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Zlecenia  reklam  i  ogłoszeń przyj-
muje redakcja i współpracujące agen-
cje.

Dla stałych klientów korzystne bo-
nifikaty.

PRENUMERATA

CZY PAMIĘTAJĄ PAŃSTWO
O PRENUMERACIE
„PRZEGLĄDU ORGANIZACJI”

Prenumerata w redakcji

Zamówienia przyjmujemy w dowolnym
terminie na dowolny okres, przy czym pre-
numeratę automatycznie przedłużamy.

Aby zamówić prenumeratę „Przeglądu”,
wystarczy uiścić odpowiednią opłatę na
konto: Redakcja „Przeglądu Organizacji”,
Bank Millennium SA, IV O/Warszawa nr
85 1160 2202 0000 0000 5515 9488.

Na odwrocie przekazu (na przelewie) pro-
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w cenę prenumeraty krajowej, jak i zagra-
nicznej.

Prenumerata w „RUCH” SA

Prenumerata krajowa:
Przez „RUCH” SA – wpłaty na prenu-

meratę przyjmują jednostki kolportażowe
„RUCH” SA właściwe dla miejsca zamiesz-
kania. Termin przyjmowania wpłat na pre-
numeratę krajową do 5 każdego miesią-
ca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty.

W internecie http://www.prenumera-
ta.ruch.com.pl

Prenumerata opłacana w złotówkach
ze zleceniem wysyłki za granicę:
Informacji o warunkach prenumeraty

i sposobie zamawiania udziela „RUCH” SA
Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, War-
szawa; telefony (022) 5328-816, (022) 5328-
819, (022) 5328-731; infolinia 0-800-1200-
29, wpłaty na konto w banku  PEKAO SA
IV O/Warszawa,

Nr 68124010531111000004430494
lub kasa Oddziału.

Dokonując  wpłaty  za  prenumeratę
w Banku czy też w Urzędzie Pocztowym
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Prenumerata opłacana w dewizach
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przelewem na nasze konto w banku
w USD – PEKAO SA IV O/W-wa

54124010531787000004430508
w EUR – PEKAO SA IV O/W-wa

46124010531978000004430511
po dokonaniu przelewu prosimy o przesła-
nie kserokopii polecenia przelewu z poda-
niem adresu i tytułu pod nr faksu +48 (22)
532-87-32.

Opłaty za prenumeratę można dokonać
również czekiem wystawionym na firmę
„RUCH SA OKDP” i przesłanym razem
z zamówieniem, listem poleconym na nasz
adres jak wyżej.

Informujemy, że klienci płacący z za-
granicy mogą też dokonać wpłaty na pre-
numeratę kartami kredytowymi VISA
i MASTERCARD w internecie
http://www.ruch.pol.pl
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Fot. Piotr Molski

,

Jaka jest historia naszych kontaktów z Chi-
nami?

Najwcześniej, bo już w XI w. pojawiły się w Polsce
brzoskwinie, rzepa i proso, które zapewne dotarły do
nas Bursztynowym Szlakiem z Południa, bo przecież
nie bezpośrednio z Chin. Drugie spotkanie z wytwo-
rami cywilizacji chińskiej okazało się dla nas bardziej
bolesne. W 1241 roku pod Legnicą wojska tatarskie
zaprezentowały kilka przejętych od Chińczyków środ-
ków bojowych, takich jak lotnie, łuk refleksyjny, par-
skające dymem latawce, strzemiona końskie oraz sza-
ble. Właśnie szable, które my w zasadzie przejęliśmy
dopiero od Turków, są najstarszym przykładem trans-
feru do Polski technologii pochodzącej z Chin. Trans-
fer ten zresztą odbywał się bardzo powoli, ponieważ
jeszcze pod Grunwaldem szable należały do rzadko-
ści. Posługiwanie się wielkimi i nieporęcznymi mie-
czami częściowo miało związek z tym, że do produkcji
cienkiej i wygiętej klingi trzeba było większych umie-
jętności metalurgicznych, a z drugiej strony ciężko-
zbrojnego rycerza trudno było pokonać „byle czym”,
a więc znaczenie miała masa narzędzia, a nie tylko
jego kształt i jakość użytej stali.

Kiedy – prawdopodobnie w XII w. – pierwszy raz
trafił do Polski jedwab, mówiono na niego kitaj lub
kataj. Oba określenia przejęliśmy od Turków. W XVII
wieku pojawiają się w Polsce pierwsze druki traktu-
jące o Chinach. W 1611 r. Roczny opis rzeczy chineń-
skich, a pięć lat później Nowiny, abo dzieje dwuletnie
chineńskie. Musiały zatem istnieć jakiegoś rodzaju
kontakty i wiedza, ale, jak to zwykle w tamtych cza-
sach, była to wiedza rzetelna raptem w kilku procen-
tach, a w większości składająca się z mitów, przeina-
czeń, zabobonów itp. Szlak morski był niebezpieczny,
a techniki żeglowania powodowały, że bardzo mało kto
wracał z takich wypraw, trwających ok. 6 miesięcy.
Europejczykom brakowało po prostu kilku kolejnych
chińskich wynalazków: kompasu, umiejętności okre-
ślania długości geograficznej, żagli pozwalających pły-
wać ostrymi wiatrami, technik przechowywania żyw-
ności, wiedzy o zasadach zdrowego żywienia, wresz-
cie – umiejętności budowy statków. Karawele, jakimi
pływali europejscy podróżnicy, a przede wszystkim
kupcy, były kilka razy mniejsze od statków, którymi
Chińczycy na sto lat przed Magellanem opłynęli całą
kulę ziemską, sporządzając z tej wyprawy bardzo do-
kładne mapy. Jedna z teorii głosi zresztą, że ich mapy,
prawdopodobnie w arabskich odpisach, trafiły do Eu-
ropy i stały się bezpośrednią przyczyną wypraw mor-
skich, których uprzednio nie podejmowano ze stra-
chu przed dosłownie pojmowanym „końcem świata”.

Pierwsza próba nawiązania oficjalnych stosunków
polsko-chińskich miała miejsce po innej bitwie – tym
razem przez nas wygranej. W 1683 r. Jan III Sobieski

wysłał cesarzowi Chin swój portret oraz list informują-
cy go o zwycięstwie nad Turkami. List dotarł i nawet
wzbudził pewne zainteresowanie na dworze cesarskim
– w każdym razie udzielono nań odpowiedzi. Na to So-
bieski wysłał drugi list, który już nie trafił do adresata,
gdyż ten w międzyczasie zmarł. Podróż do Chin drogą
lądową trwała wówczas do półtora roku w jedną stronę.

Skąd Sobieskiemu przyszło do głowy korespon-
dować z cesarzem Chin?

Polacy, w liczbie co najmniej kilkunastu, byli już
w XVII wieku obecni w Chinach, jako jezuici wysłani
tam przez państwo kościelne. Od nich właśnie dowie-
dział się nasz król, że Chiny w razie wojny są w stanie
wystawić armię liczącą 45 milionów żołnierzy! Była
to na owe czasy wielkość zupełnie niewyobrażalna, bo
w całej Europie żyło wówczas może 200 milionów lu-
dzi. Największe armie liczyły sobie 150 tys. ludzi (Na-
poleon, kiedy dwa wieki później szedł na Moskwę, zgro-
madził raptem półmilionową armię). Dla Sobieskiego
możliwość nawiązania sojuszu z kimś tak potężnym
była nie do pogardzenia, nawet jeśli powątpiewał w do-
kładność przekazu.

Dlaczego Chińczycy, pływając po całym świe-
cie, nie zapisali się w pamięci zbiorowej Euro-
pejczyków, ani też nie ma żadnych świadectw
na temat ich wizyt w Europie?

To jest dosyć ciekawe zagadnienie, a odpowiedź
może być dwojakiego rodzaju: albo byli na tyle dys-

Chińczycy trzymają się mocno
Rozmowa z prof. WALDEMAREM JANEM DZIAKIEM,
dyrektorem Centrum Studiów Azji Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN
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kretni, żeby się nie pokazywać, albo znali Europę do-
statecznie dobrze z przekazów, np. arabskich, żeby
nie musieć tu zaglądać. Dyskrecja jest niewątpliwie
ważną cechą chińskiego myślenia o dyplomacji i kon-
taktach z innymi narodami. Dlatego bardzo możliwe
jest, że na dworze podjęto decyzję, że do portów euro-
pejskich chińskie dżonki zawijać nie będą. Trzeba też
pamiętać, że do XVI w. żegluga europejska ogranicza-
ła się praktycznie do Morza Śródziemnego. Jeśli więc
chińska flota pokazała się w jakiejś wiosce rybackiej
Normandii, czy Anglii, to mogły się o tym nie zacho-
wać żadne wiarygodne świadectwa. Legend o smokach
morskich mamy dość dużo i nie można wykluczyć, że
np. jedna z nich jest opisem 200-metrowego chińskie-
go statku – opisem sporządzonym przez ludzi pływa-
jących kilkumetrowymi łodziami. A ponieważ wszyst-
kie chińskie zapiski o tych wyprawach zostały, zgod-
nie z wolą cesarza, utajnione lub zniszczone, nie ma
możliwości stwierdzenia, jak było naprawdę. Świadec-
twa bytności Chińczyków na innych kontynentach za-
chowały się głównie tam, gdzie cywilizacja rozwijała
się nieco mniej intensywnie niż w Europie. Jakkol-
wiek było z tymi wyprawami – nie ulega wątpliwości,
że Chińczycy, zamiast ogłosić światu swe wielkie od-
krycia, pogrążyli się wówczas w jeszcze ściślejszej niż
poprzednio izolacji i to na prawie 600 lat.

A inne wynalazki?

Poza powszechnie znanymi oraz wymienionymi na
początku: papier toaletowy, sedes, lody, makaron, pa-
rasol, piwo, wialnia, siewnik, bojery, grodzie wodosz-
czelne w drewnianych okrętach, rakiety, system eg-
zaminów urzędniczych i uczelnianych, przeróbka ropy
naftowej – wszystko to przynajmniej 1200 lat przed
Europą.  Do tego jeszcze: odkrycie wiatrów słonecz-
nych, trajektorii komet (dzięki umiejętności budowy
obserwatoriów astronomicznych), produkcja stali i że-
liwa, korba ręczna, technika głębokich wierceń, wy-
dobycie gazu ziemnego, pompa łańcuchowa, most wi-
szący, technika wydobywania zatopionych przedmio-
tów z dna rzeki, tapety, teczka, kołowrotek wędkar-
ski, zapałki, szachy, zegar mechaniczny, karty do gry,
papierowe pieniądze, sejsmograf, spadochron, balon
z gorącym powietrzem, śmigło, łódź z kołem łopatko-
wym, kusza... Wystarczy?

Wystarczy. Kiedy Chińczycy zaczęli się intere-
sować Europą?

Chińczycy zawsze mieli przekonanie, że górują cy-
wilizacyjnie nad resztą świata i aż do czasów rewolu-
cji przemysłowej w Europie, przekonanie to było cał-
kowicie słuszne. W związku z tym nie interesowali
się szczególnie światem leżącym na peryferiach. Jeśli
rzeczywiście w 1421 roku opłynęli świat i sporządzili
z tej wyprawy dokładne mapy, to nie dla poznania in-
nych ludów, ani rozprzestrzeniania swojej cywiliza-
cji, tylko w celach poznawczych. Cesarz kazał opisać
świat zewnętrzny, więc go opisali. Potem kolejny ce-
sarz kazał spalić statki i zapiski z podróży – więc spa-
lili. Bez żalu, jak sądzę.

Przekonanie o własnej wyższości, które towarzy-
szyło całemu rozwojowi cywilizacji chińskiej, ukształ-

towało mentalność, jakiej my w Europie nie jesteśmy
w stanie pojąć. Ani nie byli ciekawi świata, ani nie
chcieli dzielić się swoimi osiągnięciami. Do XVIII wie-
ku nauczanie obcokrajowców języka chińskiego było
karane śmiercią. Jeszcze w XIX w. dyplomaci euro-
pejscy wożeni byli po Pekinie w szczelnie zasłoniętych
lektykach.

Zainteresowanie Europą było takie samo, jak
Afryką czy wyspami Polinezji – cudzoziemców nazy-
wano na trzy sposoby: Zamorski Diabeł, Długonosy
lub Skórzany But, a wszystkie one znaczyły to samo:
barbarzyńca. Nam się może wydawać, że XVIII-wiecz-
na Europa to przecież byt polityczny nieporównanie
ważniejszy niż ówczesne Indie, czy Afryka. Chińczycy
nie mieli takich przesądów – świat zewnętrzny był dla
nich jednolicie nieciekawy i dziki. To stało się na ko-
niec przyczyną ich (chwilowego, jak się okazuje) upad-
ku. Czas rewolucji przemysłowej Chiny przespały,
tkwiąc w swoim słodkim izolacjonizmie. Obudziły się
naprawdę dopiero pod koniec XX wieku. Tu warto
wspomnieć Napoleona, który mówił, że „tego olbrzy-
ma nie należy budzić, bo jak się obudzi, wstrząśnie
światem”.

Cywilizacja europejska zbudowana jest na ta-
kich pojęciach, jak wolność, indywidualizm, de-
mokracja, prawa człowieka. Co te pojęcia zna-
czą w Chinach?

Znaczą niewiele, a jeśli już, to nie mają wcale po-
zytywnej konotacji. Po pierwsze dlatego, że są to po-
jęcia obce, czyli barbarzyńskie („wolność” np. w języ-
ku chińskim nie występuje jako jedno słowo, trzeba ją
opisywać używając kilku słów, a po tym zabiegu na-
dal jest to pojęcie mocno niejednoznaczne i wątpliwe).
Po drugie – ważniejsze – żadne z nich nie należy do
siatki pojęciowej chińskiej filozofii, wywodzącej się od
Konfucjusza. Europa (Zachód) opiera się na warto-
ściach greckich i judeochrześcijańskich. Chiny mają
całkowicie odmienną tradycję filozoficzną. Jej zasad-
niczym elementem jest kolektyw. Dlatego tak łatwo
zagnieździł się tam komunizm, który był po prostu
ideologią pozwalającą łatwo skupić władzę w jednych
rękach, co zawsze było istotą cesarstwa. Człowiek
w Chinach nie liczy się jako jednostka, tylko jako czło-
nek kolektywu, zespołu, rodziny, partii, armii, naro-
du. Cesarz Zjednoczenia, zwany też Żółtym Cesarzem,
Cesarzem Dziesięciu Tysięcy Pokoleń lub po prostu
Ci Szu Huan Ti, był ojcem narodu. Podobnie jak Kim
Ir Sen, Ho Szi Minh i Mao Tse Tung, a także Lee
Quan Yu albo Czang Kai Szek. To jest zupełnie co
innego niż kult jednostki w wydaniu rosyjskim czy
polskim. Tam pojęcie ojca niesie ze sobą treści, z któ-
rych my rozumiemy mniej więcej tyle, ile Chińczycy
z naszej wolności, demokracji i praw człowieka. Glo-
ryfikacja państwa, budowanego jako wielki zakład edu-
kacyjno-wychowawczy, wynika stąd, że drogą do do-
skonałości nie jest rozwój indywidualnych cech jed-
nostki, tylko służba państwowa. Urzędnik państwo-
wy, jako ideał człowieka – dla nas jest to nie do pomy-
ślenia, a tam to jest prawdziwa droga cnoty. Jeśli
w miejsce państwa podstawimy partię, dostaniemy
chińską wersję stalinizmu, czyli maoizm. Ot i cała
sztuczka.
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Konfucjusz jest nazywany „nauczycielem tysiąca
pokoleń”. Te pokolenia uczone były, że najważniejsze
jest przestrzeganie miejsca w hierarchii społecznej. Nie
ma człowieka, obywatela, jednostki – jest cesarz,
urzędnik, żołnierz, poddany, chłop. Role społeczne
wyczerpująco opisują zestaw cech, które odróżniają lu-
dzi. Ideałem jest dokładne wpisywanie się we wzorzec.
Dziś to może być profesor, jutro robotnik rolny – waż-
ne, żeby w każdej z ról zachowywać się zgodnie z ocze-
kiwaniami kolektywu. Bunt nie ma żadnych pozytyw-
nych konotacji, ani żadnego sensu, skoro ideałem jest
mrowisko, armia lub maszyna parowa – jeśli chcieli-
byśmy poszukiwać analogii w naszym obszarze wy-
obraźni.

A równouprawnienie?

Rola kobiety w społeczeństwie chińskim jest naj-
niższa z możliwych. W pismach Konfucjusza nie wy-
stępuje ona ani razu, w żadnej z ról społecznych. Do
dziś dziewczynka, to tylko kłopot, bo pójdzie z domu,
bo nie zajmie się ojcem. Przy obowiązującym modelu
rodziny 2+1 skutek jest taki, że dziś połowę objętości
lokalnych gazet w Chinach zajmują ogłoszenia męż-
czyzn poszukujących żony.

Czy przy takiej odmienności możliwa jest po-
kojowa symbioza Chin z resztą świata?

To znowu jest pytanie, które co innego znaczy na
Zachodzie, a co innego w Chinach. A w efekcie odpo-
wiedzi będą inne, zależnie od tego, kto ich udziela.
Dla nas istotna jest perspektywa roku – może czte-
rech lat. Dla Chin ważne jest, co będzie za lat 44.
Wówczas, w roku 2049 przypada bowiem 100. roczni-
ca powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Wówczas
Chiny mają zamiar być drugą globalną potęgą świata.
Nikt o tym nie mówi, nigdzie tego nie przeczytamy,
ale jest to jasne jak słońce na niebie. Świat może oka-
zać się dla Chin zbyt ciasny, zwłaszcza, gdyby miały
dzielić się z pierwszą potęgą, czyli USA. Co gorsza,
Chiny są państwem autorytarnym (już nie totalitar-
nym, ale nadal bardzo dalekim od demokracji). Mimo
że są organizmem niewiarygodnie wielkim – są do-
skonale sterowne. Chińskiego kierownictwa nie ogra-
niczają wybory, kadencje, badania opinii publicznej,
prawa obywatelskie czy inne „dyrdymały”, które krę-
pują ręce zachodnich demokracji.

Czy patrząc z chińskiej perspektywy grozi nam
wojna – niekoniecznie. Raczej będziemy mieli do czy-
nienia z postępującym demonstrowaniem siły, nie
tylko militarnej. Jeśli te demonstracje spotkają się
z kontrdemonstracjami i jednocześnie obu stronom
uda się nie popełnić jakichś głupich błędów, to zapew-
ne w końcu ustali się jakiś model równowagi. Na pew-
no jednak Chiny nie powściągną swoich apetytów do-
tyczących ich pozycji w świecie z tego względu, żeby
nam nie robić przykrości. Wydatki na zbrojenia w Chi-
nach oceniane są na 50 do 80 mld dolarów. Rozrzut
wynika stąd, że nie ma wiarygodnych oficjalnych da-
nych, ani np. cywilnego nadzoru nad armią. Wzrost
gospodarczy został skorygowany z 9,9% na 16,8%.
Równocześnie Chiny wyprzedziły Włochy i już dziś są
szóstą gospodarką świata. Takie fakty powodują, że

Chiny coraz pewniej zachowują się na arenie między-
narodowej.

Fundamentalna różnica w pojmowaniu świata mię-
dzy Chinami a Zachodem polega na tym, że Chińczy-
cy – ponieważ nie przeszli przez fazę normalnego ka-
pitalizmu – uważają politykę za grę o sumie zerowej.
Do listy pojęć nie darzonych sentymentem w Chinach
– inaczej niż na Zachodzie – można więc dopisać kom-
promis. Oni mogą poczekać na połączenie Tajwanu
z macierzą bardzo długo, bo są przekonani, że w koń-
cu dopną swego. W tej sprawie nie może być żadnego
kompromisu, choć warunki zjednoczenia mogą być
rozmaite – elastyczność jest im znana bardzo dobrze.
Może Amerykanie nie będą jednak skłonni umierać
za Taipei (sprawdzimy to organizując co jakiś czas ma-
newry wokół wyspy), a może nastąpi pełna konwer-
gencja gospodarcza, a może na Tajwanie zwyciężą sen-
tymenty, kiedy komunizm przestanie tak groźnie wy-
glądać? Polska mocno związała się ze Stanami Zjed-
noczonymi – Chińczycy to odbierają jako porażkę. Na
Ukrainie wygrała „zachodnia” demokracja, Gruzja
wybiera się do NATO, Bush jedzie do Mongolii, gdzie
mają się odbywać mongolsko-amerykańskie manew-
ry wojskowe – tak samo. Dlaczego Chińczycy popie-
rają Łukaszenkę, Fidela, najbardziej krwawe reżimy
w Afryce, czy program atomowy Iranu? – bo w wy-
miarze geopolitycznym to są pola rywalizacji z USA.
Dlatego sprzeciwiają się każdej inicjatywie, która
wzmacniałaby pozycję Zachodu. Dlatego zawsze po-
pierają Francję przeciwko USA i Rosję przeciwko Za-
chodowi (choć Rosji nie szanują, uważając, że skoro
dała się zepchnąć do roli mocarstwa regionalnego, to
nie jest dla nich poważnym partnerem). Chiny mo-
głyby w ciągu tygodnia zlikwidować problem Korei
Północnej, ale tego nie zrobią, bo niedemokratyczne-
mu państwu liczącemu 1,3 mld mieszkańców tych kil-
ka(dziesiąt) północnokoreańskich rakiet nie może zro-
bić krzywdy. Dla Stanów Zjednoczonych jest to jed-
nak poważny problem. W interesie Chin nie leży roz-
wiązanie tego problemu, tylko jego r o z w i ą z y w a -
n i e. Im dłużej, tym lepiej.

Realnym, politologicznym problemem, jaki dziś już
rysuje się w Chinach i może mieć poważne międzyna-
rodowe konsekwencje, jest kryzys legitimizacyjny wła-
dzy. Boskie przymioty cesarzy zastąpione zostały
marksistowskimi formułkami o władzy ludu. Dziś nikt
w Chinach nie czyta Marksa, ani Mao, a legitymacją
dla władzy jest wzrost gospodarczy i awans cywiliza-
cyjny. Ale, jak dobrze wiadomo, rewolucje wybuchają,
kiedy jest coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Władza tra-
cąca grunt pod nogami, może więc odwołać się do haseł
nacjonalistycznych i militarystycznych. Już dziś Chi-
ny definiują swój interes narodowy na sposób nacjo-
nalistyczny. Legitymacji demokratycznej raczej szu-
kać nie będą, bo ani władza, ani społeczeństwo nie
wie, co by to w praktyce mogło znaczyć. Ale rewolu-
cja demokratyczna w Chinach jest mało prawdopodob-
na również z innego powodu – znowu trudnego do zro-
zumienia, zwłaszcza w Polsce. Otóż Chińczycy nie
znają też pojęcia solidarności. Struktura społeczna jest
pionowa: są przełożeni i podwładni. Członkowie ro-
dziny, partii, kolektywu, załogi – zawsze podlegający
kierownictwu, które – co do zasady – ma rację. Nie
ma kategorii współobywateli. Regionalizmy są tak sil-
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ne, że ewentualne zamieszki na północy nic nie ob-
chodzą mieszkańców południa – to są ich sprawy, nie
nasze.

Na razie Chinom wystarcza prężenie muskułów na
arenie międzynarodowej, wyprawy w kosmos, olim-
piada itd. Czy to wystarczy na następne dekady – nie
podejmę się prorokować. Wiem tylko, że jeśli mówią,
że chcą świata wielobiegunowego, to znaczy, że nie
chcą jednobiegunowego, z jednym supermocarstwem
– USA. Naprawdę jednak dążą do świata dwubiegu-
nowego, w którym będą tylko dwie liczące się potęgi.
A wszystko po to, żeby z czasem stać się największą
i jedyną potęgą gospodarczo-polityczno-militarną. Tak
jak było zawsze w historii Chin. Z niewielką przerwą
na ostatnie kilkaset lat. Czung kuo nadal znaczy Pań-
stwo Środka.

Jak długo chińska gospodarka może się rozwi-
jać w tempie 10% rocznie?

Od dwudziestu lat słyszę prognozy, że już-już, za-
raz się to wszystko wywali i skończy wielkim świato-
wym kryzysem. I rok w rok dostajemy coraz bardziej
wiarygodne dane wskazujące, że jeszcze nie teraz. Wia-
rygodność danych statystycznych dotyczących Chin to
nie jest tylko kwestia propagandy i kontroli informa-
cji. Oprócz obu tych czynników występuje jeszcze co
najmniej jeden: nieoznaczoność. W Chinach jest np.
od 20 do 100 mln bezrobotnych; zależy jak ich liczyć.
Są bezrobotni długotrwali, okresowi, częściowi, z wła-
snej winy, bez szans na znalezienie pracy itp.

Chińska gospodarka ma w sobie tak wielkie rezer-
wy siły roboczej (średnio w cenie 0,40 USD za godzi-
nę, 5 razy taniej niż w Polsce, 14 razy taniej niż we
Francji), tak wiele ziemi (a jeszcze Syberia czeka, bo
Rosjanie wymierają), tak ogromne zasoby naturalne,

że właściwie może się rozwijać jeszcze szybciej przez
kolejne dwadzieścia lat. Prognozowanie czegokolwiek
w takiej perspektywie nazywa się u nas wróżeniem
z fusów. Ograniczenia wzrostu mają raczej charakter
zewnętrzny. Gdyby każdy Chińczyk chciał jeść tyle
ryb, ile przeciętny Japończyk, cała flota rybacka świata
musiałaby łowić ryby tylko dla Chin. Dziś wymiana
handlowa między USA i Chinami to jest 250 mld do-
larów. Z tego chiński eksport do USA stanowi 200 mld
dolarów. Chiny produkują dziś 330 mln ton stali (Pol-
ska 8 mln ton). Chiny zużywają miliard ton węgla (Pol-
ska produkuje 110 mln ton). Jeszcze w 1994 r. Chiny
były samowystarczalne, jeśli chodzi o ropę naftową.
W tym roku sprowadzą 120 mln ton ropy, w 2020 r. –
250 mln ton, a w 2049 – 450 mln ton. Rząd chiński
prognozuje, że w 2025 r. nasycenie samochodami oso-
bowymi w Chinach będzie takie, jak dziś w Europie.
Zapomnijmy o Protokole z Kioto i tym, kto go podpi-
sał, a kto nie – skala zagrożeń ekologicznych, związa-
nych z rozwojem samych tylko Chin do poziomu bied-
niejszych krajów europejskich, jest zupełnie niewy-
obrażalna.

Kapitalizm jest być może w stanie rozwiązać nie-
które z tych problemów, podobnie jak rozwiązywał je
do tej pory. Z dwoma zastrzeżeniami. Nigdy dotąd
wzrost gospodarczy tak wielkiego obszaru ekonomicz-
nego i tak wielkiej masy ludzi nie odbywał się tak
szybko. I zastrzeżenie nr 2: na południe od Himala-
jów mamy przeszło miliard Hindusów. Do roku 2049
będzie ich prawdopodobnie 1,8 mld, a Chińczyków 1,5
mld. Jak sobie świat poradzi z tym problemem – to
już zapewne nie będzie moje zmartwienie.

Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński

Referat prof. Jana Jeżaka pt. New Stan-

dards in Corporate Governance Practices –

Process of Implementation in a Developing

Country Conditions (case of Poland) wy-

głoszony na 22. konferencji stowarzyszenia

EAMSA (Euro-Asia Management Studies

Association), która odbyła się w Europej-

skim Uniwersytecie Viadrina we Frankfur-

cie nad Odrą w dniach 8–10 grudnia 2005 r.,

został wyróżniony przez międzynarodowe

jury stowarzyszenia EAMSA oraz przez bry-

tyjskie Wydawnictwo Palgrave Macmillan

nagrodą The Best Paper Award for 2005

i będzie opublikowany w całości przez ww.

wydawnictwo.

Stowarzyszenie EAMSA powstało 25 lat

temu z inicjatywy profesorów zarządzania

w Niemczech i Japonii, a obecnie skupia

przedstawicieli nauk o zarządzaniu wszyst-

kich krajów Europy Zachodniej oraz Azji

i Australii. Referaty zgłaszane na konferen-

cje EAMSA są poddawane procesowi selek-

cji i kwalifikowania do wygłoszenia jako

competitive paper lub odrzucane. W tym

roku zakwalifikowano do wygłoszenia 28

referatów.
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30 czerwca 2005 r. Ministerstwo Skarbu Państwa
podpisało umowę sprzedaży 19,90 proc. akcji FSO SA
(uprawniających do 84,31% głosów na WZA) ukraiń-
skiej firmie Awto-ZAZ. Po uzyskaniu zgody Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 11 paź-
dziernika 2005 r. inwestor przejął akcje FSO. Pozo-
stałe akcje żerańskiej spółki należą w większości do
koreańskiego koncernu Daewoo, który zrezygnował
z kontroli operacyjnej nad FSO. Kupujący zobowiązał
się w umowie oraz 5-letnim planie inwestycyjnym do
zapewnienia kontynuacji działalności fabryki, zwięk-
szenia produkcji oraz zapewnienia praw do nowego
modelu samochodu, którego produkcja ma rozpocząć
się w 2006 r.

Podpisanie umowy z ukraińską spółką Awto-ZAZ
oznacza przede wszystkim uniknięcie upadłości FSO,
utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym pozio-
mie – 2,2 tys. osób, zapewnienie zakładowi ciągłości
i rozwoju produkcji oraz możliwości eksportu. Ukra-
iński inwestor odbiera ok. 90% samochodów produ-
kowanych w FSO, od 2003 roku finansuje zakup pod-
zespołów do produkcji samochodów. Jeszcze przed za-
warciem umowy Awto-ZAZ skupił również większą
część długów fabryki, w tym zabezpieczone na klu-
czowym majątku firmy.

Ukraiński Awto-ZAZ wykupuje FSO i w dodatku
jest jedynym zainteresowanym partnerem do rozmów?
Jak do tego mogło dojść? FSO jeszcze w połowie lat
90. zatrudniała 20 tys. pracowników, a powszechna
opinia głosiła, że jest to perła polskiego przemysłu.
O zakup fabryki zabiegali wszyscy więksi gracze prze-
mysłu motoryzacyjnego. Prawdziwa tragedia FSO
rozpoczęła się w 2000 r., w związku z bankructwem
ówczesnego inwestora – Daewoo Motor. W 1999 r.
żerańską fabrykę opuściło ponad 204 tys. nowych sa-
mochodów, rok później tylko 94,5 tys., w 2003 roku
niespełna 34 tys. aut. Równocześnie trwały intensyw-
ne poszukiwania inwestora

Zdaniem autorów obecna sytuacja FSO jest pośred-
nio skutkiem negocjacji, jakie odbywały się w prze-
szłości, a konkretnie dziesięć lat temu pomiędzy Da-
ewoo a stroną polską.

Fabryka Samochodów Osobowych miała w swojej
historii kilkunastu potencjalnych partnerów, m.in. Re-
nault, Daihatsu, Fiata, Volkswagena, Citroena, Ge-
neral Motors, Hyundaia, Rovera. Za każdym razem
coś jednak przeszkadzało w finalizacji rozmów. Da-
ewoo był siedemnastym partnerem, z którym nego-
cjowała żerańska fabryka.

Strategia i interesy Daewoo

połowie lat 90. ub. wieku Daewoo była
czwartą co do wielkości grupą przemysłową
w Korei Południowej, konglomeratem prowa-

dzącym działalność w wielu branżach i w ponad 100
krajach świata. Celem realizowanej od 1994 roku stra-
tegii było zwiększenie sprzedaży z 57 mld do 200 mld
USD w roku 2000.

Strategia firmy opierała się na ekspansji na rynki
państw rozwijających się. Daewoo Motor – część kon-
cernu wytwarzająca samochody – był trzecim produ-
centem samochodów w Korei. Celem strategicznym
było wejście do pierwszej dziesiątki producentów sa-
mochodowych na świecie w 2000 roku, dzięki wzro-
stowi produkcji z 0,5 mln do 2,2 mln samochodów.
Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie mia-
ła stać się  największą europejską fabryką koncernu.
Daewoo Motor prowadził inwestycje w Indiach, Ru-
munii,  Czechach, Uzbekistanie, Wietnamie, Iranie
i na Filipinach. Łączne inwestycje w zakładach samo-
chodowych w latach 1995–2000 miały wynieść 11 mld
dolarów.

Analizy branżowe wskazywały, że sprzedaż samo-
chodów w Europie Wschodniej będzie rosnąć o 10%
rocznie. Planowana produkcja samochodów w fabry-
kach krajów wschodnioeuropejskich miała osiągnąć
w roku 2000 poziom 745 tys. rocznie: 270 tys. samo-
chodów w Polsce, po 200 tys. w Rumunii i Kazachsta-
nie oraz 75 tys. w Czechach. Oprócz Europy Wschod-
niej planowano produkcję 60 tys. samochodów rocz-
nie w Indiach, 50 tys. – w Iranie, po 20 tys. w Indo-
nezji i Filipinach, 10 tys. w Wietnamie i 2,5 tys.
w Chinach.

Problemy i słabości

W latach 1990–1994 Daewoo Motor odnotowało
straty w wysokości 460,5 mln USD. W roku 1992 Dae-
woo i General Motors – dotychczasowi partnerzy –
zdecydowali o rozdzieleniu swych operacji. Strate-
gie partnerów nie dawały się już pogodzić. GM chciał,
by wspólna firma z Daewoo (przy udziałach 50:50)
była zakładem produkcyjnym wplecionym w świato-
wą sieć amerykańskiego koncernu, podczas gdy pre-
zes Daewoo chciał prowadzić zdecydowaną ekspansję
w różnych krajach. W podpisanej umowie najdotkliw-
sza była klauzula zabraniająca Daewoo eksportu do
Europy i wejścia na rynek amerykański.

Negocjacje Daewoo-FSO
Z perspektywy dziesięciolecia

Nikołaj Kirov, Robert A. Rządca

,
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Koreańczycy liczyli na częściowe przejęcie segmen-
tu rynku należącego do firm japońskich. Przemawia-
ły za tym niższe koszty, ale samochody Daewoo były
nieco za drogie i nie sprawdzone w Europie. Więk-
szość modeli produkowano przy wykorzystaniu prze-
starzałych już amerykańskich i japońskich technolo-
gii. Fachowcy z branży twierdzili, że jakość produko-
wanych przez Daewoo samochodów dorównywała ja-
kości aut japońskich sprzed 15 lat. Wskazywali na to,
że niezależnie od wysiłków niemieckich inżynierów
i specjalistów od stylistyki (cel: 7 nowych modeli do
2000 roku) rozwój własnych modeli wymaga czasu,
podobnie jak podniesienie poziomu jakości. Daewoo
dopiero tworzyło sieć zbytu na rynku zachodnioeuro-
pejskim. Specjaliści wskazywali również na  możliwe
kłopoty finansowe koncernu. Osobnym problemem
byli koreańscy menedżerowie, którzy nie respektowali
lokalnych zwyczajów i zrażali do siebie menedżerów
oraz pracowników firm poza Koreą.

Cele związane z zakupem FSO dotyczyły:
� wejścia na rynek europejski dzięki produkcji w Eu-
ropie Środkowej,
� zrewanżowania się dawnemu partnerowi, a teraz
rywalowi – General Motors – za próbę podporządko-
wania Daewoo Motor oraz za ograniczenie możliwo-
ści ekspansji na rynkach światowych,
� uzyskania dostępu do wielkiej sieci dystrybucyjnej
niedawnego monopolisty,
� obniżenia kosztów produkcji (płace w Korei były
dwukrotnie większe od polskich).

Alternatywa negocjacji (BATNA)1)

Alternatywą w stosunku do zakupu FSO byłoby
wybudowanie w Polsce od podstaw nowej fabryki
(green field). Koreańczycy zamówili feasibility study
zawierające ocenę możliwości takiej inwestycji na Ślą-
sku. Jednak jej realizacja zależała od zgody rządu,
a w przypadku fiaska rozmów na temat FSO taka zgo-
da byłaby bardzo trudna do osiągnięcia. Kolejna moż-
liwość to inwestycja w którymś z krajów sąsiednich –
zapewne na Słowacji. Ryzyko takiej inwestycji było
jednak większe niż w Polsce. Można powiedzieć, że
BATNA Daewoo w połowie 1995 roku była więc bar-
dzo słaba.

Sytuacja i przygotowania strony polskiej2)

ilne strony (atrakcyjność) FSO:
� szybki wzrost rynku w Europie Środkowej
(12% rocznie w stosunku do nieco ponad 2%

na zachodzie kontynentu),
� dominująca pozycja na polskim rynku – 38% udzia-
łu w rynku,
� bariery celne chroniące rynek przed importem,
� stosunkowo tania i wykwalifikowana siła robocza,
� stowarzyszenie z Unią Europejską, istnienie regio-
nalnego bloku (CEFTA) – możliwości eksportu samo-
chodów produkowanych w Polsce do Europy,
� niewielkie ryzyko inwestycyjne,
� znaczące zachęty ze strony władz.

Interesy  FSO (firmy):
� dofinansowanie produkcji,
� uzyskanie dostępu do nowych technologii,
� spłata zadłużenia.

Interesy dyrekcji FSO:
� zachowanie jak największej liczby spośród 20 tys.
miejsc pracy,
� sukces osobisty dyrektora naczelnego, dający moż-
liwość dalszego zatrudnienia „na wysokim stanowi-
sku”.

Interesy rady pracowniczej i związków za-
wodowych:
� zachowanie 20 tys. miejsc pracy,
� wzrost płac w długim okresie: cel – ponad 30%
wzrost płac w okresie pięcioletnim,
� uzyskanie jak największego udziału w spółce dla
pracowników (rada pracownicza żądała 30% udziałów
dla załogi),
� zachowanie pozycji i wpływu na przedsiębiorstwo
(stąd upór przy koncepcji spółki pracowniczej).

Interesy rządu:
� stymulacja innych zagranicznych inwestorów,
� ożywienie gospodarcze w Polsce,
� uzyskanie dobrej ceny – obrona przed ewentual-
nym zarzutem „rozdawnictwa majątku państwo-
wego”,
� spłata długów fabryki,
� uzyskanie zamówień dla polskiego przemysłu
związanego z motoryzacją,
� osiągnięcie sukcesu politycznego i prestiżowego
(wreszcie inwestor dla FSO),
� przekształcenie FSO w jednoosobową spółkę skar-
bu państwa przed rozpoczęciem rozmów, aby to spół-
ka mogła prowadzić negocjacje (cel Ministerstwa Prze-
kształceń Własnościowych).

Według przedstawiciela dyrekcji FSO, zespół ne-
gocjacyjny powołany przez ministra nie przygotowy-
wał się wspólnie. Jak stwierdził jeden z responden-
tów: „Każdy członek dostawał materiały, a to, co z ni-
mi robił – to była jego sprawa”.

Nasze badania wykazały, że nie dokonano szcze-
gółowej analizy strategii europejskiej Daewoo. Stwier-
dzono jedynie, że koncern jest zainteresowany nie tyle
dużym rynkiem lokalnym, lecz umowami Polski
z Unią Europejską i możliwościami eksportu samo-
chodów produkowanych w Polsce do Europy Zachod-
niej. Fakt ten nie był jednak brany pod uwagę pod-
czas rozmów; dla negocjatorów liczyły się bowiem in-
westycje i produkcja samochodów w Polsce, nie inte-
resowano się gdzie i jak Daewoo będzie je sprzeda-
wać. Jak to określił jeden z negocjatorów: „To jest ich
problem!”

Polska strona określiła swój cel strategiczny: „prze-
trwanie fabryki po 2000 roku, gdy zostaną zniesione
bariery celne z Unią Europejską”.

Pierwszy projekt umowy przedstawił koncern Da-
ewoo. Na jego podstawie firma doradcza BM&F two-
rzyła listę kwestii negocjacyjnych i wysyłała je do kon-
sultantów prawnych, którzy pisali projekt umowy.
Projekt ten wysyłano do wszystkich zainteresowanych
resortów i każdy z nich zgłaszał swoje zastrzeżenia.
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FSO miała poważne zaległości w przygotowaniu
transakcji. Firma konsultingowa, której zlecono przy-
gotowanie prywatyzacji, rozpoczęła prace nad wyceną
majątku i analizą ekonomiczno-finansową dopiero pod
koniec sierpnia 1995 roku. Oznacza to, że FSO nie
zrobiła pierwszego kroku ku prywatyzacji, która jest
warunkiem wchodzenia w układy z zagranicznym
partnerem. Tymczasem Daewoo dysponowało własny-
mi analizami już pod koniec lipca 1995 roku. FSO nie
była wyceniana pod negocjacje z Daewoo, lecz według
standardów MPiH. Zastosowano metody: dochodową,
wartości księgowej, wskaźnikową (w porównaniu do
branży na świecie).

O ile długotrwałe, wstępne rokowania z GM owia-
ne były tajemnicą – już po podpisaniu listu intencyj-
nego niewiele informacji udawało się uzyskać od sze-
fów FSO, to zapowiedź transakcji z Daewoo została
nagłośniona wręcz niebywale i to z podaniem wielu
szczegółów. Dla czytelników gazet taktyka zaangażo-
wania się przez polską stronę była oczywista.

Pakt socjalny

Gdyby wynik negocjacji został uznany przez pra-
cowników za niekorzystny, rząd obawiał się, że w War-
szawie dojdzie do rozruchów wywołanych przez 20 tys.
zatrudnionych w FSO. Wynikiem tych obaw były sy-
gnały wysyłane od kierownictwa FSO do związków
zawodowych, że będą same negocjować z Daewoo pakt
socjalny, więc byłoby dobrze, gdyby się do tych nego-
cjacji przygotowały. Zbiegło się to z przygotowaniami
zakładowego układu zbiorowego pracy. W tym celu
każdy ze związków zawodowych (Solidarność, Zwią-
zek Zawodowy Pracowników FSO, Związek Zawodo-
wy Inżynierów i Techników, Solidarność’80) wysunął
jednego koordynatora, który wybrał 2–3 osoby do po-
mocy. W rezultacie  powstał 12-osobowy zespół, który
zastanawiał się, co należy włączyć do układu zbioro-
wego. Spisano zasadnicze sprawy, wykorzystując wie-
dzę związków zawodowych z Fabryki Samochodów
w Lublinie. Następnie podzielono zespół na 6 dwu-
osobowych grup. Każda z nich pracowała nad oddziel-
nym blokiem tematycznym (stosunki pracy, szkole-
nie, zasady wynagradzania, sprawy socjalne – pakiet
socjalny, BHP, wzajemne zobowiązania stron układu).
Prace zostały przyspieszone tak, aby układ został pod-
pisany przed sfinalizowaniem umowy między FSO
a Daewoo. 18 października 1995 r. podpisano z dy-
rekcją FSO zakładowy układ zbiorowy pracy.

Negocjacje z Daewoo prowadził jeden zespół, wy-
chodzący zawsze z jednolitym, uzgodnionym stanowi-
skiem.

Kalendarium negocjacji z Daewoo
i warunki umowy

zerwiec 1995 r. – Ministerstwo Przemysłu
i Handlu (MPiH) odrzuca możliwość prze-
kształcenia FSO w spółkę pracowniczą, cze-

go chce załoga.
Seria poufnych spotkań dyrekcji FSO oraz przed-

stawicieli Daewoo.
Wyjazd polskiej delegacji do Korei i podpisanie li-

stu intencyjnego z Daewoo.

Czerwiec–lipiec 1995 r. – na zaproszenie dyrek-
cji FSO pobyt 40-osobowej delegacji specjalistów
z Daewoo, którzy zapoznawali  się i oceniali  FSO oraz
jej filie.

16 sierpnia 1995 r. – podpisanie listu intencyj-
nego przez  MPiH, FSO i Daewoo w sprawie prywaty-
zacji FSO. Koreańczycy oświadczają, że warunkiem
powodzenia inwestycji jest przygotowanie do końca
października 1995 r. wszystkich szczegółów kontrak-
tu. Jednocześnie wykluczają możliwość zwolnień w za-
kładzie, co proponowali inni inwestorzy. MPiH oświad-
cza, że Daewoo będzie mogło liczyć na ulgi inwesty-
cyjne w podatku dochodowym, na zwolnienia celne,
zwłaszcza na podzespoły do montażu samochodów
osobowych.

17 sierpnia 1995 r. – dyrektor niemieckiego od-
działu General Motors David Herman zapowiada, że
jego koncern nie rezygnuje z FSO; jest zainteresowa-
ny przejęciem pakietu kontrolnego udziałów w FSO
i przeprowadzeniem restrukturyzacji. GM miałby za-
gwarantować zatrudnienie w FSO na podobnym,
jak dziś, poziomie przez dłuższy czas. Oświadcza, że
w FSO można by produkować rocznie 100 tys. szt.
rocznie jednego z bieżących modeli Opla. Herman ogła-
sza, że propozycja GM jest korzystniejsza od koreań-
skiej, ponieważ GM proponuje produkcję samochodu
dużo nowocześniejszego niż Daewoo i włączy FSO do
europejskiej sieci GM. Roczna produkcja wynosiłaby
200 tys. samochodów.

30 sierpnia 1995 r. – powstanie międzyresorto-
wego zespołu negocjacyjnego na czele z wiceministrem
MPiH Tadeuszem Soroką. W skład zespołu wchodzą:
przedstawiciele MPiH, Ministerstwa Współpracy Go-
spodarczej z Zagranicą, Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych, Ministerstwa Finansów, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Antymono-
polowego w randze podsekretarzy stanu. W składzie
zespołu są również przedstawiciele firm doradczych,
którzy wcześniej negocjowali z General Motors oraz
z Daewoo w Fabryce Samochodów w Lublinie. W ra-
mach zespołu negocjacyjnego powołano grupę kontak-
tową, która miała pełnomocnictwa do negocjowania
każdych warunków, jednak ich przyjęcie odbywało się
za akceptacją rządowego zespołu międzyresortowego.

18 października 1995 r. – podpisanie zakłado-
wego układu zbiorowego pracy pomiędzy dyrekcją FSO
a działającymi w przedsiębiorstwie związkami zawo-
dowymi.

Układ  jest podstawą negocjacji pakietu socjalnego
z Daewoo, przy czym te negocjacje toczą się niezależ-
nie i odrębnie od negocjacji z przedstawicielami skar-
bu państwa.

26 października 1995 r. – zakończenie negocja-
cji i powołanie do życia joint venture pomiędzy FSO
i Daewoo. W spółce 70% udziałów ma Daewoo, 15%
pracownicy, 15% skarb państwa. We wstępnej fazie
negocjacji prognozowano, że cena FSO zostanie okre-
ślona na poziomie wyceny księgowej, która wynosi po-
nad 100 mln USD. Jednak ostatecznie wynegocjowa-
no znacznie wyższą cenę – 180 mln USD oraz spłatę
wszystkich długów, które według różnych szacunków
wynoszą 120–150 mln zł.

Daewoo zobowiązało się do produkcji 220 tys. sa-
mochodów, w tym 200 tys. aut nowej generacji, 300 ,
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tys. silników i 250 tys. bloków napędowych rocznie.
Trzy lata po rozpoczęciu montażu każdego nowego
modelu, od  60% do 80 % jego części ma być wytwa-
rzane w Polsce. Inwestycje, finansowane w 40% z fun-
duszy własnych, a w 60% z kredytów bankowych, mają
wynieść do 2001 roku ponad miliard dolarów.

Odnośnie do zarządzania spółką ustalono, że przez
6 lat prezesem pięcioosobowej rady nadzorczej będzie
przedstawiciel skarbu państwa. Strona polska zacho-
wa w tym okresie tzw. złotą akcję, dzięki czemu Da-
ewoo bez zgody współudziałowca nie będzie mogło zli-
kwidować spółki,  sprzedawać jej majątku  i przepro-
wadzać zwolnień grupowych. 500 pracowników FSO
pojedzie na szkolenie do Korei w tamtejszych zakła-
dach Daewoo Motor.

Integralną częścią kontraktu był pakiet socjalny:
3-letnia gwarancja zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń
według formuły „inflacja + 10%”. Przedstawiciele
związków zawodowych zobowiązali się, że przez 5 lat
od momentu podpisania umowy nie będą strajkować.

14 listopada 1995 r. – podpisano umowę o utwo-
rzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  Da-
ewoo – FSO Motors.

Wnioski i uwagi

rzed podjęciem negocjacji z Daewoo rozmo-
wy prowadzono od roku 1985 z 16 koncerna-
mi samochodowymi. Wcześniejsze nieudane

rozmowy mogły, przynajmniej teoretycznie, stać się
dobrą lekcją, podstawą coraz lepszego przygotowania
do kolejnych negocjacji. I tak się stało w przypadku
niektórych, nielicznych niestety, aspektów negocjacji.
Na przykład na podstawie doświadczeń negocjacyjnych
z Fiatem przygotowano propozycje kontraktowych
zabezpieczeń przed brakiem wykonania inwestycyj-
nych zobowiązań partnera negocjacji. Wydaje się, że
podstawowym problemem FSO było to, że w negocja-
cjach zarówno z poprzednimi partnerami, jak i Da-
ewoo strona polska (odpowiednie ministerstwo czy
dyrekcja FSO?) nie przygotowywała się właściwie do
negocjacji3).

Przede wszystkim zespół, który był odpowiedzial-
ny za prowadzenie negocjacji został powołany do życia
już po podpisaniu listu intencyjnego – dopiero 30 sierp-
nia 1995 roku. Z uwagi na bardzo napięte terminy
zespół nie miał szans na bardzo staranne przygoto-
wanie rozmów.

Przygotowanie polegało głównie na dość powierz-
chownej analizie interesów – i to jedynie własnych,
a ponadto miało miejsce przede wszystkim w trakcie
rozmów. Co więcej, strona polska składała się z kilku
grup. Dla każdej z tych grup inaczej definiowane były
podstawowe interesy. Ministerstwo Przemysłu i Han-
dlu nie było w stanie określić, jaki jest jego podstawo-
wy cel: sprzedaż majątku za jak najwyższą cenę, mak-
symalizacja inwestycji, utrzymanie zatrudnienia czy
rozwój polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Warto
zwrócić uwagę, że to ostatnie sformułowanie jest da-
leko niewystarczające i powinno zostać „rozłożone”
na interesy szczegółowe. Wystarczy chociażby zadać
pytanie, co to jest „polski przemysł motoryzacyjny”.
Czy Volkswagen w Poznaniu, Opel w Gliwicach i FIAT
w Tychach, to jest polski przemysł motoryzacyjny?

Brak analizy interesów prawdopodobnie doprowa-
dził również do tego, że nie przygotowano i nie przed-
stawiono Daewoo własnego projektu umowy. Niemoż-
liwe było więc wykorzystanie taktyki strategicznego
szkicu porozumienia. Polska strona oczekiwała pro-
pozycji ze strony Daewoo i ustosunkowywała się do
nich. Według polskich negocjatorów: „Koncern Da-
ewoo przyszedł do nas, dlatego oczekiwaliśmy, że to
on przedstawi pierwszy projekt umowy”. Postępując
w ten sposób traciła szansę na zarzucenie kotwicy, co
w literaturze negocjacji uznaje się za jedną z najważ-
niejszych taktyk z punktu widzenia uzyskania lepszego
wyniku negocjacji (Bazerman, Neal, 1996). Jak wia-
domo, strona przygotowująca zarys kontraktu posia-
da większe szanse na uzyskanie przychylnego dla niej
rezultatu.

Zadbano o analizę prawną ofert drugiej strony
i zbierano opinie zainteresowanych  resortów, jednak
przedmiotem zainteresowania był raczej formalny niż
merytoryczny aspekt porozumienia.

Jednym z istotnych wymiarów każdych negocjacji
jest postrzeganie ich w kategoriach interesów wspól-
nych, różnych lub konfliktowych4). Negocjacje FSO –
Daewoo postrzegane były przez stronę polską przede
wszystkim w kategoriach interesów różnych. Ta do-
minacja powodowała koncentrowanie się w gruncie
rzeczy na krótkookresowych interesach, wyrażonych
najpełniej w wycenie, jaką starano się uzyskać. Taka
postawa charakterystyczna jest w przypadku sprze-
daży firm, a nie tworzenia przedsięwzięć typu joint
venture. Kwestia ceny była bardzo ważnym elemen-
tem dla Ministerstwa Przemysłu i Handlu ze wzglę-
du na możliwe zarzuty o „rozdawanie” majątku pań-
stwowego. Natomiast – według kierownictwa FSO –
cena nie była ważnym elementem rozmów. Dla FSO
ważne było, by pieniądze Koreańczyków pozostały
w firmie.

Poznawanie partnera odbyło się na zasadzie wy-
jazdu dyrekcji FSO do Korei. Nie dokonano jednak
analizy strategii światowej Daewoo. Na początku roz-
mów z Daewoo polska strona miała alternatywę
w postaci prowadzenia rozmów z GM, jednak świado-
mie ją zablokowano. W trakcie prowadzenia rozmów
przeprowadzono analizę prawną i analizę ekono-
miczną, nie zajmowano się natomiast badaniami mar-
ketingowymi (polska strona nie myślała o rynku, na
którym byłyby sprzedawane samochody). W analizie
ekonomicznej majątek przedsiębiorstwa wyceniano
według standardów MPiH, a nie pod sprzedaż kon-
kretnemu nabywcy, jak to sugeruje literatura przed-
miotu (Young, Bradford, 1977)

Bardzo charakterystyczne jest strategiczne posu-
nięcie Daewoo na samym początku rozmów – w liście
intencyjnym znalazły się dwie ważne informacje:
� czasu jest mało (wszystko musi być gotowe do koń-
ca października 1995 r., a więc w ciągu nieco ponad
dwóch miesięcy),
� nie będzie zwolnień (a więc inaczej niż chcieli po-
przedni inwestorzy).

Logika tych informacji jest prosta: jesteśmy zde-
cydowani, chcemy szybko przejść do czynów, nikogo
nie chcemy skrzywdzić. Jednak sens jest trochę inny:
to klasyczny kij i marchewka dla wszystkich uczest-
ników rozmów. Nieomal wzorcowa jest również reak-
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cja General Motors: firma natychmiast odpowiada
znacznie lepszą niż kilka miesięcy wcześniej ofertą.
Jest już jednak za późno. Daewoo określając krótki
ostateczny termin zakończenia rozmów wyelimino-
wało praktycznie możliwość negocjowania z innym
partnerem. Wydaje się, że strona polska była na tyle
zdeterminowana chęcią osiągnięcia sukcesu, że zaak-
ceptowała w gruncie rzeczy niekorzystne dla niej
otwarcie negocjacji. Tę determinację widać pośrednio
w strategii informowania otoczenia. Długotrwałe,
wstępne rokowania z GM owiane były tajemnicą, a już
po podpisaniu listu intencyjnego od szefów FSO uda-
wało się uzyskać niewiele informacji. To zapowiedź
transakcji z Daewoo została nagłośniona wręcz nieby-
wale i z podaniem wielu szczegółów. Można powie-
dzieć, że wykorzystano tu taktykę zaangażowania –
co prawda bez gróźb, ale w klasyczny sposób celowo
ograniczając własną swobodę zachowań5).

Właściwie jedyną kwestią, którą starannie przy-
gotowano i rozwiązano zgodnie z regułami sztuki była
forma organizacyjno-prawna wspólnego przedsięwzię-
cia. Zdecydowano się na likwidację przedsiębiorstwa
państwowego i utworzenie nowego podmiotu poprzez
wniesienie majątku przedsiębiorstwa państwowego
jako aportu. Dzięki temu pieniądze miały pozostać
w firmie, a przyszłe inwestycje miały być przeznaczo-
ne na podwyższanie kapitału zakładowego. Uzgodnio-
no, że Daewoo w zamian za wkład pieniężny otrzyma
10% udziałów w kapitale założycielskim spółki, pra-
cownicy – 15%, a skarb państwa – 75%. W ciągu 6 lat
udziały koncernu miały wzrosnąć do 70%, dzięki od-
kupieniu od skarbu państwa 60% udziałów.

Zgodnie z sugestiami literatury w negocjacjach
skorzystano z pomocy zewnętrznych doradców. Zaan-
gażowano zarówno firmy konsultingowe, jak i nego-
cjatorów uczestniczących, z ramienia MPiH i MPW,
w poprzednich rozmowach z innymi partnerami
w branży motoryzacyjnej.

Podzielenie polskiej strony na dwa zespoły (zespół
międzyresortowy i związki zawodowe) nie było roz-
wiązaniem optymalnym. Przedstawiciele ministerstw
i kierownictwa FSO pozostawili negocjowanie kwestii
socjalnych związkom zawodowym, nie określając dol-
nej granicy nawet tak ważnej kwestii, jak okres gwa-
rantowanego zatrudnienia. Według słów przedstawi-
ciela związków zawodowych, zespół międzyresortowy
udzielił im następującej zachęty: „To, co uda się wam
wynegocjować, jest wasze”. W tej sytuacji związki za-
wodowe poradziły sobie doskonale, a ich przygotowa-
nie do rozmów, zdaniem autorów, było lepsze niż przy-
gotowanie zespołu międzyresortowego.

W odróżnieniu od międzyresortowego zespołu ne-
gocjacyjnego, negocjatorzy Daewoo byli bardzo dobrze
przygotowani do rozmów. W lipcu 1995 r. na zapro-
szenie dyrekcji FSO w polskich zakładach przebywa-
ło 40 specjalistów, którzy według słów przedstawicie-
la dyrekcji FSO: „Po opuszczeniu fabryki wiedzieli
o niej więcej niż ktokolwiek w FSO”.

Kontrakt wynegocjowano w rekordowo krótkim
czasie. Było to możliwe; istniała bowiem wola poli-
tyczna. Najpoważniejszy problem jednak dotyczył pod-
stawowej sprawy – interesów długookresowych. We-
dług przedstawicieli polskiej firmy konsultingowej
określono interesy polskiej strony, przeanalizowano

strategie Daewoo i określono jej cele związane z za-
kupem udziałów FSO. Jednak według przedstawicie-
la dyrekcji FSO strategii Daewoo nie analizowano. Jest
to bardzo charakterystyczna rozbieżność opinii. Dla
negocjatorów liczyły się zatrudnienie, produkcja i in-
westycje w Polsce. Nie interesowało ich ani jak i gdzie
Daewoo będzie sprzedawać samochody – „to jest ich
problem”, ani czy koncern poradzi sobie z takimi zo-
bowiązaniami inwestycyjnymi i co będzie, jeśli rynek
się zachwieje. Wszyscy zakładali ciągły i duży wzrost
sprzedaży w Europie w długiej perspektywie. To ty-
powy przykład sposobu negocjacji zakładającego, że
sukces polega na podpisaniu porozumienia6). Tymcza-
sem sukces polega na jego zrealizowaniu...

mgr Nikołaj Kirov
WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr hab. Robert A. Rządca
Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski
PRZYPISY
1) BATNA to akronim słów the Best Alternative To Negotia-

ted Agreement. Oznacza on możliwości działania w celu
realizacji interesów w przypadku fiaska porozumienia.

2) Opis przygotowania strony polskiej jest rekonstrukcją na
podstawie badań prowadzonych przez Nikołaja Kirova
wkrótce po zawarciu umowy z Daewoo. Nie musi odzwier-
ciedlać w pełni deklarowanych opinii i poglądów poszcze-
gólnych aktorów wydarzeń

3) Jest to chyba najbardziej powszechna i banalna zarazem
przyczyna kłopotów w negocjacjach. O znaczeniu przygo-
towania napisano tak wiele, że chcemy przypomnieć jedy-
nie kilka podstawowych źródeł: LEWICKI i inni (2003),
s. 30–73; URY (1995), s. 34–47; 192;  RZĄDCA, WUJEC
(1998), s. 137–162.

4) Patrz Rządca (1993) rozdz. 3.
5) Skuteczność strategii zaangażowania jest jednym z najbar-

dziej fascynujących elementów teorii negocjacji. Wystarczy
przywołać dwa klasyczne źródła: SCHELLINGA (1980),
s. 24–28, 121–123, 184–186 oraz WALTONA i McKERSIE
(1993), s. 93–116.

6) Różnice w procesie negocjacji wynikające z krótko- i długo-
okresowego spojrzenia na tę kwestię patrz ERTEL (2005).
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W artykule Hiperkonkurencja jako problem badaw-
czy („Przegląd Organizacji”, 12/2005) przedstawiony
został zarys debaty dotyczącej istnienia zjawiska hi-
perkonkurencji w gospodarce amerykańskiej. Jedno-
cześnie opisane zostały ograniczenia możliwości prze-
prowadzenia badań nad zwrotem hiperkonkurencyj-
nym w polskiej gospodarce posttransformacyjnej.

Niniejsze badanie empiryczne ma na celu, mimo
zarysowanych trudności metodologicznych, odpowiedź
na pytanie, czy można mówić o zmianie w sposobie
konkurowania polskich przedsiębiorstw w ostatnich
latach. W tym celu została dokonana analiza stabil-
ności (lub zmian) przewagi konkurencyjnej polskich
przedsiębiorstw w przekroju branżowym oraz całej
gospodarki

Metodologia badań

niniejszym badaniu okres analizy obejmuje
lata 1997–2004, a próbka badanych firm to
wszystkie spółki rynku podstawowego i rów-

noległego notowane na GPW w Warszawie nieprze-
rwanie w ciągu tych 8 lat – w sumie 102 spółki. Dane
zostały zgromadzone i obliczone na podstawie rapor-
tów rocznych spółek oraz bazy danych dr Marii Aluch-
ny z Katedry Teorii Zarządzania SGH.

Przewaga konkurencyjna jest wyznaczana pozy-
tywnym odchyleniem współczynnika ROA od średniej
w branży, zgodnie z metodologią d’Aveniego i Tho-
masa (2004) oraz Portera (1985). W skali całej po-
pulacji badanych firm wyniki są wystandaryzowane
tak, aby czynniki branżowe nie wpływały na wartości
współczynników. Odrzucone zostały wszystkie spółki,
które w badanym okresie odnotowały wskaźnik ROA
przekraczający 50, zarówno po pozytywnej, jak i ne-
gatywnej stronie1). Wydaje się bowiem, że o takiej
wartości tego wskaźnika musiały zdecydować czynni-
ki wewnętrzne, a nie zewnętrzne przedsiębiorstw
i w związku z tym obarczałyby badania istotnym błę-
dem. Po takiej selekcji do badania włączono 88 spółek
spełniających wszystkie postawione kryteria.

Trendy hiperkonkurencji
w populacji firm giełdowych

ierwszym krokiem analizy było zbadanie
ogólnego trendu zmian efektywności działa-
nia firm giełdowych w czasie. W tym celu

obliczono wartości współczynnika ROA (zwrotu z ak-
tywów) dla wszystkich spółek w badanej populacji.
Średnia (wystandaryzowana dla poszczególnych
branż) wartość ROA dla poszczególnych lat przedsta-
wia się tak, jak to ukazuje rys. 1.

Jak widać, okres największej recesji w skali całej
populacji przypadł na rok 2001. W zależności od sek-
tora, wskaźnik ROA był najmniejszy w okresie anali-
zy w różnych latach, jednak tendencja jest bardzo po-

Trwałość przewagi
konkurencyjnej –
analiza empiryczna

Tomasz Obłój

Rys. 1. Zmiany w skorygowanym ROA firm no-
towanych na giełdzie w okresie 1997–2004

Rys. 2. Średnia ROA firm giełdowych w sekto-
rze budownictwa
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dobna. Rysunek 2 przedstawia taką samą analizę, tyl-
ko przeprowadzoną dla sektora budowlanego. W tym
przypadku wskaźnik ROA osiągnął swoje minimum
w roku 2002.

Mimo różnych wartości wydaje się, że ogólny trend
współczynnika ROA jest podobny – w całej gospodar-
ce, jak i w poszczególnych sektorach. Jedynie czas
największego kryzysu i momentu wyjścia z niego od-
różnia branże. Utrzymująca się na wysokim, bo wy-
noszącym w latach 1997–1998 około 8–9% poziomie
średnia wartość ROA istotnie spada w kolejnych la-
tach. Najmniejszą wartość przybiera w roku 2001
(-6%), ale od tego roku systematycznie rośnie. Skon-
frontowanie uśrednionych wartości ROA dla każdego
z sektorów ze średnią wariancją wewnątrzsektorową
tego wskaźnika prowadzi do bardzo interesujących wy-
ników (rys. 3).

Jak widać, średni wynik ROA ma tendencję spad-
kową; mimo że w roku 2003 i 2004 odnotowujemy jego
wzrost, wskaźnik nie odzyskuje poziomu z roku 1998.
Jest jednak oczywiste, że okres ośmiu lat nie upoważ-
nia do jednoznacznej i statystycznie istotnej tezy o sys-
tematycznym spadku ROA w przekroju populacji firm
giełdowych. Co więcej, wydaje się, że współczynnik
ROA w ostatnich latach podąża trendem kwadrato-
wym i będzie dążył do wygładzenia się. Średnia war-
tość ROA firm giełdowych jest bardzo silnie i ujemnie
skorelowana z wariancją tego współczynnika. Współ-
czynnik korelacji liniowej Pearsona przyniósł dla tej
analizy wartość -0,724 (p<0,05).

Z powyższych danych można wysnuć wiele wnio-
sków. Po pierwsze, zasadne wydaje się nasze wcze-
śniejsze zastrzeżenie o stosunkowo silnym wpływie
zmian koniunkturalnych w ostatnich latach w polskiej
gospodarce. Dlatego technika weryfikacji zjawiska hi-
perkonkurencji, stosowana przez d’Aveniego i Tho-
masa (2004) dla gospodarki amerykańskiej, czyli ana-
liza szeregów czasowych i trendów długo- i krótko-
okresowych wartości przewagi konkurencyjnej nie jest
optymalna dla firm notowanych na warszawskiej gieł-
dzie. Po drugie, bardzo silna przeciwfazowość warto-
ści ROA i wariancji tego współczynnika (wartości ROA
i wariancji ROA są bardzo silnie ujemnie skorelowa-

ne) wskazuje na to, że recesja 2001–2002 silnie zróż-
nicowała firmy na dwie grupy: przedsiębiorstwa, któ-
re sobie radzą oraz takie, których wyniki finansowe
cierpią w bardzo dużym stopniu (w porównaniu do
konkurencji). Wszystko wskazuje na to, że czasy kry-
zysu znacznie bardziej różnicują przedsiębiorstwa niż
czasy prosperity.

W związku z przywoływanymi ograniczeniami, dla
weryfikacji postawionych hipotez zdecydowano się na
przeprowadzenie analizy klastrowej. W tym celu zo-
stał użyty podstawowy algorytm K-Means Clusters
(Hartigan, 1975; Hartigan & Wong, 1979) z dziesię-
cioma iteracjami i optymalizowaniem lokalnym. Lo-
gika tego algorytmu polega na podziale populacji (np.
firm) na maksymalnie różnorodne zbiory firm podob-
nych2). Populacja została podzielona na trzy grupy.
Analiza K-Means Clusters została stworzona wyjścio-
wo dla określania różnic międzygatunkowych w po-
pulacji oraz dobierania osobników o najbardziej zbli-
żonym kodzie DNA, ale ostatnio coraz częściej jest
stosowana w analizach gospodarczych. W przypadku
analizy współczynnika ROA trzyklastrowa analiza po-
zwala wyróżnić grupy dominujące w populacji sekto-
rowej oraz całej gospodarce. Trzy klastry dobrane są
w taki sposób, aby minimalizować różnicę w ROA
wewnątrz klastrów (minimalizowanie odchyleń śred-
niokwadratowych) oraz maksymalizować różnicę mię-
dzy klastrami. W praktyce oznacza to, że wyróżniane
są (pod względem liczebności) trzy grupy, najbardziej
się od siebie różniące.

Klastry wyróżnione w takiej analizie można uznać
za reprezentacje firm najlepiej radzących sobie na ryn-
ku – liderów, firm najsłabiej sobie radzących (przeby-
wanie przez jakąś firmę przez dłuższy czas w tym kla-
strze najprawdopodobniej będzie wskazywać na to, że
przedsiębiorstwo to wypadnie z rynku) oraz grupę
trzecią – firm radzących sobie w sposób przeciętny.
Zgodnie z hipotezami 3) powinniśmy mieć do czynie-
nia z następującym sumarycznym trendem na pozio-
mie branż oraz w całej populacji: klaster firm najle-
piej sobie radzących powinien być coraz większy, to
znaczy średnie wyniki firm powinny się coraz bardziej
wyrównywać (górne klastry powinny być coraz więk-

sze z racji tego, że coraz
więcej firm zbliża się do li-
derów niwelując ich prze-
wagę konkurencyjną). Ta-
ka analiza prowadzi do po-
stawienia formalnej hipo-
tezy, która zostanie zwe-
ryfikowana na podstawie
analizy klastrowej:

H1’: Liczba firm za-
kwalifikowanych do naj-
wyższego klastra powinna
systematycznie rosnąć.

Jak się wydaje, nie tyl-
ko analiza trendów czaso-
wych, ale również anali-
za różnic między średnimi
wartościami klastrów by-
łaby zbyt mocno uzależ-
niona od wahań absolut-
nych wartości ROA we-

Rys. 3. Wyniki ROA i wariancja ROA (roa_war) w okresie 1998–2004 wśród
firm giełdowych ,
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wnątrz sektorów, jak i wartości uśrednionych dla ca-
łej gospodarki. W obliczu takich ograniczeń analiza
została skoncentrowana na zbadaniu liczebności
przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kolejnych kla-
strów, w kolejnych latach. Liczebność firm w klastrach
jest bowiem niezależna od wahań samych wartości ab-
solutnych współczynnika ROA4).

Wyniki analizy prezentowane są na rysunkach 4
i 5. Kolorem białym oznaczona jest grupa o najmniej-
szej średniej wartości ROA w populacji. Kolorem sza-

rym oznaczony jest klaster – o średniej wartości, zaś
kolorem czarnym firmy, które radzą sobie najlepiej
w analizowanej próbce (mają największe średnie
ROA). Analiza sektorowa była możliwa jedynie w przy-
padku branży budowlanej (18 firm). Inne branże były
zbyt mało liczne, aby podzielenie ich na trzy grupy
miało sens statystyczny. Rys. 4 ukazuje wyniki anali-
zy klastrowej dla sektora budowlanego, a rys. 5 dla
całej populacji firm.

Wyniki powyższej analizy są zgodne z postawiony-
mi hipotezami o zmniejszaniu się dystansu (przewa-
gi) pomiędzy liderami a pozostałymi firmami, zarów-
no w ramach poszczególnych branż, jak i na poziomie
całej populacji, mimo że z racji ograniczeń metodolo-
gicznych nie możemy mówić o weryfikacji hipotez,
a raczej o potwierdzeniu tendencji. Zarówno w anali-
zie sektora budowlanego, jak i w całej populacji anali-
zowanych firm giełdowych zarysowuje się bardzo wy-
raźny trend rozszerzania się jednego klastra, do któ-
rego należą firmy statystycznie lepiej sobie radzące
w branży. Analiza regresji w obydwu populacjach przy
niezależnej zmiennej oznaczającej rok analizy i zmien-
nej zależnej oznaczającej liczbę przedsiębiorstw
w najlepszym (czarnym) klastrze jest bardzo silna
i istotna (p<0,001). Jednocześnie, przyrost liczby spó-
łek w tym klastrze najlepiej charakteryzuje się przy-
rostem kwadratowym (p<0,001). Jest to jednocześnie
pozytywna weryfikacja hipotezy H1’ o liczebnościach
górnego klastra. Oznacza to, że faktycznie w okresie
ostatnich siedmiu lat w populacji firm giełdowych wy-
raźnie zmniejszała się różnorodność firm pod wzglę-
dem ich wyników finansowych. W pewnym sensie
trudno nawet charakteryzować najwyższy klaster jako
zbiór firm najlepiej prosperujących, skoro w roku 2004
w klastrze 1. było ponad 80% populacji firm. Oznacza
to wyraźny zanik zjawiska trwałej przewagi konku-
rencyjnej zarówno na poziomie branż (jeśli potraktu-
jemy analizę sektora budowlanego jako wskaźnikową),
jak i na poziomie międzybranżowym.

Hiperkonkurencja polskiej gospodarki –
dyskusja wyników badań

iniejsze badanie można uznać za bardzo
wstępną próbę odpowiedzi na pytanie, czy
polska gospodarka przeszła w ostatnich la-

tach przełom hiperkonkurencyjny. Jest to jednocze-
śnie pytanie, które, jak się wydaje, można uogólnić na
poziomie gospodarek posttransformacyjnych.

Pozytywna weryfikacja hipotezy o zwiększaniu się
liczby firm zakwalifikowanych do najwyższego klastra
wskazuje na ciągłe rozszerzanie się grupy spółek naj-
lepiej prosperujących, silne zaostrzenie się klimatu
konkurencyjnego oraz na coraz bardziej wyrównaną
walkę konkurencyjną.

Można powiedzieć, że przemiana, jaka zaszła na
przestrzeni ostatnich 8 lat w polskiej gospodarce (na
próbie spółek giełdowych), polega na przejściu od oto-
czenia, w którym wyróżniają się firmy najlepsze do
otoczenia, w którym kryterium wyróżniające jest od-
wrotne. To spółki o najgorszych wynikach finansowych
odróżniają się na tle całej populacji. Jednocześnie bar-
dzo ciekawe wydaje się bardzo silne i ujemne skorelo-
wanie wariancji ROA z absolutną wartością tego

Rys. 4. Zmiany w liczebnościach firm w trzech
klastrach w sektorze budownictwa

Rys. 5. Zmiany w liczebnościach firm w trzech
klastrach w całej populacji badanych przedsię-
biorstw
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wskaźnika. Co ważne jednak, nie ma to wpływu na
liczebność spółek w kolejnych klastrach przy analizie
K-Means. Wskazuje to na fakt, że w czasach kryzysu,
znacznie większe są odległości między najlepszymi
i najgorszymi w branży, jednak firmy radzące sobie
z kryzysem są ciągle blisko siebie.

Niniejsze badanie obarczone jest kilkoma ograni-
czeniami. Po pierwsze, badane były jedynie spółki gieł-
dowe. Bardzo wartościowe byłoby porównanie niniej-
szych wyników z podobną analizą przeprowadzoną na
spółkach nie należących do sektora publicznego. Wy-
daje się jednak, że wyjście poza obszar firm giełdo-
wych nie jest możliwe ze względu na dostępność
danych.

Drugim, ewidentnym problemem jest horyzont
czasowy. Nie tylko jest on dość krótki (w porównaniu
z przywoływanymi już badaniami amerykańskimi), ale
także zawiera bardzo silne wahania koniunkturalne
uniemożliwiające analizę absolutnych wartości wyni-
ków finansowych badanych spółek.

Wydaje się, że coraz większy procentowy udział
najlepszego klastra firm będzie musiał prowadzić do
jego rozbicia w długim okresie5) i wyłonienia firm-li-
derów. Bardzo wartościowa wydawałaby się analiza
tempa zmian (detronizacji) w tej grupie przedsię-
biorstw.

Tomasz Obłój
Katedra Teorii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa

PRZYPISY
1) Wskaźnik zmiany na poziomie 50% powoduje rutynowe

odrzucanie w badaniach, sygnalizuje bowiem zasadni-
cze zmiany typu fuzje, akwizycje, dezinwestycje itd. Por.
(D’Aveni 1994).

2) Dzięki temu można wyróżnić swoiste grupy strategiczne
firm, które różni nie tyle zbiór aktywów i stosowanych stra-
tegii, ale efektywność działania. Por. H. DAEMS, H. THO-
MAS, Strategic Groups, Strategic Moves and Performan-
ce, Pergamon, Oxford 1994.

3) H1. Średnia przewaga konkurencyjna (wyrażona rentą eko-
nomiczną) liderów branży nad pozostałymi graczami bę-
dzie się zmniejszała.
H2. Średnie wyniki liderów branż będą coraz bardziej zbli-
żone do siebie.

4) Korelacja tej zmiennej nie jest istotna z liczebnością (rów-
nież procentową) kolejnych klastrów.

5) Jeśli trend zarysowany w tym badaniu okaże się długo-
okresowy.
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Przyjmując za R.W. Griffinem [8, s. 38] zarządza-
nie jako zestaw działań takich, jak: planowanie i po-
dejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie,
skierowanych na zasoby organizacji i wykonywanych
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób
sprawny i skuteczny, dostrzegamy instytucjonalne,
funkcjonalne i atrybutowe podejście do definiowanej
kategorii. W ujęciu instytucjonalnym [15, s. 18] za-
rządzanie wskazuje na grupę osób, której powierzono
w organizacji uprawnienia do wydawania poleceń in-
nym członkom organizacji; zarządzanie wykonują
wszyscy pracownicy organizacji, którzy objęli funkcje
przełożonych, czyli menedżerowie począwszy od mi-
strza, a na prezesie zarządu kończąc. W podejściu
funkcjonalnym zarządzanie dotyczy działań, które
służą do kierowania procesem pracy, tzn. do wszyst-
kich czynności niezbędnych do realizacji zadań oraz
osiągnięcia celów organizacji. W aspekcie atrybutowym
zarządzanie oznacza racjonalne i efektywne wykorzy-
stywanie zasobów organizacji bez zbędnego marno-
trawstwa.

Na podstawie powyższego podejścia do zarządza-
nia można stwierdzić, że współczesne zarządzanie
należy rozważać jako społeczne działanie cechujące się
przede wszystkim:
� racjonalnością, celowością, zorganizowaniem,
sprawnością i skutecznością;
� sformalizowaniem – zarządzanie jest realizowane
na podstawie ustalonych norm, w tym prawnych, za-
sad, reguł, procedur itp.;
� asymetrią stosunków międzyludzkich wynikającą
z funkcjonowania w organizacjach grupy ludzi upraw-
nionych do wydawania poleceń innym członkom or-
ganizacji;
� współdziałaniem zespołów ludzkich w ramach da-
nej organizacji w zakresie osiągania ustalonych celów.

Z kwestią asymetrii działania i relacji międzyludz-
kich w organizacji są związane decyzyjność i odpowie-
dzialność. Kierownik naczelny [5, s. 112–113] zapew-
nia warunki organizacyjne, materialne, a także ogól-
ny klimat współdziałania grupy kierowniczej, on po-
nosi również współodpowiedzialność organizacyjną
i administracyjną wraz z innymi menedżerami za po- ,

Asymetria
organizacyjna
a style
zarządzania

Marian Mroziewski
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dejmowane decyzje i funkcje zarządcze związane z ich
wykonywaniem, za modyfikowanie celów działania or-
ganizacji  i jej struktury, aby mogła dopasować się do
zmieniających się wymagań otoczenia. Menedżerowie
odpowiadają więc za utrzymanie witalności organiza-
cji, którą kierują.

Jednym z elementów systemów zarządzania, któ-
ry istotnie wpływa na stopień funkcjonującej w orga-
nizacji asymetrii grup społecznych uczestniczących
w procesie zarządzania jest styl zarządzania. Może on
zmniejszać bądź zwiększać dystans występujący mię-
dzy menedżerami a pracownikami. Na podstawie
stwierdzeń J. Penca [12, s. 427] i W. Gabary [6, s. 968]
można zdefiniować styl zarządzania jako preferowa-
ny przez organ zarządzający zespół względnie stałych
technik (metod) zarządzania utrwalonych w systemie
zarządzania organizacją, które zapewniają koordyna-
cję działania jej społecznych i technicznych podsyste-
mów w zakresie osiągania strategicznych celów. Poję-
cie „styl zarządzania” ujmuje zarządzanie w podej-
ściach instytucjonalnym, funkcjonalnym i atrybuto-
wym uwzględniając problem asymetrii organizacyjnej.

Schemat organizacji jako wyodrębnionej części oto-
czenia z uwzględnieniem asymetrii stosunków mię-
dzyludzkich przedstawia rysunek.

Asymetria organizacyjna ujęta w schemacie orga-
nizacji odnosić się może zarówno do gospodarki naro-
dowej, przedsiębiorstwa i innych organizacji wchodzą-
cych w skład struktury społecznej. Odzwierciedla ona
nie tylko podział pracy w organizacji, ale również za-
sadę podziału odpowiedzialności za osiąganie celów
organizacyjnych; w tym przypadku asymetria ma cha-
rakter funkcjonalny. Ujawnia ona sprzeczność [1,
s. 69] między logiką globalną odnoszoną do całego
przedsiębiorstwa (gospodarki) i dającą podłoże koor-
dynacji a konkretnymi, lokalnymi, autonomicznymi
interesami.

Asymetria funkcjonalna generuje asymetrię: kom-
petencyjną, strukturalną, kulturową, dystrybucyjną
oraz emocjonalną i motywacyjną.

Kompetencyjna asymetria związana jest ze
zróżnicowanym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
stanowiska kierownicze bądź wykonawcze na wiedzę,
zdolności, doświadczenia i postawy pracowników. Ce-
chy te są składową kompetencji [14, s. 106] przedsię-
biorstwa oraz ludzi stanowiących jego kierownictwo
i pracowników. Od menedżerów wymaga się umiejęt-
ności [10, s. 114–115]: technicznych i koncepcyjnych
niezbędnych z punktu widzenia efektywności plano-
wania, organizowania, formułowania polityki i rozwią-
zywania problemów strategicznych; interpersonal-
nych: umiejętności komunikowania się, sprawowania
władzy i motywowania podwładnych. Sprawowanie
funkcji zarządczych zgłasza więc zapotrzebowanie na
specyficzne kompetencje menedżerów, które najczę-
ściej związane są z posiadaniem wyższego wykształ-
cenia, wyższych kwalifikacji, stosownych uprawnień
i zróżnicowanych doświadczeń. Stanowiska pracowni-
cze wymagają z reguły specjalistycznych umiejętno-
ści technicznych.

Strukturalna asymetria odzwierciedla:
� więzi hierarchiczne obejmujące relacje nadrzędno-
ści i podporządkowania;
� więzi funkcjonalne zachodzące pomiędzy jednost-
kami organizacyjnymi albo pracownikami przejawia-
jące się w udzielaniu pomocy w realizacji zadań orga-
nizacyjnych z tytułu ich zróżnicowanych kompeten-
cji; pomocy udzielają pracownicy (jednostki) o więk-
szych kompetencjach pracownikom o mniejszej wie-
dzy, doświadczeniu i uprawnieniach;
� różnice ilościowe grup kierowniczych i pracowni-
czych – struktury płaskie bądź smukłe informują, że
liczba kierowników w danej organizacji jest zawsze
mniejsza niż liczba pracowników.

Struktura organizacyjna i systemy działania przed-
stawiają także, według M. Bratnickiego [1, s. 70],
sprzeczność między strukturą jako narzędziem dopa-
sowania przedsiębiorstwa a wykorzystywaniem struk-
tury do kreowania nowego otoczenia konkurencyjne-
go. Racjonalność biurokratyczna zespala koncentra-

Rys. Model organizacji i jej asymetria
Źródło: opracowanie własne.
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cję uwagi na rynkach z koncentracją na zasobach, pod-
porządkowanie otoczeniu z utrzymywaniem swobody
wyboru strategicznego do kształtowania reguł gry
ekonomicznej.

Kulturowa asymetria wskazuje na występowa-
nie w organizacji kultury menedżerskiej i kultury pra-
cowniczej. Są one ukształtowane przez odrębne men-
talności, rodzaj wykonywanych zadań i odpowiedzial-
ności. Reprezentanci tych kultur prezentują odmien-
ne nastawienie do ludzi, organizacji, procesów pracy,
pieniędzy, czasu, techniki, autorytetu. Między przed-
stawicielami tych kultur występują permanentne kon-
flikty. Dochodzi między nimi do nieporozumień, na-
wet w atmosferze współpracy. Według E. Scheina [9,
s. 41–43], w każdym dużym przedsiębiorstwie istnie-
je mniej lub bardziej udana koegzystencja trzech kul-
tur menedżerskich:
� Operacyjnej, reprezentowanej przez menedżerów
odpowiedzialnych za codzienną działalność (produk-
cję, usługi, dostawy, zaopatrzenie, rozliczenia). Przed-
stawiają oni głębokie przekonanie, że sukcesy przed-
siębiorstwa zależą od pozyskiwania zdolnych ludzi
i dobrego organizowania współpracy między nimi. Me-
nedżerowie operacyjni doceniają rolę czynników finan-
sowych, ale nie stanowią one priorytetu w ich działal-
ności. Odznaczają się także sceptycznym nastawieniem
do „przełomowych rozwiązań” i wiedzą, że na ogół
technika nie spełnia pokładanych w niej nadziei, jeśli
brakuje ludzi, którzy potrafią właściwie ją wykorzy-
stać i kompensować jej słabości. Od swych współpra-
cowników bądź podwładnych oczekują nie tylko umie-
jętności fachowych, lecz również lojalności, szczerości
i gotowości do izolowania osób, które nie mają takich
cech.
� Wykonawczej demonstrowanej przez prezesów,
członków zarządu, radę nadzorczą, szefów działów,
menedżerów zajmujących się finansami. Doceniają oni
rolę potencjału ludzkiego, ale priorytetem jest stan
wolnej gotówki. Mają poczucie odpowiedzialności wo-
bec akcjonariuszy i myślą przede wszystkim o popra-
wie zysku.
� Inżynierskiej, reprezentowanej przez specjalistów
z określonych dziedzin techniki, zwłaszcza zajmują-
cych się informatyką i organizacją procesów produk-
cji. Problemy innych ludzi, dla tej grupy menedżerów
są sprawami drugorzędnymi, a człowiek postrzegany
jest jako najsłabszy element zaprojektowanego syste-
mu działania.

Menedżerowie ukształtowani przez jedną z tych
kultur, w opinii E. Scheina, mają poważne trudności
z wczuwaniem się w odmienny sposób postrzegania
spraw. Reprezentanci kultury operacyjnej doceniają
potencjał ludzki. Przedstawiciele kultury wykonawczej
widzą zatrudnionych jako czynnik kosztów. Menedże-
rowie kultury inżynierskiej patrzą z niechęcią na ludzi,
którzy ich zdaniem wnoszą nadmierne ryzyko do inte-
ligentnie zaprojektowanych systemów technicznych.

Kultura pracowników z reguły zawiera elementy
paternalizmu [11, s. 220]: pewność zatrudnienia, mi-
nimum socjalne, niezbyt wysokie wymagania, jeśli
chodzi o dyscyplinę pracy, traktowanie ludzi jako re-
alizatorów systemu i zarazem petentów systemu.

Kultura organizacyjna [1, s. 69–70] zawiera także
sprzeczność między odgórnym ukierunkowaniem a od-

dolnymi inicjatywami: � racjonalność ideologiczna ze-
spalająca redukcjonizm z emergencją; � rozmyślne
ukierunkowanie przedsiębiorstwa przez kadrę zarzą-
dzającą z oddolnym wyłanianiem się strategicznego
ukierunkowania i z brakiem zaprogramowania budo-
wania kompetencji; � optymalizację strumienia pie-
niądza z poleganiem na przywództwie z wykorzysty-
waniem dynamiki procesów społecznych; � rentow-
ność z odpowiedzialnością społeczną. Organizację prze-
nika sprzeczność między mechanizmami stabilizują-
cymi zachowania organizacyjne dla wzmocnienia nie-
zawodności funkcjonowania a mechanizmami desta-
bilizującymi te zachowania w celu ułatwienia zmiany
organizacyjnej.

Asymetria dystrybucyjna dotyczy dysproporcji
występujących w organizacjach w zakresie wynagro-
dzeń za pracę. Korzystniejsze w stosunku do pracow-
ników warunki wynagradzania otrzymują menedże-
rowie.

O skali asymetrii dochodowej świadczy między in-
nymi porównanie nominalnych wynagrodzeń mene-
dżerów i pracowników; otóż na początku lat 80. ubie-
głego stulecia prezes zarządu w USA [4, s. 9–23] zara-
biał przeciętnie 40 razy więcej niż szeregowy pracow-
nik; dzisiaj otrzymuje ponad 500 razy więcej (w 350
wielkich koncernach amerykańskich średnie dochody
prezesa w 2001 r. wyniosły 1,6 mln dolarów); w wielu
niemieckich przedsiębiorstwach członkowie zarządu
zarabiają ponad 100 razy więcej od pracowników.

Wynikiem wyżej opisanych rozbieżności występu-
jących w organizacjach jest asymetria emocjonal-
na i motywacyjna. Wiąże się ona ze statusem pra-
cy, „dobrami pozycyjnymi” [6, s. 210], które określają
pozycję człowieka wobec innych w hierarchii społecz-
nej. Stanowiska pracy menedżerów są z reguły wypo-
sażone w urządzenia bardziej przyjazne człowiekowi
niż stanowiska pracownicze. Tylko z tego względu
praca menedżerów jest mniej przykra niż praca pra-
cowników. Uczucie dumy pojawia się u danego czło-
wieka [7, s. 210–211], gdy zostaje on uznany za osobę
posiadającą odpowiedni status (a taki menedżerowie
uzyskują w sposób formalny). Ludzie oceniają się jako
szczęśliwsi o tyle, o ile są bogatsi od innych. Okazuje
się, że poczucie szczęścia wiąże się z relatywnym, a nie
absolutnym dochodem. Relatywizm dochodowy ściśle
występuje w każdej organizacji; on też budzi poczucie
niepewności, w tym egzystencjonalnej o różnym stop-
niu nasilenia w zależności od pozycji pracownika
w strukturze organizacyjnej. Asymetria emocjonalna
i motywacyjna jest pogłębiona przez asymetrię in-
formacyjną wynikającą ze zróżnicowanego stopnia
dostępu do źródeł informacji.

Relatywne zróżnicowanie dochodów rodzi także
zróżnicowany stopień wzajemnego zaufania bądź nie-
ufności.

Funkcjonowanie asymetrii organizacyjnej rodzi
skutki pozytywne i negatywne dla organizacji. Pozy-
tywność asymetrii ukazuje się w kształtowaniu dyna-
miki organizacyjnej. Różnorodność interesów uczest-
ników organizacji nadaje organizacji ruch; różnice
funkcjonalne pozwalają naczelnym menedżerom do-
strzegać żywotne cele organizacji, których osiąganie
umożliwia funkcjonowanie organizacji i generowanie
korzyści umożliwiających zaspokajanie potrzeb jej ,
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uczestników. Negatywny aspekt asymetrii organiza-
cyjnej przejawia się w efektywności funkcjonowania
organizacji w sensie rzeczowym, której komplemen-
tarnym aspektem jest organizowanie wymagające har-
monizacji działania poszczególnych części organiza-
cji. Prawa harmonizacji [13, s. 76] określają, że przy
pracy podzielonej na wiele wspólnie działających or-
ganów otrzymuje się tym lepszy skutek ekonomicz-
ny, im dokładniej są do siebie dobrane współdziałają-
ce organy. Przy współdziałaniu wielu organów otrzy-
muje się tym lepszy skutek ekonomiczny, im czasy
działania poszczególnych organów są dokładniej ze
sobą uzgodnione. Asymetria organizacyjna utrudnia
dobór współdziałających organów, co powoduje obni-
żenie efektywności i skuteczności działania organi-
zacji.

Harmonizacja działania organów organizacji jest
domeną stylów zarządzania. Stąd też rolą stylów za-
rządzania jest określenie optymalnych, ze względu na
skutek ekonomiczny, różnorodnych wymiarów asyme-
trii organizacyjnej. Chodzi o to, aby styl zarządzania,
uwzględniając dynamikę działania organizacji, przy-
czyniał się do dokładniejszego doboru, dopasowywa-
nia funkcjonujących części składowych organizacji.
Rodzi to potrzebę zmniejszania stopnia asymetrii or-
ganizacyjnej w różnych wymiarach. Zarządzanie
przedsiębiorstwem jest dobre, według F. Malika [3,
s. 16–17], tylko wtedy, jeśli służy interesom przedsię-
biorstwa, a nie jakimś grupom interesów. Najwyższym
celem jest zdrowie i trwałość egzystencji przedsiębior-
stwa. Dyscyplina finansowa i zysk to najważniejsze
przykazania, ale jednak nie są one wszystkim, należy
mieć na uwadze przede wszystkim umacnianie pozy-
cji rynkowej, by właśnie dzięki temu osiągnąć wzrost.
Ludzie mogą być gotowi do ofiar w interesie przedsię-
biorstwa, ale nie po to, by uczynić bogatych ludzi jesz-
cze bogatszymi. Długoterminowy interes uczestników
biznesu [7, s. 232–233] w gospodarce rynkowej wy-
maga zbudowania i utrzymania reputacji uczciwego,
rzetelnego, dbającego o wysoką jakość i w ogóle czy-
niącego dobrze. Przymioty te stają się atutem ekono-
micznym i jako takie z reguły stają się cenne nawet
dla jednostek i firm zainteresowanych wyłącznie zy-
skiem. Gospodarka rynkowa opiera się na budowaniu
kapitału społecznego [7, s. 24] rozumianego jako ze-
spół nieformalnych wartości i norm, które uznają
członkowie danej grupy i które umożliwiają współpra-
cę. Przedsiębiorstwo może wytwarzać kapitał społecz-
ny inwestując w szkolenia i treningi interpersonal-
nych umiejętności współpracy; może tworzyć swoją
kulturę. Sprzeczność między strategią a kulturą przed-
siębiorstwa, według J. Brilmana [2, s. 65], jest przy-
czyną wielu niepowodzeń w osiąganiu celów strate-
gicznych.

Okazuje się, co podkreśla M. Bratnicki [1, s. 91],
że jedynym ubezpieczeniem przedsiębiorstwa (i innych
organizacji) są jego kompetencje ukierunkowane wizją
rozwojową zespalającą wizję przyszłego umiejscowie-
nia w otoczeniu (wymiar strategiczny) z wizją przy-
szłej infrastruktury menedżerskiej (wymiar organiza-
cyjny). Przedsiębiorstwa odnoszą ponadprzeciętne ko-
rzyści, gdy posiadają:
� efektywną wizję rozwojową mobilizującą wiedzę
i kompetencje wszystkich pracowników;

� wyraźny system wartości i zasad ukierunkowują-
cych zachowania organizacyjne oraz kulturę sprzyja-
jącą zmianie;
� przywództwo menedżerskie przezorne strategicz-
nie i uprawniające ludzi;
� zespoloną konfigurację organizacyjną w znacznej
mierze opartą na wiedzy, przy równoczesnym dąże-
niu do nieustannej zmiany organizacyjnej i do odno-
wy przedsiębiorstwa tak, aby utrzymać tempo prze-
obrażeń wystarczające dla urzeczywistnienia wizji;
� ludzi stanowiących główną siłę napędową, którzy
wzajemnie ufają sobie i są wkomponowani w organi-
zacyjne uczenie się.

Zmniejszanie więc żywotnych sprzeczności i wy-
miarów asymetrii organizacyjnej poprzez przekształ-
canie kultury jest najważniejszym zadaniem, które po-
zwalają zrealizować właściwie dobrane style zarządza-
nia, nastawione w pierwszej kolejności na porozumie-
nie poprzez consensus [15, s. 52–57], a później na wy-
niki poprzez kompromis.
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Wprowadzenie

kreślenie „modelowanie globalne” (global
modeling) pojawiło się w literaturze z zakre-
su nauk społeczno-ekonomicznych na począt-

ku lat 70. ubiegłego stulecia wraz z opracowaniem
przez J. W. Forrestera symulacyjnego modelu świa-
ta, znanego pod nazwą WORLD2 [Forrester 1971]. Od
tamtego czasu na całym świecie zbudowano kilkadzie-
siąt modeli globalnych i zaproponowano ponad 10 de-
finicji tego pojęcia. W większości tych definicji można
uznać za wspólne dla modeli globalnych to, że [Rzoń-
ca 2004]: � są to modele komputerowe (często precy-
zuje się: komputerowe modele symulacyjne), � odwzo-
rowano w nich cały świat lub wybrane jego regiony
(co najmniej kilka), � uwzględniono w nich wzajemne
powiązania pomiędzy istotnymi dla świata obszarami
przedmiotowymi, do których najczęściej zalicza się
ludzkość, gospodarkę oraz środowisko naturalne.
W historii rozwoju modelowania globalnego można
wyróżnić następujące trzy okresy: � okres burzliwe-
go rozwoju, obejmujący lata 70. ubiegłego stulecia,
� okres stagnacji – lata 80. oraz � okres ponownego
ożywienia, zapoczątkowany w latach 90. i trwający do
dziś. W niniejszym artykule scharakteryzowano krót-
ko każdy z tych okresów.

Okres burzliwego rozwoju
modelowania globalnego

ata 70. ubiegłego stulecia nazywane są po-
wszechnie „(złotą) dekadą modelowania glo-
balnego” [Van Steenbergen 1994, Gallopin

2001]. Burzliwy rozwój prac nad modelami globalny-
mi został zapoczątkowany opracowaniem przez zespół
Meadowsa modelu WORLD3, będącego następcą wspo-
mnianego wyżej modelu J. W. Forrestera oraz opubli-
kowaniem wyników uzyskanych za jego pomocą
w Granicach wzrostu [Meadows i inni 1972]. Badania
przeprowadzone przez zespół Meadowsa dotyczyły
sytuacji ludzkości w latach 1900–2100, a ich wyniki
przedstawiono w postaci kilkunastu scenariuszy. Wy-
nikało z nich, że przy przyjętych założeniach dotyczą-
cych postępu technicznego, polityki społecznej oraz
innych dziedzin życia, mniej więcej w latach 20. XXI
wieku zostaną osiągnięte granice wzrostu, co dopro-
wadzi do zmniejszenia zaludnienia oraz do załamania
się gospodarki. Odpowiedzią na publikację Granice
wzrostu było zakładanie w różnych państwach zespo-
łów badawczych mających na celu opracowanie wła-
snych modeli globalnych i zweryfikowanie wyników
badań Meadowsa. Pierwszym z takich modeli był
World Integrated Model (WIM) nazywany modelem
Mesarovica–Pestela [Mesarovic, Pestel 1974]. Progno-
zy opracowane za jego pomocą były – w zasadniczym
punkcie – zbieżne z tymi, które wcześniej przedstawił

zespół kierowany przez D.L. Meadowsa: w XXI wie-
ku świat stanie się „niestabilny”. Do innych bardziej
znanych modeli zbudowanych w okresie „złotej deka-
dy” zalicza się: model Latin American World Model
(LAWM) [Herrera 1976]1) oraz modele MOIRA, LINK,
SIMLINK, GOL, FUGI, IEES, IPS, SARUM, GLO-
BUS oraz SIPER. W latach 70. modelowanie globalne
stało się działalnością ponadnarodową, finansowaną
nie tylko przez poszczególne państwa, lecz także przez
organizacje międzyrządowe, wielonarodowe korpora-
cje oraz fundacje. Do prac nad modelami globalnymi
włączył się między innymi Bank Światowy oraz Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy.

Okres stagnacji

wałtowny rozwój modelowania globalnego za-
kończył się wraz z końcem lat 70. Główną
tego przyczyną był zdecydowanie mniejszy –

od oczekiwanego – wpływ modeli globalnych na poli-
tyków kształtujących losy świata. Niektórzy specjali-
ści zdali sobie z tego sprawę już pod koniec lat 70.
[Watt 1977]. Inni mówili nawet o frustracji spowo-
dowanej tą nieoczekiwaną sytuacją [Van Steenbergen
1994]. Jej przyczyn upatrywano w braku wiarygod-
nej teorii dotyczącej budowy modeli globalnych, bra-
ku danych opisujących zmienne egzogeniczne o cha-
rakterze nieekonomicznym i ogólnie – w niewystar-
czającej wiarygodności wyników uzyskanych za po-
mocą dotychczasowych modeli globalnych [Gallopin
2001, Cole 1997]. Konsekwencją tych faktów było ogra-
niczenie środków przeznaczonych na modelowanie glo-
balne. Dotknęło ono zarówno wyższe uczelnie, jak i a-
gencje rządowe [Cole 1997]. Wkrótce większość uni-
wersytetów ograniczyła swoje prace z zakresu mode-
lowania globalnego prawie wyłącznie do dydaktyki2),
natomiast agencje rządowe zaczęły redukować lub
rozwiązywać zespoły badawcze zajmujące się tą pro-
blematyką oraz wstrzymywać dalsze prace nad roz-
wojem modeli globalnych3). Do stagnacji w rozwoju
modelowania globalnego w latach 80. w znacznym
stopniu przyczyniły się także następujące cechy tego
okresu [Van Steenbergen 1994]: pragmatyzm, myśle-
nie krótkoterminowe oraz sceptycyzm co do możliwo-
ści dokonania zmian w światowych strukturach eko-
nomicznych.

Jednym z modeli globalnych, które mimo tej sta-
gnacji były w omawianym okresie intensywnie rozwi-
jane, był japoński model Futures of Global Interde-
pendance (FUGI) opracowany przez A. Onishi. Pierw-
sza generacja tego modelu powstała w roku 1977.
Odwzorowano w nim wyłącznie jeden obszar przed-
miotowy – gospodarkę świata4) podzielonego na 15 po-
wiązanych ze sobą regionów. W drugiej generacji mo-
delu, opracowanej w roku 1981 świat podzielono na
62 państwa/regiony. Trzecia generacja modelu FUGI,

Modelowanie globalne

Waldemar Rzońca
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znana pod nazwą FUGI-GEWS5), powstała w roku
1985 z inicjatywy Niezależnej Komisji Narodów Zjed-
noczonych do spraw Człowieka. Poza gospodarką,
w modelu odwzorowano także: środowisko naturalne,
problemy utrzymania pokoju i bezpieczeństwa oraz
prawa człowieka. Model wykorzystano między inny-
mi jako element systemu ostrzegającego przed wymu-
szoną migracją ludności i uchodźstwem w wybranych
państwach Azji (rok 1985).

Okres ponownego ożywienia

początkiem lat 90. nastąpił ponowny wzrost
zainteresowania polityków problematyką glo-
balną oraz modelowaniem globalnym [Cole

1997, Gallopin 2001]. Zdarzeniem, które w istotny spo-
sób przyczyniło się do tego wzrostu, była konferencja
Narodów Zjednoczonych na temat środowiska natural-
nego i rozwoju (Rio de Janeiro, 1992). Zwróciła ona po-
nownie uwagę polityków na duże znaczenie problema-
tyki globalnej dla przyszłości świata. Niektóre agencje
i organizacje krajowe oraz międzynarodowe, a w tym
także Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy oraz Organizacja do Spraw Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju wznowiły bądź zwiększyły finanso-
wanie przedsięwzięć z zakresu modelowania globalnego.

W omawianym okresie zweryfikowano i rozbudo-
wano między innymi model WORLD3, a także rozwi-
nięto wiele innych modeli (w tym FUGI oraz IFs).
Pierwsza weryfikacja modelu WORLD3 (1992) pole-
gała na porównaniu prognoz symulacyjnych uzyska-
nych za jego pomocą w roku 1972 (obejmujących lata
1972–1992) z rzeczywistymi danymi z tego okresu.
Okazało się, że różnice były na tyle małe, że wymaga-
ły wprowadzenia do modelu jedynie ośmiu drobnych
poprawek [Meadows 2001]. Ponownej weryfikacji
modelu WORLD3 dokonano w roku 2001. Jej wyniki
D.L. Meadows komentuje następująco: [Meadows
2001, s. 528]: „Wystarczy powiedzieć, że prognozy
uzyskane za pomocą tego modelu wciąż są zgodne
z rzeczywistością – nie widzimy żadnego powodu, aby
zmieniać podstawowe wnioski opublikowane po raz
pierwszy w roku 1972. Z wyjątkiem oczywiście faktu,
że społeczeństwo globalne jest obecnie o 30 lat bliżej
punktów zwrotnych, dotyczących zaludnienia oraz
produkcji przemysłowej”. W roku 2001 model
WORLD3 został rozbudowany o kolejny sektor –
„światowe zasoby wodne” i  nazwany „WorldWater
Model” [Simonovic 2002]. Innym modelem globalnym,
który został znacząco rozbudowany w omawianym
okresie, jest japoński model FUGI. W roku 1991 opra-
cowano jego czwartą generację, w której zwiększono
liczbę odwzorowanych państw/regionów z 60 do 80.
Piąta generacja powstała w 1995 roku. Opracowano
ją na potrzeby ONZ, w celu określenia alternatywnych
polityk, które doprowadziłyby do zrównoważonego roz-
woju świata w najbliższych latach. Dokładność odwzo-
rowania w tej generacji zwiększono dzieląc świat na
200 państw/regionów. Pod koniec lat 90. w modelu
FUGI odwzorowane były następujące podsystemy:
gospodarka, środowisko naturalne, bezpieczeństwo
i pokój, prawa człowieka, ludność, żywność, energia
oraz ochrona zdrowia. Najnowszą wersję tego modelu
opracowano w roku 2000. Odwzorowano w niej – po-
dobnie jak w poprzedniej – 200 państw/regionów6),
a w każdym z nich wyróżniono 9 głównych podsyste-
mów. Model liczy ponad 150 000 równań i umożliwia

opracowywanie prognoz dotyczących przyszłości świa-
ta na lata 2001–2030 [Onishi 2002]. Jak twierdzi au-
tor modeli FUGI, A. Onishi, każda nowa generacja
tych modeli jest opracowywana na podstawie najnow-
szej wiedzy z dziedziny nauk o systemach oraz naj-
nowszych osiągnięć w biotechnologii oraz fizjologii
mózgu [Onishi 1998]. Do istotnych osiągnięć lat 90.,
dotyczących modelowania globalnego, należy także
zaliczyć opracowanie specjalnego komputerowego sys-
temu eksperckiego, wspomagającego modelowanie
globalne, nazwanego FUGI Global Modeling System
(FGSM). Prace nad tym systemem trwały 9 lat (1991–
1999).

Przykładem innego modelu globalnego, który
w omawianym okresie został znacząco rozbudowany,
jest amerykański model International Futures (IFs) au-
torstwa B.B. Hughesa. Pierwsza generacja modelu IFs
powstała w latach 1980–81 w wersji dydaktycznej [Hu-
ghes 2001] i była uruchamiana na komputerach sta-
cjonarnych. Przy jej opracowaniu autor skorzystał z wła-
snych doświadczeń oraz z doświadczeń innych specja-
listów z zakresu modelowania globalnego, zebranych
w trakcie budowy wcześniejszych modeli7). W modelu
odwzorowano głównie trzy następujące podsystemy: de-
mografię, energię oraz żywność, a świat podzielono na
10 regionów. W roku 1985 powstała pierwsza mikro-
komputerowa wersja modelu IFs8). Ze względu na nie-
wielkie możliwości techniczne ówczesnych kompute-
rów osobistych była to wersja znacznie prostsza od
pierwszej. W roku 1993 opracowano trzecią generację
modelu IFs, pracującą na platformie WINDOWS [Hu-
ghes 2003]. W stosunku do poprzedniej poprawiono
jakość odwzorowania wszystkich dotychczasowych pod-
systemów oraz dołączono nowe, obejmujące problema-
tykę społeczno-polityczną oraz zagadnienia środowiska
naturalnego. Zaadoptowano ponadto podsystem „go-
spodarka” opracowany wcześniej przez B. Hughesa dla
modelu GLOBUS (Generating Long-Term Options By
Using Simulation). Mimo że wyżej scharakteryzo-
wane modele IFs zostały opracowane głównie na po-
trzeby dydaktyki, to były one także wykorzystywane
w praktyce gospodarczej (między innymi do opracowa-
nia prognoz dotyczących przyszłości świata w ramach
przedsięwzięcia The Millenium Project [Glenn, Gordon
1999]). Kolejną, czwartą generację modelu IFs zbudo-
wano w latach 2000–2004 z inicjatywy General Motors,
CIA oraz Komisji Europejskiej. Dla każdej z tych orga-
nizacji opracowano odrębną wersję modelu. W wersji
przewidzianej dla General Motors, zwanej Consumer
Values Trends Analysis, bardzo szczegółowo odwzoro-
wano aspekty demograficzne oraz problemy zmian pre-
ferencji u konsumentów. Wersja przygotowana dla CIA
zawierała bardziej szczegółowe odwzorowanie proble-
mów społeczno-politycznych i to zarówno krajowych,
jak i międzynarodowych. Natomiast w wersji opraco-
wanej dla Komisji Europejskiej szczególnie precyzyj-
nie odwzorowano aspekty gospodarcze oraz problemy
środowiska naturalnego [Hughes 2003]. Ostatnia ge-
neracja modelu IFs pozwala na opracowywanie prognoz
dotyczących przyszłości świata w latach 2000–2100. Od-
wzorowano w niej 164 państwa. Obecnie (rok 2005)
opracowywana jest piąta generacja tego modelu. Zda-
niem B. Hughesa prace nad nią potrwają – podobnie,
jak w przypadku poprzednich wersji – kilka lat.

Inną, charakterystyczną cechą omawianego okre-
su – z punktu widzenia problematyki modelowania
globalnego – było (i nadal jest) rosnące przekonanie
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wielu specjalistów o potrzebie edukacji społeczeństwa
w zakresie potencjalnych zagrożeń dla przyszłości
świata, wynikających z tzw. problemów globalnych.
Do działań, które w tym kierunku podjęto, należy
między innymi zaliczyć:
� Propozycję utworzenia na wyższych uczelniach no-
wej specjalności o nazwie „modelowanie globalne”,
propozycję zorganizowania centrów, instytutów i wy-
działów modelowania globalnego oraz zorganizowa-
nia komputerowej bazy danych, dostępnej w trybie on-
line, zawierającej modele globalne i ich dokumentację
oraz archiwa danych empirycznych wymaganych przez
te modele [Chadwick 2000].
� Zrealizowanie na początku lat 90. przedsięwzięcia
„przeniesienia” wybranych modeli globalnych z kom-
puterów stacjonarnych oraz z minikomputerów na
komputery klasy PC. Było ono głównie dziełem
P. Breckego i objęło 6 następujących modeli [Brecke
1993]: WORLD2, WIM, IFs, RW-3 (Regional World
III), IWM (Integrated World Model), GLOBUS (Gene-
rating Long-Term Options by Using Simulation). Ce-
lem tego przedsięwzięcia było bezpłatne udostępnie-
nie wyżej wymienionych modeli wszystkim zaintere-
sowanym, a przede wszystkim dydaktykom oraz ba-
daczom. Innym przedsięwzięciem, któremu przyświe-
cały zbliżone cele, był zapoczątkowany w roku 1989
projekt The Earth Systems Project, zmierzający do
„stworzenia dostępnych, zrozumiałych wersji istot-
nych modeli globalnych” [Simons 2005, s. 1]. Zainte-
resowanym udostępniono opisy oraz programy kom-
puterowe dwóch modeli globalnych: modelu WORLD3
oraz modelu zwanego Gaia Hypothesis and Daisy-
world. Kolejnym przedsięwzięciem o charakterze dy-
daktycznym, zapoczątkowanym w latach 90. jest kom-
puterowy system o nazwie GLOBESIGHT (skrót od
GLOBal foreSIGHT), opracowany na amerykańskim
Case Western Reserve University we współpracy
z UNESCO. Baza tego systemu zawiera dane ze 196
krajów. System zbudowano na podstawie filozoficz-
nych oraz metodologicznych podstaw przedstawionych
przez A.M. Mesarovica w pracy [Mesarovic, McGin-
nis, West 1996]. Ma on charakter modelu globalnego
i jest wykorzystywany na kilku uczelniach z całego
świata w ramach kierowanego przez Mesarovica kon-
sorcjum – Globally-Oriented University Education
Consortium.

dr inż. Waldemar Rzońca
Instytut Organizacji i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej

PRZYPISY
1) LAWM był pierwszym modelem „normatywnym”, tzn. ta-

kim, który nie przepowiadał tego, co stanie się, jeżeli chwi-
lowe (aktualne) tendencje globalnych zjawisk utrzymają
się w przyszłości, lecz który „szkicował sposób osiągnięcia
ostatecznych celów świata wolnego od zacofania i ubóstwa”
[Bruckmann 2001, s. 16].

2) Niektóre ze zbudowanych wcześniej modeli przekształco-
no w gry strategiczne, w których uczestnicy (najczęściej
studenci) odgrywali role przywódców ówczesnych bloków
politycznych lub przywódców organizacji międzynarodo-
wych. Za pomocą niektórych gier symulowano między in-
nymi kryzysy zimnowojenne.

3) Zaprzestano między innymi finansowania radzieckiego
modelu SIM-GDP [Brecke 2005] oraz brytyjskiego mode-
lu SARUM, które – jak się twierdzi – „zniknęły” pod ko-
niec lat 80. Zdaniem S. Cole’a [Cole 1997] jedynym mode-
lem globalnym – spośród wszystkich, których budowę wcze-
śniej finansował rząd (jakiegoś) państwa – pozostał w la-

tach 80. japoński model Futures of Global Interdependan-
ce (FUGI).

4) Zgodnie z wcześniejszymi uwagami nie był to zatem w peł-
ni model globalny.

5) GEWS jest skrótem od Global Early Warning System (Glo-
balny System Wczesnego Ostrzegania).

6) Od strony technicznej – zbudowano 200 wzajemnie ze sobą
powiązanych modeli symulacyjnych.

7) Chodzi tutaj o następujące modele [Hughes 2001]: model
Mesarovica–Pestela (WIM), model Leontiefa (WIOM), mo-
del fundacji Bariloche (LAWM) oraz model SARUM (Sys-
tems Analysis Research Unit Model).

8) IFs był pierwszym modelem globalnym, który uruchomio-
no na mikrokomputerze.
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Budowanie przewagi konkurencyjnej współcze-
snych przedsiębiorstw wymaga dostrzeżenia znacze-
nia roli wiedzy. Jednak koncentracja na wykorzysty-
waniu istniejącej wiedzy jest już niewystarczająca.
Konieczne jest radykalne przejście do organizacji
w masowej skali procesów, które rozwijają tę wiedzę.
Stąd współcześnie trwałym źródłem przewagi konku-
rencyjnej powinna być wysoka zdolność uczenia się,
rozumiana jako gotowość przedsiębiorstwa do zmia-
ny jego wiedzy1) (przy czym zmiana wiedzy postrzega-
na jest w kontekście dwóch równoległych procesów –
weryfikacji wiedzy już istniejącej oraz rozwijania
nowej).

Kluczowe jest założenie, że wszystkie przed-
siębiorstwa się uczą, jednak wykazują różne
zdolności uczenia się. Można przyjąć, że na jednym
biegunie znajdują się przedsiębiorstwa o najniższych
zdolnościach uczenia się, czyli te bliskie weberowskiej
biurokracji, a na drugim przedsiębiorstwa potencjal-
nie uczące się najsprawniej, czyli takie, które stale
weryfikują istniejące sposoby działania i myślenia oraz
są tak doskonałe w rozwijaniu nowej wiedzy, że cią-
gle przekształcają się stosownie do potrzeb otoczenia
i własnych aspiracji. Jednak nawet przedsiębiorstwa
o najwyższej zdolności uczenia się nie mogą weryfiko-
wać absolutnie wszystkiego – niezmienne, mimo zmie-
niającej się sytuacji otoczenia, muszą pozostać tzw.
nadrzędne wartości przedsiębiorstwa2). Oczywiście
przedsiębiorstwa funkcjonujące w rzeczywistości mają
zdolność uczenia się gdzieś pomiędzy nakreślonymi
biegunami.

Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa nie
jest tworem bezpośrednio obserwowalnym, ale
może być mierzona poprzez czynniki je kształtujące.
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań
empirycznych zorientowanych na określenie tych
czynników. Badania przeprowadzono w 2004 r.
w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce; wy-
korzystano autorski instrument badawczy, jakim był
kwestionariusz. Podstawą do prowadzenia badań było
wyznaczenie hipotetycznej struktury czynnikowej,
która następnie została zweryfikowana empirycznie
metodą konfirmacyjnej analizy czynnikowej na prób-
ce 212 przedsiębiorstw. Rezultatem badań jest model
zdolności uczenia się przedsiębiorstwa składający się
z 10 czynników – zostaną one poniżej pokrótce scha-
rakteryzowane.

Zdolność uczenia się
przedsiębiorstwa w świetle
badań empirycznych

Anna Zgrzywa-Ziemak

Czynniki kształtujące zdolność
uczenia się przedsiębiorstwa

zynnik „jednostka agentem organizacyj-
nego uczenia się” okazał się jednym z naj-
ważniejszych dla rozwoju zdolności uczenia

się przedsiębiorstwa (ładunek czynnikowy wyniósł
0,93). Hipotetycznie założono, że uczestnicy przedsię-
biorstwa wpływają na jego uczenie się przede wszyst-
kim poprzez wykazywanie inicjatyw jego doskonale-
nia3). Waga tej zmiennej została potwierdzona empi-
rycznie. Okazało się jednak, że podstawowe znacze-
nie dla zdolności uczenia się przedsiębiorstwa miało
zaangażowanie pracowników w samorozwój oraz
wsparcie organizacyjne dla ich wysiłków (tak w kwe-
stii inicjatyw indywidualnego rozwoju, jak i doskona-
lenia przedsiębiorstwa).

Kolejnym czynnikiem o bardzo wysokim udziale
w kształtowaniu zdolności uczenia się przedsiębior-
stwa było kolektywne uczenie się (ładunek czyn-
nikowy 0,91). Struktura tego czynnika okazała się być
bliska założonej teoretycznie. Tak jak oczekiwano,
najważniejsza była intensywność procesów synergicz-
nego kolektywnego uczenia się, w wyniku których
członkowie przedsiębiorstwa wspólnie tworzą wiedzę4).
W dalszej kolejności dla zdolności uczenia się przed-
siębiorstwa ważne było posiadanie przez pracowników
umiejętności wspierających kolektywne uczenie się,
ich pozytywny stosunek do zespołowej współpracy oraz
to, by relacje między pracownikami zorientowane
były na zaufanie, otwartość, wzajemny szacunek oraz
współpracę. Najmniej istotne okazało się stosowanie
w przedsiębiorstwie formalnych form współpracy.

Jeden z największych udziałów w strukturze zdol-
ności uczenia się przedsiębiorstwa miała otwarta kul-
tura organizacyjna (ładunek czynnikowy 0,9). Zdol-
ności uczenia się przedsiębiorstwa sprzyjało przede
wszystkim założenie o tymczasowości posiadanej wie-
dzy (otwartość w wymiarze poznawczym). Badania
wskazały ponadto, że uczenie się przedsiębiorstwa
wymaga otwartej kultury w wymiarze antropologicz-
nym, czyli woluntaryzmu, który zakłada proaktywność
uczestników przedsiębiorstwa w kształtowaniu ota-
czającej rzeczywistości. Najmniejszy wkład w kulturę
budującą zdolność uczenia się przedsiębiorstwa miał
wymiar społeczny kultury. Był on pierwotnie mierzo-
ny na skali od kolektywizmu do indywidualizmu, jed-
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nak badania ujawniły, że należy mówić o dwóch zmien-
nych mierzących osobno nasilenie indywidualizmu
i kolektywizmu. Zgodnie z badaniami, uczeniu się
współczesnego przedsiębiorstwa jednoznacznie sprzyja
poczucie tożsamości indywidualnej5), które nie ozna-
cza jednak odejścia od zespołowości. Równocześnie
okazało się, że nasilenie kolektywizmu nie miało zna-
czenia dla zdolności uczenia się badanych przedsię-
biorstw.

Bardzo ważnym czynnikiem budującym zdolność
uczenia się przedsiębiorstwa była też ciągłość orga-
nizacyjna (ładunek czynnikowy 0,84), kształtowana
przez nadrzędne wartości i wyrastającą z nich wspólną
wizję przyszłości. Zdolność uczenia się przedsiębior-
stwa była tym wyższa, im większa była świadomość
nadrzędnych wartości wśród uczestników przedsię-
biorstwa6) oraz im więcej pracowników podzielało wi-
zję przedsiębiorstwa i było zaangażowanych w jej for-
mułowanie.

System informacyjny mobilizujący do rozwo-
ju był czynnikiem o bardzo wysokim udziale w zdol-
ności uczenia się przedsiębiorstwa (ładunek czynni-
kowy 0,83). Zdolności sprzyjało stosowanie zróżnico-
wanych sposobów przekazywania informacji, równo-
ległe ich wykorzystanie, minimalna standaryzacja spo-
sobów komunikacji oraz form wiadomości7). Ponadto
zdolność uczenia się przedsiębiorstw była tym wyższa,
im bardziej formalne systemy informacyjne mobilizo-
wały do działania8).

Przywództwo rozproszone miało również wy-
soki wkład w rozwój zdolności uczenia się przedsię-
biorstwa9) (ładunek czynnikowy 0,8). Przedsiębiorstwa
miały tym wyższą zdolność, im bardziej władza miała
charakter nietrwały i przechodni, zależała od rodzaju
zadań i warunków ich realizacji, a nie od miejsca w hie-
rarchii organizacyjnej; wynikała z kompetencji, bazo-
wała na zaangażowaniu, a nie na środkach przymusu.
Dla rozwoju zdolności uczenia się istotne były ponad-
to aktywne działania kierowników na rzecz wspiera-
nia przywództwa rozproszonego oraz gotowość samych
pracowników do przejmowania władzy. Równocześnie
kluczowe okazały się relacje między przełożonymi
a pracownikami – otwarte, oparte na zaufaniu, part-
nerstwie, niesformalizowane, w których dominuje
wzajemny szacunek.

Międzyorganizacyjne uczenie się okazało się
ważną składową zdolności uczenia się przedsiębior-
stwa, jednak ładunek czynnikowy był tu relatywnie
niższy (wynosił 0,76). Najważniejsze dla kształtowa-
nia zdolności uczenia się przedsiębiorstwa było roz-
wijanie przez przedsiębiorstwo szerokiej sieci kontak-
tów międzyorganizacyjnych, zorientowanych na po-
szukiwanie nowej wiedzy dla przedsiębiorstwa. Duże
znaczenie miała ponadto intensywność współpracy
między kooperantami. Zdolność uczenia się przedsię-
biorstw była też tym wyższa, im bardziej relacje mię-
dzy kooperantami miały charakter otwarty i zorien-
towany na rozwój. Nieco mniejsze znaczenie miało to,
czy zawiązywaniu współpracy międzyorganizacyjnej
przyświecały cele związane z uczeniem się. Badania
pokazały ponadto, że zdolności uczenia się sprzyjała

orientacja na stabilność we współpracy międzyorga-
nizacyjnej.

Strategia zorientowana na przyszłość miała
wysoki udział w strukturze zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa (ładunek czynnikowy 0,72). Dla roz-
wijania zdolności uczenia się kluczowe było to, by stra-
tegia była zorientowana na budowanie przedsiębior-
stwa przyszłości, a nie przedłużanie przedsiębiorstwa
teraźniejszego. Przedsiębiorstwa charakteryzowały się
tym wyższą zdolnością uczenia się, im bardziej ich stra-
tegie były zorientowane na nowatorskie rozwiązania
w danej branży i budowanie nowych rodzajów działal-
ności, czyli by strategia była pewnym „wytężeniem”
dla organizacji, a nie jedynie doskonaleniem aktual-
nej działalności. Duże znaczenie miało to, by procesy
formułowania i realizacji strategii były procesami ucze-
nia się.

Istotny wkład w budowanie zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa miało myślenie systemowe (ładu-
nek czynnikowy 0,7). Przedsiębiorstwa miały tym
wyższą zdolność uczenia się, im intensywniejsze były
zachowania na rzecz radzenia sobie z dynamiczną zło-
żonością. Chodzi tu przede wszystkim o działania
mające na celu identyfikację konsekwencji podejmo-
wanych decyzji oraz te, zmierzające do określenia sys-
temowych struktur problemów organizacyjnych. Zdol-
ność uczenia się była też tym wyższa, im częściej wy-
korzystywano modelowanie i symulacje w procesie
rozwiązywania problemów organizacyjnych i podejmo-
waniu decyzji. Należy jednak podkreślić, że czynnik
ten różni się od zaproponowanego teoretycznie, gdyż
nie obejmuje pomiaru postaw sprzyjających myśleniu
systemowemu.

Przedsiębiorstwo ma wreszcie tym wyższą zdolność
uczenia się, im bardziej jego struktura organiza-
cyjna zbliża się do rozwiązania innowacyjnego
– np. sieciowego, czy procesowego (ładunek czynniko-
wy 0,52). Jest to czynnik, który ma istotnie mniejszy
od pozostałych udział w kształtowaniu zdolności ucze-
nia się przedsiębiorstwa. Jego konstrukcja uległa
zmianie względem założonej teoretycznie, gdyż nie-
które zmienne zostały uznane za nieistotne statystycz-
nie (dla upewnienia się, co do rzeczywistej nieistotno-
ści odrzuconych ścieżek, ważna byłaby większa liczba
pozycji mierzących poszczególne zmienne). Ostatecz-
nie badania wykazały, że struktura organizacyjna tym
bardziej sprzyja uczeniu się przedsiębiorstwa, im
mniej ogranicza zakres dowolności zachowań organi-
zacyjnych. Mamy więc do czynienia z minimalnym
stopniem standaryzacji i formalizacji; dominują po-
ziome interakcje w komunikacji, kontroli i koordyna-
cji, i można mówić przede wszystkim o hierarchii ce-
lów, a nie stanowisk.

Jednym z etapów niniejszych badań była eksplo-
racja powiązań pomiędzy poszczególnymi czyn-
nikami kształtującymi zdolność uczenia się. Najważ-
niejszym wnioskiem z tej analizy jest to, że kultura
organizacyjna wpływa istotnie na wszystkie pozosta-
łe czynniki. Innymi słowy, jej zmiana w kierunku kul-
tury otwartej przyczynia się do zmiany wszystkich
innych czynników w kierunku sprzyjającym uczeniu ,
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się przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest tu czynnik „cią-
głość organizacyjna”. Choć kultura miała na niego
wpływ, to jednak odwrócenie zależności zdecydowa-
nie poprawiło dopasowanie całego modelu. Kultura
organizacyjna okazała się więc czymś wtórnym wzglę-
dem ustalonych nadrzędnych wartości i wspólnej wi-
zji przyszłości.

Zdolność uczenia się przedsiębiorstwa
jako integracja zmienności i ciągłości
organizacyjnej

owyższa charakterystyka czynników kształ-
tujących zdolność uczenia się przedsiębior-
stwa wskazuje, że zjawisko to integruje w so-

bie czynniki mobilizujące zmienność organizacyjną
oraz odpowiadające za ciągłość trwania przedsiębior-
stwa (rys.). Perspektywa zmienności ściśle koreluje
z wizją przedsiębiorstwa samoorganizującego się,
skrajnie elastycznego i jest intensyfikowana przez
większość czynników (na rysunku tendencje elastycz-
ne symbolizowane są przez rozproszone strzałki).
Wydaje się jednak, że takie przedsiębiorstwo z cza-
sem naraża swoją tożsamość i trwałość. Badania em-
piryczne potwierdziły wagę rozwijania ciągłości orga-
nizacyjnej w kształtowaniu zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa. Ogranicza ona przestrzeń dowolno-
ści zachowań organizacyjnych powodując, że procesy
uczenia się wyrastają z nadrzędnych wartości i ukie-
runkowane są na wspólną wizję przyszłości. Aby moż-
liwości stworzone przez elementy budujące zmienność
i ciągłość organizacyjną mogły być wykorzystane, ko-
nieczne jest zaangażowanie systemu w procesy orga-
nizacyjnego uczenia się. Myślenie systemowe stanowi
czynnik przyspieszający procesy organizacyjnego ucze-
nia się poprzez odkrywanie struktur leżących u pod-
staw dynamicznie złożonej rzeczywistości.

Uwagi końcowe

najomość czynników kształtujących zdolność
uczenia się przedsiębiorstwa stanowi istotną
podstawę tworzenia narzędzi jej diagnozowa-

nia oraz wyznaczenia metod i technik jej rozwijania.
Badania wykazały jednak, że kształtowanie zdolności
uczenia się nie może być traktowane jako szybki pro-
ces, polegający na wdrożeniu określonych procedur.
Wynika to stąd, że jest to zjawisko złożone, integrują-
ce w sobie dwie – pozornie sprzeczne perspektywy –
ciągłości i zmienności organizacyjnej. Ponadto kluczo-
wym czynnikiem dla rozwoju zdolności uczenia się
przedsiębiorstwa okazała się kultura organizacyjna.
Jest ona nie tylko jednym z najważniejszych czynni-
ków w strukturze zdolności, ale równocześnie, jak
wykazała eksploracja powiązań między poszczególny-
mi czynnikami, istotnie wpływa na wszystkie pozo-
stałe. Jednak otwieranie się kultury organizacyjnej
zależy od zapewnienia w przedsiębiorstwie ciągłości
organizacyjnej. Rozwijanie zdolności uczenia się przed-
siębiorstwa wymaga więc przede wszystkim głębokich
zmian kulturowych oraz zaangażowania w rozwijanie
nadrzędnych wartości, co jest procesem złożonym
i długotrwałym.

dr inż. Anna Zgrzywa-Ziemak
Instytut Organizacji i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej
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Systemy wczesnego ostrzegania i rozpoznania
wchodzą w skład arsenału narzędzi, jakimi posługuje
się controlling. Uważa się, że są one najsilniej związa-
ne z controllingiem strategicznym. Potrzeba ich sto-
sowania wynika z cech współczesnej gospodarki cha-
rakteryzującej się, jak to ujmuje A.K. Koźmiński,
„uogólnioną niepewnością”1).

Są przydatne w zarządzaniu współczesnym przed-
siębiorstwem.

Analizując genezę wczesnego ostrzegania i jego
mutacji wczesnego rozpoznania, dotyczącego szans,
przed jakimi staje przedsiębiorstwo, dostrzega się kil-
ka źródeł inspiracji do tworzenia tych systemów in-
formacyjnych służących potrzebom zarządzania przed-
siębiorstwami2).

Jednym z nich, coraz częściej dostrzeganym przez
praktyków życia gospodarczego, jest dążenie do tego,
aby wykorzystywać systemy wczesnego ostrzegania
i wczesnego rozpoznania jako jedno z narzędzi służą-
ce do budowy przewagi konkurencyjnej. Czy jest to
możliwe? Jakie argumenty przemawiają za słuszno-
ścią takiej tezy?

Systemy wczesnego ostrzegania i wczesnego roz-
poznania są stosowane przez przedsiębiorstwa, które
pragną z należytym wyprzedzeniem czasowym okre-
ślić zagrożenia lub/i szanse pojawiające się w ich za-
sięgu.

Tworzą więc obie wymienione formy systemów
informacyjnych, ponieważ gwarantują one, wtedy gdy
są poprawnie skonstruowane i wdrożone, osiąganie
następujących rezultatów:
� przekazują użytkownikowi specyficzne informacje
wczesnego ostrzegania i rozpoznania pozwalające na
antycypacyjną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa w oto-
czeniu i wewnątrz firmy;
� pozwalają na wcześniejsze zaobserwowanie i zneu-
tralizowanie oznak niebezpieczeństwa i możliwej szan-
sy, przed ich wystąpieniem;
� z zasady pozostawiają użytkownikowi wystarczają-
co dużo czasu na wprowadzenie korekt likwidujących
lub przynajmniej zmniejszających zagrożenia, a tak-
że przygotowanie się do wykorzystania zasygnalizo-
wanych szans;
� są dla użytkownika skutecznym narzędziem walki
konkurencyjnej i budowy przewagi konkurencyjnej3).

Systemy wczesnego ostrzegania
jako narzędzie wspomagające
budowę przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa

Andrzej Sikorski

Badania przeprowadzone na Zachodzie wskazują,
że 80–90% sytuacji, które stanowiły zaskoczenie dla
kadry menedżerskiej, niosąc ze sobą zagrożenia lub
niedostrzeganie szans, były wcześniej sygnalizowane,
właśnie za pomocą tzw. słabych sygnałów4) stanowią-
cych główny element konstrukcyjny systemów wcze-
snego ostrzegania i rozpoznania.

Jedynie 10–20% sytuacji stanowiły typowe wyda-
rzenia losowe, nadzwyczajne, praktycznie niemożli-
we do przewidzenia i wykrycia.

Jeśli na wyniki tych badań popatrzeć od strony
sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego
ekonomiki, w tym możliwości tworzenia przewagi nad
konkurentami, to warto zauważyć, że zlikwidowanie
części bodaj z tych 80–90% sytuacji daje znaczące efek-
ty oszczędnościowe w zakresie ponoszonych kosztów
i sprawnościowe o poważnych wymiarach5).

W dzisiejszych czasach budowanie przewagi kon-
kurencyjnej przez przedsiębiorstwa odbywa się po-
przez stosowanie wielu koncepcji strategicznych6).
Jednocześnie, jak się wydaje, dwie płaszczyzny, na
których buduje się zręby przewagi konkurencyjnej,
wybijają ją współcześnie na czoło zastosowań. Są to
płaszczyzny: informacyjna i wiedzy7). Obie są ze sobą
ściśle związane.

W pierwszej chodzi o zdobycie dwóch rodzajów in-
formacji – o konkurentach i dotyczących własnej fir-
my. Kontekstem dla obu jest łańcuch tworzenia war-
tości przedsiębiorstwa.

Przepływ i zawartość tych informacji czołowe
przedsiębiorstwa świata gospodarczego analizują bar-
dzo starannie, stosując podejście antycypacyjne, a nie
retrospektywne, jak to się nadal zdarza przedsiębior-
stwom polskim.

Drugą płaszczyznę stanowi dostęp do wiedzy i jej
gromadzenia w przedsiębiorstwie. Wiedza ta zasadza
się głównie na zasobach kapitału intelektualnego każ-
dej firmy.

Jest dziś oczywistym faktem, że te przedsiębior-
stwa stają się wiodące w swojej branży; potrafią zgro-
madzić odpowiedni zasób kapitału intelektualnego,
zarówno uprzedmiotowionego w postaci innowacyjne-
go postępu techniczno-technologicznego, pomysłów,
patentów, należycie sprawnych procedur działania itp.,
jak i potencjału wiedzy i umiejętności zatrudnionych ,
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i współpracujących z przedsiębiorstwem ludzi (mene-
dżerów różnych szczebli, pracowników wykonawczych,
kooperantów, w pewnej mierze też klientów itd.). I co
jest ważne, umieją ten kapitał intelektualny uprzed-
miotowiony i potencjalny w należyty sposób wykorzy-
stać.

Wyjątkowo cennym, jak pisze A.K. Koźmiński,
„uzupełnieniem stale aktualizowanego zasobu wiedzy
relacyjnej jest wiedza sytuacyjna oparta na „słabych
sygnałach” z otoczenia i wnętrza firmy (...), które mogą
w przyszłości wywierać zasadniczy wpływ na przewa-
gę konkurencyjną”8).

Sądzić należy, że w szczególności polskie przedsię-
biorstwa, które nie zawsze są w stanie konkurować
z innymi, np. nowymi, innowacyjnymi technologiami
czy kosztami, powinny wykorzystywać narzędzia bu-
dowy przewagi konkurencyjnej, które dają szanse jej
powstawania na innych polach niż tradycyjne9).

Do takich narzędzi należą systemy wczesnego
ostrzegania i wczesnego rozpoznania, szczególnie te,
które zalicza się do trzeciej ich generacji, określonej
też mianem ”strategicznego radaru” przedsiębior-
stwa10). Ich konstrukcja opiera się na wskaźnikach
wtedy stosowanych, gdy dane zjawisko pozwala się ująć
w postaci liczbowej lub/i symptomów, które można
przedstawić tylko opisowo (jakościowo).

Dla powodzenia stosowania systemów wczesnego
ostrzegania i rozpoznania duże znaczenie ma proce-
dura tworzenia obu tych systemów. Procedura ta z re-
guły przebiega w sposób przedstawiony na rysunku.

Z doświadczeń autora w projektowaniu, wdraża-
niu i obserwowaniu oraz analizowaniu tworzonych
i/lub działających systemów wczesnego ostrzegania
(rozpoznania) w przedsiębiorstwach wynika, że etapy
III i IV mogą przebiegać równolegle.

Największe trudności pojawiają się w realizacji eta-
pu V, gdy trzeba określić wzajemne powiązania i zależ-
ności przyczynowo-skutkowe między użytymi wskaź-
nikami / symptomami oraz stworzyć sieć powiązań
między nimi11).

Jako przydatne w konstruowaniu systemu infor-
macyjnego wczesnego ostrzegania w zakresie diagno-
zowania przewagi konkurencyjnej uznaje się np. ta-
kie wskaźniki, jak zaprezentowane w tabeli12).

Natomiast jako symptomy ostrzegawcze uznaje się
np. takie, jak:
� spadek wskaźnika obrotowości majątku trwałego,
świadczący o zmniejszaniu się zdolności przedsiębior-
stwa do wykorzystywania swoich środków jako efek-
tywnej podstawy wytwarzania przychodu,
� obniżanie się wskaźnika ceny rynkowej akcji przed-
siębiorstwa w stosunku do wartości księgowej akcji,
� gwałtowny spadek funduszy własnych w obrocie,
� wzrost aktywów wysokiego ryzyka w aktywach ogó-
łem i wartości sprzedaży,
� nasilanie się działań promocyjnych konkurencji,
� coraz mniejsze zainteresowanie firmą ze strony
mass mediów,
� zrywanie umów przez stałych klientów,
� wzrost niepożądanej płynności zatrudnienia jako
wynik „podkupywania” pracowników przez konku-
rencję,
� brak dopływu nowych pracowników do przedsię-
biorstwa,
� pojawienie się nowych „wąskich gardeł” w przed-
siębiorstwie,
� nagły brak zapytań ofertowych,
� szybszy wzrost kosztów niż wzrost sprzedaży,
� ruch kosztów – przechodzenie kosztów z pozycji na
pozycję,

Rys. Etapy budowy systemu informacyjnego
wczesnego ostrzegania (rozpoznania)
Źródło: opracowanie własne.

Obrót osiągnięty na rynku
zagranicznym / Całkowity
obrót

Zmiana liczby osób w danej
grupie społecznej / Zmiana
populacji mieszkańców danego
kraju, regionu lub rynku

Obrót osiągany na produktach
o wieku przekraczającym
48 miesięcy / Obrót ogółem

Obrót osiągany z transakcji
pochodzących od nowych
klientów / Obrót osiągany
ogółem

Jako funkcja dyskryminacyjna

Tab. Przykładowe wskaźniki przydatne w kon-
struowaniu systemu wczesnego ostrzegania

Źródło: opracowanie własne na podstawie U. BRECHT,
op.cit., s. 13.

Spóźniona reakcja na
zmiany na rynku
zagranicznym

Brak reakcji na zmiany
demograficzne

Zestarzenie się progra-
mu produkcji

Zmniejszenie się liczby
nowych klientów

Wskaźniki Z i Z’
Altmanna
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� negatywne zmiany w stanie zamówień – zmniej-
szenie się portfela zamówień (np. z wieloletniego do
rocznego; z rocznego do miesięcznego),
� rosnące zamrożenie środków w inwestycjach nie
ukończonych w terminie,
� „przecieki” informacyjne dotyczące tajemnic służ-
bowych przedsiębiorstwa.

Na koniec warto zauważyć i to, że systemy wcze-
snego ostrzegania i rozpoznania są tworzone w spo-
sób zindywidualizowany – dla danego przedsiębior-
stwa. Sprawność ich funkcjonowania i przydatność
oraz skuteczność zastosowania do budowy przewagi
konkurencyjnej zależy bowiem w dużej mierze od tego,
czy skonstruowane są one na podstawie rozpoznania
specyficznych cech konkretnego przedsiębiorstwa,
którego dotyczą.

Ponadto przedsiębiorstwa posiadające takie sys-
temy ściśle chronią je przed ujawnieniem ich kon-
strukcji i zawartości, właśnie ze względu na to, że sta-
nowią one jeden z atutów przewagi konkurencyjnej.

dr Andrzej Sikorski
Katedra Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
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W stronę kwalitologii
zasobów ludzkich
Difin, Warszawa 2005

Konkurowanie przez jakość była od dawna jedną
z uznanych strategii uzyskiwania trwałej przewagi
konkurencyjnej na rynku. W miarę rozwoju globali-
zacji rynku i intensyfikacji konkurencji, kwestia ja-
kości, w tym kształtowania jakości zasobów ludzkich,
nabiera coraz większego znaczenia w walce konkuren-
cyjnej, a przede wszystkim w tworzeniu potencjału
konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz w wycenie
jego wartości na rynku. Przedmiotem analizy recen-
zowanej książki jest problematyka zarządzania jako-
ścią zasobów ludzkich oraz problematyka ekonomiki

jakości zasobów ludzkich. Problemy te, niejako z isto-
ty wchodzą w zakres kwalitologii, interdyscyplinar-
nej dziedziny wiedzy, zajmującej się wszystkimi aspek-
tami, całokształtem zagadnień jakości, stąd tytuł
„W stronę kwalitologii zasobów ludzkich”. Autorka
książki słusznie zakłada, że stan rozwoju dyscyplin:
zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania jakością
stwarza wystarczające podstawy do wzajemnego trans-
feru osiągnięć teoretycznych i najlepszych praktyk,
z uwzględnieniem specyfiki każdej z dyscyplin.

dr hab. Mirosława Rybak
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Planowanie strategiczne (jako element procesu
zarządzania strategicznego) odgrywa istotną rolę
w ogóle działań związanych z zarządzaniem przedsię-
biorstwem. Wskazanie charakterystycznych dla przed-
siębiorstw budowlanych parametrów planowania stra-
tegicznego stanowi ciekawe, ale i trudne zadanie ba-
dawcze. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
fragment wyników badań dotyczących stopnia wyko-
rzystania koncepcji planowania strategicznego oraz
aspekt czasowy (horyzont) planowania strategiczne-
go w przedsiębiorstwach budowlanych.

Planowanie strategiczne a specyfika
branży budowlanej

literaturze można odnaleźć bardzo wiele mo-
deli procesów zarządzania strategicznego (na
przykład praca zbiorowa pod redakcją R.

Krupskiego [4, s. 86–89] prezentuje ich aż szesnaście).
W większości tych modeli (mimo pewnych różnic)
istotną rolę przyznaje się planowaniu strategicznemu.
Planowanie, rozumiane jako klasyczna funkcja zarzą-
dzania, jest procesem ustalania celów i wybierania
środków do ich osiągania. Plany strategiczne przed-
siębiorstwa wytyczają zasadnicze kierunki działania
poprzez określenie celów strategicznych oraz strate-
gii jako sposobu osiągania tych celów [6, s. 262].

W branży budowlanej tradycyjne podejście do
planowania, zarządzania i organizacji największy na-
cisk kładzie na problemy występujące w procesie re-
alizacji obiektu budowlanego (lub grupy takich obiek-
tów) [por. 2]. Specyfika branży powoduje, że proces
ten jest relatywnie długi, kapitałochłonny, wymaga
dużych nakładów materiałów, sprzętu i pracy ludz-
kiej. Wpływa to bardzo silnie na koncentrowanie się
na zagadnieniach związanych z zarządzaniem i kiero-
waniem przedsięwzięciem budowlanym. Zagadnienia
te to kosztorysowanie, harmonogramowanie i mode-
lowanie sieciowe oraz projektowanie procesu tech-
nologicznego. Efektem realizacji przedsięwzięcia bu-
dowlanego jest unikalny i niepowtarzalny obiekt bu-
dowlany.

Planowanie strategiczne ma charakter bardziej
ogólny. Dotyczy ogółu kwestii związanych z zarządza-
niem przedsiębiorstwem funkcjonującym w określo-
nym otoczeniu. Zadaniem planowania strategicznego
jest identyfikacja celów długoterminowych oraz opra-
cowywanie strategii pozwalających przedsiębiorstwu
przetrwać, rozwijać się i osiągać założone cele. Cele
strategiczne stanowią odzwierciedlenie ambicji orga-

Planowanie strategiczne
w przedsiębiorstwie budowlanym

Michał Juszczyk, Andrzej Kosecki

nizacji (może to być zwiększenie obrotów, powiększe-
nie udziałów w rynku, rozwój nowych rynków, zwięk-
szenie efektywności, poprawa jakości usług itp.). War-
to zauważyć, że cele takie często są trudno mierzalne.
Planowanie strategiczne dotyczy całości przedsiębior-
stwa, organizacji ewoluującej pod wpływem zmian za-
chodzących w otoczeniu, której okres egzystencji nie
jest ograniczony. Jest to proces zachodzący cyklicz-
nie. Dla porównania, planowanie konkretnego przed-
sięwzięcia budowlanego ma charakter unikalny i jed-
nokrotny.

Rola, jaką odgrywa planowanie strategiczne
w przedsiębiorstwie, a także sposób, w jaki jest im-
plementowane, jest indywidualną cechą samego przed-
siębiorstwa. Ze względu na istniejącą różnorodność
podejść do problemu planowania strategicznego Stra-
tegor [7, s. 426] wyróżnia pięć podstawowych para-
metrów pozwalających charakteryzować i porównywać
różne podejścia, sposoby planowania strategicznego:
� częstotliwość ponawiania planowania, jego aspekt
czasowy,
� charakter narzędzi wspomagających sformalizowa-
nie myślenia strategicznego,
� powiązanie planowania ze strukturą organizacyjną
(jak w organizacji przebiegają procesy planowania),
� rola dyrekcji, którą określa sposób inicjowania
i stymulowania działań planistycznych,
� obszary planowania (jak szeroki zakres działalno-
ści jest oficjalnie objęty planowaniem strategicznym).

Badania

2003 roku zrealizowany został pilotażowy
projekt badawczy pt. Zarządzanie strate-
giczne w przedsiębiorstwie budowlanym

– zakres i kierunki rozwoju. Badania miały od-
powiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wykorzysty-
wane są koncepcje, komponenty, techniki i narzędzia
zarządzania strategicznego w dużych przedsiębior-
stwach budowlanych działających na terenie Polski.
Kwestionariusz ankiety wzorowany był na badaniach
amerykańskich (Appendix 1. Survey Instrument w [2]).
Dało to możliwość porównania wyników badań z Pol-
ski i USA.

Podstawowe dane dotyczące badań zostały przed-
stawione w tabeli. Uwagę zwraca dwukrotnie mniej-
szy odsetek zwróconych wypełnionych formularzy
w przypadku badań polskich; otrzymane wyniki za-
tem należy traktować jako zarys pewnych tendencji,
a nie materiał statystyczny. Dlatego wszelkie komen-
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tarze dotyczące otrzymanych wyników w przypadku
badań przeprowadzonych w Polsce odnosić się będą
tylko do tej grupy przedsiębiorstw, które wzięły udział
w badaniach.

Należy tutaj poczynić dwie uwagi dotyczące wyni-
ków badań i sposobu ich porównania. Ankieta amery-
kańska w niektórych pytaniach przewidywała siedem
opcji odpowiedzi. Zsumowane zostały wyniki dla
dwóch opcji odpowiedzi (opcja 4. i 5. w Appendix 1.
Survey Instrument [2]) tak, aby nowy zagregowany
wynik możliwie najlepiej odpowiadał opcji 4. w bada-
niach polskich. Zabieg ten uczyniono, aby znaleźć
możliwość odniesienia wyników uzyskanych w USA,
do wyników badań przeprowadzonych w Polsce.
W przypadku niektórych pytań (badania w USA) suma
częstości wybieranych opcji odpowiedzi jest większa
od 100% – jest to błąd, który pojawił się już w opraco-
waniu amerykańskim [por. 2].

Koncepcja planowania
strategicznego
w przedsiębiorstwie
budowlanym

lanowanie strategiczne jest
uznawane za istotne ogniwo
procesu zarządzania strate-

gicznego. Jedno z pytań, jakie zosta-
ło zadane podczas badań w Polsce
brzmiało: Czy w Państwa przedsię-
biorstwie opracowywane są plany
strategiczne? (w badaniach prowadzo-
nych w USA: Have you incorporated
the concept of strategic planning
into your organisation?). Pytanie
miało na celu wykazanie, w jakim stop-
niu koncepcja planowania strategicz-
nego jest wdrożona w badanym przed-
siębiorstwie. Opcje odpowiedzi były
następujące:

1. Nie – koncepcja planowania strategicznego nie jest
nam znana.

2. Koncepcja planowania strategicznego jest nam zna-
na, ale nie widzimy potrzeby opracowywania pla-
nów strategicznych.

3. Będziemy opracowywać plany strategiczne w przy-
szłości.

4. Podjęliśmy działania mające na celu wdrożenie kon-
cepcji planowania strategicznego.

5. Opracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie plan stra-
tegiczny naszego przedsiębiorstwa.

6. Jesteśmy w stanie określić wpływ opracowanych
i wdrożonych planów strategicznych na kondycję na-
szego przedsiębiorstwa.

Wyniki zostały zaprezentowane na rys. 1.
Wyniki badań prowadzonych w Polsce (czarne słup-

ki na rysunku) wykazują tendencję do liniowego ukła-
du, gładkiego przejścia przez wszystkie opcje odpowie-
dzi. Szczególnie pozytywna jest tendencja (zauważalna
wśród przebadanych przedsiębiorstw) wzrostu często-
ści wyboru możliwych odpowiedzi w miarę przecho-
dzenia od opcji świadczących o nieznajomości omawia-
nej koncepcji do opcji świadczących o zaawansowanym
stosowaniu planowania strategicznego.

W przypadku badań amerykańskich (białe słupki
na rysunku) swoistą granicą wydaje się przejście po-
między opcją 3., która ma jeszcze charakter deklara-
tywny, i opcją 4. – pierwszą z grupy odpowiedzi okre-
ślających stopień faktycznego zastosowania i wyko-
rzystania planów strategicznych.  Dla opcji 1., 2. i 3.
wzrost częstości ich wyboru ma charakter liniowy (na-
leży tu zauważyć, że żadne z badanych przedsiębiorstw
nie przyznało się do nieznajomości koncepcji plano-
wania strategicznego). Pomiędzy opcją 3. i 4. nastę-
puje skok i stabilizacja częstości wyboru opcji 4., 5.
i 6. na poziomie około 30%.

Można przypuszczać, że w miarę upływu czasu sto-
sowanie koncepcji planowania strategicznego w pol-
skich przedsiębiorstwach budowlanych będzie wyglą-
dało podobnie jak w USA. Warunkiem jest wzrost
świadomości korzyści, jakie niesie za sobą wdroże-
nie planowania strategicznego oraz stabilizacja warun-

Tab. Podstawowe dane na temat badań w Pol-
sce i USA

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz [2].

Polska USA

liczba przedsię-
biorstw wyty-
powanych
do badań

liczba uzyska-
nych odpowie-
dzi [%]

dobór przedsię-
biorstw

rok przeprowa-
dzenia badań

197

15%

listy 100
największych

polskich
przedsiębiorstw

budowlanych
według

Murator Plus
(1998–2002)

2003

400

33,25%

lista
największych

przedsiębiorstw
budowlanych
ENR Top 400
Contractors

(1998)

2000

Rys. 1. Stopień wykorzystania koncepcji planowania strate-
gicznego w przedsiębiorstwach budowlanych – wyniki badań
przeprowadzonych w USA oraz w Polsce
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz [2]. ,
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ków panujących w otoczeniu przedsiębiorstw budo-
wlanych.

Horyzont planowania strategicznego
w przedsiębiorstwach budowlanych

niniejszym artykule jako jeden z parametrów
planowania strategicznego wskazany został
aspekt czasowy. W literaturze można spotkać

się z tezą, że horyzont czasowy planowania jest zależ-
ny od szybkości zmian, jakie zachodzą w otoczeniu
przedsiębiorstwa [por. 3, s. 102]. Zgodnie z takim uję-
ciem ograniczenie ryzyka i niepewności wynikających
z dynamiki zmian otoczenia jest główną przesłanką
do określenia okresu, na jaki opracowywane są plany
strategiczne. Próbuje się wskazać optymalne granice
czasowe dla planów strategicznych. Według K. van der
Heijdena: „Firmy budowlane (...) rzadko planują na
więcej niż 3 lata naprzód. Czują, że poza tą granicą
czasową niewiele jest elementów z góry określonych
i stosownie do tego regulują swoją taktykę biznesową”
[3, s. 102].

W kwestionariuszu skierowanym do badanych
przedsiębiorstw umieszczone zostało następujące py-
tanie: Proszę określić horyzont czasu, dla które-
go są (lub będą) opracowywane w Państwa fir-
mie plany strategiczne? (w badaniach prowadzo-
nych w USA brzmiało ono: How far does your com-
pany plan for strategic initiatives?). Wyniki zo-
stały zaprezentowane na rys. 2.

Uwagę zwraca podobieństwo wyników uzyska-
nych w USA (białe słupki na rysunku) i w Polsce (czar-
ne słupki na rysunku) – zwłaszcza w ich central-
nej części dla opcji 2., 3., 4. i 5. Skupia się tutaj naj-
więcej odpowiedzi. Jak widać najczęściej wskazywa-
na była opcja mówiąca o przedziale 2–3-letnim. Może
to stanowić, w pewnym stopniu, potwierdzenie wcze-
śniej przytoczonej tezy o trzyletnim okresie plano-
wania strategicznego w przedsiębiorstwach budow-
lanych.

Różnice są natomiast widoczne dla odpowie-
dzi skrajnych – opcje 1. i 6. Widoczna tutaj jest swe-

go rodzaju asymetria. W przypadku
przedsiębiorstw działających w USA
częściej wybierana jest opcja mówią-
ca o planowaniu strategicznym w ho-
ryzoncie „5 i więcej lat”, zaś w przy-
padku przedsiębiorstw działających
w Polsce „1 rok”. Należy przypusz-
czać, że sytuacja ta ma związek ze sta-
bilnością otoczenia przedsiębiorstw
budowlanych. Zmienność polskiego
prawa, niekorzystna sytuacja gospo-
darcza, nieuczciwa konkurencja mogą
zniechęcać część przedsiębiorstw do
opracowywania długoterminowych
planów strategicznych. Znajduje tu
potwierdzenie kolejna przytoczona
wcześniej teza: im bardziej przewidy-
walne i stabilne otoczenie, tym łatwiej
jest planować i realizować założenia
strategiczne w relatywnie dłuższym
okresie.

Wnioski

przeprowadzonych badań wynika, że plano-
wanie strategiczne jest koncepcją znaną, lecz
w różnym stopniu wykorzystywaną w pol-

skich przedsiębiorstwach budowlanych. Traktując
wyniki badań amerykańskich jako pewien punkt od-
niesienia można zaryzykować tezę, że w długim okre-
sie i przy zajściu kilku warunków obecny stan w Pol-
sce będzie ewoluował w kierunku stanu, jaki przed-
stawiają wyniki badań amerykańskich. Świadczyć
może o tym między innymi podobieństwo wyni-
ków badań dotyczących horyzontu planowania stra-
tegicznego.

Planowane są dalsze i bardziej szczegółowe bada-
nia dotyczące problematyki zarządzania strategiczne-
go w przedsiębiorstwach budowlanych. Niestety, zwra-
ca uwagę niski odsetek przedsiębiorstw biorących
udział w badaniach (dotyczy to badań polskich). Jak
na razie wnioski można wyciągać wyłącznie w stosun-
ku do grupy przedsiębiorstw, która wzięła udział
w badaniach. Obszerniejszy materiał badawczy pozwo-
liłby na statystyczne opracowanie wyników. Ich opu-
blikowanie stanowiłoby pomoc dla zainteresowanych
problematyką przedsiębiorstw budowlanych.

mgr inż. Michał Juszczyk
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. PK
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Wykupy a wartość dla akcjonariuszy

ecyzje o wykupach akcji własnych są złożo-
nymi decyzjami strategicznymi o długookre-
sowych konsekwencjach dla całej gospodarki

firmy. Należą do decyzji finansowych, zmieniają bo-
wiem strukturę finansowania oraz strukturę akcjo-
nariatu. Wykup akcji własnych jest specyficzną inwe-
stycją. Jest ona efektywna, gdy cena wykupu jest
mniejsza od wartości wewnętrznej akcji. W przeciw-
nym razie inwestycja ta prowadzi do zmniejszenia
wartości dla pozostających w spółce akcjonariuszy.
Wykup zmniejsza ryzyko podjęcia nieefektywnych
projektów inwestycyjnych lub nie trafionych przejęć
zewnętrznych jednostek1). Efektywność decyzji o wy-
kupie może być rozpatrywana z punktu widzenia róż-
nych grup interesów2):
� akcjonariusza pozostającego w spółce (lub grupy
akcjonariuszy),
� akcjonariusza wychodzącego ze spółki (lub grupy
akcjonariuszy),
� całej spółki (wszystkich grup interesariuszy).

Powstaje pytanie, jak wycenić efekty wykupu ak-
cji dla każdej z powyższych grup. Sposób przeprowa-
dzenia wykupu, np. przy cenach stałych lub na otwar-
tym rynku decyduje o rozkładzie korzyści między róż-
nymi grupami akcjonariuszy (pozostającymi w spółce
lub sprzedającymi akcje)3). Po ogłoszeniu zapowiedzi
wykupu akcjonariusz stoi przed wyborem odpowiedzi
na ofertę zakupu jego akcji. Jeżeli sprzedaje akcje, to
może w alternatywny sposób zagospodarować pozy-
skane środki. Jeżeli pozostaje w spółce, to korzysta ze
sposobności pojawiających się w nowej strukturze ak-
cjonariatu i nowej strukturze kapitałowej. W analizie
podstawą do wyceny korzyści mogą być:
� ceny rynkowe akcji przed wykupem P0, w wykupie
PT i po wykupie PE,
� ceny prognozowane na podstawie cen historycz-
nych, powiększonych o przyrostowe przepływy pienięż-
ne, osiągalne dla akcjonariuszy,
� przepływy pieniężne osiągalne dla poszczególnych
grup interesów.

W praktyce większość badań w tym zakresie doty-
czyła wpływu wykupu na ceny akcji. W zależności od
okresu, którego dotyczyły badania, konkretnej próby
badanych firm, horyzontu czasowego przyjętego w ba-
daniach uzyskiwane są różne wyniki4).

Wykup a wartość operacyjna spółki

akładając brak efektu sygnalizacji oraz
efektu zmniejszenia obciążeń podatko-
wych i wykup akcji po cenie odpowiadającej

wartości fundamentalnej (wartości wewnętrznej) moż-
na zapisać następujący układ trzech równań5):

P0 × (N0 – NE) = EC

gdzie:
P0 – cena akcji przed wykupem
PE – cena akcji po wykupie
N0 – liczba akcji przed wykupem
NE – liczba akcji po wykupie
Vop – wartość spółki liczona jedynie na podstawie prze-
pływów operacyjnych
EC – nadwyżka środków pieniężnych.

W ujęciu tym zakłada się, że w spółce istnieje nad-
wyżka środków pieniężnych EC, która nie jest potrzeb-
na do finansowania działalności operacyjnej. Wartość
fundamentalna spółki jest równa sumie wartości ope-
racyjnej Vop oraz nadwyżkowych środków pieniężnych.
Cała nadwyżka środków pieniężnych EC zostaje prze-
znaczona na wykup (N0 – NE) akcji po cenie jednost-
kowej P0. Po wykupie nowa cena akcji PE jest równa
wartości operacyjnej całej firmy Vop podzielonej przez
nową liczbę akcji NE. Po wykupie oczekuje się jedynie
korzyści (przepływów) operacyjnych. Zakładamy, że
znane są początkowe, tj. przed wykupem wielkości
charakteryzujące firmę, takie jak: P0, N0 oraz EC.
Rozwiązując powyższy układ trzech równań ze wzglę-
du na zmienne: P, NE oraz Vop otrzymujemy zależ-
ność:

PE = P0

Oznacza to, że wykup akcji sam w sobie nie wpły-
wa na zmianę ceny akcji P, tj. na wartość kapitału
własnego. W tym przypadku przyjęto założenie, że nie
występuje efekt sygnalizacji oraz nie uwzględnia się

Analiza opłacalności
wykupu akcji własnych

Andrzej Rutkowski

,

P0 =
Vop + EC

N0

PE =
Vop

NE
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ewentualnego obniżenia podatków. Wykup akcji
zmniejsza liczbę akcji.

Problem ten można rozpatrywać szerzej z uwzględ-
nieniem obciążeń podatkowych. Przeprowadzony
wykup wpływa na poziom zadłużenia, ryzyko prowa-
dzonej działalności gospodarczej oraz wpływy odsetko-
we proporcjonalne do wielkości zainwestowanego ka-
pitału. Można wówczas zapisać, że firma posiadająca
nadwyżkę środków finansowych będzie płaciła podatki
od odsetek z tytułu lokat. Dlatego też po wykupie cena
akcji PE wzrasta do poziomu6):

gdzie:
r – stopa zwrotu z aktywów finansowych
T – stopa podatku dochodowego
ke – koszt kapitału własnego
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

W nowej sytuacji po wykupie nie są płacone podat-
ki od odsetek z tytułu lokat od nie zaangażowanego
w działalność operacyjną kapitału EC. W takim przy-
padku cena akcji jest sumą wartości wynikającej z efek-
tów operacyjnych (P0) oraz wartości bieżącej oszczęd-
ności na podatkach od odsetek z lokat. Efekty oszczęd-
nościowe mają charakter perpetuity. W powyższej for-
mule przyjęto ostrożne założenie, że występuje zna-
czące zagrożenie nieosiągnięcia odpowiednio wysokie-
go zysku i nieuzyskania przez to oszczędności podat-
kowych. Stopa dyskontowa została przyjęta na pozio-
mie kosztu kapitału własnego ke.

Rozkład korzyści z tytułu wykupu
między różne grupy akcjonariuszy

onsekwencje wykupu akcji własnych można
przedstawić w modelu Vermaelena opisują-
cym zależności między cenami akcji przed

i po wykupie a zmianami wartości firmy. W modelu
tym przyjętych zostało wiele założeń7):
� rynek jest efektywny, tj. cena akcji odzwierciedla
wszelkie istotne informacje o spółce;
� wszyscy uczestnicy mają jednakowy dostęp do in-
formacji o firmie, bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów;
� inwestorzy zakupujący akcje nie mają wpływu na
przepływy pieniężne osiągane z akcji;
� inwestorzy dążą do maksymalizacji swego dochodu
po opodatkowaniu i opłaceniu kosztów transakcyj-
nych;
� inwestorzy mają jednakowe oczekiwania co do
przyszłości spółki;
� inwestorzy sprzedający akcje są jednakowo trak-
towani.

Między cenami akcji przed wykupem P0, w wy-
kupie (wezwaniu) PT oraz po wykupie PE istnieje
związek:

PE × NE = P0 × N0 – PT × (N0 – NE) + W

gdzie:
PT – cena akcji w ofercie wykupu

W – zmiana wartości dla akcjonariuszy po wykupie
akcji spółki (dodatnia lub ujemna)
FP – udział akcji wykupionych w ogóle akcji: (N0 – NE)/
N0
1 – FP – udział akcji nie wykupionych w ogóle akcji:
NE/N0
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Powyższa formuła przedstawia związek między
wartościami kapitału własnego przed i po wykupie,
kwotami przeznaczonymi na wykup oraz przyrostem
(lub spadkiem) wartości spółki. W wyniku wykupu
akcji kreowana jest dodatkowa wartość dla akcjona-
riuszy (W). Odzwierciedla ona skutki wykupu dla
wartości kapitału własnego. Może to być zarówno
wzrost, jak i spadek wartości. Równanie to przekształ-
ca się do postaci:

PE × (1 – FP) = P0 – PT × FP + W/N0

Lewa strona równania oznacza stopę zwrotu z ka-
pitału własnego powstałą w wyniku operacji wykupu.
Liczona jest ona jako relacja przyrostu (spadku) war-
tości spółki (W) do wartości rynkowej zaangażowane-
go przed wykupem kapitału własnego (N0 × P0). Sto-
pa ta jest równa sumie dwóch składników: stopy zwro-
tu osiągniętej przez akcjonariuszy, którzy zdecydowali
się na sprzedaż akcji oraz stopy zwrotu osiągniętej
przez pozostałą grupę akcjonariuszy, którzy pozostali
w spółce. W równaniu jest zobrazowany rozkład ko-
rzyści powstałych w wyniku wykupu między poszcze-
gólne grupy akcjonariuszy. Odnosi się to do obserwa-
cji relacji rynkowych, zmian cen akcji. Rozkład tych
korzyści nie jest równomierny, tak jak w przypadku
wypłat dywidend. Zależy on od udziału akcji wyku-
pionych w ogóle akcji, relacji cen akcji przed wyku-
pem, w wykupie (wezwaniu) i po wykupie.

W powyższym modelu zakłada się, że ceny akcji
odzwierciedlają wartość spółki, zmiany cen akcji od-
zwierciedlają przyrosty wartości. W praktyce zmiany
cen mogą mieć charakter krótkoterminowy. Pełny
efekt można wycenić analizując długookresowe kon-
sekwencje wykupów oraz wszelkie alternatywne in-
westycje. W praktyce jest to szczególnie trudne na nie-
efektywnych rynkach, gdzie zapowiedzi wykupu czę-
sto nie prowadzą do wzrostu cen akcji8). Inwestorzy
wyceniają spółkę na podstawie oceny działalności fun-
damentalnej oraz możliwości jej wzrostu w przyszło-
ści, a nie na podstawie zapowiedzi wykupów akcji.

Wykupy a stopa zwrotu z akcji

ednym z podstawowych motywów skłaniają-
cych do wykupu akcji jest poprawa wyników
przypadających na jedną akcję. Powszechnie

uważa się, że wykup akcji prowadzi do poprawy wskaź-
ników liczonych na jedną akcję, w tym przypadku na
zmniejszoną po wykupie liczbę akcji. Wykupy są wręcz
traktowane jako sposób poprawy wyników księgowych
spółki9). W zamyśle mają doprowadzić do wzrostu ceny
akcji.

PE = P0 +
EC × r × T

ke

= FP ×(           ) + (1 – FP) × (           )W
N0 × P0

PT – P0

P0

PE – P0

P0
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Możliwości poprawy wskaźników liczonych na ak-
cję, w celu zachęcenia inwestorów, zależą od relacji
między wielkością wskaźników C/Z (PE) a stopą opro-
centowania pożyczek lub stopą zwrotu z aktywów fi-
nansowych10). Spółka osiąga zysk na działalności ope-
racyjnej i dodatkowo zysk z aktywów finansowych EC.
Struktura finansowania nie ma wpływu na wielkość
zysku operacyjnego.

Gdy wykup akcji własnych finansowany jest z wła-
snych nadwyżkowych środków własnych, to spółka
traci odsetki z inwestycji finansowych. Aby wy-
kup był zasadny, to powinny one być zrekompenso-
wane wzrostem zysków netto przypadających na jedną
akcję. Warunek ten jest spełniony, jeżeli:

EPSE – zysk netto na akcję
r – nominalna stopa zwrotu z inwestycji finansowych
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Innymi słowy jednostkowy zysk netto (przypada-
jący na jedną akcję), podzielony przez cenę akcji P0,
powinien być większy od efektywnej, tj. po podatku,
stopy zwrotu z aktywów finansowych.

W przypadku braku własnych środków finanso-
wych wykupy akcji mogą być przeprowadzone dzięki
zaciągnięciu dodatkowych pożyczek. Wiąże się
to z koniecznością opłacenia odsetek, które pomniej-
szają zysk netto. W takiej sytuacji warunek efektyw-
ności wykupu z uwagi na EPS można zapisać:

gdzie:
kd – nominalny koszt długu
pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Oznacza to, że warunkiem efektywności wykupu
jest spełnienie warunku: jednostkowy zysk netto (przy-

padający na jedną akcję), podzielony przez cenę akcji,
powinien być większy od efektywnego, tj. po podatku,
kosztu długu.

Przedstawione wyżej rachunki mają charakter
księgowy i jednocześnie krótkoterminowy. Nie
uwzględniają długookresowych konsekwencji wyku-
pu. W wyniku wykupu ma miejsce poprawa bieżą-
cych przepływów pieniężnych osiągalnych dla akcjo-
nariusza.

Wykupy akcji a zmiana wartości
wewnętrznej

ykupy akcji na otwartym rynku dominują
w praktyce gospodarczej. Celem kierownic-
twa spółki powinna być maksymalizacja dłu-

goterminowej wartości dla akcjonariuszy, którzy za-
chowali swoje akcje11). Wykupy służą do realizacji ich
interesów. Takie podejście może doprowadzić do
uszczuplenia wartości dla pozostałych akcjonariuszy
i w konsekwencji do konfliktów między różnymi gru-
pami akcjonariuszy. Zgodnie z formułą prezentowaną
przez Rappaporta skutki wykupu akcji są analizowa-
ne z punktu widzenia akcjonariuszy pozostających
w spółce. Ich faktyczną stopę zwrotu wyznaczoną na
podstawie „prawdziwej” wewnętrznej wartości spółki
wyraża formuła12):

gdzie:
RRE – stopa zwrotu wymagana przez akcjonariuszy.

Zakłada się, że akcje są wykupywane po bieżącej
i jednocześnie nie doszacowanej cenie rynkowej. Przyj-
muje się założenie, że rynek jest niedoskonały. Pro-
wadzi to do wzrostu realnej stopy zwrotu osiąganej
przez akcjonariuszy pozostających w spółce. Jest ona
funkcją oczekiwanej stopy zwrotu oraz stopnia niedo-
szacowania akcji spółki przez rynek kapitałowy. Wzór

95% 0,26% 0,56% 0,88% 1,25% 1,25%

90% 0,53% 1,11% 1,76% 2,50% 2,50%

85% 0,79% 1,67% 2,65% 3,75% 3,75%

80% 1,05% 2,22% 3,53% 5,00% 5,00%

75% 1,32% 2,78% 4,41% 6,25% 6,25%

70% 1,58% 3,33% 5,29% 7,50% 7,50%

65% 1,84% 3,89% 6,18% 8,75% 8,75%

60% 2,11% 4,44% 7,06% 10,00% 10,00%

55% 2,37% 5,00% 7,94% 11,25% 11,25%

50% 2,63% 5,56% 8,82% 12,50% 12,50%

Tab. Wzrost wartości wewnętrznej na akcję po wykupie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. PETTIT, Applications in Real Options and Value-based Strategy, [w:]
L. TRIGEORGIS (red.) Real Options and Business Strategy – Applications to Decision Making, Risk Book 1999.

% wykupu akcjiWartość rynkowa

Wartość wewnętrzna 5% 10% 15% 20% 25%

RRE

1 – (procent niedoszacowania)RW =

,

> r × (1 – T)
EPSE

P0

> kd × (1 – T)
EPSE

P0
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na względny wzrost wartości wewnętrznej akcji moż-
na również wyrazić formułą13):

gdzie:
%∆Vw – względna zmiana wartości wewnętrznej akcji
w wyniku wykupu
VwE – wewnętrzna „prawdziwa” wartość akcji po wy-
kupie
Vw0 – wewnętrzna wartość akcji przed wykupem.

Wartość wewnętrzna akcji po wykupie:

Względne przyrosty wartości wewnętrznej po wy-
kupie (%∆Vw) w zależności od poziomu niedowarto-
ściowania oraz od wielkości wykupu przedstawia for-
muła:

Jak wynika z powyższego wzoru, wzrost wartości
wewnętrznej przypadający na jedną akcję zależy od
udziału wykupionych akcji w ogóle akcji oraz od stop-
nia niedoszacowania cen akcji (relacji bieżącej ceny
rynkowej do wartości wewnętrznej akcji). Im większy
jest wykup, tym korzyść przypadająca na jedną akcję
może być większa. Rozkłada się na mniejszą liczbę
akcji. Kalkulacje przyrostów wartości wewnętrznej dla
różnych wielkości wykupów oraz dla wybranych po-
ziomów niedowartościowania przedstawia tabela.

Inwestycja jest bardziej efektywna, gdy subiektyw-
ny poziom niedoszacowania jest większy oraz wielkość
wykupu jest większa14). Również badania empiryczne
potwierdzają, że rynek kapitałowy w małym stopniu
docenia małe wykupy akcji własnych. Prowadzą one
do wzrostu ceny akcji o 2–3%. Natomiast duże wyku-
py obejmujące około 15% akcji prowadzą do wzrostu
cen akcji o około 16%15).

W przedstawionym wyżej modelu oceny efektyw-
ności wykupu zakłada się elastyczność procesu gospo-
darczego. Działalność można prowadzić w sposób cią-
gły angażując mniejsze kapitały. W praktyce jest to
założenie trudne do spełnienia. W większym stopniu
dotyczyć to może zmian kapitału obrotowego netto.
Problemem dyskusyjnym jest również wycena oraz
obiektywizacja poziomu niedoszacowania. Należy
określić faktyczne przyczyny takiego postrzegania
spółki przez rynek kapitałowy. Niekiedy taka wycena
rynku ma charakter krótkoterminowy.

Wnioski

cena efektywności decyzji o wykupie akcji
własnych może być prowadzona z perspekty-
wy różnych grup interesów: akcjonariuszy po-

zostających w spółce lub decydujących się na sprze-
daż swoich akcji. Skutki decyzji o przejęciu można roz-
patrywać analizując zmiany rynkowych cen akcji oraz

zmiany istotnych dla inwestorów wskaźników finan-
sowych. W analizie opłacalności istotne jest przyjęcie
prawidłowego horyzontu czasowego rachunku, spój-
nego z przesłankami podjętej decyzji. Analiza krótko-
terminowa nie daje prawidłowych podstaw do oceny
zasadności wykupu.

Analizując decyzję o wykupie własnych akcji nale-
ży wziąć pod uwagę wykreowane kontrakty opcyjne.
Mogą one znacząco wpłynąć na wartość spółki. W wy-
niku wykupu spółka pozyskuje nowe prawa, ale może
również podjąć zobowiązania opcyjne. Ograniczają
one możliwości wzrostu w przyszłości oraz kształtują
inny rozkład korzyści między różnymi grupami ak-
cjonariuszy.

dr Andrzej Rutkowski
Wydział Zarządzania

Uniwersytetu Warszawskiego
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Coraz więcej przedsiębiorstw wdraża systemy za-
rządzania jakością według różnych norm (np. ISO
9001:2000, ISO 14001 lub PN-N 18001). Wiele z nich,
głównie za namową konsultantów, decyduje się na
wprowadzenie systemów zintegrowanych.

Od ponad dziesięciu lat wzrasta również zaintere-
sowanie koncepcją zarządzania przez jakość (TQM –
Total Quality Management). Liczba publikacji na te-
mat korzyści, jakie można odnieść stosując TQM
jest olbrzymia. Niewiele jest badań nad negatywnymi
aspektami tej swoistej filozofii1).

Aktualnie można zaobserwować, że najbardziej
prestiżowe wydawnictwa naukowe (np. „The TQM
Magazine”) zamieszczają coraz więcej artykułów o za-
rządzaniu wiedzą, które dla wielu teoretyków i prak-
tyków  jest rozwinięciem koncepcji TQM. Istnieje prze-
konanie, że gdyby nie modele samooceny, to stosowa-
nie TQM w praktyce byłoby zbyt trudne.

Istnieją liczna badania nad poszczególnymi elemen-
tami samooceny. Brakuje jednak takich badań, które
określałyby w sposób klarowny powiązania pomiędzy
tzw. potencjałem organizacji (przywództwem, polityką
i strategią, zasobami) a rezultatami jej działalności
(satysfakcją klientów zewnętrznych i wewnętrznych,
efektami ekonomicznymi).

Jeszcze mniej wiadomo o uwarunkowaniach struk-
turalnych. Problem jest istotny, gdyż znowelizowana
forma normy ISO wymaga, aby przedsiębiorstwa sto-
sowały „podejście procesowe”. Nie oznacza to jednak
rezygnacji ze struktur tradycyjnych. Co więcej, prak-
tyka wykazuje, że po wdrożeniu systemów jakości na-
stępuje zainteresowanie koncepcją TQM.

Celem tego artykułu jest ukazanie głównych pro-
blemów strukturalnych, z jakimi zmagają się te przed-
siębiorstwa, które wdrażały (lub wdrażają) systemy
zarządzania jakością, a następnie koncepcję TQM.

Struktura organizacyjna a system jakości

prowadzenie systemu zarządzania jakością
powoduje najczęściej niewielkie  zmiany
w graficznym obrazie struktury – schemacie

organizacyjnym. Wprowadza się stanowisko pełnomoc-
nika ds. jakości, a pełnomocnik tworzy (nie zawsze
sam) „strukturę jakości”, która nie znajduje swojego
odbicia w schemacie. Powstają liczne zespoły. Wyróż-
nić można pięć podstawowych rodzajów zespołów ja-
kościowych:

Problemy strukturalne
przedsiębiorstw stosujących
zarządzanie jakością

Marek Bugdol

� do działań wyjątkowych,
� do doskonalenia wartości,
� analizujący wartości,
� zajmujący się przeglądem projektów oraz
� koła jakości.

Ważną rolę pełnią zespoły audytorów wewnętrz-
nych, złożone z jednego audytora wiodącego i kilku
współpracujących. Z chwilą wprowadzenia systemów
jakości należy rozwiązać dwa problemy. Pierwszy,
polega na takim wyborze pełnomocnika, aby uniknąć
konfliktu personalnego. Drugi, polega na skoordyno-
waniu pracy zespołów z funkcjonującymi komórkami
organizacyjnymi.

Poszczególni członkowie zespołów jakości muszą
mieć określone funkcje i kompetencje decyzyjne. Usta-
lony musi być plan pracy i główne zadania. Najistot-
niejszy jednak problem pojawia się na etapie identyfi-
kacji procesów. Norma ISO 9001:2000 wymaga, aby
przedsiębiorstwa przyjęły zasadę tzw. podejścia pro-
cesowego. Praktyka wykazuje, że wdrażając zasady
podejścia procesowego zapomina się o konieczności
zmodyfikowania struktury organizacyjnej. A w nie-
których organizacjach nie ma nawet możliwości prze-
prowadzenia gruntownej restrukturyzacji. W konse-
kwencji procesy są zawieszone w strukturach  funk-
cjonalnych. Aktualnie wyróżniamy kilka praktycznych
interpretacji pojęcia proces:
� proces złożony jest z wejścia (zachodzącego na ze-
wnątrz firmy), procesu właściwego (zachodzącego we-
wnątrz organizacji) i wyjścia (dokonującego się na sty-
ku wnętrza i otoczenia firmy),
� proces to coś, co zachodzi wewnątrz organizacji,
� proces to podstawowa działalność firmy,
� proces złożony jest z wejścia, procesu właściwego
i wyjścia, a na jego przebieg wpływ mają uwarunko-
wania zewnętrzne (tzw. zakłócenia).

Zbyt często nie pamięta się o tym, że proces nie
zachodzi w hermetycznej próżni, a na jego przebieg
duży wpływ wywierają czynniki zewnętrzne – stąd
konieczność ustalenia czynników kontrolnych (kry-
tycznych).

Współczesne zarządzanie jakością powinno być
związane przede wszystkim z „prostotą działania”
(unikanie nadmiernej biurokracji) oraz z konsekwent-
nym doskonaleniem systemu społecznego.

Jeszcze trudniej jest pracownikom wskazać na po-
wiązania między poszczególnymi procesami. Jest to
formalny wymóg normy ISO 9001:2000. ,
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W konsekwencji wdrożenie systemu jakości dopro-
wadza do dezintegracji, burzy ład organizacyjny. Pra-
cownicy, którym bliski był podział funkcjonalny, mogą
w początkowym okresie nie akceptować lub/i nie ro-
zumieć podziału procesowego.

D. Dias i P.M. Saraiva badając przedsiębiorstwa
stosujące systemy jakości oparte na normach ISO
9001:2000 słusznie zauważyli, że wdrożenie systemu
musi być związane z identyfikacją procesów, ustala-
niem relacji między nimi oraz z wyznaczeniem wła-
ściciela procesów. Mapa procesów powinna być narzę-
dziem doskonalenia struktury. Odpowiada ona na
pytanie: jak duża jest różnica między podziałem funk-
cjonalnym a procesowym2).

Wniosek: zmiany w strukturze są niezbędne. Nie-
stety zbyt dużo krajowych przedsiębiorstw uważa, że
ostatnim elementem procesu wdrażania systemu jest
skonstruowanie mapy procesów. Zapomina się o ko-
nieczności dokonania niezbędnych zmian w struktu-
rze organizacyjnej.

Struktura organizacyjna w koncepcji TQM

tosunkowo niewiele wiemy na temat, jak po-
winna być zaprojektowana struktura dla
przedsiębiorstw stosujących TQM. A przecież

ze względu na wysoki poziom zaangażowania pra-
cowników, zaufanie w relacjach interpersonalnych,
a szczególnie podejście procesowe, struktura organi-
zacyjna dla podmiotów stosujących TQM powinna być
inna. Jaka?

Praktycy z zakresu zarządzania jakością (głównie
audytorzy i konsultanci) twierdzą, że struktura po-
winna być elastyczna, zapewniać maksymalny poziom

zaangażowania i integracji, stwarzać możliwości szyb-
kiego reagowania na zmiany w otoczeniu. Wiadomo,
że rodzaj struktury zależy od specyfiki przedsiębior-
stwa i jego otoczenia. Dla jednego przedsiębiorstwa
lekarstwem będzie centralizacja, dla innych decentra-
lizacja. W Stanach Zjednoczonych podjęto próby two-
rzenia przedsiębiorstw „bez struktur”. Jednak dla
wysokiego poziomu jakości wyrobów nie jest to roz-
wiązanie idealne.

Polskie przedsiębiorstwa ubiegające się o liczne
nagrody jakości niezmiernie rzadko wprowadzają
gruntowne zmiany w strukturze organizacyjnej.

K. Sadgrove3) uważa, że aby wyeliminować proble-
my strukturalne, należy dokonać restrukturyzacji,
która polega na przyporządkowaniu funkcji do po-
szczególnych grup wyrobów (por. rys.).

Takie rozwiązanie jest odpowiednie dla przedsię-
biorstw średnich i małych. Gdy mamy do czynienia
z organizacją wielozakładową, działającą na różnych
obszarach geograficznych, pojawiają się problemy de-
cyzyjne. W niektórych przedsiębiorstwach nie rezy-
gnuje się z podziału funkcjonalnego, a nowy podział
na grupy produktów jest jeszcze jedną, dodatkową
strukturą.

B.G. Dale należy do tych nielicznych badaczy, któ-
rzy zauważają problemy związane z funkcjonowaniem
struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach sto-
sujących zarządzanie jakością. Uważa on, że wprowa-
dzenie koncepcji TQM wymaga ustalenia:
� pozycji pełnomocnika (dyrektora) ds. jakości, któ-
ry powinien mieć pośredni wpływ na realizację polity-
ki jakości;
� roli i odpowiedzialności działu zapewnienia ja-
kości;

Rys. Struktura organizacyjna przed i po wdrożeniu TQM
Źródło: opracowanie własne na podstawie koncepcji K. Sadgrove’a.
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� zakresu delegowania władzy i uprawnień przez peł-
nomocnika (tzn. ustalenia pośredniego i bezpośred-
niego wpływu na  szeroko pojmowaną jakość);
� kanałów obiegu informacji pomiędzy poszczególny-
mi działami4).

Jak już zauważono, powołanie pełnomocnika ds.
jakości i działów ds. zapewnienia jakości może być
przyczyną konfliktu organizacyjnego i personalnego.
Dlatego należy precyzyjnie określić uprawnienia i od-
powiedzialność tak, aby w trakcie realizacji bieżących
zadań nie dochodziło do sprzeczek o kompetencje de-
cyzyjne. Tymczasem często powołuje się pełnomocni-
ka, a nie dokonuje się żadnych zmian w dotychczaso-
wej organizacji pracy. Pełnomocnik i jego współpra-
cownicy są pozbawieni możliwości decyzyjnych. Za-
biegają o dobre funkcjonowanie systemu, ale większość
czyni to bezskutecznie.

Zwolennicy TQM są przekonani, że doskonalenie
jakości wyrobów musi być związane z delegowaniem
władzy i uprawnień. Powszechnie stosowany termin
empowerment oznacza rodzaj umowy społecznej,
wzrost zaufania do podwładnych, a przede wszystkim
proces delegowania władzy i uprawnień w celu zwięk-
szenia samoskuteczności; uważa się, że TQM temu
sprzyja.

Tymczasem L.P. Tan i I.K.C. Tan5), badając orga-
nizacje stosujące TQM, zauważyli, że filozofia TQM
może przyczyniać się do powstania hierarchicznej
struktury organizacyjnej.

Ciekawostką jest, że TQM doprowadza do zwięk-
szenia dystansów w relacjach przełożony – podwład-
ny. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zachowanie się
przełożonych. Zbyt często budują oni oddzielnie struk-
turę dla TQM (np. zespoły ds. wdrażania jakości), któ-
ra egzystuje niejako ponad strukturą rzeczywistą.
Pomiędzy tymi strukturami nie ma silnych więzi.
Dochodzi do rozbicia organizacyjnego, do powstania
dwóch, często niezależnych, struktur.

Wiele badań dowodzi, że empowerment i autono-
mia są nierealnymi celami w tych organizacjach, któ-
re mają tradycyjnie ukształtowaną strukturę. Decy-
zje w takich organizacjach podejmowane są w sposób
automatyczny. Stosowanie TQM przyczynia się do
zmiany ról organizacyjnych i nie zmienia pozytywnie
jakości stosunków międzyludzkich. Hierarchiczne re-
lacje mogą być wzmacniane przez TQM.

W każdej organizacji wyodrębnić można „struktu-
rę mentalną”. Można ją zdefiniować jako strukturę
naszego umysłu. Jest ona sposobem odnoszenia się
do rzeczywistości organizacyjnej. Wynika ona z do-
świadczeń jednostki i jej zdolności percepcyjnych.
Każdy z nas ma bowiem pewne przekonania, które
porządkują organizację poprzez umiejscowienie szcze-
gólnych osób na wyimaginowanych szczeblach struk-
tury. Sami oceniamy, kto jest ważny i dlaczego, a kto
może dla nas być mniej wartościowy.

M. Geralis, M. Terziowski6) powołując się na bada-
nia przeprowadzone przez E. Harleya (1999) i M. Tay-
lora (1997) twierdzą, że w niektórych przedsiębior-
stwach, które stosują empowerment dochodzi do
wzmocnienia kontroli menedżerskiej, a nie zwiększa
się – jak powinniśmy sądzić – poziom autonomii. M.
Taylor mówi wprost o „kulturze przetrwania” powsta-
łej w wyniku ciągłego „monitorowania pracowników”.

Uprawomocnienie pracowników – to struktural-
ne, nie musi oznaczać uprawomocnienia psychiczne-
go. To, że władza jest przekazywana na niższe szcze-
ble struktury, może rodzić postawy roszczeniowe,
może oznaczać wzmocnienie kontroli podwładnych
przez przełożonych. A często jest to kontrola niefor-
malna, inwigilacja, która budzi poczucie braku zaufa-
nia, a w konsekwencji doprowadza do pogłębienia psy-
chologicznych dystansów.

Bardzo trudne są do pogodzenia niektóre założe-
nia TQM. Z jednej strony, akcentuje się rolę i znacze-
nie przywództwa. Z drugiej zaś, zwolennicy TQM do-
magają się jakości stosunków międzyludzkich, klima-
tu zaufania i sprawiedliwości. Nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że wielu przełożonych
traktuje przywództwo jako kategorię tradycyjną,
opartą na władzy i stosunkach podporządkowania.

Wnioski

nalizując literaturę przedmiotu oraz doku-
mentację przedsiębiorstw stosujących syste-
my jakości i dążących do wdrożenia TQM

można sformułować następujące wnioski.
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością po-

winno być związane ze zmianami w strukturze orga-
nizacyjnej. Niestety, nie zawsze jest to możliwe (np.
ze względu na uwarunkowania prawne).

Rodzaj struktury organizacyjnej w przedsiębior-
stwach stosujących TQM zależy w znacznym stopniu
od tego, czy wcześniej wprowadzono systemy norma-
tywne.

Delegowanie władzy i uprawnień nie powiedzie się
bez wzrostu świadomości jakości. Już dzisiaj kształ-
towanie owej świadomości jest obowiązkiem tych, któ-
rzy posługują się systemami zarządzania jakością we-
dług normy ISO 9001:2000.

Im bardziej elastyczne struktury, tym większe
możliwości wprowadzenia elementów struktury pro-
cesowej i zespołowej.

W przedsiębiorstwach stosujących systemy jako-
ści i/lub koncepcję TQM istnieje silna zależność mię-
dzy podsystemem organizacyjnym a społecznym.

dr hab. Marek Bugdol
prof. Uniwersytetu Opolskiego

Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością
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6) M. GERALIS, M. TERZIOWSKI, A Quantitative Analysis
of Relationship Between Empowerment Practices and
Service Quality, „Total Quality Management” 2003, nr 14
(1), s. 45–62.
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Integralnym elementem zachowań konsumenta są
podejmowane przez niego decyzje rynkowe. Decyzje
te nie są jednorazowym aktem obserwowanym w po-
staci nabycia konkretnego produktu, lecz procesem,
w którym można wyodrębnić poszczególne fazy. Pro-
ces podejmowania decyzji o zakupie produktu na ryn-
ku, rozpatrywany w różnych ujęciach, sprowadza się
do realizacji 5 etapów.

Decyzja dotycząca nabycia określonego produktu
nie jest jednak ostatnim etapem w procesie decyzyj-
nym konsumenta na rynku. Warunkuje ona określo-
ne skutki: można bowiem wyodrębnić dwa rodzaje
odczuć konsumenta po zakupie – zadowolenie (gdy jego
oczekiwania zostały spełnione lub przewyższone) lub
dysonans (wątpliwość co do celowości zakupu oraz
słuszności odrzucenia innych wariantów wyboru,
a także gdy oczekiwania konsumenta nie zostały speł-
nione). Zaprezentowane odczucia nabywcy są rezul-
tatem jego oceny – ocenie podlegają bowiem m.in. sam
produkt, jego cechy użytkowe, obsługa w trakcie sprze-
daży, serwis posprzedażowy, proces konsumpcji czy

subiektywne odczucia konsumenta wynikające z sa-
mego faktu posiadania tego produktu – wartości emo-
cjonalne1).

Odczuwane przez konsumenta zadowolenie z do-
konanego zakupu skutkuje m.in. decyzją o ponownym
nabyciu konkretnego produktu/marki oraz wyrażaniu
przez nabywcę pozytywnych opinii o produkcie, pro-
ducencie lub sprzedawcy. Dlatego też kształtowanie
zadowolenia konsumenta jest istotnym elementem
strategii marketingowych przedsiębiorstw. Nie mniej
ważna jest jednak dla przedsiębiorstwa umiejętność
skutecznego podejmowania działań w przypadku po-
jawienia się wśród konsumentów braku satysfakcji.

Niezadowolenie klienta z dokonanego zakupu pro-
wadzi do powstania zjawiska dysonansu pozakupowe-
go. Dysonans to uczucie subiektywnego napięcia lub
obawy, którego konsument może doświadczyć po do-
konaniu zakupu; to niepokój wynikający z niepewno-
ści co do słuszności podjętej decyzji zakupu2). Teoria
dysonansu pozakupowego wyjaśnia niektóre aspekty
zachowania się konsumenta, zwłaszcza postępowania
po dokonaniu zakupu. Zgodnie z koncepcją, większość
zakupów (z wyjątkiem zakupów rutynowych) wywo-
łuje u konsumenta pewien niepokój co do słuszności
podjętej decyzji3). Ów niepokój i zwątpienie występuje
w sytuacji, gdy konsument dokonał wyboru spośród
produktów posiadających zarówno pozytywne, jak i ne-
gatywne cechy. W takiej sytuacji wybrana alternaty-
wa ma pewne wady, a równocześnie alternatywa od-
rzucona posiada pewne cechy pozytywne. Owe nega-
tywne aspekty zakupionego produktu i dodatnie ce-
chy produktu nie zakupionego powodują w konse-
kwencji właśnie pojawienie się odczucia dysonansu
pozakupowego4).

Dysonans pozakupowy może wystąpić zaraz po za-
kupie, ale również jeszcze w miejscu zakupu – wów-
czas konsument jest niezadowolony z obsługi perso-
nelu lub z samego produktu. Szczególnie często ob-
serwuje się to w przypadku usług, gdyż konsument
nie ma możliwości „wypróbowania” danej usługi wcze-
śniej. Często dysonans pozakupowy występuje po
opuszczeniu sklepu, czyli na rynku, gdy konsument
porównuje zakupiony produkt z innymi dostępnymi
ofertami. Niezadowolenie konsumenta może wystą-
pić również dopiero w samym gospodarstwie domo-
wym po konsumpcji danego produktu.

Idealna sytuacja zarówno dla konsumenta, jak i dla
przedsiębiorstwa występuje wtedy, gdy nabyty przez

Rys. Proces decyzyjny konsumenta
Źródło: J.F. ENGEL, R.D. BLACKWELL, P.W. MINIARD,
Customer Behavior, The Dryden Press 1995, s. 137.

Dysonans pozakupowy –
odczucia niezadowolonego
klienta

Magdalena Ankiel-Homa, Tomasz Olejniczak
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konsumenta produkt/usługa w pełni spełnia jego ocze-
kiwania. Konsument, zadowolony z zakupu, ponawia
go, staje się wiernym i lojalnym klientem, a przedsię-
biorstwo w dłuższej perspektywie osiąga zysk. Nie-
stety, wielokrotnie dochodzi do sytuacji, gdy nabywa-
ny przez konsumenta produkt nie spełnia jego ocze-
kiwań, a wyobrażenia o produkcie, jego właściwościach
i parametrach znacznie odbiegają od stanu rzeczywi-
stego.

Zależnie od wagi, jaką kupujący przywiązuje do
wyboru produktu znajdującego się w ofercie rynko-
wej, będzie on poświęcał odpowiednią ilość czasu, wy-
siłku i środków finansowych, aby dokonać satysfak-
cjonującego wyboru. W przypadku dóbr codziennego
użytku kupujący udaje się najczęściej do najbliższego
sklepu i w kilka sekund podejmuje decyzję wybierając
spośród wielu dostępnych na rynku możliwości. Wraz
ze wzrostem znaczenia decyzji zakupu (wyższa cena
produktu, większa tzw. widzialność społeczna, jak
w przypadku odzieży, większe nastawienie emocjonal-
ne do produktu/marki, czy też zakup dóbr trwałe-
go użytku) kupujący poświęca coraz więcej czasu na
zgromadzenie dostatecznej informacji potrzebnej do
podjęcia optymalnej i satysfakcjonującej dla niego
decyzji.

W przypadku dóbr trwałego użytku (sprzęt RTV,
AGD, samochód), których zakup związany jest z wy-
datkowaniem znacznej sumy pieniędzy, kupujący prze-
znacza relatywnie większą ilość czasu i wysiłku, aby
dowiedzieć się, która możliwość jest w stanie najle-
piej zaspokoić jego wymagania. Przeprowadza wywia-
dy sklepowe, konsultacje z ekspertami, zasięga opinii
znajomych, rodziny, dokonuje analizy informacji do-
stępnych w mediach. Z powodu niedoskonałości sys-
temu informacyjnego (szum informacyjny, zbyt mało
lub zbyt wiele dostępnych informacji o produkcie)
kupujący musi jednak zawsze podjąć decyzję w wa-

runkach niepewności i to stanowi źródło ryzyka popeł-
nienia błędu.

Wyobrażenia o przydatności jakiegoś produktu/
usługi do zaspokojenia wymagań danego klienta po-
wstają w momencie rodzenia się potrzeby posiadania
tego produktu oraz w fazie poszukiwań rynkowych
(konsument odczuwa potrzebę posiadania ciśnienio-
wego ekspresu do kawy i rozpoczyna poszukiwania sa-
tysfakcjonującego go modelu). W trakcie wywiadu ryn-
kowego (sklepowego) potencjalny klient wyszukuje
takie produkty, których charakterystyki najbardziej
odpowiadają jego wymaganiom (np. poszukiwany ci-
śnieniowy ekspres ma być relatywnie tani, o niewiel-
kich gabarytach, energooszczędny, samoczyszczący).
Biorąc pod uwagę, że percepcja rzeczywistości sprze-
dawców, ekspertów czy znajomych różni się od per-
cepcji dokonującego zakupu (np. pojęcie „niewielki
ekspres” może mieć dla różnych osób różny wymiar),
także różne będzie odczucie przydatności danego pro-
duktu do zaspokojenia potrzeb w trakcie użytkowa-
nia produktu. Porównanie oczekiwań wytworzonych
przez czynniki opiniotwórcze z rzeczywistą możliwo-
ścią zaspokojenia potrzeb często wytwarza u nabywcy
i użytkownika uczucie rozczarowania.

W trakcie weryfikacji wyobrażeń o produkcie z rze-
czywistością może powstać dysonans (rozbieżność) po-
między elementami oczekiwań i elementami rzeczy-
wistego odbioru produktu przez konsumenta5). Wa-
runkiem wystąpienia dyssatysfakcji pozakupowej jest
dysponowanie przez konsumenta podczas procesu za-
kupowego wolnym wyborem. Jest rzeczą oczywistą,
że kupujący, który jest tylko wykonawcą czyjeś decy-
zji nie będzie czuł się odpowiedzialny za cudzy wybór
i w jego systemie poznawczym nie powstanie przeko-
nanie: „dokonałem właściwego/niewłaściwego wybo-
ru”. Dodatkowo kupujący musi dokonywać wyboru
samodzielnie w pełni odpowiedzialnie oraz musi mieć

Źródło: L. RUDNICKI, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, AE, Kraków 2004, s. 85.

Tab. 1. Sposoby postępowania konsumentów po zakupie produktów/usług
Sytuacja Typ zachowania Przyczyna

Konsument
zadowolony

Konsument
częściowo

zadowolony
z zakupu

Konsument
niezadowolony

z zakupu

� Nie ponawia zakupu

� Ponawia zakup

� Nie ponawia zakupu

� Ponawia zakup z zastrzeżeniem

� Zmienia postępowanie na rynku

� Nie ponawia zakupu

� Zmienia postępowanie na rynku

� problem jednorazowy

� zapomina o wybranym wariancie

� ponownie ocenia wybrany wariant

� rutyna

� problem jednorazowy

� silny element niezadowolenia

� szuka nowych wariantów

� wariant najlepszy z możliwych

� niezadowolenie nie dość silne

� inne odstępne warianty

� kontynuuje poszukiwanie wariantów

� na nowo określa problem

� całkowite niezadowolenie

� nie ma innych wariantów zakupu

� kontynuuje poszukiwanie innych wariantów

� na nowo określa problem

� inne dostępne warianty

,
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możliwość wyboru jednej z kilku podobnie atrakcyj-
nych możliwości. W przypadku, gdy istnieje jedna
wyraźnie odbiegająca od pozostałych alternatywa wy-
boru produktu (jedna z marek ekspresów jest znacz-
nie atrakcyjniejsza od innych), ewentualność wystą-
pienia dysonansu pozakupowego będzie znikoma, gdyż
z założenia odrzucone alternatywy wyboru są gorsze
od wybranej (trudno po zakupie mieć wyrzuty, że nie
wybrano gorszej opcji ekspresu ciśnieniowego).

Wystąpienie odczuć wątpliwości po zakupie jest
zdeterminowane przez wiele czynników.

Wielkość odczuwanego stanu dysonansu nie jest
stała – zależy od wielu czynników (przykładowe w ta-
beli powyżej), z których najistotniejszymi są:
� cena produktu – dysonans pozakupowy odczuwany
przez kupującego będzie zdecydowanie nasilał się wraz
ze wzrostem ceny kupowanego produktu w stosunku
do posiadanych przez niego zasobów finansowych (za-
kup telewizora w cenie 7000 złotych dla osoby, której
miesięczne dochody kształtują się na poziomie 10 000
złotych nie ma tak dużego znaczenia, jak dla osoby
o dochodach miesięcznych w wysokości 2000 złotych);
� liczba atrakcyjnych możliwości wyboru – jeżeli ku-
pujący dysponuje alternatywą wyboru wielu równie
atrakcyjnych produktów/marek, rozczarowanie po nie-
satysfakcjonującym zakupie wzmaga się (nabywca wy-
rzuca sobie, że mógł wybrać produkt X, Y czy Z, któ-
rych ocena przed zakupem była analogiczna);
� społeczny odbiór zakupu produktu – zakup niektó-
rych produktów przyciąga uwagę społeczeństwa i jest
formą komunikacji niewerbalnej. Inteligencja, gust czy
status społeczny nabywcy jest oprócz wielu innych
czynników oceniany na podstawie nabywanych i kon-
sumowanych produktów. Kupno nieodpowiedniego,
zgodnie z powyższym kryterium, produktu jest ryzy-
kiem, które skutkuje możliwością zaistnienia dysonan-
su pozakupowego;

� osobowość kupującego – osoby pewne siebie, prze-
jawiające optymizm życiowy są zdecydowanie mniej
„narażone” na wystąpienie odczuć niepokoju co do
słuszności zakupu, jak osoby o małej pewności siebie.
Konsumenci aktywni są na ogół skłonni do podjęcia
większego ryzyka zakupowego oraz z dużo większą
łatwością akceptują niepowodzenia w procesie zaku-
powym.

W większości sytuacji rynkowych konsumenci od-
czuwają dysonans pozakupowy objawiający się dyle-
matem co do słuszności podjętej decyzji zakupowej.

Bardzo często jednak natężenie tego odczucia nieza-
dowolenia jest zbyt małe, aby powodowało przyszłe
konsekwencje w zachowaniu konsumenta. Dysonans
pozakupowy powstały w trakcie stosowania pasty do
zębów będzie miał bardzo niewielkie natężenie, stąd
napięcie emocjonalne będzie zbyt małe, aby mogło
dotrzeć do świadomości konsumenta i wywołać dys-
komfort psychiczny. Zatem w przypadku dóbr codzien-
nego użytku jakakolwiek próba podejmowania dzia-
łań zmierzających do redukcji uczucia dyssatysfakcji
pozakupowej wydaje się całkowicie zbędna.

Uczucie dysonansu pozakupowego wiąże się z nie-
korzystnymi konsekwencjami dla przedsiębiorstwa.
Niezadowolenie konsumenta może prowadzić do za-
niechania zakupów oferty danego producenta oraz do
utraty pozytywnego wizerunku (wskutek wygłasza-
nych negatywnych opinii), a tym samym klientów.
Dlatego też przedsiębiorcy nierzadko podejmują dzia-
łania, których celem jest dążenie do obniżenia możli-
wości wystąpienia dyssatysfakcji pozakupowej. Naj-
ważniejszym sposobem redukcji dysonansu pozaku-
powego jest, opierające się na zasadzie, że „lepiej za-
pobiegać niż leczyć”, niedopuszczenie do powstania
negatywnych odczuć klienta poprzez odpowiednie za-
rządzanie produktem i jego promocją. Odpowiednia
jakość produktu połączona z adekwatnym (korespon-

� ważność decyzji dla konsumenta – im decyzja ważniejsza, tym większa możliwość wystąpienia dysonansu;

� stopień nieodwracalności decyzji – im łatwiej zmienić decyzję, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia
dysonansu;

� złożoność decyzji – im decyzje są bardziej złożone (gdy trudniej dokonać wyboru), tym możliwość pojawiania się
dyssatysfakcji pozakupowej większa. Na złożoność decyzji składa się duża liczba produktów w ofercie podobnych do
siebie, co znacząco zwiększa liczbę cech porównywanych;

� liczba pozytywnych cech spostrzeganych w odrzuconych produktach lub liczba cech negatywnych
w produkcie zakupionym – w miarę wzrostu tej liczby zwiększa się szansa wystąpienia dysonansu;

� wysiłek i czas niezbędny do dokonania zakupu – w miarę wzrostu wysiłku zwiększa możliwość pojawiania się
wątpliwości pozakupowych;

� typ produktu – jego złożoność (trudność dostrzeżenia wszystkich atrybutów) – zwiększa prawdopodobieństwo póź-
niejszego odczucia dysonansu;

� cena produktu – im wyższa cena produktu, tym częstsza możliwość występowania dysonansu;

� osobowość nabywcy – istnieje silna zależność między pewnością siebie a możliwością odczucia dysonansu;

� społeczny odbiór zakupu – im większa „widoczność społeczna produktu”, tym większe prawdopodobieństwo wy-
stępowania niepokoju co do słuszności zakupu.

Tab. 2. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia dysonansu pozakupowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L. RUDNICKI, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania,
AE, Kraków 2004, s. 87, A. FALKOWSKI, T. TYSZKA, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 238, J. KALL, Silna marka, PWE, Warszawa 2001, s. 45.
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dującym z jakością) przekazem komunikatów nie będą
w stanie wytworzyć takiego uczucia rozczarowania,
jak niska jakość produktu połączona z wybujałym, nad-
miernie rozbudzającym oczekiwania klienta przeka-
zem reklamowym. Paradoksalnie lepiej, aby konsu-
ment rozczarował się pozytywnie (w sytuacji przewyż-
szenia przez produkt jego oczekiwań, gdy przekaz re-
klamowy nie podkreślał nadmiernie pozytywów pro-
duktu), niż gdyby doszło do sytuacji odwrotnej.

Istnieją jednak przypadki, kiedy klient znajduje
się w niekomfortowej sytuacji dysonansu pozakupo-
wego o dużym natężeniu i chcąc uchronić przedsię-
biorstwo przed negatywnymi następstwami działań
niezadowolonego klienta niezbędne jest podjęcie od-
powiednich działań, mających na celu utwierdzenie
konsumenta, że dokonał jak najbardziej właściwego
wyboru produktu. Nieodpowiednia kontrola jakości
powodująca pojawianie się na rynku dużej liczby pro-
duktów o cechach odbiegających od założonych dla
tego produktu norm i wymagań wywołuje u konsu-
menta uczucie rozczarowania. Mimo jednak najwięk-
szej nawet staranności w wykonywaniu wyżej wymie-
nionych działań nigdy nie można całkowicie wyelimi-
nować zjawiska dysonansu pozakupowego. W przypad-
ku jego wystąpienia, nabywca sam stara się zreduko-
wać uczucie niezadowolenia, jednakże ważne jest rów-
nież podejmowanie przez przedsiębiorstwo działań
zmierzających ku temu, gdyż z punktu widzenia przed-
siębiorstwa silne uczucie dyssatysfakcji nabywcy bę-
dzie miało konsekwencje w działaniach przez niego
podejmowanych, co w rezultacie przełoży się na spa-
dek zysków firmy i negatywny wizerunek w otocze-
niu rynkowym6).

Zagadnienie dysonansu pozakupowego wydaje się
jeszcze obce polskim menedżerom. Dlatego też nale-
ży stale podkreślać występowanie swoistego sprzęże-
nia zwrotnego. Odczucia konsumenta wpływają bo-
wiem w znaczący sposób na jego przyszłe wybory ryn-
kowe. W przypadku ponownego odczucia potrzeby
zakupy konsumenta będą dokonywane już pod wpły-
wem nabytego doświadczenia. Istotne jest, aby były
to doświadczenia pozytywne.

dr Magdalena Ankiel-Homa,
mgr Tomasz Olejniczak

Katedra Marketingu Produktu
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
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Outsourcing
w sektorze IT

Renata Gabryszak

Wprowadzenie

amo powierzenie części zadań firmom z ze-
wnątrz lub w przypadku offshore outsourcin-
gu firmom zagranicznym lub firmom zakła-

danym w danym kraju przez korporacje amerykań-
skie, brytyjskie, niemieckie, japońskie czy wielonaro-
dowe jest działaniem racjonalnym, mającym na celu
zwiększenie efektywności ekonomicznej i elastyczno-
ści działania firmy. Zjawisko przenoszenia produkcji
towarów i usług za granicę określane jest mianem off-
shoringu. W ostatnich latach Chiny stały się takim
preferowanym miejscem lokowania przez zagranicz-
ne firmy produkcji różnych towarów, a Indie ulubio-
nym przez różne firmy europejskie i amerykańskie
miejscem offshoringu usług. W ostatnich latach tak-
że Polska staje się coraz bardziej popularnym miej-
scem lokowania inwestycji usługowych, czego najnow-
szym przykładem może być wybudowanie w połowie
lat 90. ub. wieku przez koncern Hewlett Packard Cen-
trum Przetwarzania Danych pod Warszawą. Koncern
HP jest jednym z największych na świecie liderów
w outsourcingu przetwarzania danych. Zlokalizowa-
ne pod Warszawą Centrum Przetwarzania Danych
(Data Center) stało się bardzo szybko jedną z najwięk-
szych firm outsourcingowych w obszarze zarządzania
systemami informatycznymi w Polsce. W 2005 roku
do tej oferty dołączył outsourcing procesów bizneso-
wych (BPO), którego centrum HP otworzył we Wro-
cławiu. Ma w nim znaleźć pracę około 1000 księgo-
wych. Sam ośrodek ma stać się Globalnym Centrum
Outsourcingu Procesów Gospodarczych (BPO) HP
(„Parkiet”, 2005).

Do niedawna w Polsce rynek usług BPO nie był
jeszcze rozwinięty. Najczęściej firmy przekazywały na
zewnątrz takie zadania, jak sprzątanie biur czy cate-
ring, co trudno przecież nazwać procesami bizneso-
wymi. Natomiast w Europie rynek BPO rośnie o ok.
15% rocznie i szczególnie intensywnie rozwija się
w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii.

Najczęściej przekazywanym na zewnątrz procesem
jest, nie tylko w Polsce, naliczanie i wypłata wynagro-
dzeń. Przewiduje się, że wkrótce 90% firm będzie ko-
rzystać z takiego rozwiązania. Sprzyja temu także roz-
wój technologii informatycznych, które umożliwiają
pełną obsługę procesów kadrowo-płacowych. Utrzy-
manie odpowiedniego systemu komputerowego wraz
z personelem obsługującym ten system oraz związa-
ne z tym wszelkie działania techniczne, łącznie z za-
rządzaniem całym projektem, należy do obowiązków
firmy wdrażającej outsourcing. Tym samym znaczne-
mu zmniejszeniu ulegają koszty całej operacji. ,
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Motywy korzystania z outsourcingu

łaśnie ten czynnik, czyli dążenie do zmniej-
szenia kosztów jest głównym motywem skła-
niającym polskie i nie tylko polskie firmy do

korzystania z outsourcingu. Innymi motywami jest
brak odpowiednich specjalistów w firmie, dążenie do
poprawienia jakości oraz skrócenia czasu wprowadze-
nia nowych rozwiązań (rysunek 1).

Tego rodzaju rozumowanie w biznesie nie jest ni-
czym nowym. Już w latach 30. ub. wieku poszczegól-
ni ekonomiści zastanawiali się, co tworzy „granice fir-
my”. Od dawna też porównywano koszty wykonywa-
nia pewnych zadań lub usług w ramach danej firmy,
czyli własnymi siłami pracowników firmy z rynkowy-
mi kosztami tych samych zadań i usług wykonywany-
mi przez inne, wyspecjalizowane firmy. Przedsiębior-
cy i menedżerowie, dokonujący tego rodzaju porów-
nań, podejmowali decyzje o powstawaniu pewnych
procesów produkcyjnych i usługowych w kierowanej
przez siebie firmie lub przekazaniu tych zadań i usług
firmie zewnętrznej, kierując się zawsze kryterium
efektywności wewnętrznej czy zewnętrznej produk-
cji. Innymi słowy, właśnie koszty wykonania danego
zadania lub usługi decydowały o tym, czy będą one
nadal realizowane w ramach danej firmy, czy też zo-
staną powierzone innej firmie, wyspecjalizowanej tyl-
ko w określonej dziedzinie usług (Coase, 1937).

Outsourcing stał się szczególnie popularną metodą
zwiększania konkurencyjności firmy w latach 90.
Szczególnie firmy duże korzystały coraz bardziej z tej
metody, dążąc do uzyskania przewagi nad konkuren-
tami poprzez „rozbicie” swojego procesu produkcyj-
nego na wiele zadań, które były przekazywane do re-
alizacji innym firmom zlokalizowanym zarówno w da-
nym kraju, jak i za granicą. Firmy zlecające mogły
koncentrować się na swoich podstawowych zadaniach
i inwestować więcej środków w B+R (badania i roz-
wój) i dzięki temu uzyskiwały większy wzrost rentow-
ności i efektywności działania niż byłby on możliwy
w sytuacji, w której realizowałyby samodzielnie
wszystkie zadania związane z produkcją danej grupy
wyrobów czy usług. Outsourcing umożliwia czasami
nawet znaczne zmniejszenie nakładów inwestycyjnych
w środki trwałe, które przy przeniesieniu części pro-
cesu produkcyjnego wymagającego tych środków za
granicę lub do innej, wyspecjalizowanej firmy krajo-
wej, nie są już potrzebne i firma może bardziej ela-
stycznie wykorzystywać własne czynniki produkcji

w zależności od zmian popytu. Poprzez outsourcing
części swoich zdolności produkcyjnych do podwyko-
nawców firma może też lepiej wykorzystywać swój po-
tencjał produkcyjny i elastycznie dostosowywać go do
zmian zachodzących na rynku danego produktu czy
usługi (Kotabe, 1999).

Outsourcing nie oznacza jednak tylko samych ko-
rzyści dla firm korzystających z tej metody. Uzyskują
one czasami nawet znaczną przewagę nad innymi fir-
mami, lecz korzystanie z outsourcingu oznacza także
przekazanie znacznej części kontroli nad zarządza-
niem danym procesem produkcji czy biznesowym pod-
wykonawcom. Powstaje więc ryzyko utraty kontroli
nad całym łańcuchem dostaw poszczególnych półpro-
duktów i usług lub dosyć dużego zmniejszenia tej kon-
troli. Dlatego też firmy wykorzystujące outsourcing
starają się zmniejszyć to ryzyko poprzez większą ko-
ordynację działań pomiędzy firmą zlecającą dane za-
dania i usługi i firmami wykonującymi te zadania.
Koordynacja tych działań oznacza w praktyce inne
relacje aniżeli pomiędzy niezależnymi nabywcami
i sprzedawcami. Outsourcing, w odróżnieniu od trans-
akcji kupna-sprzedaży, pociąga za sobą konieczność
dwukierunkowej wymiany informacji dotyczącej wza-
jemnej współpracy, koordynacji działań i zaufania.
Jednym ze sposobów wymiany tych informacji jest
transfer informacji do centrów przetwarzania danych
zlokalizowanych za granicą w ramach outsourcingu
informatycznego (Overby, 2003).

Wspomniana wyżej firma Data Center jest jedną
z przodujących firm w dziedzinie przetwarzania danych
i świadczenia usług w ramach outsourcingu informa-
tycznego. Należy do amerykańskiego koncernu Hew-
lett Packard, który zajmuje się również outsourcingiem
procesów biznesowych, obejmujących wszystkie najważ-
niejsze funkcje finansowe i administracyjne. W ramach
tej usługi optymalizuje infrastrukturę, aplikacje i pro-
cesy gospodarcze. Koncern ten świadczy tego rodzaju
usługi głównie dla przedsiębiorstw z sektora telekomu-
nikacyjnego, produkcyjnego i usług finansowych, jak
również instytucji sektora publicznego.

Specyfika outsourcingu informatycznego

raz z postępującym procesem globalizacji out-
sourcing w sektorze IT przybrał formę out-
sourcingu procesów biznesowych, w ramach

którego wszystkie procesy biznesowe są przekazywa-
ne do realizacji zagranicznej firmie lub firmom, a nie

Rys. 2. Korzyści z outsourcingu w branży infor-
matycznej
Źródło: „Parkiet”, 12.07.2005.

Rys. 1. Dlaczego polskie firmy korzystają z out-
sourcingu
Źródło: „Parkiet”, 12.07.2005.
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tylko konkretne zadanie. Presja ze strony udziałow-
ców, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki i zyski powo-
duje, że menedżerowie poszukują najtańszych ofert
z całego świata. Duże koncerny zarówno zlecają wy-
konanie określonych usług innym firmom zagranicz-
nym (tzw. podwykonawcom) lub zakładają w różnych
krajach swoje firmy i przenoszą do tych krajów świad-
czenie usług informatycznych i relatywnie dobrze płat-
ne miejsca pracy. Innymi słowy tzw. offshoring (czyli
przeniesienie produkcji lub świadczenia usług za gra-
nicę) może odbywać się zarówno w ramach danej kor-
poracji ponadnarodowej i wielonarodowej, tzn. pomię-
dzy jej oddziałami i filiami zlokalizowanymi w wielu
różnych krajach świata, jak również na podstawie out-
sourcingowego kontraktu zawartego z inną firmą za-
graniczną. Outsourcing ma miejsce pomiędzy firma-
mi działającymi na terytorium tego samego kraju, na-
tomiast offshoring jest specyficzną formą outsourcin-
gu i polega na powierzeniu realizacji określonych  za-
dań firmie zagranicznej.

Typowymi zadaniami powierzanymi firmom i spe-
cjalistom zagranicznym w ramach offshoringu w sek-
torze IT jest opracowywanie programów komputero-
wych (tzw. software programming). Technologii tej
można się łatwo nauczyć i w wielu krajach inżyniero-
wie informatycy zajmujący się tą działalnością są róż-
nie opłacani za tę samą pracę (rysunek 3). Innymi
zadaniami zlecanymi firmom zagranicznym w ramach
offshoringu jest zarządzanie procesami administracyj-
no-kadrowymi, procesami biznesowymi, rozliczenia-
mi finansowymi i tworzenie aplikacji finansowych oraz
świadczenie usług biurowych.

Według niektórych szacunków na offshore out-
sourcingu w omawianym sektorze IT można osiągnąć
od 40% do 50% obniżki kosztów (Cosgrove Ware,
2003). Innym powodem skłaniającym do korzystania
z outsourcingu jest malejący cykl życia wielu produk-
tów i usług wytwarzanych przez branżę IT. Firmy dzia-
łające w tej branży muszą więc być bardziej elastycz-
ne i muszą szybciej dostosowywać swoją produkcję do

wymogów rynku. Często jednak brak im czasu na prze-
prowadzenie koniecznych zmian i zapewnienie odpo-
wiednich kadr pracowników do realizacji nowych pro-
jektów. Bardziej więc opłacalnym rozwiązaniem jest
powierzenie realizacji niektórych nowych projektów
firmom zewnętrznym w ramach kontraktu outsour-
cingowego. Częste zmiany popytu oraz heterogenicz-
ność projektów w branży IT uniemożliwiają  firmie
działającej w tej branży utrzymywanie odpowiednio
rozbudowanych mocy wytwórczych oraz zasobów ludz-
kich, które byłyby w stanie wykonać wszystkie zada-
nia we właściwym czasie. Tak więc dostęp do zasobów
firm zewnętrznych w ramach umów outsourcingowych
daje danej firmie przewagę konkurencyjną nad inny-
mi przedsiębiorstwami.

Wielu menedżerów zarządzających firmami z bran-
ży IT nie poradziłoby sobie z rosnącymi zamówienia-
mi na wytwarzane przez ich firmy produkty i usługi
bez możliwości skorzystania z outsourcingu, który
umożliwia przede wszystkim znaczną obniżkę kosz-
tów pracy. Przyspiesza także realizację wielu projek-
tów branży IT, które charakteryzują się coraz krót-
szym cyklem życia produktu oraz znacznie ułatwia
zarządzanie procesami biznesowymi. W omawianej
branży przeważają kontrakty outsourcingowe termi-
nowe, które są zawierane na okres od jednego roku
do pięciu lat. Poprzez przeniesienie za granicę pew-
nych uzupełniających procesów produkcyjno-usługo-
wych firma korzystająca z outsourcingu może poświę-
cić się całkowicie swojej podstawowej działalności two-
rzenia wartości dodanej i rozwoju nowych produktów.
Może więc w ten sposób odblokować i lepiej wykorzy-
stać wszystkie swoje zasoby wewnętrzne i uzyskać
znaczną przewagę nad konkurentami.

dr Renata Gabryszak
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Politechniki Koszalińskiej
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W dniach 21–23 września 2005 r. w Ciecho-
cinku odbyła się konferencja zorganizowana
przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nt. „Wie-
dza jako czynnik międzynarodowej konkuren-
cyjności w gospodarce”. Uczestnikami konferen-
cji byli przedstawiciele zarówno środowisk akademic-
kich, jak i biznesowych.

Obrady w trakcie konferencji podzielone były pod
względem tematycznym na cztery sesje plenarne, któ-
re dotyczyły wiedzy jako czynnika międzynarodowej
konkurencyjności w gospodarce; w regionie, w środo-
wisku międzynarodowym oraz zarządzania wiedzą
w praktyce polskich przedsiębiorstw.

W I sesji dyskusje skupiały się wokół następują-
cych zagadnień:
� Jak zasady i idee Gospodarki Opartej na Wiedzy
mają się do warunków ich realizacji w Polsce.
� Jakie kluczowe przedsięwzięcia należy podejmować
w skali makro dla realizacji zasad GOW w Polsce.
� W jaki sposób integracja z UE i globalizacja wpły-
wa na realizację zasad GOW w Polsce.

W sesji II uczestnikom zaproponowano m.in. na-
stępujące tematy:
� Jakie są główne zadania i problemy zarządzania
wiedzą w regionie.
� Jaka powinna być rola i zadania instytucji i agend re-
gionalnych w procesach zarządzania wiedzą w regionie.

W ramach sesji III dyskusja toczyła się wokół na-
stępujących problemów:
� Czy trzeba i czy można, a jeżeli tak, to w jaki spo-
sób mierzyć zasoby wiedzy przedsiębiorstwa i oceniać
stan zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
� Co jest najistotniejsze w ramach procesu zarządza-
nia wiedzą dla budowania i umacniania konkurencyj-
ności przedsiębiorstwa.
� Jakie warunki determinują procesy zarządzania
wiedzą w polskich przedsiębiorstwach.
� Czy istnieje jakaś „polska  specyfika” uwarunko-
wań zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.
� Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób integracja z UE
i globalizacja wpływają na zarządzanie wiedzą w pol-
skich przedsiębiorstwach.

Intencją sesji IV było dokonanie konfrontacji mię-
dzy praktycznymi dokonaniami w zakresie zarządza-
nia wiedzą a teorią z tej dziedziny.

Rozważając wiele istotnych wątków, podczas kon-
ferencji zwrócono szczególną uwagę na następujące
problemy.

� W ramach polityki państwa ważne jest pobudzanie
zdolności rozwojowych przedsiębiorstw poprzez dzia-
łania, m.in. w obszarze polityki fiskalnej i polityki stóp
procentowych. Istnieje także konieczność zwiększe-
nia środków budżetowych i inwestycji w sferze B+R,
wykorzystania stworzonych w przeszłości instytutów
badawczych, a także uczelni wyższych, poprzez nada-
nie odpowiedniego kierunku projektom badawczym,
których wyniki mogłyby być wykorzystane przez
przedsiębiorstwa.
� Istnieje możliwość zmiany niekorzystnego miejsca
Polski w globalnym łańcuchu wartości, dlatego też na-
leży zachęcać przedsiębiorstwa polskie do specjaliza-
cji w wąskich funkcjach i do skupienia się na obsza-
rach usług i produkcji niszowej (service-tech).
� Uwarunkowania zarządzania wiedzą sprawiają, że
mamy do czynienia w Polsce z dualizmem rozwoju go-
spodarczego; gospodarka oparta na wiedzy rozwija się
doskonale jedynie w wielkich miastach. Istotnym pro-
blemem zarządzania wiedzą w regionach powinno być
zatem wprowadzanie mechanizmów wyrównujących
ich możliwości rozwojowe.
� Innego rodzaju barierą tworzenia innowacji w re-
gionie jest swoista przepaść, powstała głównie z nie-
ufności pomiędzy biznesem i światem nauki. Niwelo-
waniu tej przepaści służyć mogą venture capitals,
a także inicjatywy takie, jak centra zaawansowanych
technologii i centra doskonałości zajmujące się nawią-
zywaniem współpracy pomiędzy firmami z regionu
i placówkami naukowo-badawczymi.
� Barierą innowacyjności przedsiębiorstw może być
również niska tolerancja niepewności, brak fachow-
ców zajmujących się zarządzaniem wiedzą, brak sys-
temów motywacyjnych sprzyjających wdrażaniu kon-
cepcji zarządzania wiedzą, a także brak systemów za-
rządzania wiedzą. Wobec tego, jednym z kluczowych
zadań w przedsiębiorstwach, jak również w całej go-
spodarce, jest kodyfikacja wiedzy, co oznacza budowę
sieci informacji ułatwiającej dostęp do wiedzy.
� Ważnym zagadnieniem jest także przepływ wiedzy
między przedsiębiorstwami, a także między przedsię-
biorstwami i ośrodkami akademickimi. W tym zakre-
sie zwrócono uwagę na różne strategie zarządzania
wiedzą, które stosują tzw. dawcy i biorcy wiedzy, na
problem niedoszacowania przepływu wiedzy od przed-
siębiorstw polskich do korporacji oraz „niesprawie-
dliwy” przepływ wiedzy między uczelniami a biz-
nesem.

Małgorzata Bartosik-Purgat

Otoczenie kulturowe
w biznesie
międzynarodowym
PWE, Warszawa 2006

Książka Otoczenie kulturowe w biznesie mię-
dzynarodowym:
� wyjaśnia, co to jest kultura narodowa, a także
źródła powstawania stereotypów i uprzedzeń,
� wskazuje obszary biznesu międzynarodowego,
na które kultury narodowe mają największy wpływ,
� prezentuje różnice kulturowe w komunikacji
werbalnej i niewerbalnej,
� ukazuje znaczenie religii, wartości oraz sym-
boli w działalności przedsiębiorstw,
� zawiera liczne przykłady z praktyki różnych
przedsiębiorstw międzynarodowych.
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Rosnąca dynamika i złożoność otoczenia spowodo-
wały, że problematyka zarządzania zmianami jest
wciąż interesującym obszarem twórczych poszukiwań
dla badaczy i codziennych zmagań menedżerów po-
szukujących rozwiązań problemów odmiennych od
tych, które występowały w  przeszłości. Potwierdze-
niem tego są rezultaty IX Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej na temat „Zmiana warunkiem sukcesu
– przeobrażenia metod i praktyk zarządzania”
zorganizowanej przez Katedrę Projektowania
Systemów Zarządzania funkcjonującej w ra-
mach Instytutu Organizacji i Zarządzania Aka-
demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu. W konferencji uczestniczyło ponad 100
osób reprezentujących czołowe ośrodki akademickie
w kraju oraz praktykę gospodarczą.

Problematyka zarządzania zmianami jest niezwy-
kle bogata i może być rozpatrywana z różnych punk-
tów widzenia. Tym razem rada programowa konfe-
rencji postanowiła ukierunkować jej obrady na te ob-
szary rozważań, które dotyczą metodycznych aspek-
tów zarządzania zmianami. Każda modyfikacja stanu
organizacji wiąże się bowiem z koniecznością zastoso-
wania określonej metody, umożliwiającej rozwiązanie
ujawnionego problemu. Metodyczny charakter kon-
ferencji znalazł potwierdzenie w treści 84 referatów
opublikowanych w Pracach Naukowych Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr
1092. Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Jan
Skalik, kierownik Katedry Projektowania Systemów
Zarządzania.

Prezentacja referatów i dyskusja nad nimi odbyły
się w ramach pięciu sesji tematycznych. Pierwszą
z nich była sesja inauguracyjna, której przebieg i re-
zultaty wywarły ogromny wpływ na wyniki pozosta-
łych. Jest to  zasługa autorów referatów, którzy w swo-
ich dociekaniach uwzględnili najbardziej aktualne i do-
niosłe dla praktyki gospodarczej problemy zarządza-
nia współczesnymi organizacjami. W tej części obrad
wysłuchano interesujących wystąpień prof. Zofii Mi-
kołajczyk na temat współczesnych tendencji zmian
w tradycyjnym podejściu do organizacji pracy, prof.
Małgorzaty Czerskiej na temat wpływu kultury orga-
nizacyjnej na zarządzanie personelem, prof. Józefa Bo-
ronia, który w zastępstwie prof. Kazimierza Krzakie-
wicza wygłosił referat „Metodyka zarządzania anty-
kryzysowego”, prof. Rafała Krupskiego na temat ba-
dania elastyczności przedsiębiorstw oraz prof. Arka-
diusza Potockiego na temat integracyjnych funkcji
komunikacji w przedsiębiorstwie i zmian organizacyj-
nych. Kolejne sesje poświęcono problematyce ściśle
związanej z przewodnim hasłem konferencji.
Sesja I – Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania

jako czynnik efektywności i rozwoju współczesnych
organizacji.

Sesja II – Współczesne tendencje zmian w postrzega-
niu i zarządzaniu organizacjami.

Sesja III – Metody zarządzania strategicznego w zmie-
niających się organizacjach.

Sesja IV – Człowiek w procesie zarządzania organi-
zacją.
Z treści wygłoszonych referatów i dyskusji nad nimi

wynika, że rosnąca presja czasu i konieczność więk-
szej elastyczności działania oraz odmienność proble-
mów stojących przed zarządzającymi zmianami powo-
dują, że klasyczne metody zarządzania – chociaż przy-
datne na poziomie operacyjnym – nie zawsze są sku-
teczne w rozwiązywaniu problemów współczesnych or-
ganizacji. Niezbędne staje się w tym przypadku re-
spektowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania
i wykorzystanie nowych sposobów rozwiązywania sy-
tuacji problemowych. Uczestnicy konferencji zwrócili
jednak  uwagę na znaczenie i warunki trafnego dobo-
ru metod zarządzania w zmieniających się organiza-
cjach, sugerując konieczność:
� dostosowania wykorzystywanych metod zarządza-
nia do charakteru sytuacji problemowej i stwierdzo-
nego stanu naruszenia równowagi organizacji lub po-
siadanej wizji jej rozwoju,
� wnikliwego rozpoznania problemów organizacji
w przypadku reaktywnego podejścia do aplikacji me-
tod zarządzania,
� zachowania suwerenności strategicznej przedsię-
biorstwa w razie stosowania radykalnych metod za-
rządzania, potwierdzających respektowanie koncep-
cji „wyszczuplonego zarządzania”,
� skojarzonego stosowania metod radykalnych z me-
todami neutralizującymi ich negatywne skutki (np.
skojarzenie outsourcingu z outplacementem),
� przestrzegania zasady ochrony posiadanych uni-
kalnych wartości oraz kapitału intelektualnego.

Obrady konferencji zakończyło wystąpienie prof.
Zofii Mikołajczyk, która bardzo wysoko oceniła jej
poziom naukowy i wskazała na aplikacyjne walory
rozwiązań metodycznych w procesie zarządzania zmia-
nami, proponowanych przez autorów referatów, jak
i osoby uczestniczące w dyskusji. Z ogromnym zain-
teresowaniem uczestników końcowej części obrad spo-
tkała się informacja przekazana przez prof. Jana Ska-
lika dotycząca kolejnej, dziesiątej już konferencji po-
święconej problematyce zarządzania zmianami, któ-
ra odbędzie się w listopadzie 2006 roku pod hasłem
„Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewo-
lucja”.

prof. dr hab. Jan Skalik
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

IX Ogólnopolska Konferencja NaukowaIX Ogólnopolska Konferencja NaukowaIX Ogólnopolska Konferencja NaukowaIX Ogólnopolska Konferencja NaukowaIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zmiana warunkiem sukcesu – przeobrażenia„Zmiana warunkiem sukcesu – przeobrażenia„Zmiana warunkiem sukcesu – przeobrażenia„Zmiana warunkiem sukcesu – przeobrażenia„Zmiana warunkiem sukcesu – przeobrażenia

metod i praktyk zarządzania”metod i praktyk zarządzania”metod i praktyk zarządzania”metod i praktyk zarządzania”metod i praktyk zarządzania”
Kudowa Zdrój, 27–29 listopada 2005 r.
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„The McKinsey Quarterly”

Rewolucja interakcji
w biznesie
Bradford C. JOHNSON, James
M. MANYIKA, Lareina A. YEE,
The Next Revolution in Interac-
tions, „The McKinsey Quarter-
ly”, nr 4 2005 (wstęp: Scott C.
Beardsley, James M. Manyika,
Roger P. Roberts)

Bradford C. Johnson jest
jednym z szefów biura
McKinsey w Dolinie Krzemowej,
James M. Manyika jest szefem
biura w San Francisco, gdzie
Lareina A. Yee  pracuje jako
konsultantka. Scott C.
Beardsley jest dyrektorem biura
McKinsey w Brukseli, Roger
P. Roberts zaś jest jednym
z szefów oddziału w Dolinie
Krzemowej.

Wstęp

konomiści pokazują zmia-
ny na rynku pracy w Sta-
nach Zjednoczonych i Eu-

ropie jako konsekwencję zmian roli
sektorów, przechodzenia od rolnic-
twa do przemysłu i od przemysłu
do usług. Ta ocena jest z pewno-
ścią prawdziwa, ale brakuje w niej
uwzględnienia kilku detali istot-
nych z punktu widzenia:
� sposobów zarządzania przez or-
ganizacje umiejętnościami ludzi
i technologią,
� konkurencji w poszczególnych
branżach,
� polityki rządów w krajach roz-
winiętych.

Różnice pomiędzy krajami za-
cofanymi a rozwiniętymi gospodar-
kami dotyczą przede wszystkim
charakteru pracy, a w szczególno-

ści interakcji, tj. poszukiwania,
monitorowania i koordynowania –
niezbędnych w procesie wymiany
dóbr i usług. Od 1997 roku firma
McKinsey prowadziła badania do-
tyczące właśnie charakteru pracy
w krajach rozwiniętych. Pokazały
one, że globalizacja, specjalizacja
i nowe technologie spowodowały,
że wykonywanie pracy w coraz
większym stopniu wiąże się z co-
raz bardziej rozległymi interakcja-
mi. Oznacza to, że praca na danym
stanowisku jest coraz mniej izolo-
wana od innych, a coraz bardziej
wiąże się z wymianą informacji.
Około 80% stanowisk pracy w USA
w większym stopniu wymaga in-
terakcji niż prostego przetwarza-
nia surowców lub produkcji dóbr.
W coraz większym stopniu są to
kompleksowe interakcje, wymaga-
jące analizy informacji, rozwią-
zywania problemów, czy dawania
sobie rady z niepewnością oto-
czenia.

Ta zmiana charakteru pracy ma
niebagatelny wpływ na sposób kon-
kurowania i zarządzania we współ-
czesnych organizacjach. Zwiększa
się liczba pracowników, od których
wymaga się umiejętności działania
w sytuacjach nierutynowych. Ich
doświadczenia bowiem stanowią
nie spisaną nigdzie wiedzę organi-
zacyjną, mogącą odegrać niebaga-
telną rolę w procesie budowania
przewagi konkurencyjnej. Wiele
organizacji automatyzuje lub wy-
rzuca na zewnątrz (outsourcing)
zadania, które nie wymagają  inte-
rakcji. Poniższy artykuł pokazuje,
że przejście od prac rutynowych do
tych, które generują ukrytą wiedzę

organizacji, wymaga zmiany myśle-
nia, m.in. o efektywności oraz opła-
calności inwestycji w technologię.

Rewolucja interakcji

ciągu ostatnich trzydzie-
stu lat firmy starały się
podnosić produktywność

dzięki takim programom, jak reen-
gineering, automatyzacja lub out-
sourcing. Każda redukcja kosztów
uzyskana dzięki tym posunięciom
była jednak krótkotrwała, pozwa-
lała bowiem konkurentom bardzo
szybko zastosować podobne tech-
nologie i procesy.

Kompetencje i umiejętności
pracowników pozwalają lepiej przy-
gotować się do zmian. Praca wyko-
nywana np. przez menedżerów,
sprzedawców, reprezentantów biur
obsługi klienta wymaga wchodze-
nia w interakcje z innymi pracow-
nikami, dostawcami, klientami
i podejmowania kompleksowych
decyzji bazujących na doświadcze-
niu, własnej ocenie zjawisk, wiedzy
i intuicji.

Zwiększenie wydajności w tego
rodzaju zadaniach wymaga odejścia
od myślenia w kategoriach reengi-
neeringu, automatyzacji, czy out-
sourcingu. Maszyny, nowe techno-
logie pozwalają podejmować decy-
zje szybciej i efektywniej, nie są jed-
nak w stanie zastąpić dobrych de-
cydentów. Trzeba więc w taki spo-
sób budować struktury, aby uła-
twiać pracę i zwiększać wydajność.
Autorzy artykułu mówią wręcz
o strategiach organizacyjnych
i technologicznych. O ile jednak
kierunek zmian jest jasny, o tyle
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sposób dojścia do celu ciągle jesz-
cze nie.

Kompleksowe interakcje

ak przewidział Adam
Smith, specjalizacja powo-
duje atomizację pracy i po-

trzebę interakcji. I tak na przykład
outsourcing, globalne marketing
i produkcja dramatycznie zwiększy-
ły konieczność interakcji z partne-
rami i sprzedawcami, natomiast
nowe technologie komunikacyjne
uczyniły te interakcje łatwiejszymi
i tańszymi.

Zwiększenie wzajemnych zależ-
ności i interakcji stanowi dużą
zmianę w charakterze działań eko-
nomiczno-biznesowych. W XX wie-
ku większość zadań poza rolnic-
twem polegała na przetwarzaniu
surowców w produkty finalne. Ten
rodzaj zadań autorzy artykułu na-
zywają transformacyjnymi, po-
nieważ stanowią one coś więcej niż
tylko produkcję.  W XXI wieku ten
rodzaj pracy stanowi tylko około
15% rynku zatrudnienia w USA.

Jak dowodzą badania, zmiana
charakteru pracy polega przede
wszystkim na tym, że coraz więk-
szego znaczenia nabierają kom-
pleksowe interakcje, wymagające
radzenia sobie z niepewnością oto-
czenia i stanowiące ukrytą wiedzę
organizacji (tacit knowledge). Dla
większej jasności, autorzy badań
podzielili zatem pracę na taką, któ-
ra wymaga interakcji komplekso-
wych lub transakcyjnych, czyli
bardziej rutynowych. Notabene, ten
ostatni rodzaj zadań jest często
przez organizacje eliminowany lub
automatyzowany. Praca na więk-
szości stanowisk wymaga obu ro-
dzajów interakcji. Menedżerowie
opracowują i realizują strategie, ale
też przygotowują raporty, co jest
zadaniem rutynowym.

W ciągu ostatnich sześciu lat
praca wymagająca kompleksowych
interakcji stała się kluczowym
komponentem rynku zatrudnienia
w Stanach Zjednoczonych. Tego
rodzaju stanowisk przybywało 2,5
raza szybciej niż zadań wymagają-
cych interakcji transakcyjnych i 3
razy szybciej niż wynosiło ogólne
tempo wzrostu zatrudnienia w ca-
łej amerykańskiej gospodarce. Po-
nadto 70% miejsc pracy stworzo-
nych w USA w latach 1998–2004
(w sumie 4,5 miliona) wymaga do-

świadczenia oraz umiejętności oce-
ny. Te miejsca pracy stanowią 41%
ogólnego rynku pracy w kraju
(patrz załącznik 1). Co więcej, ten
trend jest widoczny także w pozo-
stałych gospodarkach wysoko roz-
winiętych.

Znaczenie poszczególnych ro-
dzajów zadań odzwierciedla poziom
płac. Firmy płacą pracownikom

Średnia płaca roczna w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w USA
(w tys. USD)

Nowe stanowiska pracy w USA w latach 1998–2004
(100% = 6,4 mln)

Załącznik 1
Nowy rodzaj pracownika

Zmiany zatrudnienia w USA

,

Rodzaj pracy Rok 1998 Rok 2004 Różnica
w %

Zmiana
między 1998

a 2004 r.
w tys. USD

Interakcje
kompleksowe  37,5  47,4  4,0  9,9

Interakcje
transakcyjne  25,8  30,6  2,9  4,8

Zadania tran-
sformacyjne  22,5  27,0  3,1  4,5

Średnia płaca 29,7 37,0 3,7 7,3

Rodzaj pracy
Rok 1998

(%)
Rok 2004

(%)
Różnica

w %

Zmiana
między 1998

a 2004 r.
w mln

stanowisk

Interakcje
kompleksowe 39 41 1,5 4,5

Interakcje
transakcyjne  43  44  0,6  1,9

Zadania
transformacyjne  18  15  -2,3  -2,9

Ogółem 100% 100% 0,5 3,5
=125 mln =128 mln

wykonującym zadania komplekso-
we odpowiednio 55% i 75% więcej
niż tym, którzy wykonują zadania
rutynowe (transakcyjne) i transfor-
macyjne.

Popyt na pracowników zdol-
nych do wykonywania zadań kom-
pleksowych jest oczywiście różny
w różnych branżach. Największy –
obejmuje takie obszary, jak ochro-
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na zdrowia, usługi finansowe i soft-
ware. Najwięcej pracowników wy-
konujących zadania rutynowe jest
w branży lotniczej, nieruchomo-
ściach i rekreacji. Szczegółowo
przedstawia to załącznik 2.

Nowe sposoby osiągania
większej efektywności

osnący popyt na pracow-
ników wykonujących za-
dania wymagające kom-

pleksowych interakcji i związany
z tym wzrost kosztów zatrudnienia
wymaga od organizacji zwiększenia
wydajności pracy.

Istotą  problemu nie jest coraz
częstsze zatrudnianie pracowni-
ków do zadań nierutynowych, ale
to, jaką wartość dodaną otrzymuje
dzięki temu firma. Wymaga to
przede wszystkim dostosowania
struktur organizacyjnych do nowe-
go charakteru pracy. Tymczasem
w większości firm w dalszym ciągu
dominuje hierarchia i proste
wskaźniki mierzenia efektywności.
Nie uwzględnia to ukrytej wiedzy
organizacyjnej, która w coraz więk-
szym stopniu decyduje o sukcesie
rynkowym i trwałej przewadze
konkurencyjnej.

Z tego też względu organizacje
będą zmuszone do podjęcia dwóch
podstawowych kroków:
� zastosowania technologii do
wspomagania zadań komplekso-
wych, tak aby pracownicy mogli po-
dejmować decyzje i rozwiązywać
problemy szybciej i lepiej;
� innowacyjnego organizowania
swoich procesów, co jest możliwe
dzięki benchmarkingowi i przeno-
szeniu dobrych rozwiązań z innych
branż.

Oznacza to m.in. konieczność
ustalenia innych niż do tej pory
priorytetów w przypadku inwe-
stycji w technologie. Rolę wymie-
nionych powyżej przedsięwzięć po-
kazują statystyki. W branżach,
gdzie dominują zadania komplek-
sowe, różnice efektywności mię-
dzy firmami są o 50% większe niż
w branżach, gdzie dominują za-

Załącznik 2

Charakter pracy w poszczególnych branżach w USA
w 2004 roku (w %)

dania rutynowe i transformacyj-
ne. Ukryta wiedza organizacyjna
i szybkość działania jest bowiem
trudna do imitacji i daje bardziej
trwałą przewagę nad konkuren-
tami.

Opr. dr Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa

Szpitale 4 25 69 2,6

Ubezpieczenia 0 41 59 8,1

Handel
detaliczny 5 50 45 0

Nieruchomości 3 61 36 -1,4

Transport
lotniczy  0  56  34  20,1

Produkcja
komputerów  26  48  26  7,3

Branża
hotelarska  9  70  21  2,4

Budownictwo 62 21 17 0,8

Przemysł
elektryczny  52  31  17  0,2

Przemysł
papierniczy 46 38 16 1,4

Przemysł
wydobywczy 39 47 14 -0,5

Przemysł
tekstylny  54  32  14  4,0

Branża transfor-
macyjne

transak-
cyjne

komplek-
sowe

Przyrost zadań
komplekso-
wych – lata
1998–2004

(w %)

Justyna Światowiec

Więzi partnerskie
na rynku
przedsiębiorstw
PWE, Warszawa 2006

Książka Więzi partnerskie na ryn-
ku przedsiębiorstw:
� omawia czynniki warunkujące roz-
wój efektywnych relacji między do-
stawcą a nabywcą;
� wyjaśnia podstawowe zasady za-
rządzania partnerstwem;
� przedstawia specyfikę zachowania
nabywców na rynku przedsiębiorstw;
� prezentuje najistotniejsze prze-
miany w sferze zaopatrzenia przed-
siębiorstw.

Zadania


