami biznesowymi oraz kwestię wewnętrz‑
nych i zewnętrznych czynników decydujących o ich 
sukcesie. Jak podkreślają autorzy, źródła przewagi 
konkurencyjnej klastry czerpią z otoczenia lokalne‑
go. Obecność klastrów w regionie wyraźnie wpływa 
na poziom uzyskiwanych tam dochodów. 

Rozdział VII ma najbardziej interdyscyplinarny 
charakter i dotyczy analizy determinantów rozwoju 
klastrów biznesowych. Autorzy szczególnie wyróżni‑
li  tu kapitał społeczny oraz napływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. Na początku swoich roz‑
ważań stawiają prawdziwą niestety tezę o destruk‑
cji kapitału społecznego w Polsce wyrażającej  się 
w niskim poziomie zaufania społecznego oraz oby‑
watelskiego zaangażowania. Stanowi to barierę roz‑
wojową o charakterze kulturowym. Autorzy podjęli 
próbę empirycznej oceny przedsiębiorczości kapitału 
społecznego w Polsce na przykładzie Wielkopolski, 
przeprowadzając interesujące badania ankietowe. 

Rozdział  VIII  stanowi  podsumowanie  wcze‑
śniejszych rozważań. Zaprezentowano w nim cie‑
kawe, unikalne  informacje na  temat działalności 
dziesięciu przykładowych klastrów wysokiej i śred‑
niej  technologii pochodzących z różnych regionów 
świata. W drugiej części rozdziału znaleźć można 
niezwykle cenną, zarówno z punktu widzenia teo‑
rii, jak i praktyki gospodarczej analizę czynników 
sukcesu i uwarunkowań rozwoju klastrów wysokiej 
technologii w Polsce. Oparto ją na własnych bada‑
niach empirycznych sześciu klastrów high-tech. 

Książka  odpowiada  na wynikające  z wyzwań 
transformacji  i  presji  globalnej  konkurencji    za‑
potrzebowanie  praktyków  gospodarczych.  Ma 
ona duże walory poznawcze  i dydaktyczne. Praca 
stanowi  istotny wkład do  teorii konkurencji oraz 
teorii  klastrów biznesowych.  Jej wartość  podno‑
szą dodatkowo obszerne autorskie części monogra‑
ficzne. Autorzy przedstawiają korzyści wynikające 
z wdrożenia koncepcji polityki rozwoju opartej na 
klastrach biznesowych. Podkreślają znaczenie jako‑
ści środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza kapitału 
społecznego dla wzrostu przedsiębiorczości  i kon‑
kurencyjności podmiotów gospodarczych oraz tery‑
torialnych  jednostek subpaństwowych. Koncepcja 
klastrów biznesowych gwarantuje, że racjonalność 
mikroekonomiczna, mezoekonomiczna i makroeko‑
nomiczna nie będą ze sobą w sprzeczności. Współ‑
praca środowiskowa  firm, władz  lokalnych,  insty‑
tucji naukowych, kulturalnych  i  innych wzmacnia 
nawzajem wszystkich  jej uczestników – zarówno 
przedsiębiorstwa, jak i ich otoczenie, regiony, a tym 
samym państwo. 

Książka stanowi niezwykle cenny głos w dyskur‑
sie na temat uwarunkowań i nowoczesnych sposobów 
stymulowania rozwoju i wzrostu konkurencyjności 
zarówno przedsiębiorstw,  regionów,  jak  i państw. 
Zasługuje na uwagę szerokiego kręgu czytelników. 
Wykorzystywana powinna być w różnych formach 
edukacji ekonomicznej na poziomie wyższym. Wy‑
daje się też stanowić niezbędną lekturę i inspirację 
dla praktyków gospodarczych  i animatorów życia 
społeczno‑gospodarczego – przedsiębiorców, samo‑
rządowców, urzędników administracji  państwowej 
i  przedstawicieli  innych  instytucji  wchodzących 
w skład środowiska lokalnego.

dr hab ., prof . UG Ewa Polak
Uniwersytet Gdański

Dni Uniwersytetu ekonomicznego  
w poznaniu  
20–21 stycznia 2010 r.

Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
(UEP) były organizowane w tym roku po raz dru‑
gi. W ten sposób rektor i senat postanowili upa‑
miętniać nadanie uczelni w ubiegłym roku miana 
uniwersytetu. Dwudniowe obchody zainaugurował 
Leszek  Balcerowicz  wykładem  „Transformacja 
gospodarcza  w  Europie  Środkowo‑Wschodniej: 
wnioski z 20 lat doświadczeń”. Podkreślił koniecz‑
ność wprowadzenia metodologicznego  porządku 
do  debaty,  która  jest  obciążona,  jak  podkreślał 
w  trakcie wykładu  kilkakrotnie,  „bredniami  po‑
pulistów”. Osiągnięcia Polski  opisał,  porównując 
byłe kraje komunistyczne w Europie m.in. za po‑
mocą wskaźnika PKB per capita, oczekiwaną dłu‑
gością  życia  i  śmiertelnością niemowląt. Zmiany 
tych wskaźników są bardzo korzystne dla Polski. 

Systematyczne  badania  powinny  uwzględniać: 
warunki  początkowe każdego  z  krajów,  czynniki 
zewnętrzne, lokalizację oraz zasięg reform rynko‑
wych i jakość polityki makroekonomicznej. Refor‑
my w Polsce powinny być dokończone poprzez bu‑
dowanie  konkurencyjnego  kapitalizmu  i  szybkie 
sprywatyzowanie majątku pozostającego w rękach 
państwa (tu nie ma veta prezydenta RP). Najwięk‑
szym zagrożeniem jest deficyt budżetowy i wydat‑
ki państwa sięgające 45% PKB. Badania pokazują, 
że  tzw.  tygrysy  gospodarcze mają  ten wskaźnik 
dwukrotnie mniejszy. Konieczne jest zwiększenie 
zatrudnienia poprzez opóźnienie wieku odchodze‑
nia na emeryturę. Szczególnie ważna jest eduka‑
cja  społeczeństwa  tak,  aby  „nawet  populista  był 
liberałem”. 
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Ostre sformułowania prof. Leszka Balcerowicza 
sprowokowały  ciekawą  dyskusję,  która  ujawniła 
różnorodne poglądy na efekty polskiej  transforma‑
cji. Zarzucono Balcerowiczowi m.in.,  że niska ak‑
tywność zawodowa jest spuścizną po jego reformach 
(pozwolenie na szybkie odchodzenie na emeryturę). 
Balcerowicz zgodził się częściowo z tym zarzutem, 
a na swoją obronę podał  „szeroki  front robót” na 
początku lat 90. i ówczesne bieżące potrzeby. Na py‑
tanie, jak walczyć z populizmem w Polsce, odparł, że 
„brednie” trzeba demaskować, walka z populizmem 
się nigdy nie kończy, ponieważ  zawsze  są  ludzie, 
którzy nie lubią konkurencji. Brakuje nam społecz‑
nych obserwatorów (watchdogs) alarmujących opinię 
publiczną. Przydałby się także np. coroczny ranking 
największych szkodników publicznych.

Balcerowicz w sposób wyważony, ale jednoznacz‑
ny,  skrytykował  ekonomiczne  środowiska  akade‑
mickie za brak mobilizującego poparcia dla reform. 
Zarzucił naukowcom brak zrozumienia dla reform 
w celu pokonania socjalnych obciążeń. Pytany o spo‑
łeczne obawy przed prywatyzacją szkolnictwa wyż‑
szego, stwierdził, że przesądem jest opinia, iż polskie 
uczelnie publiczne są lepsze. Są lepiej wyposażone, 
bo dostają więcej pieniędzy z budżetu. Pod względem 
zaawansowania reform szkolnictwo wyższe jest bar‑
dziej opóźnione niż służba zdrowia. Stwierdził: „czas 
wyprowadzić socjalizm z uczelni”. Na przeszkodzie 
zwiększenia mobilności kadry stoi „oligarchia profe‑
sorska” oraz niekonkurencyjne płace.

Kolejnym wydarzeniem „Dni UEP” była debata 
z udziałem profesorów: Bogusława Fiedora, Stani‑
sława Gomułki, Krzysztofa Jajugi, Tadeusza Kowal‑
skiego, Witolda Orłowskiego  i Andrzeja Wojtyny. 
Panel  „Polska  transformacja gospodarcza:  20  lat 
później” poprowadził rektor UEP, profesor Marian 
Gorynia,  który na wstępie podkreślił  sukces pol‑
skiej transformacji wyrażający się m.in. w 80‑proc. 
wzroście PKB i wzroście udziału naszego eksportu 
w światowych obrotach z 0,4% do 1,15%  (w ciągu 
20  lat). Dyskusja koncentrowała  się wokół  trzech 
zagadnień: procesów różnicowania dochodów i roz‑
warstwiania społeczeństwa, udziału Polski w proce‑
sach globalizacji,  a  także konkurencyjności naszej 
gospodarki. Profesor Kowalski stwierdził, że współ‑
czynnik Giniego  dla Polski  zwiększył  się  najbar‑
dziej spośród takich krajów środkowoeuropejskich, 
jak Węgry, Czechy czy Słowacja. W Polsce zarobki 
zwiększyły się odpowiednio do wzrostu wykształce‑
nia. Mimo rosnącego  rozwarstwienia  społecznego 
uniknęliśmy społecznych wstrząsów dzięki temu, że 
ogólny poziom dobrobytu odczuwalnie wzrósł. Profe‑
sor Orłowski podkreślił, że jeżeli chcemy się szybko 
rozwijać, to musimy być przygotowani na wstrząsy 
gospodarcze będące skutkiem uczestnictwa w glo‑
balizacji. Korea Północna, mająca  jedną z najbar‑
dziej zamkniętych gospodarek, zapewne nie odczuła 
światowego kryzysu. Profesor Wojtyna odrzucił oba‑
wy, że wprowadzenie euro grozi utratą państwowej 
suwerenności.  Przeciwnie,  to  pozostawanie  poza 
strefą euro stanowi największe niebezpieczeństwo 
w  integrującej  się  światowej gospodarce. Tadeusz 
Kowalski dodał, że trzeba rozróżnić między formal‑
ną  i  faktyczną  suwerennością polityki pieniężnej. 
Względnie mało otwarta gospodarka, powiązania 
przepływami czynników produkcji i dóbr, współcze‑
śnie nie dysponuje niezależną, w klasycznym zna‑

czeniu, polityką pieniężną. W tym sensie przyszłe 
członkostwo w UGW poprawi pozycję Polski.

Najważniejszym wydarzeniem „Dni UEP” była ce‑
remonia nadania tytułu doktora honoris causa pro‑
fesorowi Stanisławowi Gomułce. Zgodnie z uchwa‑
łą senatu UEP, tytuł ten przyznano mu w uznaniu 
wybitnych osiągnięć naukowych i wkładu w rozwój 
nauk  ekonomicznych w  zakresie makroekonomii, 
ekonomii porównawczej  i  teorii wzrostu gospodar‑
czego, a  także zasług w opracowaniu skutecznego 
programu reform gospodarczych w Polsce w latach 
90. XX wieku. Ceremonia była okazją do przypo‑
mnienia niezwykłego życiorysu profesora Gomułki 
(z wykształcenia  fizyka, ucznia O. Langego, repre‑
sjonowanego w latach 60. za poglądy polityczne, co 
zmusiło go do emigracji) i jego bogatego naukowego 
dorobku. Jest autorem ponad stu dzieł naukowych 
(publikowanych m.in. w  tak prestiżowych czasopi‑
smach  jak „American Economic Review”,  „Econo‑
mic Journal”  czy  „Journal of Economic Theory”) 
i ponad tysiąca artykułów publicystycznych oraz wy‑
wiadów. Właśnie ukazała się ponad 1000‑stronicowa 
książka pt. Stanisław Gomułka i transformacja pol-
ska, dokumenty i analizy 1968–1989, pod redakcją 
profesora T. Kowalika.

Wykład profesora Gomułki poświęcony był me‑
chanizmowi  i  źródłom światowego wzrostu gospo‑
darczego*.  Pierwsze  teorie wzrostu  (Harroda‑Do‑
mara, Solowa czy Kaleckiego) koncentrowały się na 
ilościowych czynnikach, czyli zatrudnieniu i akumu‑
lacji kapitału. Nie uwzględniały innowacji oraz umie‑
jętności ludzi, czyli aktywności, które wprowadzają 
nowe  technologie  i produkty,  zmieniają  instytucje 
oraz podnoszą kapitał ludzki. 

Wieloletnie badania profesora Gomułki prowa‑
dzą do wniosku,  że wzrost dochodów  i  bogactwa 
materialnego był zawsze oparty na wiedzy. Tyle że 
procentowe zmiany w zasobie tej wiedzy były przez 
tysiąclecia niewielkie. Dopiero w ostatnich 2–3 wie‑
kach uległy gwałtownemu przyspieszeniu. Wyjaśnie‑
niu  tego przyspieszenia  i pokazaniu perspektywy 
nieuniknionego, według tej teorii, spowolnienia przy‑
szłych zmian jakościowych, a w konsekwencji także 
niższego tempa wzrostu gospodarczego, poświęcona 
jest istotna część prac S. Gomułki, szczególnie tych 
z lat 1970–1990.

Konieczne jest rozróżnienie między innowacyjny‑
mi krajami wysoko rozwiniętymi a krajami rozwija‑
jącymi się (powielającymi innowacje, jak np. Polska). 
Teorie ekonomiczne dla obu  tych grup muszą być 
inne. W ostatnich 30–40 latach powstało wiele mo‑
deli opisujących wzrost gospodarczy w krajach wy‑
soko rozwiniętych opartych na podziale gospodarki 
na dwa sektory: produkujący dobra konwencjonalne 
przy danej wiedzy oraz sektor generujący zmiany ja‑
kościowe, czyli w przybliżeniu obejmujący badania 
i  rozwój, oraz edukację. Testów empirycznych nie 
przeszły pewne znane modele, m.in. Arrowa teoria 
learning-by-doing, teorie Romera i Lucasa. Natomiast 
test taki przeszedł pomyślnie model Phelpsa z 1966 r. 
Dotyczył on tzw. wzrostu zrównoważonego, kiedy to 
nakłady pracy i kapitału w sektorze zmian jakościo‑
wych rosną w takim samym tempie jak w sektorze 
produkującym dobra konwencjonalne. Tymczasem 
w okresie ostatnich 2–3 wieków sektor zmian jako‑
ściowych rozwijał się wielokrotnie szybciej niż sektor 
produkujący dobra konwencjonalne. Prof. Gomułka ,
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zajmował się w swoich pracach rozszerzeniem anali‑
zy Phelpsa na sytuację wzrostu niezrównoważonego, 
w warunkach rewolucji technologicznej.

Prace S. Gomułki  prowadzą  do  trzech  intere‑
sujących wniosków. Po pierwsze,  teoria  innowacji 
i wzrostu gospodarczego dla krajów doganiających 
musi być całkiem  inna niż dla krajów najbardziej 
rozwiniętych. Model Nelsona – Phelpsa był jednym 
z pierwszych, który dotyczył krajów doganiających 
i zakładał, że dyfuzja technologii jest tym większa, 
im większa jest luka technologiczna.

Po drugie, w krajach wysoko rozwiniętych tempo 
wzrostu PKB per capita,  chociaż w ostatnich 2–3 
wiekach wyjątkowo wysokie  i dość stabilne, utrzy‑
ma się na podobnym poziomie  jeszcze  tylko przez 
pewien okres potrzebny do pełnego wykorzystania 
ludzi z talentem innowacyjnym i talentem przedsię‑
biorczości.

Według  trzeciego wniosku Gomułki, w sytuacji 
wyczerpywania się  rezerw wzrostu oraz oczekiwa‑
nej stabilizacji liczby ludności świata, musi nastąpić 
systematyczne  spowolnienie  tempa wzrostu PKB 
per capita do poziomu dużo niższego niż ten, jaki ob‑
serwowaliśmy przez ostatnie 2–3 stulecia. Według 
teorii S. Gomułki bardzo szybki wzrost gospodarczy 
w okresie  rewolucji  technologicznej, w którym to 
okresie się znajdujemy od końca XVIII w.,  to swe‑
go rodzaju superfluktuacja w historii ludzkiej cywi‑
lizacji,  zjawisko rozciągnięte na 3–4 wieki, a więc 
stosunkowo  krótkotrwałe.  Ta  superfluktuacja  już 
wyniosła i dalej wynosi poziom materialnego bogac‑
twa per capita bardzo szybko w porównaniu do po‑
przednich wieków. Jednakże w wymiarze globalnym 

Osiąganie  celów  praktycznych  w  zarządzaniu 
związane  jest z realizacją celów teoretycznych  po‑
legających nie  tylko na uwzględnianiu społecznych  
i kulturowych uwarunkowań tworzenia oraz przyswo‑
jenia określonych koncepcji zarządzania,  tworzenia 
projektów działań i standardów ról menedżerskich, 
lecz także na krytycznym monitorowaniu procesów 
zmian organizacyjnych. W osiąganiu celów  teore‑
tycznych przydatna  jest perspektywa historyczno‑ 
‑kulturowa. Pozwala ona na analizę rzeczywistych 

problemów zmian dokunujących się się w przeszło‑
ści, ukazanie osób, które chciały zmian tych doko‑
nać. Poznanie historycznych przypadków pozwala 
lepiej zrozumieć znaczenie takich uwarunkowań dla 
dokonywania zmian nie tylko organizacyjnych, lecz 
przede wszystkim kulturowych, dla wprowadzenia 
nowych wzorów działania, kryteriów ocen, wzorów 
ról społecznych.

Ze wstępu

i historycznym powrócimy stopniowo do powolnego 
wzrostu gospodarczego.

W  ramach  „Dni UEP”  odbyło  się  także  spo‑
tkanie  L.  Balcerowicza  z  młodzieżą  Poznania. 
Pomimo okresu wakacyjnego w szkołach i rozpo‑
czynającej się sesji egzaminacyjnej, Aula Uniwer‑
sytetu Adama Mickiewicza  była  pełna. Profesor 
Balcerowicz  ukazał  swoje  bardziej  pogodne  ob‑
licze. W przystępny  sposób,  za  pomocą wyrazi‑
stych sformułowań, niekiedy wywołujących salwy 
śmiechu, objaśniał aktualne problemy gospodarki 
światowej, procesy globalizacji  i przyczyny ostat‑
niego  kryzysu. Podkreślał  nieuchronność  proce‑
sów globalizacji,  a programy antyglobalistów na‑
zywał  najlepszą  receptą  na nędzę.  Przekonywał 
do  przewagi  konkurencji  i  sektora  prywatnego 
nad  państwowym. Za największe  niebezpieczeń‑
stwo dla Polski uznał deficyt budżetowy, którego 
rzeczywista wartość wynosi 100 mld zł, a nie 50 
–  jak  podaje  rząd. Wyznał  – w  odpowiedzi  na 
pytanie z sali o plany życiowe – że jego obecnym 
hobby jest walka z populizmem poprzez wyjaśnia‑
nie  ludziom,  szczególnie młodym,  obiektywnych 
praw gospodarczych. W  tym celu  założył Forum 
Obywatelskiego Rozwoju (FOR). 

 dr Jan Polowczyk

* Pełne  rozwinięcie wykładu można  znaleźć w  artykule  
Mechanism and Sources of World Economic Growth, opu‑
blikowanym w najnowszym numerze „Poznań University of 
Economics Review”.

Piotr Górski

między urzędnikiem  
a menedżerem 
Środowisko naukowej organizacji  
wobec problemów administracji  
publicznej w polsce międzywojennej
wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, kraków 2009 
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ZHIWEN ZHU i HAO MA 
MULTIPLE Principal-agent 
Relationships, Corporate-con-
trol Mechanisms and Expro-
priation Through Related Par-
ty transactions: Evidence from 
China „International Research 
Journal of Finance and Econo-
mics” 2009, issue 31: 141–163.

Dr Zhiwen Zhu jest profesorem 
China Center for Economic Re-
search, Peking University w Chi-
nach oraz przewodniczàcym 
Xiamen University Council. 
Dr Hao Ma jest profesorem 
zarzàdzania w Department of 
Management, College of Busi-
ness and Management, The 
University of Illinois at Spring-
field. Od 2004 r. pracuje tak˝e 
w China Center for Economic 
Research, Peking University 
w Chinach. Dr Ma specjalizuje 
si´ w zarzàdzaniu strategicz-
nym, a tak˝e kwestiach konku-
rencyjnoÊci i przedsi´biorczoÊci.

Rosnące  zainteresowanie  ba‑
daczy  i  praktyków  zagadnieniami 
nadzoru korporacyjnego  (corporate 
governance)  związane  jest  przede 
wszystkim z wciąż niewystarczają‑
cym zrozumieniem funkcjonowaniu 
tych systemów, o  czym na bieżąco 
przypominają kolejne  fale  skandali 
korporacyjnych, oszustw oraz ban‑
kructw  wielu  znanych  i  szanowa‑
nych  przedsiębiorstw.  Co  gorsza, 
w  przypadku  większości  skandali 
korporacyjnych prędzej  czy później 
analizy wykazują znaczne luki nad‑
zorcze – nadmierne wynagrodzenie 
menedżerskie  niepowiązane  z  wy‑

nikami, brak systemu kontroli we‑
wnętrznej  czy nieodpowiedni  skład 
rady. Drugim czynnikiem zwiększa‑
jącym  zainteresowanie  nadzorem 
korporacyjnym  jest  rozwój  gospo‑
darek wchodzących – Chin,  Indii, 
Brazylii  czy  Rosji,  które  z  mniej‑
szym  lub  większym  powodzeniem 
angażują się w inicjatywy corporate 
governance na rzecz większej przej‑
rzystości  rynku, większej  ochrony 
inwestorów  i  adaptowania  doku‑
mentów dobrej praktyki.  

Opracowania z zakresu nadzoru 
korporacyjnego zwracają szczególną 
uwagę na Chiny ze względu na roz‑
miary gospodarki i jej wpływ na glo‑
balny rynek. Specyfika chińskiej go‑
spodarki cechującej się niską przej‑
rzystością  i  niskimi  standardami 
ochrony inwestorów, dominacją wła‑
sności państwowej, znaczną ingeren‑
cją państwa w system ekonomiczny 
oraz ścisłe relacje między członkami 
zarządów  i  rad  nadzorczych  chiń‑
skich spółek z partią, przekłada się 
na wciąż wczesny etap rozwoju syste‑
mu corporate governance. Z drugiej 
jednak  strony dwie  sprawnie dzia‑
łające giełdy (Shenzhen i Szanghaj), 
na których włącznie notowanych jest 
około 1,5  tysiąca spółek oraz dyna‑
miczny  rozwój  gospodarczy  przy‑
czyniają się do znacznej aktywności 
Chin we wdrażaniu dobrych praktyk 
ładu  korporacyjnego.  Należy  jed‑
nocześnie  zaznaczyć,  że  specyfika 
chińskiej gospodarki oznacza  także 
wykształcenie  się odmiennego sys‑
temu corporate governance, który ze 
względu na niewielkie doświadcze‑
nie i krótką historię jest podatny na 
klasyczne problemy odnotowywane 
w  krajach  rozwijających  się,  czyli 
często występujące konflikty między 
akcjonariuszami mniejszościowymi 
a większościowymi,  brak  profesjo‑

nalnych członków rad nadzorczych, 
wysokie ryzyko działania zarządów 
na  koszt  spółek  i  akcjonariuszy, 
przeprowadzanie przez zarządy  lub 
akcjonariuszy  transakcji  tunelowa‑
nia,  słabą  przejrzystość  i  nieefek‑
tywny system prawny. Wszystkie te 
słabości zwiększają ryzyko  inwesto‑
wania w akcje spółek chińskich oraz 
zwiększają  prawdopodobieństwo 
transakcji z podmiotami powiązany‑
mi, głównie na koszt akcjonariuszy 
mniejszościowych.  

specyfika chińskiego  
corporate governance

iędzynarodowa analiza po‑
równawcza systemów nad‑
zoru korporacyjnego umoż‑

liwiła  identyfikację kilku  ich grup 
cechujących  się  odmienną  charak‑
terystyką. Choć w literaturze przed‑
miotu przez dłuższy czas trwała de‑
bata nad efektywnością poszczegól‑
nych rozwiązań, przyjęto,  że każdy 
z  narodowych  systemów  corporate 
governance  rozwiązuje  specyficzne 
problemy danego kraju  i  jest wyni‑
kiem wieloletnich procesów politycz‑
nych, społecznych i ekonomicznych. 
Dzięki tak zbudowanym charaktery‑
stykom nie  tylko  łatwiej  jest obec‑
nie śledzić i zrozumieć współczesne 
zmiany w  narodowych  systemach, 
ale  także prowadzić dalsze analizy, 
w  szczególności  dotyczące  gospo‑
darek mniej  jeszcze  rozpoznanych, 
w tym krajów rozwijających się.

Korzystając z dorobku międzyna‑
rodowej analizy porównawczej, chiń‑
ski system nadzoru korporacyjnego 
należy  określić  przede  wszystkim 
mianem  struktury  opartej  na me‑
chanizmach wewnętrznych przy jed‑
noczesnym słabym rozwoju mecha‑
nizmów zewnętrznych,  rynkowych. 

„International Research Journal of Finance and Economics”

Chiński system corporate governance 
– analiza transakcji z podmiotami  
powiązanymi

,
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Oznacza to, że chińskie spółki cechu‑
ją się silną koncentracją własności, 
która  jest poniekąd  ich  reakcją na 
słabą  ochronę  prawną  inwestorów 
i niską przejrzystość  rynku. W ta‑
kich warunkach posiadanie większe‑
go pakietu akcji zabezpiecza interesy 
akcjonariuszy  dominujących  i  daje 
im kontrolę nad kierunkiem rozwoju 
spółki. Choć w pewnych warunkach 
koncentracja  własności  jest  pozy‑
tywnym  elementem  nadzorczym, 
gdyż zapewnia  sprawne  funkcjono‑
wanie przedsiębiorstwa  i ogranicza 
koszty nadzoru nad zarządzającymi, 
nadmierny  jej poziom zwiększa  ry‑
zyko nadużyć ze strony akcjonariu‑
szy  dominujących.  W  ten  sposób 
akcjonariusze dominujący pobierają 
dodatkową rentę za zaangażowanie 
się  w  procesy  monitoringu  spółki 
i bieżącej kontroli  zarządu poprzez 
wysyłanie do rady swoich przedsta‑
wicieli.  Choć  oczywiście  w  dojrza‑
łych systemach nadzorczych członek 
rady  powinien  działać w  interesie 
wszystkich akcjonariuszy, w krajach 
rozwijających się praktyka gospodar‑
cza pokazuje, że reprezentanci akcjo‑
nariuszy większościowych w radzie 
przede wszystkim  bronią  ich  inte‑
resów,  często  ograniczając  prawa 
akcjonariuszy  mniejszościowych. 
Problemy  ze  skoncentrowaną  wła‑
snością występują nie  tylko w Chi‑
nach, ale także w Europie kontynen‑
talnej, Azji, Ameryce Południowej. 
Wolne od konfliktów na linii akcjo‑
nariusz dominujący – akcjonariusz 
mniejszościowy  są  w  większości 
spółki z krajów anglosaskich (USA, 
Wielka Brytania) oraz ogólnie naj‑
większe  spółki  w  poszczególnych 
krajach.  Jednak  wówczas  konflikt 
między  akcjonariuszami przeradza 
się w konflikt między akcjonariusza‑
mi a kadrą zarządzającą,  ilustrując 
w ten sposób klasyczny problem ak‑
cyjny między agentem a mocodawcą 
(pryncypałem).

Skoncentrowana struktura wła‑
sności  spółek  chińskich  jest  rów‑
nież odzwierciedlona w składzie rad 
nadzorczych, które są zdominowane 
przez  przedstawicieli  akcjonariu‑
szy  dominujących  przy  zerowym 
lub marginalnym udziale członków 
niezależnych. Taka charakterystyka 
systemu corporate governance ozna‑
cza  także  niskie  znaczenie  rynku 
kapitałowego  (niska  efektywność, 
niska przejrzystość) oraz rynku kon‑
troli  korporacji  (rzadko  lub  wcale 
niewystępujące  transakcje wrogich 
przejęć).  Dodatkowo  ograniczona 
jest  także rola rynku  talentów me‑
nedżerskich  i motywacyjna  funkcja 
wynagrodzenia menedżerskiego. Ze 
względu na niską efektywność sys‑
temu prawnego nie należy się także 
spodziewać dochodzenia przez akcjo‑
nariuszy praw w sądzie. 

rola państwa w chińskim 
corporate governance

owyższa charakterystyka win‑ 
na być uzupełniona o kolej‑
ny  aspekt  –  wpływ  pań‑

stwa na gospodarkę, który przejawia 
się  wielopłaszczyznowo,  zarówno 
w sferze  regulacyjnej,  odnośnie do 
kwestii  struktury  własności,  jak 
i procesu delegowania członków za‑
rządu i rad nadzorczych. Wpływ pań‑
stwa  przejawia  się  w  konkretnych 
regulacjach ograniczających rolę  in‑
westorów zagranicznych i tworzeniu 
dość  specyficznych  przepisów.  Na 
przykład w Chinach funkcjonują ak‑
cje  będące  w  posiadaniu  państwa 
oraz osób prawnych, do których tak‑
że zalicza się państwo i różne agen‑
cje rządowe. Znaczny udział w tych 
papierach wartościowych mają akcje 
wyłączone  z  obrotu  giełdowego,  co 
oznacza  duże  możliwości  kontroli 
i  wpływu  ze  strony  akcjonariusza 
mającego takie akcje i niskie ryzyko 
rozproszenia akcjonariatu czy prze‑
prowadzenia  transakcji  wrogich 
przejęć. Ponadto sytuację komplikuje 
wielość różnych typów akcji, do któ‑
rych zalicza się akcje typu A, B, H, 
N, L, T i S. Są one przedmiotem ob‑
rotu na różnych giełdach i mogą być 
nabywane przez określoną grupę in‑
westorów. Na przykład akcje typu A, 
stanowiące około 30% wszystkich ak‑
cji, są adresowane do akcjonariuszy 
mających obywatelstwo Chin i znaj‑
dują się w obrocie jedynie na teryto‑
rium Chin na giełdzie w Szanghaju 
lub w Shenzhen. Akcji  typu A nie 
mogą  nabywać  inwestorzy  zagra‑
niczni, więc znajdują się one głównie 
w posiadaniu chińskich inwestorów 
indywidualnych. Dla inwestorów za‑
granicznych natomiast przeznaczone 
są akcje typu B, które są przedmio‑
tem handlu na giełdzie w Szanghaju 
i Shenzen. Akcje typu H spółek ma‑
jących siedzibę w kraju na kontynen‑
cie azjatyckim są dostępne wyłącz‑
nie  dla  inwestorów  z  Hongkongu 
notowane  na  Hong  Kong  Stock 
Exchange  (spółki  chińskie  z Hong‑
kongu  podlegają  innym przepisom 
prawnym).  Własność  państwowa 
jest  odnotowywana  w  większości 
firm, zwłaszcza w tych największych 
o szczególnym znaczeniu dla kraju. 
Nawet jeśli pobieżna analiza sugeru‑
je, że w strukturze własności wystę‑
pują różne podmioty, bardzo często 
okazują  się  one  różnymi  formami 
kontroli  ze strony państwa  (władza 
lokalna, władza regionalna, agencje 
rządowe, przedsiębiorstwa państwo‑
we).  Członkowie  rad  nadzorczych 
i zarządów są delegowani lub powią‑
zani różnymi relacjami z partią, co 
ogranicza zarówno dobór kadry za‑
rządzającej, jak i nadaje ramy poten‑
cjalnym podejmowanym przez nich 

decyzjom, wobec których stosowane 
są  różne,  także  pozaekonomiczne 
kryteria. 

Wszystkie  te  cechy  prowadzą 
w  efekcie  do  częstych  problemów 
między akcjonariatem państwowym 
a inwestorami prywatnymi w wyni‑
ku pojawiających się konfliktów mię‑
dzy  celami  czysto  ekonomicznymi 
a problemami społecznymi. Ponadto 
chińska  rzeczywistość  to  problem 
wpływu aparatu państwa na wszel‑
kie  wymiary  działalności  spółek. 
Oznacza to tym samym, że chiński 
system nadzoru funkcjonuje między 
wieloma  różnymi  związkami  typu 
agent – mocodawca oraz  relacjami 
kontroli – państwem (partią), akcjo‑
nariuszami i zarządem. 

nadużycia akcjonariuszy 
większościowych – wyniki 
badania

rzedstawiona powyżej cha‑
rakterystyka  chińskiego 
systemu  nadzoru  korpo‑

racyjnego  rodzi  poważne  pytania 
z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa 
inwestycji  i  potencjalnego  ryzyka 
nadużyć  ze  strony mających  znacz‑
ne pakiety akcji akcjonariuszy więk‑
szościowych, za którymi często stoi 
państwo  zainteresowane  realizacją 
celów społecznych, prowadzące różne 
transakcje  z  podmiotami  powiąza‑
nymi na koszt akcjonariuszy mniej‑
szościowych przy zerowej kontroli ze 
strony mechanizmów zewnętrznych. 
Badanie  przeprowadzone  na  próbie 
chińskich spółek giełdowych obejmują‑
cych 69 045 transakcji z podmiotami 
powiązanymi  w  latach  2002–2006 
pozwoliło na identyfikację aż 29 róż‑
nych typów tych transakcji i ogólnie 
rzecz ujmując, wykazało negatywną 
korelację między tymi transakcjami 
a wartością  firmy. W szczególności 
badanie odnotowało następujące za‑
leżności:
z� Transakcje  z podmiotami prze‑

prowadzane przez analizowane spół‑
ki  znacząco  obniżały  ich wartość, 
a  efekty  spadku wartości  były  sil‑
niejsze w dłuższym okresie – wy‑
niki  te  oznaczają,  że  transakcje 
z podmiotami powiązanymi odbywa‑
ją się na koszt spółki i akcjonariuszy 
mniejszościowych  i dotyczą przede 
wszystkim transferu wartości.
z� Jednocześnie warto zauważyć, że 

niektóre typy transakcji z podmiota‑
mi  powiązanymi  (spółka  udzieliła 
gwarancji  kredytowych  lub  kredy‑
tu hipotecznego, spółka działa  jako 
przedstawiciel podmiotu powiązane‑
go na rynku produktów  lub usług, 
podmiot powiązany udziela wsparcia 
w zakresie zarządzania spółką gieł‑
dową) w krótkim okresie zwiększa‑
ły wartość spółki. Wyniki  te mogą 
oznaczać  zachętę  inwestorów  spo‑
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łecznych do późniejszego działania 
na koszt spółki i transferu wartości 
w dłuższym okresie.
z� Własność państwowa korelowała 

pozytywnie z częstotliwością  trans‑
akcji  z  podmiotami  powiązanymi 
oraz negatywnie  z  ich  intensywno‑
ścią,  co  jest  interpretowane  jako 
mniejsze  możliwości  dokonywania 
nadużyć przez akcjonariuszy  innych 
niż skarb państwa (instytucjonalni, 
indywidualni). 
z� Prawdopodobieństwo,  częstotli‑

wość  oraz  intensywność  przepro‑
wadzanych  transakcji  z  podmio‑
tami  powiązanymi  są  pozytywnie 
skorelowane z wysokością udziałów 
akcjonariusza dominującego. Jedno‑
cześnie słabiej zrównoważona struk‑
tura  własności  (czyli  im  większa 
różnica między udziałami posiada‑
nymi  przez  akcjonariusza  dominu‑
jącego  a  pozostałymi  akcjonariu‑
szami) współwystępuje z większym 
prawdopodobieństwem  transakcji 
z podmiotami powiązanymi – akcjo‑
nariusz dominujący z  jednej  strony 
ma większe możliwości realizowania 
prywatnych  korzyści  (np.  poprzez 
tunelowanie),  z  drugiej  oczekuje 
wyższej  renty  za  sprawowany  nad 
spółką nadzór.
z� Udział menedżerów  i  członków 

rady  we  własności  nie  jest  staty‑
stycznie  istotny do wytłumaczenia 
prawdopodobieństwa  transakcji 
z podmiotami powiązanymi, ale jest 
negatywnie  skorelowany z  ich  czę‑
stotliwością i intensywnością.
z� Udział  akcji  będących  w  obro‑

cie  giełdowym do wszystkich  akcji 
spółki nie dostarcza konkluzywnych 
wniosków  –  negatywnie  koreluje 
z  prawdopodobieństwem  transakcji 
z  podmiotami  powiązanymi,  pozy‑
tywnie  koreluje  z  częstotliwością 
tych operacji, jednak pozostaje staty‑
stycznie nieistotny z punktu widze‑
nia  ich intensywności. Zależność ta 
jest dość złożona – z  jednej  strony 
bowiem większość nadużyć jest prze‑
prowadzana  przez  właścicieli  akcji 
niebędących  w  obrocie  giełdowym 
na  koszt  akcjonariuszy  mających 
akcje  będące  przedmiotem  handlu 
na parkiecie. Wynikałoby z tego, że 
większa proporcja akcji znajdujących 
się z obrocie giełdowym zrównoważy‑
łaby pozycję ich właścicieli i ograni‑
czyła działania na ich koszt. Z dru‑
giej  jednak  strony,  im więcej  akcji 
znajduje się w obrocie, tym większa 
jest  wysokość  aktywów,  z  których 
można transferować wartość na ko‑
rzyść posiadaczy akcji poza obrotem 
giełdowym.
z� Obecność w radzie członków nie‑

zależnych nie wykazuje statystycznie 
istotnych zależności z przeprowadza‑
nymi  transakcjami  z  podmiotami 
powiązanymi – wyniki te w pewnym 
stopniu są zaskakujące,  lecz  tłuma‑

czone są niskimi standardami nieza‑
leżności członków (często są oni de 
facto powiązani ze skarbem państwa 
lub akcjonariuszem dominującym). 
z� Utworzenie  komitetu  audytu 

negatywnie  współwystępuje  z  in‑
tensywnością transakcji z podmio‑
tami  powiązanymi,  lecz  jest  sta‑
tystycznie  nieistotne  dla  ich  czę‑
stotliwości  i  prawdopodobieństwa 
wystąpienia.
z� Większa  liczba  akcji  typu  H 

negatywnie koreluje z prawdopodo‑
bieństwem  i  częstotliwością  trans‑
akcji  z  podmiotami  powiązanymi, 
podczas gdy liczba akcji typu B nie 
jest  statystycznie  istotna.  Wytłu‑
maczeniem  jest  inny reżim prawny 
przypisywany  typom  akcji  –  ak‑
cje  typu  B,  choć  są  w  posiadaniu 
inwestorów  zagranicznych,  wciąż 
funkcjonują  zgodnie  z  chińskimi 
przepisami  i  podlegają  nadzorowi 
ze strony China Securities Regula‑
tory Commission  (CSRC),  podczas 
gdy akcje typu H podlegają regulacji 
Hongkongu, cechującej się wyższymi 
standardami  przejrzystości  i  praw 
akcjonariuszy.

Przytoczone  wyniki  wyraźnie 
pokazują  możliwe  drogi  nadużyć 
realizowane  przez  akcjonariuszy 
większościowych w warunkach roz‑
wijającego  się  systemu  nadzoru 
korporacyjnego. Słaba przejrzystość 
rynku, niska ochrona prawna i nie‑
efektywne  mechanizmy  rynkowe 
sprzyjają  realizowaniu prywatnych 
korzyści  przez  akcjonariuszy więk‑
szościowych, w tym też przez skarb 
państwa. Takie działanie  jest szko‑
dliwe  zarówno  dla  akcjonariuszy 
mniejszościowych,  jak  i  dla  samej 
spółki  i może negatywnie odbić się 
na przyszłych możliwościach pozy‑
skiwania przez nie funduszy na roz‑
wój. Należy jednak mieć na uwadze, 
że powyższe wnioski zostały sformu‑
łowane na podstawie założeń teorii 
pryncypała i agenta, która każe ana‑
lizować  działania  poszczególnych 
grup w spółce z perspektywy reali‑
zacji własnych interesów i działania 
oportunistycznego. Oznacza  to,  że 
stosowanie  innych  założeń  teore‑
tycznych  (np.  teorii  stewarda) wy‑
muszałoby poszukiwanie innych spo‑
sobów interpretacji wyników. Teoria 
stewarda, będąca w opozycji do sta‑
wiającej na konkurencję teorii pryn‑
cypała  i  agenta, podkreśla  znacze‑
nie współpracy  i budowania relacji. 
W efekcie transakcje z podmiotami 
powiązanymi można  interpretować 
jako metody budowy koalicji, zwłasz‑
cza w kontekście rozwoju złożonych 
struktur  (np.  grup  kapitałowych) 
i  tworzenia wielu powiązań kapita‑
łowych.  Ponadto  ocena  transakcji 
z podmiotami powiązanymi wyma‑
ga także uwzględnienia realizowanej 
strategii dywersyfikacji  i procesów 

konsolidacyjnych obserwowanych na 
rynku chińskim. Być może wysokie 
udziały  akcjonariusza  dominujące‑
go dyktowane słabą ochroną praw‑
ną pociągają  za  sobą  także koszty 
i  ryzyko  jednostronnych  inwestycji. 
W  takim  podejściu  realizowanie 
transakcji z podmiotami powiązany‑
mi może okazać się strategią dywer‑
syfikacji niepokrewnej, która ma za 
zadanie zapewnić rozłożenie ryzyka. 
Przyjęcie zatem alternatywnego po‑
dejścia  teoretycznego nie  tylko do‑
starcza odmiennego wytłumaczenia 
obserwowanych  zjawisk,  ale  także 
sugeruje  inne  rekomendacje. Zgod‑
nie z teorią stewarda menedżerowie 
kierują  się  przede  wszystkim  we‑
wnętrzną motywacją  do  odpowied‑
niego  wykonywania  swojej  pracy, 
a nie motywuje  ich wyłącznie moż‑
liwość realizacji własnych interesów, 
która leży u podstaw teorii pryncy‑
pała  i agenta. Oznacza  to, że zgod‑
nie z pierwszym podejściem akcjona‑
riusze powinni raczej koncentrować 
się na wsparciu kadry zarządzającej 
w miejsce ścisłej kontroli i wiązania 
wynagrodzenia z wynikami.

* * *
Badania systemów nadzoru korpora‑
cyjnego w przypadku gospodarek roz‑
wijających się dostarczają niezwykle 
cennych  obserwacji  do  zrozumienia 
rozwoju  poszczególnych  mechani‑
zmów i wzbogacają międzynarodową 
analizę porównawczą. Ponadto okazu‑
ją się przydatne w rozwiązywaniu po‑
jawiających się problemów, wyraźnie 
wskazując na kluczowe znaczenie ładu 
instytucjonalnego, efektywności syste‑
mu prawnego i przejrzystości. Warto 
bowiem zwrócić uwagę, że zaobserwo‑
wane słabości chińskiego systemu cor-
porate governance mogą w przyszłości 
wywierać  negatywny wpływ  na  po‑
strzeganie bezpieczeństwa inwestycji 
w tym kraju i ograniczać napływ ka‑
pitału z zagranicy. Znajomość obecnie 
odnotowywanych  słabości  i  błędów 
może okazać się pomocna w procesie 
reform z zakresu ładu korporacyjne‑
go, zwiększania ochrony interesów in‑
westorów i w efekcie dalszego rozwoju 
gospodarki Chin.

Opr . dr Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania, 

Szkoły Głównej Handlowej

organizacji 2/2010 z czasopIsm zagranIcznych
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I. 49. Zjazd Krajowy TNOiK uznaje, że misja i główne cele strategiczne Towarzystwa Naukowego 
Organizacji  i  Kierownictwa  pozostają  nadal    aktualne,  lecz  wymagają  dostosowania  do 
zmieniających się szybko warunków społeczno‑gospodarczych w Polsce i otoczeniu globalnym.

49.  Zjazd  Krajowy  TNOiK  zobowiązuje  Zarząd  Główny  TNOiK  do  pilnego  opracowania, 
przyjęcia i wdrożenia  „Programu działania TNOiK na kadencję 2009‑2013” uwzględniającego 
w szczególności  następujące zadania:

1. Zahamowanie tendencji likwidacji i zawieszania Oddziałów Towarzystwa i podjęcia  działań 
do odbudowy struktur TNOiK w każdym województwie. Zjazd uznaje, że sieciowa struktura 
Towarzystwa  jest  warunkiem  jego  działania  i  jest  konieczna  do  realizacji  celów  i  zadań 
Towarzystwa.

2. Opracowania i wdrożenia skutecznej formy współdziałania Oddziałów TNOiK, podejmowania 
wspólnych przedsięwzięć koordynowanych przez Zarząd Główny i jego biuro. 

3. Skupienie wysiłków władz naczelnych Towarzystwa i władz Oddziałów na pozyskiwaniu 
środków  z  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej  w  ramach  programów  centralnych 
i regionalnych, a także pozyskiwania partnerów w rozwijaniu działalności TNOiK.

4. Kontynuowanie i poszukiwanie nowych form współpracy z sygnatariuszami „Porozumienia 
pięciu organizacji” z Naczelną Organizacją Techniczną, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, 
Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.

5. Nawiązanie ścisłej współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i organizacjami pracodawców 
i włączania się w podejmowane przez te organizacje niektóre przedsięwzięcia i projekty.

6. Spowodowanie wykorzystania doświadczonych  działaczy TNOiK w pracach Towarzystwa 
w formie zespołu doradców prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

7. Rozwijanie i pozyskiwanie nowych form otwarcia Towarzystwa na ludzi młodych, w tym 
studentów,  m.in.  poprzez  wykorzystanie  dobrych  doświadczeń  w  tym  zakresie  Oddziału 
Lubelskiego TNOiK.

8. Zapewnienie ochrony znaku i logo TNOiK i jego właściwe wykorzystanie.

9. Odnowienie kontaktów i współpracy międzynarodowej TNOiK z organizacjami o podobnym 
charakterze.

II. 49. Zjazd Krajowy TNOiK zaleca Zarządowi Głównemu podjecie prac nad zorganizowaniem 
w  obecnej  kadencji  „Kongresu  Zarządzania”,  który  stanowiłby,  w  zmienionych  warunkach, 
kontynuację trzech poprzednich Kongresów Organizacji.

III.  49.  Zjazd  Krajowy  TNOiK  zaleca  Głównej  Radzie  Naukowej  organizowanie  spotkań 
integracyjnych naukowców z Katedr Zarządzania polskich uczelni w celu wymiany doświadczeń 
i aktualizacji wiedzy.

IV. 49. Zjazd Krajowy TNOiK upoważnia Zarząd Główny do ostatecznej redakcji treści Uchwały 
i jej opublikowania. 

Uchwała
49. zjazdu krajowego 

towarzystwa naukowego organizacji  
i kierownictwa
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