
1przegląd organizacji 1/2004

Zapraszamy Państwa
do korzystania z prenumeraty redakcyjnej

Cena prenumeraty uległa zmianie. Cena jednego egzemplarza „PO”
od 1 stycznia 2004 r. wynosi – 18,00 zł (0% VAT).
Pragniemy Państwa poinformować, że raz zamówioną prenumeratę
redakcyjną przedłużamy automatycznie.
Redakcja – tel./faks (022) 827-15-10

� Po co nam zarządzanie – rozmowa z prof. dr. hab. BOGDANEM
NOGALSKIM, przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN ........................................................................................... 3

� Strategiczne wyzwania polskich firm – Krzysztof Obłój ................................. 6
� Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu – Grażyna Aniszewska .............. 9
� Budzenie kreatywności pracowników – Marian Hopej ................................... 13
� Struktury organizacyjne zarządzania projektami – Marek Pawlak ............... 15
� Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych (I)

– Ewa Bojar, Małgorzata Sosińska-Wit ........................................................... 19
� Ocena satysfakcji klienta z usług doradczych (II). Zastosowanie metody

SERVQUAL – Romuald I. Zalewski, Michał Borucki ..................................... 23
� Efekty rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych – Małgorzata

Łatuszyńska ....................................................................................................... 27

FINANSE

� EVA a kreacja wartości dla akcjonariuszy – Andrzej Cwynar, Wiktor
Cwynar ............................................................................................................... 32

JAKOŚĆ

� Kryteria kreowania wyższej jakości w przedsiębiorstwie – Marcin Żemigała  35

MARKETING

� Zarządzanie relacjami z klientelą – próba zmniejszenia dystansu między
organizacją a jej klientami – Iga Rudawska ..................................................... 38

KONFERENCJE ....................................................................................... 41

Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

� Ryzyko inwestycji na rynkach rozwijających się – „The McKinsey Quarterly”
– opr. Grażyna Aniszewska ............................................................................... 43



2 przegląd

MIESIĘCZNIK TNOiK
ZAŁOŻYŁ KAROL ADAMIECKI
w 1926 r.
NR 1 (768) 2004

Rada Programowa

Prof. Krzysztof Obłój – przewod-
niczący, prof. Henryk Bieniok,
prof. Ryszard Borowiecki, dr Ewa
Gołębiowska, prof. Andrzej K.
Koźmiński, prof. Ryszard Rutka,
prof. Edward Urbańczyk

Barbara Olędzka – red. naczelny
Dariusz Teresiński – z-ca red.
naczelnego

Kolegium Redakcyjne

Dr Grażyna Aniszewska,
dr Mieczysław Ciurla, prof.
Zbigniew Dworzecki, dr Jacek
Klich, prof. Bogdan Nogalski,
Barbara Olędzka, prof. Janusz
Pyka, Dariusz Teresiński

Prenumerata: Renata Jaworska

Korekta: Jarosław Lendzion

Adres redakcji:
ul. Boduena 4 m. 22
00-011 Warszawa
tel./faks 827-15-10
e-mail: przeorg@polbox.com

Korespondenci:
Białystok – tel. 654-52-46 mgr Juli-
ta Nowakowska; Bydgoszcz – tel.
341-27-06 dr Andrzej Chajęcki; Czę-
stochowa – tel. 324-34-76, tel./fax
324-55-36 dr Edward Jędrzejewski;
Gdańsk – tel. 341-93-70, 341-45-11
mgr Wanda Stankiewicz; Gorzów
Wlkp. – tel./fax 722-75-23 mgr inż.
Aleksy Wołoszyn; Katowice – tel.
258-16-06 dr inż. Krzysztof Pa-
łucha; Kraków – tel. 633-40-82,
dr Andrzej Jaki; Lublin – tel.
532-99-18 prof. dr hab. Ewa Bojar;
Opole – tel. 454-41-07 dr Stanisław
Grycner; Radom – tel. 362-56-63 Wi-
told Kilian; Rzeszów – tel. 86-36-398
prof. dr hab. Jan Łukasiewicz; To-
ruń – tel. 622-29-98 mgr Bronisław
Stawicki; Warszawa – tel. 862-32-
24 wew. 110  Joanna Cygler; Wro-
cław – tel.  343-72-78 mgr inż. Pa-
weł Pruchniewicz; Zielona Góra –
tel. 327-00-99, tel./fax 327-14-47 mgr
inż. Artur Kot

Wydawca: Towarzystwo Naukowe
Organizacji i Kierownictwa
Indeks: ISSN-0137-7221.
Nakład nie przekracza 15 tys.

Łamanie: STAND’s, tel. 757-38-02
Montaż i druk: EFEKT, Warszawa
ul. Lubelska 30/32

Redakcja nie odpowiada za treść ogło-
szeń, nie płaci za nie zamówione ma-
teriały i nie zwraca ich oraz zastrzega
sobie prawo do zmiany tytułów i skra-
cania tekstów.

STAWKI REKLAM I PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH

PRENUMERATA

II i III STRONA OKŁADKI
� czarno-biała:
1 strona – 2000 zł

� kolorowa:
1 strona – 3000 zł

IV STRONA OKŁADKI
� tylko kolorowa – 3500 zł

SPONSOROWANA I STRONA
OKŁADKI – 4000 zł

ŚRODEK NUMERU
� tylko czarno-biały:
1/3 kolumny – 600 zł
1/2 kolumny – 900 zł
1 kolumna – 1800 zł

Koszty opracowania graficznego
ponosi zleceniodawca.

Zlecenia reklam i ogłoszeń
przyjmuje redakcja i współpracujące
agencje.

Dla stałych klientów korzystne
bonifikaty.

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”,
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Na odwrocie przekazu (na przelewie) pro-
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okres, za jaki opłata jest wnoszona.

Fakturę na przelaną kwotę redakcja wy-
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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
należy podać: nazwę naszej firmy, nazwę
banku, numer konta, czytelny pełny adres
odbiorcy za granicą, okres prenumeraty,
rodzaj wysyłki (pocztą priorytetową czy
zwykłą) oraz zamawiany tytuł.

Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenu-
meraty jest dokonanie wpłaty na nasze
konto.

Prenumerata opłacana w dewizach
przez odbiorcę z zagranicy:

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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Po co nam zarządzanie

Rozmowa z prof. dr. hab. BOGDANEM NOGALSKIM,
przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Jaka jest obecnie rola Komitetu Nauk Organi-
zacji i Zarządzania PAN?

Rola Komitetu, jako korporacji uczonych, pozosta-
je niezmienna od lat. Misją Komitetu jest integrowa-
nie i rozwój środowisk reprezentujących nauki o za-
rządzaniu, a także promowanie pewnych praktycznych
umiejętności oraz osiągnięć w dziedzinie zarządzania.
Z tej misji wynikają zadania, jakie Komitet ma do speł-
nienia.

Po pierwsze, mamy za zadanie reprezentować lu-
dzi, którzy obecnie przypisani są do dyscypliny nauk
o zarządzaniu. Celem jest uznanie zarządzania za
osobną dziedzinę nauki. Zmienić należy także nazwę
kierunku studiów. Obecna nazwa „zarządzanie i mar-
keting” jest dość przypadkowa. Kierunek studiów po-
winien się nazywać po prostu „zarządzanie”, a w jego
ramach można się specjalizować w rozmaitych przed-
miotach, takich jak marketing, zarządzanie zasobami
ludzkimi, produkcją itd.

Zależy nam też na podnoszeniu poziomu nauki
o zarządzaniu. Chodzi też o rangę środowiska i samej
nauki w oczach obserwatorów. Niezbyt wysoka obec-
nie ocena środowiska niekiedy bywa zasłużona.
W dydaktyce często spotykamy się z sytuacją, że za-
rządzanie wykładają ludzie, i owszem: utytułowani,
ale tacy, którzy swoje tytuły zdobyli w zupełnie innej
dziedzinie, a na samym zarządzaniu znają się nieco
gorzej.

Ważnym  obszarem  działalności  Komitetu  jest
otwarcie środowiska samodzielnych pracowników na-
ukowych  na pozostałych specjalistów z tej dziedziny.
Samodzielnych pracowników, których z pełnym prze-
konaniem można uznać za osoby zajmujące się zarzą-
dzaniem, jest dziś w Polsce prawie 400. To przekona-
nie zweryfikowaliśmy analizując dorobek naukowy,
czyli przede wszystkim publikacje. Natomiast młod-
szych pracowników naukowych (także doktorów i dok-
torów habilitowanych), którzy zajmują się zarządza-
niem, jest ogromna liczba i dobrze byłoby wykorzy-
stać ich potencjał. Kolejnym aspektem tego otwarcia
ma być stworzenie forum dziekanów wydziałów za-
rządzania (niezależnie od tego, jaką noszą nazwę).

Członkami Komitetu są osoby, które – niezależnie
od tego, czy mają wykształcenie techniczne, czy eko-
nomiczne – pracują w instytucjach lub na wydziałach
zajmujących się zarządzaniem. W tym sensie skład Ko-
mitetu jest stosunkowo jednorodny, ale nie obejmuje
on wielu osób, które zajmują się tym samym, ale
„z innych pozycji”. Dla przykładu w Komitecie Nauk
Budownictwa Lądowego i Wodnego istnieje sekcja or-
ganizacji i zarządzania. Przewodniczący tej sekcji nic
nie słyszał o naszym Komitecie – nie najlepiej to świad-
czy o przepływie informacji w ramach Akademii.

Chcemy też współpracować ze środowiskiem prak-
tyków zarządzania, licząc na to, że kontakty takie
dadzą obu stronom wymierne korzyści.

Bliska perspektywa włączenia się w struktury unij-
ne wymaga przygotowania się do działania w bardziej

międzynarodowym środowisku. Chcielibyśmy nadania
Komitetowi statusu komitetu narodowego. Wprawdzie
zarządzanie jako takie nie ma charakteru narodowe-
go, ale to jego kulturowe uwarunkowania decydują
o efektywności.

Czego – poza pieniędzmi – potrzeba do rozwoju
nauki o zarządzaniu?

Dzisiaj przede wszystkim brakuje pieniędzy i to
jest podstawowy fakt, który determinuje nasze dzia-
łania – lub ich brak. Być może w jakiejś dalekiej przy-
szłości pieniędzy będzie w bród i pojawią się jakieś
inne, całkowicie niematerialne kłopoty, ale z dzisiej-
szej perspektywy wszystkie właściwie problemy pol-
skiej nauki (nie tylko w dziedzinie zarządzania) dało-
by się rozwiązać, gdyby znaleźć odpowiednie środki
finansowe.

Większość samodzielnych pracowników nauko-
wych musi zajmować się dydaktyką lub innymi dzia-
łaniami o charakterze merkantylnym i to w takim
wymiarze, który bardzo ogranicza aktywność ba-
dawczą. Badania są kosztowne (nie ma na to środków)
i czasochłonne (nie ma kiedy ich prowadzić, jeśli wy-
kłada się w kilku szkołach rozrzuconych po całym kra-
ju, a na dodatek wykonuje się komercyjne zlecenia).
Skutek jest taki, że tzw. poszukiwanie prawdy jest na
– może nie ostatnim jeszcze – ale na pewno na dość
odległym miejscu w hierarchii zadań typowego na-
ukowca. Oczywiście nie tylko w naszej branży – to jest
bolączka całego środowiska naukowego.

Osobiście wolałbym jedno – ale przyzwoicie płatne
– miejsce pracy i możliwość prowadzenia badań. Stałe
i „pojedyncze” zatrudnienie mają tymczasem właści-
wie tylko ci, którzy kierują szkołami, czy wydziałami ,
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zarządzania, ale to jest zajęcie na „bardzo pełny etat”
i nie pozostawia wiele czasu na pracę naukową. Ten
realnie istniejący model nie tylko utrudnia prowadze-
nie badań, ale określa też przebieg kariery naukowej
młodszych pracowników naukowych: doktorat robi się
w końcówce asystentury, a habilitację po kilkunastu
latach (zamiast po dziewięciu lub krócej). To nie jest
ani zła wola, ani lenistwo, tylko brak czasu – bo trze-
ba zarabiać na życie. Brak czasu na solidne badania
skutkuje też nie najwyższym poziomem wielu prac.
Na dodatek nawet  uzyskanie habilitacji nie przekła-
da się na znacznie wyższe zarobki, więc jest to raczej
rodzaj „obowiązkowego hobby” niż inwestycja. Kto
lubi prowadzić badania – ten je będzie prowadził nie-
zależnie od wszelkich przeciwności losu, trzeba jed-
nak pamiętać, że wiele badań wymaga ponoszenia
znacznych kosztów i o ile naukowcy mogą „bezintere-
sownie” poświęcić na nie własny czas, to przecież nie
sfinansują ich z własnej kieszeni.

Zgodnie z prawem Kopernika – robota „gorsza”
wypiera „lepszą”. Ta pierwsza, to usługi doradcze, na
które jest dzisiaj bardzo duży popyt. Ta druga, to pra-
ca naukowa, na którą nie starcza czasu. Pewną po-
ciechą może być dla nas to, że są takie dziedziny na-
uki, gdzie, tak samo jak u nas, nie ma pieniędzy na
badania, ale dodatkowo nie ma komu sprzedać swojej
wiedzy. Mnie jednak marzyłaby się taka sytuacja,
w której o tym, czy prowadzi się badania, czy działal-
ność dydaktyczną, czy komercyjne doradztwo – de-
cyduje każdy zainteresowany na podstawie swoich
preferencji, a nie pod wpływem przymusu ekonomicz-
nego.

Co dobrego i co złego czeka nas po wejściu do
Unii?

Szansą (ale i zagrożeniem) będzie konfrontacja
kadry naukowej polskiej i zagranicznej. Spodziewam
się, że w tej konfrontacji nasze środowisko dobrze się
zaprezentuje, ale to będzie wymagało intensywnej
pracy.

Niewątpliwą szansą będzie łatwiejszy – mam na-
dzieję – dostęp do środków finansowych. Jednakowe
dla wszystkich zasady dostępu do grantów powinny
pomóc w „uczytelnieniu” zasad finansowania. Dziś
bowiem zdarza się, że więcej zależy od tego, kto bę-
dzie recenzentem wniosku, niż od jego merytorycznej
wartości. Procedury unijne – choć znacznie bardziej
skomplikowane i czasochłonne – zdają się stwarzać
nadzieję na polepszenie procesu selekcji. Ale przede
wszystkim spodziewam się znaczącego wzrostu nakła-
dów, to znaczy liczby wniosków badawczych, które
uzyskają finansowanie.

We współpracy z KBN-em, Państwową Komisją
Akredytacyjną i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego
chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby projekty
z dziedziny zarządzania były opiniowane przez spe-
cjalistów z tej dziedziny. Dzisiaj wniosek rady wydziału
zarządzania, która ubiega się o prawo nadawania ty-
tułu doktora, czy doktora habilitowanego – trafia do
przedstawiciela szeroko pojętej ekonomii. Zdarza się
też tak, że projekt badawczy z dziedziny zarządzania
w branży hutniczej oceniany jest przez profesorów
metalurgii – i tylko przez nich. To wszystko wymaga
uporządkowania.

Docelowy model obejmowałby także ściślejszą
współpracę „zaprzyjaźnionych” komitetów. Obszary
zainteresowań Komitetu Pracy i Polityki Społecznej
oraz naszego – w sporej części się pokrywają. Wiele
badań, jakie można byłoby prowadzić (gdyby były na

to pieniądze) obejmowałoby obie te dziedziny. Wspól-
ne posiedzenia powinny owocować szerszym, interdy-
scyplinarnym spojrzeniem na pewne zagadnienia. Nie
bez znaczenia jest także uzgadnianie i wspólne pre-
zentowanie stanowiska środowisk naukowych wobec
władz – nie tylko w sprawie pieniędzy, ale i w rozma-
itych kwestiach szczegółowych.

Zagrożeniem jest ewentualna nieumiejętność wy-
korzystania środków, jakie Unia zamierza przezna-
czać na badania naukowe. Wiele wskazuje na to, że
finansowanie wielkich projektów infrastrukturalnych
będzie stopniowo w Unii ograniczane, a coraz więcej
będzie pieniędzy na naukę. Jeśli nie będziemy umieli
ich wykorzystać, to będziemy podwójnie stratni: ani
nie zbudujemy autostrad, ani nie będziemy się rozwi-
jać naukowo. Intencja takiego przesunięcia prioryte-
tów przez Unię jest dość czytelna: dotychczasowi człon-
kowie Unii problemy infrastruktury zasadniczo już
rozwiązali (zwykle za własne pieniądze) i nie bardzo
im się uśmiecha płacenie za rozwiązywanie ich u nas.
Nie jest to może postawa zbyt elegancka i mało ma
wspólnego z europejską solidarnością – ale można ją
zrozumieć. Problemem Unii jest też „uciekająca”
Ameryka. Bez zaangażowania znacznych środków
w badania naukowe, Ameryki gonić, a co dopiero –
dogonić – się nie da.

Patrząc na projekt budżetu na rok 2004, należy ze
smutkiem stwierdzić, że wykorzystanie środków unij-
nych będzie nieduże, bo wyznacza je poziom naszej
partycypacji. Niski „wkład własny” oznacza niskie
unijne dotacje. I tutaj dochodzimy do najistotniejsze-
go może problemu – wejście do Unii może w efekcie
oznaczać gwałtowny odpływ wykształconych ludzi
z Polski. To dotyczy nie tylko naszej dziedziny, ale
nauki jako całości, oraz generalnie ludzi wykształco-
nych i przedsiębiorczych. Jeśli badania naukowe oraz
działalność gospodarczą, artystyczną czy inną – a tak-
że zwykłe normalne życie – prościej i lepiej można bę-
dzie sobie urządzić na Zachodzie, kraj zostanie wy-
drenowany z najlepszych ludzi. Dla Zachodu to nie
będzie miało większego znaczenia – a jeżeli już: to
pozytywne, bo przecież wyjadą nieliczni, ale za to naj-
lepiej wykształceni, znający języki obce, aktywni i za-
pewne nie tak znowu biedni. Dla Polski jednak może
to być strata trudna do powetowania.

Co jest najbardziej dziś modnym kierunkiem
badań w dziedzinie zarządzania?

Traktując „modę” bez pejoratywnego znaczenia,
związanego z chwilowym zauroczeniem, oceniłbym,
że kapitał ludzki i zarządzanie wiedzą to są na pewno
przyszłościowe kierunki badań. To jest bardzo szero-
ki zestaw zagadnień. W jego skład wchodzą m.in. ba-
dania nad kulturą, mentalnością i wartościami.
W Polsce jest to specyficzny problem transformacji
„nadbudowy”, jak by się to kiedyś powiedziało. W dzie-
dzinie realnych procesów ekonomicznych kierunki
zmian są dobrze określone i model docelowy rysuje
się dość wyraźnie, natomiast w sferze „miękkiej” po-
zostaje wciąż bardzo wiele do zrobienia – a przedtem:
do zbadania.

Innym, nie mniej fascynującym kierunkiem badań
jest przedsiębiorczość.

Przedsiębiorczość jest cechą czy umiejętno-
ścią?

Są dwie szkoły w tej materii. Jedni uważają, że
człowiek jest, albo nie jest przedsiębiorczy i wiele nie
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da się na to poradzić, a inni uważają, że przedsiębior-
czości można nauczyć – niemal jak robienia na dru-
tach. Ja sądzę, że jakkolwiek ludzie różnią się – i to
znacznie – skłonnością do podejmowania działań, które
określilibyśmy jako przedsiębiorcze, to jednak wielu
technik realizowania przedsiębiorczości można i na-
leży uczyć. Ci bardziej podatni więcej na tym skorzy-
stają, ale i pozostałym to nie zaszkodzi.  Zapewne ni-
gdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli przedsiębiorca-
mi, czyli prowadzili własne interesy – jakikolwiek był-
by ich kształt formalny – ale wszystko wskazuje na
to, że przedsiębiorczość będzie wzrastała w cenie.
Doceniać ją będą także pracodawcy, oczekując od pra-
cowników zaangażowania, aktywności, innowacyjno-
ści – a więc tych cech, które zwykle przypisuje się
przedsiębiorcy.

Większość ludzi zapewne nie ma w sobie tak silnej
potrzeby realizowania własnych pomysłów, żeby stali
się rzeczywistymi przedsiębiorcami, a więc organizo-
wali pracę innych. Ci inni będą pracownikami i pra-
cownicy zawsze będą potrzebni. Dobrze by było, żeby
ci pracownicy byli kreatywni itd. – ale to raczej jest
szczęśliwa okoliczność, że niektórzy wolą „być zarzą-
dzani”. Przedsiębiorczość to także skłonność do po-
noszenia ryzyka. A ryzykuje się swoimi pieniędzmi,
swoim czasem, swoją reputacją – nie każdy to lubi.
Wygrani w tej grze są przedmiotem podziwu...

Lub zawiści...

Często jednego i drugiego. Ale mało kto pamięta
o przegranych. Oni swoje porażki przeżywają zwykle
w samotności. Jedni nie chcą się chwalić, a drudzy –
ci mniej przedsiębiorczy (i często bardziej zawistni)
– nie chcą pamiętać o tej drugiej, mniej przyjemnej
stronie ryzyka, jaką jest przegrana.

Bardzo ważnym elementem gospodarki opartej na
wiedzy jest innowacyjność, bo z niej wynika ogólny
poziom konkurencyjności gospodarki (a także przed-
siębiorstwa). Innowacyjność trzeba badać. Robią to –
i mają znakomite wyniki – liczne ośrodki naukowe,
m.in. Uniwersytet Wrocławski i Toruński, czy Aka-
demia Ekonomiczna w Krakowie.

Dlaczego polska klasa polityczna jest tak dra-
matycznie odporna na wiedzę z dziedziny za-
rządzania – działania władz wszystkich trzech
rodzajów są podręcznikowo sprzeczne z zasa-
dami dobrej roboty, właściwej organizacji cza-
su, skutecznej komunikacji, efektywnej aloka-
cji zasobów itd.

Przyczyny osobowe pominę, skupiając się na kwe-
stiach strukturalnych. Niskie nakłady na edukację
i naukę skutkują niskim poziomem wiedzy w naszym
społeczeństwie. Politycy są emanacją tego społeczeń-
stwa i niezależnie od oceny konkretnych przedstawi-
cieli klasy politycznej – ich kompetencje są w jakiś
sposób proporcjonalne do kompetencji ich wyborców.
Jeśli wyborca ma ograniczone horyzonty, to jego przed-
stawiciel raczej nie będzie orłem intelektu i geniuszem
organizacji – bo nie w tych kategoriach prowadzony
jest proces selekcji. Wyborcy mający mgliste lub żadne
pojęcie o ekonomii nie wybiorą do parlamentu rzetel-
nych ekonomistów, ponieważ nie potrafią ich wyło-
wić z tłumu ludzi mówiących o gospodarce. Konkret-
nie: nie potrafią z tego tłumu wyłowić ludzi mówią-
cych z sensem, a tych, zgodnie z zasadą Pareto, jest
mniejszość. Natomiast taki luksus jak ocena kandy-
data na posła pod kątem tego, czy umie on zorganizo-

wać własną pracę – to jest poziom nieosiągalny dla
ludzi, którym organizacja może kojarzy się z POP,
a zarządzanie z majstrem wydającym polecenia.

Posłowie, ministrowie i sędziowie – podobnie jak
ci robotnicy na budowie, którzy nie mieli czasu zała-
dować taczek – jak już raz wpadną w wir pracy, tracą
zdolność do racjonalnego analizowania swojej roli,
zadań i efektów pracy. Dlatego nikt nie domaga się
szkolenia dla posłów z tak podstawowych dziedzin, jak
te, które wymienił Pan w swoim pytaniu. Ktoś, kto
nie wie, że potrzebna jest mu wiedza z określonej dzie-
dziny, jest bardzo trudnym uczniem. Na dodatek
wszelka krytyka jest przez ludzi sprawujących wła-
dzę traktowana bardzo niechętnie. Oni po prostu nie
odróżniają tego, co jest czystym atakiem politycznym,
od dobrej rady – choćby w dziedzinie doboru krawata
do koszuli czy organizacji pracy biura poselskiego.

Występuje też inne negatywne zjawisko: stosun-
kowo nieliczni przedstawiciele naszego środowiska,
jeśli już zdarzy im się trafić w rejony władzy – zdają
się tracić całą swoją wiedzę z tej dziedziny. Ani nie
potrafią pozytywnie wyróżnić się na tle słabo zorgani-
zowanej reszty, ani niczego tej reszty nie uczą. Co
gorsza – autorytetem wynikającym z pozycji w dzie-
dzinie zarządzania sankcjonują panujący bałagan. To
tak, jak w przypadku lekarza palącego papierosy: cała
promocja zdrowia od razu bierze w łeb.

Czy zarządzanie nie powinno być nauczane
w szkołach średnich?

Podobnie jak nauczamy już przedsiębiorczości (jest
znakomity podręcznik przedsiębiorczości napisany
przez kolegów z SGH), tak i zarządzania powinno się
nauczać w szkole. Zasady organizacji klasy, szkoły,
społeczności lokalnej i państwa są w sumie dość pro-
ste i dobrze byłoby je poznać nie tylko w działaniu,
ale i od strony „teoretycznej”. Wiedza taka jest po-
trzeba każdemu obywatelowi – w końcu nie każdy
będzie w życiu korzystał z tego, czego nauczył się na
chemii, ale prawo wyborcze będzie miał każdy.

Bardziej przyziemny powód jest taki, że wcześniej-
sze poznanie, na czym polega ta dziedzina wiedzy,
mogłoby owocować bardziej przemyślanymi decyzja-
mi o wyborze kierunku studiów. Kiedy jest moda na
zarządzanie, studia takie podejmują także osoby, któ-
re nie mają do tego specjalnych predyspozycji.

Czy zarządzanie jest nauką reaktywną, czy po-
trafi też prognozować nowe zjawiska?

Historycznie rzecz ujmując – zarządzanie powsta-
ło jako uogólnienie pewnych zjawisk praktycznych
i taka też (od praktyki do teorii) była i jest większość
dokonań naukowych w tej dziedzinie. Mamy więc opi-
sy pewnych procesów, które po pewnej obróbce mogą
być stosowane, jako sprawdzone wzorce i podbudo-
wane teoretycznie rozwiązania – w określonych sytu-
acjach. Zwykle są to sytuacje wykazujące spore podo-
bieństwo do tych, które zbadano. Przykładowo: mo-
del zarządzania finansami spółki giełdowej daje się
zastosować do wielu różnych spółek giełdowych, ale
już nie do firmy rodzinnej, czy jednoosobowej.

Dziś zdolności prognostyczne nauki o zarządzaniu
są znacznie większe niż kiedyś – wszak pojęcie gospo-
darki opartej na wiedzy jest rodem z zarządzania –
ale to nigdy nie będą prawa, takie jak w fizyce.

Dziękuję Panu za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Kiedy myślę o strategicznych wyzwaniach dla go-
spodarki, to zawsze myślę przede wszystkim o przed-
siębiorstwach, los i powodzenie gospodarki zależy bo-
wiem przede wszystkim od tego, jak sobie dają radę
przedsiębiorstwa. Minął czas, gdy wierzono, że da się
skonstruować efektywny system gospodarczy w logicz-
ny i spójny sposób. Wiemy, że logika rozwoju gospo-
darki musi być pełna eksperymentów, niepewności,
wręcz losowości. I podstawowym motorem napędowym
tego procesu są i pozostaną indywidualne przedsię-
biorstwa działające na rynku. Aby były skutecznym
motorem polskiej gospodarki, nasze przedsiębiorstwa
muszą zarówno szybko się zmieniać i dostosować się
do światowych tendencji, jak i tworzyć własne inno-
wacyjne rozwiązania wykorzystując trzy najbardziej
istotne, moim zdaniem, tendencje gospodarki świato-
wej: pojawianie się innowacyjnych modeli bizneso-
wych, traktowania dylematów jako podstawy innowacji
organizacyjnych  oraz wykorzystanie wiedzy jako kon-
kurencyjnego zasobu. Krótko o każdej z tych tenden-
cji i jej znaczeniu dla polskich firm. Zacznijmy od po-
jawiania się innowacyjnych modeli biznesowych.

Innowacyjne modele biznesowe

lasyczne przedsiębiorstwo było skonstruowa-
ne nieomal jak grecka tragedia. Tragedię ce-
chowała jedność miejsca, czasu i akcji; przed-

siębiorstwo cechowało ścisłe powiązanie strumienia
transformacji dóbr materialnych oraz pochodnych
wobec niego strumieni informacji i pieniądza. Przed-
siębiorstwo było przez setki lat zintegrowaną jedno-
ścią materialną, finansową i informacyjną, czego do-
brym odwzorowaniem była klasyczna struktura orga-
nizacyjna. Przetwarzaniem dóbr zajmowała się pro-
dukcja; przetwarzaniem informacji – zarówno bada-
nia i rozwój, jak i sprzedaż i marketing, a pieniędzmi
działy finansowe. Odmienna logika funkcjonowania
tych fragmentów firmy prowadziła do powstawania
odmiennych kultur, procedur i reguł postępowania,
celów działania.

Ta koncepcja jednolitej, zintegrowanej, momenta-
mi prawie autarkicznej firmy zawsze pozostanie obec-
na w pejzażu gospodarczym i wręcz jest dominującym
modelem działania gigantów światowej gospodarki.
Aby skutecznie z nimi walczyć, coraz więcej firm eks-
perymentuje ze zmianą tej logiki i buduje nowator-
skie modele biznesowe. Dwa z nich zasługują na szcze-
gólną uwagę: model dyrygenta i nawigatora.

To bodaj P. Drucker po raz kolejny był pierwszym,
który podkreślił ogromną siłę prawie niewidocznego
trendu dekoncentracji. W jego opinii menedżerowie
i dziennikarze niepotrzebnie entuzjazmują się fuzja-

mi, które rzeczywiście zdominowały niemal krajobraz
biznesowy drugiej połowy lat 90. Najczęściej jest to
przejaw defensywnej restrukturyzacji w branżach
o strukturalnym nadmiarze mocy produkcyjnych i ma-
lejących marżach: od przemysłu stalowniczego i che-
micznego aż po farmację i konsulting. Jednocześnie
jednak pod wielką falą fuzji biegnie prawdziwie fascy-
nujący, a niewidoczny prąd dekoncentracji, rozpadu
firm na mniejsze fragmenty, aliansu i nade wszystko
– outsourcingu. Skala outsourcingu jest znana przy-
najmniej w niektórych dziedzinach. W najbardziej  dy-
namicznie rozwijającym się segmencie rynku na out-
sourcing, czyli w obszarze  IT (Informational Techno-
logies), rynek w 1996 roku wynosił w samych Stanach
Zjednoczonych około 100 miliardów dolarów, a w roku
2000 – jak stwierdza kompetentny raport instytutu
Conference Board – około 345 miliardów. Rynek eu-
ropejski był mniejszy – w 1998 był szacowany na oko-
ło 40 mld dolarów, z potencjałem wzrostu do 51 mi-
liardów w 2003. Powody tak szybkiego wzrostu ryn-
ku na outsourcing są – jak wykazują badania – dosyć
oczywiste: zmniejszenie kosztów (39% badanych), do-
stęp do specjalistycznej wiedzy (38%) i poprawa jako-
ści usług (37%). Nic więc dziwnego, że autor raportu
Howard M. Lackow stwierdza, że outsourcing nie jest
już żadnym przypadkowym zjawiskiem, a staje się do-
minującą strategią wielu firm1).

Outsourcing i alianse prowadzą do dezintegracji,
ale w swoisty sposób. Firma staje się Koordynatorem
lub – mówiąc bardziej poetycko – Dyrygentem, two-
rzącym nową jakość w drodze inteligentnego łączenia
aktywności i kluczowych kompetencji swoich i innych
firm.  W sensie organizacyjnym model Dyrygenta ozna-
cza taką konfigurację firmy, która zamiast integro-
wać, koordynować i kontrolować wszystkie aktywno-
ści, decyduje się na outsourcing tych aktywności, któ-
re nie są kluczowe lub na tworzenie sieci partnerów
działających na rzecz wspólnego sukcesu drogą kla-
sycznej kooperacji, ale także poprzez licencje, alianse
strategiczne, joint-ventures i inne formy organizacyj-
ne. Konsekwencją tego jest powstawanie nowego mo-
delu firmy, który Ch.Handy trafnie porównał do trój-
listnej koniczyny2). Pierwszy liść to profesjonalni, nie-
zbędni firmie z racji swoich unikalnych kompetencji,
doskonale opłacani, ale coraz mniej liczni fachowcy.

Drugi liść to specjaliści i zbiór firm wykonujących,
jako podzleceniodawcy, rutynowe czynności – począw-
szy od skomplikowanych ekspertyz lub dostaw proto-
typowych elementów, poprzez obsługę procesu pro-
dukcyjnego i dostawy normaliów, a kończąc na sprzą-
taniu i ochronie zakładu. Przykładowo polska filia
Citibanku w pewnym okresie m.in. podzlecała takie
zadania, jak administrację i zarządzanie nierucho-

Strategiczne wyzwania
polskich firm

Krzysztof Obłój
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mościami oraz usługi cateringowe (Sodexo), rachunek
kosztów (PriceWaterhouseCoopers), korespondencję
(Poczta Polska), przetwarzanie danych (EDS), obsłu-
gę sieci telekomunikacyjnej i informatycznej (AT&T
Solutions).

Trzeci liść to pracownicy temporalni, na fragmen-
tach etatów, wynajmowani do konkretnych zadań
i projektów, przyjmowani do pracy w okresie sezono-
wych spiętrzeń (na lotniskach w okresie wakacji,
w sklepach w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w fa-
brykach w okresie nagłych skoków koniunktury lub
sezonowego popytu, w firmach konsultacyjnych
w przypadku nadmiaru zleceń, na uczelniach do pro-
wadzenia dodatkowych zajęć), stanowiący – z wyboru
lub z przymusu – coraz liczniejszą grupę zawodową.

Mówiąc żargonem konsultantów firma „dekon-
struuje” swój łańcuch wartości. Istnieje bardzo wiele
konkretnych powodów dekonstrukcji: przyjęcie stra-
tegii koncentracji, zdobycie dostępu do kwalifikacji na
światowym poziomie (np. w obszarze przetwarzania
informacji), zmniejszanie ryzyka działalności, zmniej-
szanie kosztów, uwalnianie kapitału i jego alokacja
do innych zastosowań, zdobycie nowych zasobów
i umiejętności itd. W każdym jednak przypadku wstęp-
nym warunkiem ekonomicznej sensowności takiej de-
konstrukcji jest dobre rozwiązanie bodaj najbardziej
tradycyjnego dylematu zarządzania: czy dodatkowe
koszty koordynacji, wynikające z wyniesienia danej
działalności poza obszar bezpośredniej kontroli, zo-
staną zrównoważone korzyściami z tytułu niższych
kosztów zakupu danego podzespołu lub usługi u wy-
specjalizowanego dostawcy?

Koniec lat 90. i eksplozja internetu przyniosły nam
nowy model biznesowy operatora informacyjnego zwa-
nego malowniczo Nawigatorem. Urok Nawigatora
polega na tym, że jego aktywa materialne są ograni-
czone, jako że jego domeną jest specyficzny rynek, czyli
sieć, a istotą działania pomoc w dostępie do użytecz-
nej informacji.

Kwintesencjonalnymi przykładami Nawigatora są
portale internetowe typu Yahoo, Onet czy Wirtualna
Polska, ale także firmy internetowe Amazon.com,
Priceline.com czy eBay.com. Stworzyły one pod ko-
niec lat 90. nową wartość wykorzystując fakt, że in-
ternet wykreował nowy, specyficzny rodzaj rynku3).
Po pierwsze, jest to rynek tworzenia, manipulowania
i wykorzystania nowego tworzywa, jakim jest  infor-
macja. Po drugie, jest to rynek składający się wyłącz-
nie z fragmentów całości – nie ma na nim ani zinte-
growanych łańcuchów, ani gotowych produktów lub
usług. Każda informacja jest z definicji niezupełna
i cząstkowa i dlatego każdy konsument musi stwo-
rzyć sobie z istniejącego nadmiaru tworzywa konkret-
ny, potrzebny mu produkt. Po trzecie, jest to rynek
nieskończonej liczby dostawców i odbiorców, praktycz-
nie bez barier wejścia i wyjścia dla każdego z nich.
Każdy może stworzyć swoją stronę internetową i za-
ładować ją informacją, stworzyć połączenia do innych
stron i spróbować znaleźć się bliżej stron częściej od-
wiedzanych. A to wszystko oznacza rynek totalnego
nadmiaru i ograniczonego chaosu, w którym czas
i koszty dotarcia do jakiegokolwiek, w miarę „całego”
produktu, dawniej dostępnego w specjalistycznej książ-
ce (np. informacji o walkach greckich bogów lub ty-
pach struktury organizacyjnej) są dla normalnego
śmiertelnika po prostu wysokie. I dlatego w natural-

ny sposób pojawił się nowy typ firmy – nawigatorzy
internetu – którzy postawili sobie zadanie znajdowa-
nia drogi w sieci, zmniejszania złożoności procesu po-
szukiwania informacji. Pod koniec lat 90. Nawigato-
rzy wydawali się być zupełnie nowym, wręcz przyszło-
ściowym modelem biznesu; o nich pisano książki, stu-
dia przypadków, główne artykuły w prasie bizneso-
wej. Giełdy na świecie wyceniały ich potencjał przy-
szłych zysków bardzo wysoko poprzez kapitalizację
giełdową rzędu setek lub dziesiątków miliardów euro.
Nomen omen, na przełomie wieków nadzieje te zosta-
ły skorygowane, podobnie jak wartość giełdowa tych
spółek, co wynika nie tylko z logiki internetu jako
najtrudniejszego modelu niesłychanie konkurencyjne-
go rynku bez barier wejścia i wyjścia, na którym klienci
nie są skłonni płacić za usługi.  Ze strategicznego punk-
tu widzenia dramatyczny problem Nawigatorów po-
lega także na tym, że ich ograniczona przewaga i ni-
kłe zasoby (głównie technologia i dostęp do klientów)
są oparte na wątłej architektonicznie podstawie orga-
nizacyjnej, bowiem kontrolują oni tylko minimalny
fragment łańcucha wartości. I dlatego tylko najlepsi
Nawigatorzy mają tak silną pozycję rynkową, jak to-
talnie wirtualny eBay, który zdominował rynek au-
kcji internetowych. Firmy eBay, Yahoo! czy Amazon,
nawet jeśli ponoszą straty finansowe, a giełdy zwery-
fikowały ich wartość poprzez redukcję ceny akcji
o niemal 90% w 2000 i 2001 roku są słabym sygnałem
– rzadkim gatunkiem skutecznych Nawigatorów, ten
model biznesu dopiero się bowiem kształtuje.

Znaczenie tych nowych modeli biznesowych dla
polskich firm jest oczywiste i podwójne. Po pierwsze,
pozwalają one na tworzenie nowych rynków i skutecz-
ny atak liderów danych branż, dzięki redefinicji gra-
nic branży, sensu sukcesu organizacyjnego, kluczo-
wych kompetencji strategicznych oraz zmianę reguł
gry. A w walce z silniejszymi globalnymi rywalami
naszym firmom potrzebne jest strategiczne judo rzą-
dzące się zasadą strategicznego zaskoczenia i nowych
modeli biznesowych, nie mają one bowiem ani trady-
cji, ani siły, ani marek, aby wprost z nimi konkuro-
wać. Po drugie, nowe modele biznesowe tworzą dla
polskich firm szansę wchodzenia w alianse z firmami
światowymi, szansę stawania się inteligentnym pod-
wykonawcą, czyli drugim listkiem koniczyny organi-
zacyjnej. Wymaga to jednak aktywności, asertywno-
ści strategicznej i klarownej koncepcji swoich prze-
wag.

Problemy i dylematy

owoczesne przedsiębiorstwa rozwijały się na
drodze rozwiązywania problemów. Gdy po-
jawił się problem redukcji kosztów, rozwią-

zano go drogą skali produkcji oraz usprawnieniami
technologii. Losowość zachowań klientów zmniejszo-
no za pomocą wyrafinowanych  narzędzi marketingo-
wych. Gdy jakość stała się kluczowa, stworzono bar-
dzo wiele programów typu Total Quality Management
czy Six Sigma, które pozwoliły lepiej kontrolować
poziom jakości i systematycznie go poprawiać. Gdy
problemem stała się szybkość działania, stworzono
procesowe struktury organizacyjne i oparto funkcjo-
nowanie firm na zespołach mających duże uprawnie-
nia decyzyjne. Za każdym razem, gdy pojawia się jakaś
kolejna granica efektywności organizacji, praktycy, ,
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teoretycy i konsultanci zespalają wysiłki i wymyślają
mniej lub bardziej skuteczne rozwiązania tych pro-
blemów, które następnie stają się chlebem powsze-
dnim dobrze zarządzanych firm.

Polskie przedsiębiorstwa w okresie ostatniej de-
kady podążały tą samą drogą w przyspieszony sposób.
Zracjonalizowały skalę produkcji i poprawiły jakość
dzięki nowym technologiom. Nauczyły się nowych
struktur organizacyjnych, procedur, budowy spraw-
nej logistyki i marketingowych kampanii, nawet lob-
bingu. Problem polega jednak na tym, że w większo-
ści przypadków ten skądinąd słuszny trend do odra-
biania zaległości i rozwiązywania problemów powo-
duje tylko przywracanie normalności, równanie do
europejskiej lub światowej przeciętnej nieźle zarzą-
dzanej firmy. A od tego droga do firmy konkurencyj-
nej na rynkach światowych jest jeszcze bardzo daleka
i długa – polskie firmy w większości przypadków nie
mają ani czasu, ani zasobów, aby tę drogę pokonywać
zgodnie z podręcznikiem. Dlatego muszą szukać dro-
gi na skróty i jedyną taką drogą są skuteczne innowa-
cje. Mogą to być przełomowe innowacje techniczne,
ale na takie mamy niewielkie szanse. Polskim firmom
pozostają takie innowacje organizacyjne, które zmie-
niają reguły gry na korzyść nowego gracza i pozwalają
mu szybko urosnąć.

Podstawowym, dostępnym sposobem tworzenia ta-
kich innowacji jest szukanie rozwiązań dylematów, któ-
re stanowią kanon myślenia w danej branży. W branży
tekstylnej takim klasycznym kanonem było istnienie
dwóch podstawowych segmentów: drogiej, eleganckiej,
modnej odzieży (haute cuture), oraz taniej, kiepskiej
jakościowo, niemodnej. Dopiero Benetton dzięki bez-
błędnej logistyce rozwiązał dylemat, jak wyprodukować
tanio i szybko dobrej jakości, modne tekstylia i stwo-
rzył nową rzeczywistość pronto moda. W marketingu
od dziesięcioleci istniał podział na dwa systemu obsłu-
gi: albo można było w sposób zindywidualizowany ob-
służyć elitarną grupę klientów, albo w sposób standar-
dowy obsłużyć rynek masowy. Dopiero Amazon.com
stworzył innowacyjny model działania i rozwiązał  dy-
lemat taniej i jednocześnie wysoce zindywidualizowa-
nej obsługi masowej rzeszy klientów.

Przykłady Benettona, Amazonu, Ikei, a w Polsce
„Gazety Wyborczej” czy Atlasa są ważne, pokazują
bowiem jedyną skuteczną drogę wzrostu na ogrom-
nie konkurencyjnych rynkach. Jest nią innowacja,
szukanie inności, swojej własnej drogi. I jeśli tą drogą
nie podążą polskie przedsiębiorstwa, to zawsze będą
o milę z tyłu za konkurentami.

Wiedza jako zasób

rzez lata teoria i praktyka zarządzania były
skoncentrowane wokół doskonalenia metod
eksploatacji i firmy całkiem dobrze nauczyły

się optymalizować wykorzystanie materialnych zaso-
bów (lokalizacji, technologii, mocy produkcyjnych, sieci
dystrybucji itd.), a ostatnie lata dominacji reenginee-
ringu pozwoliły wielu korporacjom osiągnąć wyżyny
materialnie uwarunkowanej efektywności. Dlatego
w wielu branżach dostęp do zasobów materialnych
przestał być skuteczną podstawą przewagi konkuren-
cyjnej i nowym fundamentem przewagi staje się kapi-
tał intelektualny – wiedza, reputacja, patenty, prak-
tyki zarządzania, lojalność odbiorców, motywacja

pracowników, potencjał innowacyjny etc. Ma on szcze-
gólne cechy, w przeciwieństwie do kapitału material-
nie nie zużywa się w trakcie wykorzystywania, jest
dostępny w całej firmie jednocześnie i może mieć wie-
le różnych aplikacji. Ciągle pozostają one ogromnym
nie wykorzystanym zasobem i dlatego o jakości za-
rządzania (w związku z tym przechwytywania warto-
ści na rynku przez firmę) decydują: umiejętność iden-
tyfikacji kapitału intelektualnego, jego lokalizacja
i eksploatacja, koncentracja na ograniczonej liczbie za-
stosowań i zbudowanie inteligentnej równowagi po-
między różnymi zasobami.

Warunkiem koniecznym podniesienia jakości za-
rządzania w polskich firmach jest operacyjne identy-
fikowanie i mierzenie zasobów opartych na wiedzy.
Ciągle jest łatwiej zmierzyć poziom niewykorzysta-
nia mocy produkcyjnych niż poziom motywacji pra-
cowników, lojalności odbiorców czy zakumulowaną
wiedzę w firmie i poziom jej wykorzystania. Nic więc
dziwnego, że o ile łatwo firmie zmierzyć wartość prze-
jętą przez konkurenta lub odbiorcę na skutek np.
przerw w produkcji, o tyle już znacznie trudniej okre-
ślić długofalowe straty w reputacji i sprzedaży wsku-
tek nieuprzejmości i braku kompetencji pracowników
serwisu. Niektóre firmy zaczynają jednak starannie
identyfikować i mierzyć swoje niematerialne zasoby.
Pionierem jest bez wątpienia szwedzka grupa ubez-
pieczeniowa i finansowa Skandia AFS, która od 1994
roku wydaje raport o stanie swojego „intelektualnego
kapitału” jako dodatek do rocznego raportu dla akcjo-
nariuszy i stosowana w nim metoda „Skandia Navi-
gator” budzi ogromne zainteresowanie na świecie.

Zasoby niematerialne, potencjał innowacji czy wie-
dza rzadko kiedy mają jakąś konkretną lokalizację
w firmie. Generalnie są rozproszone i zamknięte
w umysłach ludzi działających w wielu fragmentach
funkcjonalnej lub produktowej struktury, którzy się
ze sobą nie komunikują. Kiedy przykładowo Unilever
przystąpił do budowania map swojej wiedzy, okazało
się, że wiedza o dostawcach pulpy pomidorowej, na-
sionach, samej pulpie i sposobach jej przerobu, która
łącznie decyduje o zapachu i smaku sosu pomidoro-
wego, była rozsiana po całej organizacji Unilevera na
świecie. Podobnie jest praktycznie w każdej organiza-
cji; lokalizację wiedzy utrudnia fakt, że część z niej
ma charakter wiedzy explicite (jest sformalizowana
i jawna np. w postaci procedury ISO, receptury, ar-
chiwum dokumentacji), ale duża część ma charakter
wiedzy ukrytej, subiektywnej, zakodowanej w umy-
słach ludzi i praktykach ich postępowania. Wszystkie
firmy na świecie dopiero się uczą skutecznego zarzą-
dzania i wykorzystania wiedzy skumulowanej w trak-
cie swojego funkcjonowania – dlatego polskie firmy
w punkcie wyjścia nie są w sytuacji przegranej.

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Międzynarodowe Centrum Zarządzania,

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski;
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

im. L. Koźmińskiego
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Na temat kultury organizacyjnej napisano już wie-
le. Tradycyjnie mówi się o niej jak o spoiwie organiza-
cji, charakterze, osobowości lub tożsamości firmy,
odwołując się do jej roli integracyjnej. Dużo rzadziej
pisze się o niej jak o elemencie, który można w sposób
świadomy wykorzystywać w procesie budowania prze-
wagi konkurencyjnej. Tymczasem kultura organiza-
cyjna bardzo ściśle wiąże się z wyborami strategicz-
nymi firm.

Ponieważ kultura składa się ze wspólnych warto-
ści wyrażanych przez język (żargon), historie i aneg-
doty, rytuały i ceremonie, strukturę fizyczną (wystrój
wnętrz, ubiory) oraz praktyki (system szkoleń, oce-
ny, wynagrodzeń), daje to możliwość zarządzania nią,
przynajmniej do pewnego stopnia. Poprzez świadome
oddziaływanie symbolami i innymi artefaktami moż-
na wpływać na sposób interpretacji rzeczywistości,
a w konsekwencji zmieniać sposób zachowania, jeśli
nie myślenia, pracowników. W tym sensie artefaktem
kultury staje się także przywództwo.

Istnieją takie momenty w życiu firmy, kiedy to
zarządzanie kulturą organizacyjną staje się łatwiej-
sze. Po pierwsze, na początku działalności firmy, kie-
dy kultura jeszcze nie okrzepła. Jeśli przyjąć, że kul-
tura kształtuje się jako „idealizacja wspólnego do-
świadczenia”, to na początku te wspólne doświadcze-
nia są jeszcze bardzo skąpe. Także symbolika i folklor
organizacyjny, jako nośniki wartości, dopiero powstają.
Stąd też największą rolę odgrywają założyciele firmy.
Oni to poprzez swoje zachowania dają przykład pra-
cownikom i uczą, co w firmie liczy się najbardziej. Po
drugie, w sytuacji zmian wymuszanych przez otocze-
nie (np. zmiany technologiczne, recesje) oraz kryzy-
sów. Są to momenty, kiedy w sposób ewidentny zo-
stają poddane w wątpliwość dotychczasowe zasady
obowiązujące w firmie. Tutaj jednak ważne jest, aby
te zmiany i kryzysy zostały dostrzeżone i uświadomio-
ne przez kadrę kierowniczą. Dobrze też, aby doświad-
czyli ich pracownicy i odczuli je na własnej skórze.

Kultura organizacyjna a sukces firm

ysiłek wkładany w zarządzanie kulturą or-
ganizacyjną ma swój sens tylko wtedy, gdy
pozwala ona firmom osiągać lepsze wyniki.

Jako pierwszy to G. Hofstede (1980) połączył efek-
tywność z kulturą. Uznał, że podstawowy wpływ na
efektywność działania firmy i jej pozycję na rynku ma
siła kultury – mierzona jej wyrazistością (co oznacza
jasne wyobrażenia na temat zachowań pożądanych
i niepożądanych w organizacji, obowiązujących stan-

dardów wspieranych zwartymi systemami symboli),
stopniem upowszechnienia (czyli skali, w jakiej kul-
tura jest znana i podzielana przez pracowników) oraz
głębokością zakorzenienia (odnoszącą się do stopnia
zastosowania norm i wartości w codziennym działa-
niu).

Zależność jest według Hofstedego wprost propor-
cjonalna. Silna kultura organizacyjna pozwala pracow-
nikom na lepszą współpracę oraz bardziej efektywną
komunikację. Ponadto ułatwia zrozumienie i wytłu-
maczenie wszystkiego, co się dzieje w firmie oraz tego,
czego się oczekuje od pracowników. Wzmacnia moty-
wację i lojalność, pozwala na szybsze rozwiązywanie
konfliktów. Silna kultura organizacyjna staje się na-
rzędziem nieformalnej kontroli. Jednocześnie jest ona
obrazem wysiłku włożonego w rozwinięcie solidarno-
ści grupowej.

Okazuje się jednak, że siła kultury nie daje gwa-
rancji sukcesu. Integracja pracowników nie jest rów-
noznaczna z przeżyciem na rynku. Silna kultura po-
woduje większe zamykanie się we własnym kręgu
i niedopuszczanie nowych idei, skostniałość wyraża-
jącą się w przywiązaniu do dotychczasowych schema-
tów i wzorców oraz postawy konformistyczne, co gro-
zi syndromem grupowego myślenia.

Brak zależności między pozycją konkurencyjną fir-
my a siłą jej kultury w swych badaniach stwierdzili
J. Kotter i J.L. Heskett (1992). Korelacja między tymi
zjawiskami pozostawała na poziomie 0,31, co autorzy
uznali za wystarczające do skonkludowania: stwier-
dzenie, że silna kultura organizacyjna tworzy świetną
pozycję firmy, okazuje się całkowicie błędne.

Tymczasem być może nie tyle siła kultury, co jej
dopasowanie do warunków otoczenia ma znaczenie
w procesie konkurowania. To otoczenie wymusza bo-
wiem określone zachowania firm. I tak na przykład,
przedsiębiorstwa funkcjonujące w silnie konkurencyj-
nym, burzliwym otoczeniu muszą mieć kulturę orga-
nizacyjną nakierowaną na wydajność i indywidualny
sukces oraz jednoosobowe podejmowanie decyzji. To
połączenie daje mnogość pomysłów i szybkość działa-
nia. Jeśli kultura organizacyjna nie przystaje do oto-
czenia, pracownicy mają trudności z przewidywaniem
i odpowiadaniem na jego wymagania. Kultura organi-
zacyjna ma zatem służyć realizacji celów przedsię-
biorstw i jest elementem wyborów strategicznych.

Efektywne konkurowanie zależy od wielu czynni-
ków zewnętrznych (np. koncentracja rynku) i we-
wnętrznych, wyrażających się w umiejętności uzyska-
nia wyższej niż inni marży zysku. Według R. Burta
(1999) wartość kultury w procesie konkurencji jest

Rola kultury organizacyjnej
w zarządzaniu

Grażyna Aniszewska
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także pochodną rynku. Na rynkach rozwijających się
w sposób powolny, kultura organizacyjna jest elemen-
tem decydującym o sukcesie. Im silniejsza – tym lep-
sza pozycja konkurencyjna firmy. Duże znaczenie ma
też branża. Największą rolę odrywa więc kultura or-
ganizacyjna w przedsiębiorstwach handlowych (usłu-
gowych), gdzie liczą się personalne więzi z klientem.
Na rynkach kompleksowych, o dużej dynamice, lub
w przedsiębiorstwach przemysłowych kultura ma
mniejsze znaczenie. Do branż i przedsiębiorstw o naj-
większej roli kultury organizacyjnej, Burt zalicza: li-
nie lotnicze, sprzedaż ubiorów i samochodów. Analo-
gicznie najmniejsze znaczenie ma kultura w łączno-
ści i branży farmaceutycznej.

Z takiego rozróżnienia wynika konieczność strate-
gicznego myślenia o kulturze organizacyjnej. Po pierw-
sze, im mniej dynamiczny rynek, tym więcej należy
inwestować w wypracowanie silnej i spójnej kultury
organizacyjnej, bo to od niej zależą zyski przedsiębior-
stwa. Po drugie, w przypadku fuzji lub wykupu –
pierwszym elementem, na jaki powinien zwrócić uwa-
gę inwestor, jest branża, w jakiej działa potencjalny
partner. Jeśli więc jest to przypadek firm usługowych,
najmniej problemów przysporzy inwestorowi firma
o słabej kulturze organizacyjnej, bo łatwiej ją będzie
zaadaptować do nowych warunków, a pozycja konku-
rencyjna po podpisaniu kontraktu będzie wyższa. Je-
śli natomiast inwestor zetknie się z firmą o silnej kul-
turze organizacyjnej, konieczna będzie wnikliwa ana-
liza wartości i różnic kulturowych, bo to od nich zale-
ży późniejszy sukces rynkowy.

Istnieje też spora grupa naukowców, którzy wska-
zują na istnienie cech kultury organizacyjnej gwaran-
tujących lub uniemożliwiających sukces rynkowy nie-
zależnie od cech otoczenia, a raczej w zależności od
realizowanej strategii (np. W. Ouchi; T. Peters,
R. Waterman). Innymi słowy, istnieją takie cechy kul-
tury, które wyróżniają najlepsze korporacje – nieza-
leżnie od branży i rynku.

Tej logice myślenia hołdują zwolennicy podziału
na kultury pro- i antyefektywnościowe, pisząc, że
w kulturze proefektywnościowej ludzie chętnie pod-
kreślają przynależność do firmy, używają słowa „my”
mówiąc o całej organizacji, angażują się w realizowa-
nie celów, które przyjmują jako wspólne, natomiast
w kulturze antyefektywnościowej zjednoczenie ludzi
ma charakter negatywny, blokuje uczenie się w orga-
nizacji i wzmacnia myślenie w kategoriach stereoty-
pów. W kulturę organizacyjną powinny zatem być
wpisane: niejednoznaczność, ryzyko, kwestionowanie
rzeczy oczywistych, otwartość, ciągłe poszukiwanie
(J. Day, P. Mang, A. Richter, J. Roberts, 2002; M. Ko-
stera, 1997; J. Lorsch, 1985; G. Morgan, 2001).

Koncentrowanie uwagi na zależnościach między
kulturą a strategią jest wymuszone przez szybki roz-
wój technologii i globalizację rynków. Wzmaga to nie-
jednoznaczność i chaotyczność świata, wymaga szyb-
kiego działania firm, częstego dostosowywania się,
a przede wszystkim unikania pomyłek. To zaś nie jest
możliwe tylko przy użyciu procedur i planowania.
Potrzebne jest skupienie zarządzania wokół wspólnych
wartości (J. Lorsch, 1985; K. Weick, 1995). W tym
znaczeniu kultura organizacyjna wpływa na proces
adaptacji i uczenia się.

Znaczenie kultury organizacyjnej

edług T. Kono (1994) wzajemne zależności
kultury i strategii stanowią pewien cykl roz-
woju organizacji. Strategia definiuje zakres

zadań dla pracowników i sposób ich wykonania. Jeśli
praca wymaga wysokich kwalifikacji, ciągłego ucze-
nia się, to odnawia i pobudza kulturę organizacyjną.
Kultura zaś wzmaga otwartość na zmiany i elastycz-
ność, co pozwala na doskonalenie strategii. I odwrot-
nie, koncentracja na doraźnych zyskach i odkładanie
rozwoju na później, powoduje kulturę stagnacji, a to
prowadzi do słabych wyników finansowych.

Dlatego też wartości mogą mieć dwojakie znacze-
nie dla działań strategicznych. Po pierwsze, mogą one
powodować strategiczną krótkowzroczność (J. Lorsch,
1985). Przyzwyczajając się do określonych norm za-
chowań, postępowania według przyjętego drogowska-
zu i wierząc w jego skuteczność, menedżerowie pozo-
stają niewrażliwi na zjawiska zachodzące w otocze-
niu. Przez kulturę organizacyjną firma może więc stra-
cić możliwość przeciwdziałania swym potencjalnym
niepowodzeniom.

Po drugie, nawet jeśli menedżerowie potrafią unik-
nąć takiej krótkowzroczności, zawsze odpowiadają na
zmiany zachodzące w otoczeniu zgodnie z przyjętą
kulturą organizacyjną. Wszelkie problemy są rozpa-
trywane przez pryzmat obowiązujących wartości. I tak
na przykład, można przypuszczać, że w firmie, w któ-
rej najważniejsza jest satysfakcja klientów, wszelkie
problemy będą rozwiązywane tak, aby nie ucierpiała
na tym jakość obsługi klienta. To kryterium wyzna-
cza też w organizacji rangę pracowników, np. tych
bezpośrednio współpracujących z klientami.

Kultura organizacyjna ma istotne znaczenie dla
budowania architektury firmy, czyli struktury rela-
tywnych kontraktów pomiędzy firmą a jej pracowni-
kami, pomiędzy samymi pracownikami oraz pomię-
dzy firmą a jej otoczeniem. Architektura z kolei po-
zwala na budowanie przewagi konkurencyjnej opar-
tej na trudnej do imitacji kombinacji działań. W kon-
sekwencji oznacza to kształtowanie unikalności przed-
siębiorstwa na rynku i ucieczkę przed konkurencją
(G. Hamel, C.K. Prahalad, 1999; M. Porter, 1992).
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera
fakt, że kultura organizacyjna jest odczytywana przez
klienta. Poprzez artefakty (fizyczne, behawioralne)
firma komunikuje najważniejsze dla siebie wartości.
Umiejętne budowanie przewagi konkurencyjnej opar-
tej na kulturze organizacyjnej zależy od skuteczności
tejże komunikacji.

Reasumując, kultura organizacyjna bywa przyczyną
kłopotów, jeśli system wartości obowiązujący w firmie
zachęca do myślenia w kategoriach doraźnych zysków,
przedkładania celów indywidualnych ponad cele orga-
nizacji. W takich sytuacjach przestaje być ona cennym
zasobem firmy, a staje się główną przeszkodą uniemoż-
liwiającą sprawne funkcjonowanie na rynku.

Kultura organizacyjna w sytuacji zmian

zczególnego znaczenia nabiera kultura orga-
nizacyjna jako przedmiot i podmiot zmiany.
Potencjalnie może ona odgrywać w tym pro-
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cesie rolę destrukcyjną lub konstruktywną. Jednym
z zagrożeń w sytuacji zmian jest wspomniana już wcze-
śniej krótkowzroczność strategiczna. Kadra menedżer-
ska nie zauważa nieciągłości otoczenia i w tym sensie
kultura staje się barierą uniemożliwiającą skuteczne
konkurowanie. R. Foster i S. Kaplan (2001) nazywają
ten etap rozwoju firmy zamknięciem kulturowym.
Uważają oni, że blokowanie zmian przez kulturę or-
ganizacyjną wynika z faktu jej budowania na wspól-
nym doświadczeniu i ciągłości. Zwykle początkiem za-
grożenia jest niedostrzeganie firmy, która zaczyna
działać na rynku według innych reguł gry, gdy ma
nowy zaskakujący pomysł na sprzedanie produktu lub
usługi. Przykładem jest chociażby pojawienie się Ama-
zon.com na szeroko rozumianym rynku księgarskim.

Nawet, jeśli otoczenie wymusza zmiany i są one
dostrzegane w organizacji, kultura prowokuje mecha-
nizmy obronne. Zmiany wiążą się zwykle z poczuciem
zagrożenia pracowników, co powoduje opór wobec
nich. Według E. Scheina (1989) oddziaływanie to po-
tęguje się wraz z dojrzałością organizacji. O ile bo-
wiem na początku największy wpływ na nią mają przy-
wódcy określający reguły gry, o tyle później kultura
stabilizuje się, stanowiąc drogowskaz dla zachowań
pracowniczych, aż wreszcie w fazie dojrzałości pełni
przede wszystkim funkcję integrującą grupy, ograni-
czając przy tym wpływ nowych członków i idei.

Z drugiej strony, kultura organizacyjna, oferując
podstawowe normy i wartości pozwalające na integra-
cję wewnętrzną i zewnętrzną, jest równocześnie me-
chanizmem zapewniającym i przywracającym równo-
wagę organizacji. W ten sposób dochodzimy do jej kon-
struktywnej roli w sytuacji zmian.

Istnieją firmy, jak np. IBM, Procter & Gamble, Sie-
mens, którym udało się przejść przez proces zmian przy
zachowaniu podstawowych norm i wartości. Jest to jed-
nak możliwe pod pewnymi warunkami. Po pierwsze,
gdy zmiana nie neguje w całości kultury organizacyj-
nej. Łatwiej jest dodawać nowe normy i wartości do już
istniejących i obowiązujących. Nie zagraża to aż tak
bardzo poczuciu bezpieczeństwa pracowników i ich iden-
tyfikacji z organizacją. D. Conner (1994) mówi wprost,
że dokonanie zmiany ma tym większe szanse na suk-
ces, im ma ona więcej wspólnego z kulturą organiza-
cyjną. Co więcej, jeśli istnieje wyraźny konflikt między
tymi dwoma zjawiskami, kultura zawsze wygra.

Po drugie, jeśli kultura organizacyjna nie koncen-
truje się tylko na swej funkcji integracyjnej, ale także
adaptacyjnej (C. Hampden-Turner, 1990; R. Foster,
S. Kaplan, 2001; S. Kiesler, L. Sproull, 1982; J. Kot-
ter, J. Heskett, 1992; C. Sikorski, 1990). Oznacza to,
że musi być nakierowana na zewnątrz i zakładać nie-
ciągłość otoczenia, cele zaś powinny być określane nie
tylko w kontekście potrzeb pracowników, ale także
klientów i akcjonariuszy. Co więcej, jeśli ludzie ocze-
kują zmian i traktują je jak naturalne zjawisko w życiu
firmy, szybciej je zauważają i lepiej oceniają ich wpływ
na organizację.

Także w obliczu zewnętrznego zagrożenia kultura
wzmacnia poczucie zwartości grupy/organizacji. Jeśli
tylko jest w nią wpisana skłonność do ryzyka i akcep-
tacja dla alternatywnych sposobów działania, firma
jest w stanie zachować najważniejsze normy i warto-
ści, a jednocześnie przeprowadzić zmiany. Zredefinio-

wanie kultury organizacyjnej może dotyczyć tylko tych
wartości, które zagrażałyby przeżyciu organizacji na
rynku. Innym warunkiem wspomagania zmian przez
kulturę jest umożliwienie dyskutowania wątpliwości,
a nie ich ośmieszanie i tłumienie.

Trzeba też pamiętać, że zmiany nie zawsze mają
swe źródło tylko w otoczeniu, mogą także stanowić
naturalny proces ewolucji organizacji (E. Schein, 1988;
C. Siehl, 1986). Kultura podąża w takim przypadku
za realizowaną strategią rozwoju. Pracownicy mogą
zatem w sposób spontaniczny przejść, np. od przed-
siębiorczości do stabilizacji.

Według badaczy rzadko kiedy poważna zmiana
dokonuje się bez chociażby małej adaptacji kultury
organizacyjnej. Istnieją też takie posunięcia firm, które
ułatwiają i prowokują ożywienie kultury (T. Kono,
1994). Należą do nich np. wprowadzanie nowego pro-
duktu na rynek, rozwój organizacji i wchodzenie na
rynki zagraniczne, ponieważ kreują nowe wyzwania,
zmieniają wymagania wobec umiejętności i kwalifi-
kacji pracowników, powodują inne spojrzenie na pra-
cę w firmie.

Okres zmian, w tym zmian kulturowych, wymaga
aktywnego uczestnictwa przywódców (M. Hatch, 1997;
J. Kotter, 1996; A. Koźmiński, 1998). Zmiany zmu-
szają bowiem ludzi do nadzwyczajnego wysiłku, a suk-
ces jest uzależniony od ich zaangażowania i innowa-
cyjności, bardziej niż przy rutynowych działaniach
organizacji. Z drugiej strony, menedżerowie są naj-
bardziej wpływowymi i widocznymi członkami orga-
nizacji. Władza formalna i pełnione funkcje powodują,
że ich zachowania stają się standardami dla innych.
To oni reprezentują te znaczenia, które pracownicy
wiążą z organizacją. Stąd też bierze się idea przywódz-
twa transformacyjnego.

Lider transformacyjny musi podwyższać wśród
swoich podwładnych świadomość znaczenia i wagi
wykonywanych zadań, doprowadzić do wykraczania
poza indywidualne potrzeby. Przywództwo transfor-
macyjne wymaga także umiejętności podejmowania
niepopularnych decyzji. Każda zmiana ma swoich
wygranych i przegranych, a lider musi umieć wziąć
odpowiedzialność za skutki podejmowanych w firmie
kroków.

Większość organizacji w okresie przemian próbu-
je uniknąć negatywnych konsekwencji związanych
z sytuacją, w której nikt nie wie, co się stanie. Często
popadają więc w jedną z dwóch skrajności: albo zarzu-
cają swych pracowników nadmiarem informacji, albo
w ogóle ich nie informują. Do przywódcy transforma-
cyjnego należy dobór informacji niezbędnych pracow-
nikom i decyzja o wykorzystanych kanałach komuni-
kacji.

Mówi się, że punktem wyjścia do zmiany kultury
jest zmiana zachowań pracowników. Nie zawsze jed-
nak zmiana zachowań jest równoznaczna ze zmianą
kultury organizacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
gdy firma stosuje tzw. zewnętrzne motywatory (nie
odwołuje się do norm wewnętrznych pracowników).
Ludzie zmieniają zachowania, bo wymuszają to na nich
posunięcia firmy, ale nie dokonuje się zmiana na po-
ziomie ich mentalności. Tłumaczenie i uzasadnianie
zmiany kulturowej to przede wszystkim stosowanie
motywatorów wewnętrznych. ,
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Kultura organizacyjna stanowi element scalający.
Żaden proces zmiany nie może jej pomijać, ale też nie
może być analizowany w odniesieniu tylko do niej.
Równie istotna jest realizacja strategii oraz zgodność
między kulturą organizacyjną a strukturą, czy też
wsparcie kultury przez przywództwo, sposób motywo-
wania ludzi i odpowiednie procedury polityki perso-
nalnej. Co radykalniejsi, wskazując na związki kultu-
ry organizacyjnej z pozostałymi elementami, twierdzą,
że są one albo konsekwencją kultury, albo jej artefak-
tami. Kultura oferuje sposoby radzenia sobie z oto-
czeniem i jego niepewnością. W tym znaczeniu wy-
bór i realizacja strategii jest procesem kulturo-
wym. Podobnie struktura, procedury (ze szczególnym
uwzględnieniem procedur polityki personalnej), spo-
sób motywowania pracowników i przywództwo od-
zwierciedlają normy i wartości kultury organizacyj-
nej.

Nawet, jeśli odrzucić radykalizm tych teoretyków
i stwierdzenie, że wszystko jest pochodną kultury, to
widać wyraźnie, że nie da się traktować tego zjawiska
w oderwaniu od pozostałych elementów organizacji.
Mogą one bowiem przyspieszać lub opóźniać, czy wręcz
uniemożliwiać zmiany. Nie zmienia to jednak faktu,
że kultura organizacyjna jest regulatorem, bez które-
go obraz firm nie byłby pełny.

Dr Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa
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Jo Owen

Zarządzanie
Czego nie uczą
w szkołach biznesu

Przekład Andrzej Ehrlich

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2003

Menedżerowie na całym świecie borykają się z po-
dobnymi problemami: nudnymi naradami i wystąpie-
niami, trudnymi szefami i pracownikami, intrygami
politycznymi, nieodpowiednim personelem, niewłaści-
wymi celami, niedostatecznymi zasobami, ciągłymi
zmianami – i jakoś muszą sobie z tym wszystkim ra-
dzić. Niestety nie można się tego nauczyć w szkołach
biznesu, które dają podstawy wiedzy o biznesie, a nie
rozwijają potrzebnych umiejętności. W rzeczywistym
świecie menedżerowie uczą się zatem z doświadcze-
nia, uczą się na własnych i cudzych błędach oraz suk-
cesach.

Autor w swoim praktycznym przewodniku wska-
zał, jak sobie radzić z wyzwaniami w codziennej pra-
cy, jakie są skuteczne sposoby postępowania, prowa-
dzące do sukcesu lub niepowodzenia, czyli dał wska-
zówki, jak przetrwać w świecie menedżerów.

Książka jest przeznaczona dla słuchaczy szkół biz-
nesu, studentów zarządzania, uczestników kursów
doskonalących umiejętności menedżerskie, a także dla
kierowników, menedżerów i biznesmenów.
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Anselm Grün – szafarz (gospodarczy zarządca
klasztoru) w opactwie Münsterschwarzach – napisał
bardzo interesującą pracę Ludzi prowadzić – budzić
życie [A. Grün, 2001]. Jej treść dobrze oddaje podty-
tuł: Co ma do powiedzenia Reguła św. Benedykta tym,
którzy zajmują kierownicze stanowiska.

W świetle Reguły św. Benedykta kierowanie – zda-
niem A. Grüna – jawi się jako służba. Jest to przede
wszystkim służenie podwładnym, kierowanie bowiem
„[...] ma budzić w innych drzemiące w nich życie. Ma
motywować pracowników, by rozwijali dary, którymi
ich Bóg obdarzył. Kierowanie jest więc sztuką znajdo-
wania klucza, który by otworzył skarbiec pracowni-
ków i dał im poczucie, że tkwią w nich liczne możli-
wości i zdolności. Kierowanie innymi znaczy budzić
w nich chęć do rozwijania własnych zdolności i do
służenia wspólnocie” [A. Grün, 2001, s. 47–48].

Takie postrzeganie kierowania odkrywa na nowo
coraz więcej teoretyków i praktyków. Na przykład,
C.W. Pollard pisze, że sytuacja wielu członków współ-
czesnych organizacji przypomina pustkę bohaterów
opowiadań  S. Becketta. Działają oni często bez wy-
raźnego kierunku i celu, w otoczeniu wymagającym
dokonywania licznych wyborów. Innymi słowy, pozba-
wieni są sprawnego kierowania, którym z pewnością
nie jest dokonywanie zmian ze względu na nie same,
bez zwracania uwagi na rzeczywiste potrzeby pracow-
ników. Kierownik jest więc niejako skazany na służ-
bę ludziom, niosącą nadzieję w miejsce niepewności,
niekiedy rozpaczy. Musi pomagać tym wszystkim,
którzy potrzebują kierunku i celu swoich poczynań
i pragną coś w życiu osiągnąć [C.W. Pollard, 1997].

Tym jednak, co wydaje się szczególnie świeże w ro-
zważaniach A. Grüna, jest traktowanie służby innym
jako pracy twórczej, mającej ich „uskrzydlać”. Chodzi
o to, że kierowanie powinno przede wszystkim pole-
gać na „budzeniu kreatywności pracowników”. Wy-
maga ono m.in. wskazywania podwładnym sensow-
ności pracy. „Przełożony to ktoś, kto spogląda poza
codzienny wymiar pracy, który pracownikom uświa-
damia nieustannie sensowność tego, co robią i pozwa-
la im uczestniczyć w swojej wizji. W ten sposób rozbu-
dza nowe zdolności, nową energię, nową wyobraźnię
swych pracowników, które pozwalają im znajdować
nowe rozwiązania, aby jeszcze lepiej służyć ludziom.
Kreatywność, to według mnie główny przymiot, jakie-
go żąda się dzisiaj od kierownictwa” [A. Grün, 2001,
s. 49–50].

Budzenie kreatywności wymaga również odpowied-
niego „obchodzenia się z ludźmi”. Polega ono na:
� przestrzeganiu Złotej reguły („Wszystko więc, co
byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i wy im czyń-
cie” Mt 7, 12);

� niewtrącaniu się do wszystkiego. Kierownictwo
organizacji musi umieć pozostawić sprawy swojemu
własnemu biegowi;
� ciągłym wsłuchiwaniu się w opinie, uwagi i propo-
zycje podwładnych;
� nietraktowaniu podwładnych „z góry”. Kierow-
nictwo organizacji nie powinno wznosić się ponad nimi,
tj. dawać im odczuwać posiadaną władzę;
� stworzeniu takiej atmosfery pracy, w której nie
karze się niepowodzeń, lecz traktuje się je jako poży-
teczne doświadczenia;
� służeniu innym w ich swoistości i oryginalności.
Kierowanie wiąże się z koniecznością wnikania
w szczególny charakter każdego podwładnego;
� traktowaniu rozwoju podwładnych priorytetowo.
Oznacza to, że rozwijanie umiejętności podwładnych
jest ważniejsze niż osiąganie celów finansowych;
� unikaniu „nadmiaru wszystkiego”. Benedyktyni
mówią, że wszelki nadmiar szkodzi. „Jeżeli żądam
coraz większych sukcesów, coraz szybszego tempa,
coraz większej produkcji, coraz większego obrotu, to
na końcu tego łańcucha pojawi się całkowita klęska”
[A. Grün, 2001, s. 83];
� dodawaniu podwładnym odwagi i powierzaniu do
wykonania pracy, która sprawia im przyjemność
i radość z życia;
� dokładnym przypatrywaniu się sobie, by wymaga-
nia stawiane podwładnym nie odbiegały od własnego
stylu życia;
� eliminowaniu przyczyn popełnianych błędów,
a nie „leczeniu objawów”. Niezbędne są szczere roz-
mowy o wszystkich problemach, omawianie nieporo-
zumień i konfliktów może bowiem sprawić, że poja-
wia się atmosfera, w której wszyscy współdziałają ze
sobą, a nie zwalczają siebie;
� roztropnym zachowaniu się przełożonego. W języ-
ku niemieckim „roztropny” (klug) oznacza subtelny,
delikatny, sprawny duchowo, odważny, śmiały. Roz-
tropny człowiek ma więc nie tylko subtelny umysł,
ale także, jak podkreśla A. Grün, „myśli sercem”.
„Dlatego roztropność zawsze łączy się z miłością. Mały
książę Saint-Exupery’ego wie, że tylko sercem można
dobrze widzieć” [A. Grün, 2001, s. 87];
� podejmowaniu przez przełożonego starań, aby go
bardziej lubiano niż bano się. Ten przełożony, który
budzi jedynie strach, obezwładnia podwładnych;
� unikaniu przez przełożonego kierowania się w kon-
taktach z podwładnymi podejrzliwością. Jeżeli prze-
łożonym kierują nieufne myśli, to zdaniem św. Bene-
dykta nie zazna spokoju, który jest jednym z warun-
ków dobrej pracy;
� uwzględnianiu właściwej miary dla ludzi. „Nie po-
znam jednak ich miary, wymagając od nich za mało

Budzenie kreatywności
pracowników

Marian Hopej

,
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i pozostawiając ich w spokoju. Powinienem stawiać
wysokie wymagania pracownikom, aby w ten sposób
mogli poznać granice swoich możliwości. Gdy jednak
natrafią na swoje granice, muszę to respektować.
Muszę się wtedy zastanowić, co mogę zlecić pracow-
nikowi, mając na uwadze ich możliwości” [A. Grün,
2001, s. 94];
� zachowaniu równowagi „między mocnymi i sła-
bymi”. Według św. Benedykta kierowanie to sprawie-
dliwe postępowanie wobec wszystkich, aby czuli się
pełnowartościowymi i użytecznymi pracownikami.
Oznacza to, że organizacja zwalniająca słabych i za-
trzymująca tylko tych pracowników, którzy ułatwiają
jej osiągnięcie sukcesu, osiąga go, ale na krótką metę.
Pojawia się bowiem zawsze atmosfera strachu, obez-
władniająca ludzi. Tymczasem również mocny ma
swoje słabości, może przeżywać depresje, kryzysy,
może zachorować itp. Pracownicy pokazują natomiast
prawdziwą siłę wtedy, kiedy wolno być im także sła-
bymi [A. Grün, 2001].

Jak w świetle powyższych ustaleń można synte-
tycznie scharakteryzować styl zarządzania sprzyjają-
cy budzeniu kreatywności. Jest to niewątpliwie styl
pozostawiający podwładnym dużą swobodę działania,
przełożony powinien bowiem umieć pozostawiać spra-
wy własnemu biegowi (nie może wtrącać się do wszyst-
kiego) oraz nie może się zachowywać tak, aby pod-
władni odczuwali jego władzę. Po drugie, powinien
działać w sposób zgodny ze Złotą regułą, a więc kiero-
wać się wartościami, które są absolutne, a nie względ-
ne. Taki styl można określić mianem benedyktyńskie-
go (typologię stylów zarządzania opartą na dwóch kry-
teriach, tj. swobodzie działania podwładnych oraz prze-
strzeganiu wartości chrześcijańskich prezentuje ta-
bela).

Stosowanie benedyktyńskiego stylu zarządza-
nia nie jest możliwe, należy podkreślić, w ramach każ-
dej kultury organizacyjnej. Współistniejącą z tym
stylem kulturę cechuje duża swoboda działania człon-
ków organizacji, którzy są gotowi zrobić wiele, aby
sprawnie działać. Charakteryzuje ją także specyficz-
na atmosfera pracy. Jest to atmosfera, w której nikt
się nie niepokoi, ani nie doznaje przykrości. „Kiero-
wanie powinno zapewnić, by żadnym pracownikiem
nie zawładnął zamęt lub niepokój, by nie został zra-
niony lub wyprowadzony z równowagi (...). Nie powin-
no siać niepokoju i budzić nerwowości, lecz szerzyć
zgodę i jasność, spokój i chęć do pracy” [A. Grün, 2001,
s. 106].

Przeciwieństwem takiej atmosfery „sanktuarium”
jest atmosfera strachu, w której ludzie obawiają się
o swoją pracę, przyszłość, jak również o poszanowa-
nie własnej godności. Rodzi to z reguły u zatrudnio-
nych poczucie frustracji, pustki, bezsensu i smutku.

Atmosfera strachu i niewielka swoboda działania
członków organizacji – wymiary kultury biurokratycz-
nej – nie sprzyjają budzeniu kreatywności. Umożli-
wia je kultura innowacyjna, będąca drugim krańcem
kontinuum kultur organizacyjnych, które ilustruje
rysunek.

I jeszcze jedna sprawa. Obowiązywanie innowacyj-
nych norm i wartości kulturowych nie jest możliwe
wtedy, kiedy rozwiązanie strukturalne charakteryzu-
je się wysokim stopniem centralizacji. Przełożeni nie
kradną wówczas możliwości podejmowania decyzji
podwładnym [C.W. Pollard, 1997]. Wręcz przeciwnie,
opierają swoje zachowania na zasadzie, że „[...] ode-
branie ludziom możliwości podejmowania decyzji jest
złe” [C. Handy, 1998, s. 105].

Takie rozwiązanie cechuje się także raczej nie-
wielką standaryzacją i formalizacją. Działania człon-
ków organizacji ograniczają jedynie bardzo ogólne pro-
cedury oraz nieliczne dokumenty, tylko wtedy będą
oni mogli bowiem prowadzić eksperymenty, dokony-
wać zmiany, a więc działać kreatywnie. Niewielki jest
również stopień specjalizacji, ponieważ pełne wyko-
rzystanie profesjonalizmu podwładnych nie jest moż-
liwe w warunkach wyraźnie i wąsko zdefiniowanych
ról organizacyjnych. Niezbędna jest pewna niejedno-
znaczność i przepustowość wewnątrzorganizacyjnych
granic, aby członkowie organizacji mogli bez większych

przeszkód kontaktować się ze sobą, prowadzić dialog
i dyskutować.

Jest to wreszcie zhierarchizowane rozwiązanie
strukturalne, jednak zależności hierarchiczne mają
specyficzny charakter. Nie opierają się na przymusie,
lecz dialogu między przełożonym i autonomicznie dzia-
łającym podwładnym. Władza każdego przełożonego
jest niejako dopełnieniem władzy podwładnych, co
oznacza, że hierarchia jest budowana nie „z góry
w dół”, lecz „od dołu do góry”.

Dr hab. inż. Marian Hopej
Politechnika Wrocławska
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Rys. Kontinuum kultur organizacyjnych
Źródło: opracowanie własne.

Kultura biurokratyczna                      Kultura innowacyjna

Tab. Typologia stylów zarządzania

Źródło: opracowanie własne.

Styl totalitarny
Styl zadaniowy,

nieetyczny
Przełożony nie kieruje się

Złotą regułą

Styl instruktażowy,
etyczny

Styl benedyktyński  Przełożony kieruje się
Złotą regułą

Mała swoboda działania podwładnych Duża swoboda działania podwładnych
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Struktury organizacyjne
zarządzania projektami

Marek Pawlak

Wstęp

bszar zarządzania projektami obejmuje wie-
le dziedzin cząstkowych, takich jak: plano-
wanie realizacji projektu, sterowanie reali-

zacją, tworzenie rozwiązań, określenie ekonomicznej
efektywności, zarządzanie zespołem projektowym
i wiele innych. Przedmiotem zainteresowania tego ar-
tykułu są jednak struktury organizacyjne wykorzy-
stywane w zarządzaniu projektami. Celem artykułu
jest przegląd tych struktur, aby potencjalny czytel-
nik, który na przykład stoi w obliczu zadania stwo-
rzenia takiej struktury, miał świadomość istniejących
tu możliwości, ich cech, zalet i wad poszczególnych
rozwiązań. Wybór takiej czy innej struktury zależy
nie tylko od cech projektu, ale także na przykład od
środowiska, w jakim projekt będzie realizowany – na
przykład od kultury organizacyjnej. Rozwiązania
strukturalne mogą się także zmieniać w kolejnych
fazach realizacji projektu.

Przegląd typowych struktur

ożna przyjąć, że typowe przedsiębiorstwo ma
strukturę  organizacyjną  ukształtowaną
z punktu widzenia podstawowych funkcji,

których realizacja jest niezbędna do jego istnienia
w dłuższym okresie. Te podstawowe funkcje to: pro-
dukcja, badania i rozwój, finanse, marketing, funkcja
kadrowa i inne. Struktura organizacyjna ukształto-
wana z punktu widzenia funkcji ma zazwyczaj postać
struktury liniowej, w której wyróżniono piony funk-
cjonalne, a w pionach z kolei komórki funkcjonalne
przeznaczone do realizacji funkcji cząstkowych.
Uproszczony schemat takiej struktury pokazano na
rys. 1.

Projekty są z zasady przedsięwzięciami interdyscy-
plinarnymi, wymagają więc zaangażowania specjali-
stów z różnych dziedzin. Pojawia się zatem problem
koordynacji i współpracy różnych jednostek funkcjo-
nalnych. Oczywiście można zrealizować projekt w ten
sposób, że jest on przekazywany do określonej jednost-
ki funkcjonalnej, tam wykonywana jest pewna grupa
zadań i następnie wędruje on do komórki następnej.
Ten sposób realizacji jest jednak bardzo nieefektyw-
ny, powoduje znaczne koszty i długi czas realizacji
projektu [5].

Jak podaje H. Kerzner, stosowano różne próby or-
ganizowania współpracy i koordynacji działań przy re-
alizacji projektów bez wprowadzania zmian w istnie-
jących strukturach organizacyjnych. Można tu przy-
kładowo wymienić wprowadzenie [3]:
� ścisłych reguł i procedur postępowania,

� nowych procesów planowania,
� nowych powiązań hierarchicznych,
� kontaktów bezpośrednich.

W większości przypadków podejścia te okazały się
jednak nieefektywne. Zaczęto dostrzegać konieczność
stworzenia centralnego punktu koordynacyjnego dla
projektu, który dawałby gwarancję, że realizowane
prace byłyby odpowiednio zintegrowane.

Koncepcja lidera projektów

Takim centralnym punktem koordynacyjnym mia-
ło stać się stanowisko menedżera projektu, jednak od
razu pojawiły się dyskusje, w którym miejscu struk-
tury ma być ono umieszczone. Ci, którzy mieli władzę
i wpływy w organizacji, dążyli, aby je umieścić tak ni-
sko w hierarchii, jak jest to możliwe. Umieszczono je
zatem w pionie funkcjonalnym i określono mianem
„lidera projektów” (rys. 2).

Na stanowisko lidera projektów byli zazwyczaj
powoływani kierownicy sekcji i po zakończeniu pro-
jektu wracali oni na swoje dawne stanowiska. Ten
sposób koordynacji okazał się efektywny przy realiza-
cji projektów w ramach jednego pionu funkcjonalne-
go. Liderzy projektów nie mieli jednak właściwie żad-
nej władzy i często kierownicy sekcji odmawiali wy-
konywania ich poleceń. Lider pełnił tylko funkcje ko-
ordynacyjne. Koncepcja ta okazywała się szczególne
nieefektywna, gdy zakres prac projektu wykraczał
poza granice jednego pionu funkcjonalnego.

Koncepcja oddziału specjalnego
(task force concept)

Następnym rozwiązaniem organizacyjnym wyko-
rzystywanym do koordynacji działań różnych komó-
rek funkcjonalnych była koncepcja „oddziału specjal-
nego” [3] – rys. 3. Oddział taki był tworzony przez
osoby wydelegowane przez komórki biorące udział
w projekcie. Grupa miała wspólnie rozwiązywać poja-
wiające się problemy mieszcząc się w założonym bu-
dżecie. Spotkania grupy mogły być organizowane na-
wet codziennie i umożliwiały bieżące przekazywanie
informacji. Angażowało to jednak czas wielu osób. Pod-
stawowym problemem był jednak brak władzy na
szczeblu oddziału specjalnego odnośnie do wykorzy-
stania zasobów i przydziału zadań.

Koncepcja działu współpracy
(liaison department)

Kolejnym rozwiązaniem było utworzenie działu
współpracy (rys. 4). Jest to rozwiązanie szczególnie ,
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przydatne do koordynowania prac w pionie badań
i rozwoju, gdzie realizowanych jest wiele projektów
w dziedzinie zaawansowanych technologii [3].

Koncepcja działu współpracy jest rozszerzeniem
koncepcji lidera projektów i powierzeniem tej funkcji
całej komórce organizacyjnej. Personel działu współ-
pracy uzyskiwał władzę delegowaną przez kierowni-
ka pionu funkcjonalnego, w tym przypadku badań
i rozwoju. Władza ta jednak rozciągała się tylko do
granic danego pionu.

Koncepcja koordynatora projektu
(„wpływowa” struktura projektowa)

O ile wymienione wcześniej trzy koncepcje struk-
tur organizacyjnych są stosunkowo mało znane, to tak
zwanej wpływowej strukturze projektowej poświęco-
no wiele miejsca, szczególnie w literaturze niemiec-
kojęzycznej [1, 7, 4, 2, 6]. Obok struktury macierzo-
wej i tak zwanej czystej jest ona zaliczana do podsta-
wowych struktur organizacyjnych zarządzania projek-
tami. Jest ona podobna do koncepcji lidera projektu,
ale tu powołuje się koordynatora na szczeblu przed-
siębiorstwa, a nie na szczeblu pionu funkcjonalnego
(rys. 5).

Rozwiązanie takie daje możliwość koordynowania
prac realizowanych w różnych pionach funkcjonal-
nych. Jak wynika z rysunku tej struktury zarówno
koordynator projektu, jak i kierownicy pionów funk-
cjonalnych podlegają bezpośrednio zarządowi. Zakres
ich władzy jest jednak zdecydowanie różny. Cała wła-
dza decyzyjna i wykonawcza pozostaje w rękach kie-
rowników liniowych.

Rola koordynatora sprowadza się do nadzorowa-
nia przebiegu prac w sensie rzeczowym, terminów
i kosztów i w razie potrzeby proponowanie kierowni-
kom liniowym podjęcia odpowiednich działań. Koor-
dynator nie jest zatem odpowiedzialny za osiągnięcie
celów projektu. Jest on jedynie odpowiedzialny za ter-
minowe informowanie odpowiednich kierowników li-
niowych oraz za to, aby proponowane przez niego dzia-
łania były odpowiednie. Z punktu widzenia kompe-
tencji ma on dostęp do wszystkich informacji, jakie
dotyczą projektu. Pracownicy, którzy uczestniczą
w projekcie, pozostają w swoich komórkach macierzy-
stych. Na realizację zadań związanych z projektem
mogą w zależności od potrzeb przeznaczać cały lub
jedynie część czasu pracy. Nie wyklucza to oczywiście
jednoczesnego zaangażowania w wielu projektach
i dzięki temu uzyskuje się efekt zbierania doświad-
czeń i lepszego wykorzystania specjalistów. Oprócz wy-
mienionych zalet struktura ta ma także pewne wady:
nikt nie czuje się odpowiedzialny za projekt, mają
miejsce wolne reagowanie w przypadku zakłóceń
i ograniczona współpraca między różnymi komór-
kami funkcjonalnymi.

„Czysta” struktura projektowa

Podstawową cechą tej struktury organizacyjnej jest
to, że powołuje się kierownika projektu (nie koordy-
natora), tworzy się zespół projektowy przez oddelego-
wanie pracowników od pełnionych wcześniej funkcji
i pracownicy tego zespołu poświęcają cały swój czas
pracy na realizację zadań projektu (rys. 6).

Kierownik projektu ma znaczne uprawnienia de-
cyzyjne. Decyduje o rzeczowym przebiegu prac, ter-
minach, wykorzystaniu funduszy. Ma prawo przydzia-
łu zadań. Nie może on jednak decydować o tym, któ-
rzy pracownicy z komórek funkcjonalnych zostaną
oddelegowani do jego zespołu. Nie może decydować
także o tym, jak potoczą się losy członków zespołu
projektowego po zakończeniu prac. Stosunkowo duży

Rys. 1. Typowa struktura przedsiębiorstwa
z pionami funkcjonalnymi

Rys. 2. Koncepcja lidera projektów

Rys. 3. Koncepcja oddziału specjalnego

Rys. 4. Struktura z działem współpracy
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mocniej identyfikuje się z projektem, ponieważ jej
członkowie nie mają innych obowiązków i tylko pro-
jekt daje im szansę samorealizacji.

Lista wad „czystej” struktury projektowej jest
dość długa. Stwarza ona warunki do autokratycznego
stylu zarządzania. Pracownicy zespołu projektowego
mają uzasadnione obawy, jak potoczą się ich losy po
zakończeniu projektu. Pojawia się zjawisko „fachowe-
go zubożenia” w interdyscyplinarnej grupie. Trudno
jest angażować pracowników do wykonywania zadań
zgodnie z ich kwalifikacjami. Kierownicy liniowi nie
zgadzają się często, aby do zespołu projektowego prze-
kazać swoich najlepszych specjalistów. Struktura ta
powoduje generowanie znacznych kosztów, ponieważ
w zespole projektowym muszą się znaleźć wszyscy spe-
cjaliści (i inne zasoby) potrzebne przy realizacji pro-
jektu, natomiast ich efektywne (pełne) wykorzysta-
nie jest bardzo trudne.

Struktura macierzowa

Struktura macierzowa w zarządzaniu projektami
stanowi skrzyżowanie tradycyjnej struktury funkcjo-
nalnej i czystej struktury projektowej i jednocześnie
umożliwia połączenie zalet wpływowej struktury pro-
jektowej i czystej struktury projektowej [9]. Może być
ona zastosowana szczególnie wtedy, gdy organizacja
jest nastawiona na jednoczesną realizację wielu pro-
jektów, chociaż nie wykluczone jest jej zastosowanie
także wtedy, gdy realizowany jest jedynie jeden pro-
jekt. W jej układzie występują dwa wymiary: wymiar
komórek funkcjonalnych – kolumny macierzy i wy-
miar projektów – wiersze macierzy (rys. 7).

Zarówno kierownicy pionów funkcjonalnych, jak
i kierownicy projektów podlegają bezpośrednio zarzą-
dowi, w związku z tym, przynajmniej z tej perspekty-
wy, ich pozycja w organizacji jest taka sama.

Wymiar pionów funkcjonalnych w tej strukturze
nie ulega zmianom bieżącym, w związku z tym pozy-
cja kierowników pionów jest bardziej  stabilna. Pod-
stawowa rola pionów to utrzymanie i rozszerzanie
kompetencji w poszczególnych dziedzinach. Na przy-
kład kierownik pionu marketingu powinien przede
wszystkim rozszerzać wiedzę w dziedzinie marketin-
gu i umiejętność wypełniania funkcji marketingowych.
Wymiar projektów ulega ciągłym zmianom, projekty
są rozpoczynane i kończone. Na ich miejsce pojawiają
się nowe. Każdy kierownik projektu wie, że czas peł-
nienia przez niego funkcji jest ograniczony. Zasoby
kształtowane i pielęgnowane w ramach pionów są
wykorzystywane w różnych projektach. Niektórzy [10]
uważają, że piony funkcjonalne istnieją po to, aby do-
starczać zasobów niezbędnych do realizacji projektów
– dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy organizacja jest
„nastawiona” na realizację projektów. Inni uważają,
że piony są nastawione na realizację rutynowych dzia-
łań organizacji i jedynie „dodatkowo” udostępniają
swoje zasoby do realizacji projektów [9].

Struktura macierzowa ze swojej natury jest bar-
dziej skomplikowana niż inne omawiane tu warianty
z racji istnienia miejsc skrzyżowania wpływów dwóch
ośrodków władzy. Pracownicy zaangażowani w reali-
zację projektów pozostają w komórkach funkcjonal-
nych i zazwyczaj jedynie część swojego czasu poświę-
cają na realizację zadań związanych z projektami.

Rys. 7. Macierzowa struktura projektowa

Rys. 5. „Wpływowa” organizacja projektowa

Rys. 6. „Czysta” struktura projektowa

Rys. 8. Zleceniowa organizacja projektowa [1]

zakres uprawnień decyzyjnych pociąga za sobą dużą
odpowiedzialność. Odpowiada on za osiągnięcie celów
projektu w sensie rzeczowym, terminów i kosztów.
Niewątpliwą zaletą tej struktury jest stosunkowo duża
władza kierownika projektu i wynikająca z tego szyb-
kość reagowania na zakłócenia. Grupa projektowa ,
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O przypisaniu pracownika do projektu decyduje z za-
sady kierownik funkcjonalny. On odpowiada za fa-
chową stronę realizacji, za jakość, za technologię wy-
konania. Kierownik projektu odpowiada za planowa-
nie i nadzorowanie, treść zadań, terminy i koszty.

Nieodłączną cechą struktury macierzowej są poja-
wiające się konflikty między dwoma ośrodkami wła-
dzy i należy stworzyć mechanizm ich rozwiązywania.
Koncepcji jest tu wiele. Pierwsza z nich to kształto-
wanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, tak aby
obie grupy kierowników rozumiały swoją rolę w orga-
nizacji i wzajemną zależność interesów. Inne podej-
ście to formalne, jednoznaczne rozgraniczenie kom-
petencji. Podejście to jest dość pracochłonne. Jeszcze
inna strategia, to nastawienie się na ciągłe kontakty
kierowników, rozmowy i negocjacje, ale warunkiem
ich skuteczności jest także odpowiednia kultura orga-
nizacyjna.

Niestety nie ma tu miejsca na szczegółowe oma-
wianie zalet i wad struktury macierzowej. Odnośnie
do jej oceny istnieją jednak sprzeczne opinie. Niektó-
rzy uważają ją za rozwiązanie przyszłościowe, które
będzie coraz częściej stosowane z racji dynamicznych
zmian w otoczeniu organizacji [3]. Istnieją jednak tak-
że opinie, że jest to rozwiązanie niesprawne i prak-
tycznie niewykonalne [8].

Zleceniowa struktura projektowa

Ta forma organizacyjna jest odmianą struktury
macierzowej, jednak nie występuje tu zjawisko podwój-
nego podporządkowania pracowników projektu [1].
Pojawia się tutaj pion organizacyjny zarządzania pro-
jektami, który ponosi całą odpowiedzialność w sensie
organizacyjnym i fachowym za projekty. Jest on za-
równo zleceniodawcą dla innych pionów, np. rozwoju
i produkcji, jak i zleceniobiorcą w stosunku na przy-
kład do pionu marketingu. Pomiędzy zarządami pro-
jektów i stanowiskami wykonawczymi w hierarchii
funkcjonalnej istnieją tu jasne zakresy odpowiedzial-
ności określone przez stosunki na linii zleceniodawca
– zleceniobiorca. Stąd także wywodzi się nazwa „zle-
ceniowa” organizacja projektowa (rys. 8).

Kierownik projektu jest tu odpowiedzialny i upraw-
niony do planowania, kontroli i sterowania projektem,
ale także odpowiada za techniczną stronę jego reali-
zacji. Oznacza to na przykład, że grupa projektowa
opracowuje na podstawie założeń przekazanych przez
komórkę badania rynku specyfikację przyszłego pro-
duktu lub komponenty przyszłego systemu w ramach
własnych uprawnień. Następnie formułowane są po-
dzlecenia i przekazywane do odpowiednich komórek
funkcjonalnych lub na zewnątrz organizacji. W fazie
końcowej grupa projektowa odpowiedzialna jest za
integrację systemu (połączenie elementów opracowa-
nych w innych komórkach) i sprawdzenie (przetesto-
wanie) całości.

Zarządzanie projektem w jednostce funkcjonalnej

Zrealizowanie projektu nie zawsze wymaga stwo-
rzenia specjalnej struktury organizacyjnej. Stosunko-
wo małe i proste projekty mogą być realizowane w ra-
mach jednej jednostki funkcjonalnej. Kierownik pro-
jektu jest w takim przypadku jednocześnie kierow-

nikiem liniowym grupy pracowników (kierownikiem
laboratorium, kierownikiem wydziału lub działu).
Z pewnością będą tu konieczne czasowe zmiany w or-
ganizacji wewnętrznej zespołu pracowników, nie mają
one jednak charakteru przemieszczenia lub zmian
ogólnych uprawnień decyzyjnych w organizacji linio-
wej. Ta forma organizacyjna może być stosowana wte-
dy, gdy wszyscy pracownicy niezbędni do realizacji prac
znajdują się w jednej jednostce organizacyjnej.

Zalety tej formy organizacyjnej są następujące [1]:
� wszystkie zalety „czystej” organizacji projektowej,
� nie występuje tu konieczność angażowania dodat-
kowych pracowników.

Wady tej formy:
� możliwość stosowania jedynie do małych i prostych
projektów,
� nie zawsze dostępny w jednej komórce personel
niezbędny do realizacji projektu.

Zakończenie

ak wynika z przedstawionych tu rozważań,
istnieją dość duże możliwości wyboru typo-
wych struktur organizacyjnych zarządzania

projektami. Wybór zależy od wielu czynników, mię-
dzy innymi od cech projektu i cech organizacji, w któ-
rej jest on realizowany. Należy dodać, że struktura
może się zmieniać w poszczególnych fazach realizacji
projektu. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić,
że największe znaczenie spośród wymienionych tu
ośmiu wariantów mają struktury: „wpływowa”, „czy-
sta” i macierzowa. Pierwsza z nich nadaje się przede
wszystkim do małych i prostych projektów. Druga jest
odpowiednia dla projektów bardzo dużych i bardzo
skomplikowanych. Struktura macierzowa jest najbar-
dziej uniwersalna i ma najszerszy zakres zastosowań
w przypadku projektów o „przeciętnym” poziomie
skomplikowania i wielkości.

Dr hab. Marek Pawlak
Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki

Politechnika Lubelska
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Wstęp

roces restrukturyzacji nie dokonuje się auto-
matycznie, nie jest samoczynnym procesem
dostosowania się przedsiębiorstwa do wyma-

gań rynku i do nowej sytuacji makroekonomicznej.
Jest to w pełni świadomy proces, inicjowany przez
reprezentantów kapitału właścicielskiego, kierownic-
two firmy, wspomagany przez grupy specjalistów we-
wnętrznych przedsiębiorstwa i  zewnętrznych konsul-
tantów, przy wsparciu legislacyjnym organów usta-
wodawczych i wykonawczych. Restrukturyzacja reali-
zowana jest jako proces świadomie zaplanowany przez
kierownictwo, dobrowolny lub wymuszony sytuacją
przedsiębiorstwa1).

Każde przedsiębiorstwo jest innym podmiotem
gospodarczym i tak należy je traktować. Toteż zanim
zostanie poddane procesowi restrukturyzacji, stawia
przed sobą określone cele. Restrukturyzacja ma słu-
żyć ich realizacji2). Za główny cel restrukturyzacji uzna-
jemy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, po-
prawę wyników jego gospodarowania, a w rezultacie
wzrost jego rynkowej wartości.

Głównym problemem badawczym jest nie sam pro-
ces przeprowadzenia restrukturyzacji, ale ocena spo-

sobu jej przeprowadzenia według różnych kryteriów.
Oceny procesów restrukturyzacyjnych można doko-
nać m.in. z punktu widzenia systemowego. W skład
systemu społecznego przedsiębiorstwa (zasoby niema-
terialne na rys. 1) wchodzą ludzie (ich liczba, wiek,
kwalifikacje, wiedza, kompetencje, umiejętności, do-
świadczenia, postawy, motywacje, stosunki między-
ludzkie) z określonymi obowiązkami, uprawnieniami
oraz odpowiedzialnością, którzy działają świadomie,
według formalnie przemyślanych i ustalonych zasad.
Ludzie w tym systemie tworzą strukturę formalną
i nieformalną. W skład systemu technicznego (zasoby
materialne) wchodzą: technika i technologia wytwa-
rzania oraz sposób jej organizacji, a także system obie-
gu i przetwarzania danych – system informacyjny
(w tym system informatyczny). Pomiędzy tymi syste-
mami zachodzą powiązania i zależności tworzące zło-
żone hierarchie i struktury.

Na działanie systemu organizacji wpływają liczne
czynniki zewnętrzne, które stanowią tzw. otoczenie
dalsze i bliższe. Otoczenie organizacji może mieć róż-
ny charakter – od stałego i pewnego, po niestały i nie-
pewny. Stąd też badanie i analiza procesów restruk-
turyzacyjnych może być przeprowadzona tylko dyna-
micznie.

Z punktu widzenia systemo-
wego, ocena procesów restruk-
turyzacyjnych może być doko-
nywana zewnętrznie (z otocze-
nia) i od wewnątrz przedsię-
biorstwa (systemu)3).

Ocena zewnętrzna pro-
cesów restrukturyzacyjnych
dokonywana jest przez rząd,
organy ustawodawcze, kontro-
lne, organy administracji pań-
stwowej (to elementy inicjują-
ce zmiany społeczno-gospodar-
cze) i inne instytucje tym za-
interesowane (uczelnie, insty-
tuty naukowe) oraz przez ry-
nek. Najważniejszą oceną dla
restrukturyzowanego przed-
siębiorstwa jest ocena dokona-
na przez rynek.

Ocenę wewnętrzną (sys-
temu) dokonuje kierownictwo
i załoga przedsiębiorstwa.

Badanie i analiza procesów
restrukturyzacyjnych są za-
gadnieniami złożonymi i pod-

Ocena procesów restrukturyzacyjnych
wybranych spółek pracowniczych (I)

Ewa Bojar, Małgorzata Sosińska-Wit

Rys. 1. Ocena procesów restrukturyzacyjnych przez różne podmioty ,
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porządkowanymi celom, jakie dane osoby lub zespoły
badawcze sobie wyznaczyły oraz zgodne z dziedziną,
jaką reprezentują (psycholodzy zwracają uwagę na
zmiany psychologiczne-społeczne i skutki demograficz-
ne procesów restrukturyzacyjnych, ekonomistów in-
teresują wyniki finansowe i ich oddziaływanie na go-
spodarkę itp.). Trudno jest zaproponować jednolity,
zwarty i kompleksowy system oceny efektów restruk-
turyzacji przedsiębiorstw. Programy restrukturyza-
cyjne i warunki ich realizacji mają charakter zindywi-
dualizowany i taki charakter ma też analiza efektów
restrukturyzacji.

Różne klasyfikacje restrukturyzacji występujące
w literaturze mają w znacznym stopniu charakter
umowny, ponieważ rzadko występują w czystej posta-
ci. Doświadczenia praktyki gospodarczej kraju poka-
zują, że kompleksowe przedsięwzięcia restrukturyza-
cyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych obejmują
zwłaszcza restrukturyzację4): � organizacyjną, �
produktowo-techniczną, � finansową � własno-
ściową.

Próba badawcza

rywatyzacja przedsiębiorstw przez przejęcie
majątku przedsiębiorstwa przez pracowni-
ków w formie leasingu jest jedną z najpopu-

larniejszych metod prywatyzacji, szczególnie wśród
przedsiębiorstw małych i średnich. Tą metodą spry-
watyzowano 15,3% wszystkich przedsiębiorstw pań-
stwowych istniejących w 1990 r., przy czym cała pry-
watyzacja bezpośrednia to 23,8%. W województwie lu-
belskim spółki pracownicze stanowią  zaledwie 0,8%
wszystkich przedsiębiorstw państwowych w 1990 r.
istniejących na terenie kraju, ale należy uwzględnić
fakt, że na terenie województwa w tym okresie  funk-
cjonowało tylko około 5% wszystkich przedsiębiorstw
państwowych.

Do badań przyjęto 40 spółek sprywatyzowanych
w drodze leasingu pracowniczego, działających na te-
renie województwa lubelskiego, w których przepro-
wadzono ankietę na temat procesów restrukturyza-
cyjnych i przebadano sprawozdania finansowe. W ar-
tykule przedstawiono analizę efektów restrukturyza-
cji w wyżej wymienionych obszarach, oceniając każdy
z nich za pomocą wybranego wskaźnika finansowego.
Wyniki analizy finansowej porównano z wynikami
średnimi osiągniętymi przez spółki prywatyzowane tą
drogą w kraju, uzyskanymi na podstawie badań  GUS5).
Dla każdego wyodrębnionego obszaru przedstawiono

także charakterystyczne zmiany restrukturyzacyjne,
wyodrębniając je w badanej grupie przedsiębiorstw
branży przemysłowej, budowlanej i handlowej.

Restrukturyzacja organizacyjna

o oceny restrukturyzacji organizacyjnej przy-
jęto następujące elementy: wskaźniki rotacji
zapasów i należności, których spadek świad-

czy o skróceniu okresu rotacji, a to z kolei o poprawie
sprawności działania kadry kierowniczej, dotyczącej
gospodarowania zapasami materiałowymi, towarów
i produkcji w toku oraz wyrobów gotowych i sprzyja
utrzymaniu płynności finansowej, oraz analizę zmian
zachodzących w zatrudnieniu przedsiębiorstwa

W warunkach drogiego kredytu i wysokich kosz-
tów finansowych ważnym czynnikiem wpływającym
na utrzymanie płynności finansowej jest sprawne ścią-
ganie należności. W tabeli 1 zamieszczono informa-
cje dotyczące poziomu wskaźników rotacji należności
w dniach, określanej jako iloraz należności i roszczeń
oraz przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem dłu-
gości okresu bilansowego. Z danych wynika, że przed-
siębiorstwa mają kłopoty ze ściąganiem należności.
Szczególnie pogłębiły się te trudności w przypadku
spółek działających na terenie kraju. Od 1997 roku
zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika, co daje
ponad 2-miesięczny okres w 2000 roku. W spółkach
pracowniczych województwa lubelskiego sytuacja pod
tym względem jest znacznie lepsza i w poszczególnych
latach waha się w granicach 45 dni.

Wskaźnik rotacji zobowiązań jest wyrazem trud-
ności finansowych przedsiębiorstw w spłacie swoich
zobowiązań. Z danych w tabeli 1 wynika, że spółki re-
gulują swoje zobowiązania z opóźnieniem. Sytuacja
ulegała pogorszeniu, zarówno w spółkach działających
na terenie kraju, jak i województwa. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że spółki pracownicze bardzo niechętnie ko-
rzystają z kredytów bankowych, najważniejszymi
wierzycielami przedsiębiorstw są dostawcy, budżet
państwa i ZUS. W pierwszej kolejności regulowane
są z reguły zobowiązania wobec pracowników i ZUS,
później wobec skarbu państwa, a na końcu wobec do-
stawców. Narastająca konkurencja sprawia, że dostaw-
cy często zgadzają się na wydłużone terminy płatno-
ści, udzielając tym samym dogodnego kredytu kupiec-
kiego.

Na kondycję przedsiębiorstwa wpływa także spo-
sób gospodarowania aktywami spółek, w szczególno-
ści zapasami jako najmniej płynnego składnika ma-

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 1. Wskaźniki  rotacji zapasów, należności i zobowiązań  w dniach

Wskaźnik rotacji: 1995 1996 1997 1998 1999 2000

zapasów

należności

zobowiązań

Polska

Lubelskie

Polska

Lubelskie

Polska

Lubelskie

41

47

53

44

95

68

40

53

53

41

85

72

39

43

53

42

85

78

39

38

56

48

95

90

  36

  41

  61

  46

100

120

  38

  39

  69

  43

108

110
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jątku obrotowego. Analiza obejmuje zapasy ogółem,
czyli zapasy materiałów, produkcję w toku, zapasy wy-
robów gotowych i towarów. Utrzymywanie zbyt wy-
sokiego poziomu zapasów w przedsiębiorstwie świad-
czy o marnotrawstwie, nadmiernym zamrożeniu ka-
pitału i ograniczeniu płynności finansowej. W anali-
zowanych spółkach sytuacja poprawiła się, lecz poziom
wskaźnika rotacji zapasów wynosił w 2000 roku oko-
ło 40 dni.

Przekształcenia własnościowe wpłynęły na zmia-
ny w liczbie zatrudnionych pracowników. Ogranicze-
nia liczebności swojej załogi dokonała większość firm,
tj. ok. 80%. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt,
że niektóre spółki miały w umowie zawartą klauzulę
o utrzymaniu zatrudnienia przez określony okres (naj-
częściej 36 miesięcy).

Część spółek (ok. 16%) po pierwszym okresie spad-
ku zatrudnienia i uzyskaniu stabilnej pozycji na ryn-
ku zaczęła podnosić wielkość zatrudnienia; były i ta-
kie, które po prywatyzacji podniosły zatrudnienie, by
następnie je zmniejszyć (ok. 7% spółek). Część spółek
(szczególnie budowlanych) zatrudnia pracowników na
umowy zlecenia lub na czas określony, szybko dosto-
sowując stan zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Do
grupy tej najczęściej należą pracownicy o niskich kwa-
lifikacjach zawodowych. Racjonalizacja zatrudnienia
wymaga zatrudniania pracowników o lepszym przy-
gotowaniu zawodowym, a także – co szczególnie istot-
ne – kwalifikacjach dotychczas nie występujących
w przedsiębiorstwach lub wykorzystywanych w nie-
wielkim stopniu. Spółki poszukują pracowników o kon-
kretnych umiejętnościach i z doświadczeniem zawo-
dowym.

Restrukturyzacja produktowa

o oceny restrukturyzacji produktowej wyko-
rzystano wskaźnik rentowności sprzedaży.
Wzrost wartości tego wskaźnika świadczy

o poprawie pozycji firmy na rynku.
Dokonano także analizy  rynków zbytu, w tym ryn-

ków zagranicznych
Analiza rentowności mierzona wynikiem brutto

i netto wykazuje stale spadającą rentowność spółek
pracowniczych, zarówno działających na terenie kra-
ju, jak i województwa lubelskiego. Z tym że spółki pra-
cownicze w województwie lubelskim wystartowały
z niższego poziomu wskaźników rentowności i zale-
głości tych w analizowanym okresie nie udało im się
odrobić. W 2000 roku analizowane wskaźniki przyję-
ły bardzo niskie wartości, co może świadczyć o pogar-
szaniu się kondycji finansowej spółek pracowniczych.

Na podstawie analizy rynku sprzedaży można za-
uważyć, że zdecydowana część przychodów pochodzi
ze sprzedaży produktów i usług na rynki lokalne. Tyl-
ko ok. 20% przychodów pochodzi z innych regionów,
a 7,5% z rynków zagranicznych. Przychody ze sprze-
daży na rynki zagraniczne należą do tych obszarów,
których udział w przychodach ze sprzedaży ogółem
spada. Związane jest to zapewne z położeniem bada-
nego regionu blisko granicy wschodniej i trudną sytu-
acją gospodarczą na tych rynkach.

Ważnym przejawem atrakcyjności rynkowej i re-
strukturyzacji produktowej jest poziom i struktura
eksportu. Udział kapitału zagranicznego może ułatwić
spółkom wejście na zagraniczne rynki. Ani jedna z ba-
danych spółek w tym regionie nie posiadała jednak
wspomagania w postaci kapitału zagranicznego.

Analizując strukturę eksportu według branży moż-
na zauważyć, że w branży budowlanej przychody z ty-
tułu eksportu nie mają wartości stałych i uzależnione
są od uzyskania kontraktu na wykonanie określonych
robót, po ich zakończeniu rzadko kontrakty te są pod-
trzymywane. W analizowanym okresie w spółkach
budowlanych prowadzono prace budowlane w krajach
byłego Związku Radzieckiego, na Węgrzech i w Cze-
chach, było to możliwe dzięki interwencji inwestora
strategicznego. W przypadku spółek handlowych
i przemysłowych rynki zagraniczne mają charakter
bardziej ustabilizowany: spółki handlowe otwierają za
granicą swoje sklepy i hurtownie, a przemysłowe,
szczególnie branży spożywczej, zdobywają rynki za-
chodnie. Wydaje się, że spółki nie potrafią wykorzy-
stać szansy, jaką daje przygraniczne położenie regio-
nu.

Inaczej kształtuje się sytuacja na rynku lokalnym.
Część badanych spółek ze względu na specyfikę pro-
dukcji czy usług zajmuje poważną pozycję na rynku
lokalnym. Wiedza na temat rynku lokalnego i działa-
jących na nim konkurentach jest znacznie lepsza.
Opiera się jednak przede wszystkim na osobistym do-
świadczeniu menedżerów, a nie na analizach spo-
rządzanych przez wyspecjalizowane podmioty.

W badanych spółkach najczęściej główną konku-
rencję stanowią wyroby polskich przedsiębiorstw. Jest
to sytuacja korzystna, gdyż możliwości firm krajowych
są porównywalne i łatwiej jest z nimi rywalizować.

Restrukturyzacja techniczna

o oceny restrukturyzacji w tym obszarze słu-
ży wysokość nakładów inwestycyjnych wpły-
wająca przede wszystkim na poziom nowo-

czesności technologii.

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Rentowność obrotu brutto i netto w %

Wskaźnik rentowności 1995 1996 1997 1998 1999 2000

brutto

netto

Polska

Lubelskie

Polska

Lubelskie

6,3

5,0

3,6

3,3

6,0

4,6

3,4

3,1

5,5

4,3

3,2

2,9

4,5

4,1

2,7

2,4

4,0

3,8

2,2

1,9

2,7

2,3

1,4

0,8

,
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Efektywne funkcjonowanie badanych spółek wy-
maga odpowiedniego wyposażenia technicznego w sfe-
rze ich działalności podstawowej, szczególnie, jeśli
chodzi o przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlane.
W celu określenia sposobów przystosowania się bada-
nych firm do zmieniających się wymagań otoczenia
w tym zakresie poddano analizie aktualny stan stoso-
wanej przez nie techniki i technologii. Badane spółki
pracownicze przejęły w leasing majątek byłych przed-
siębiorstw państwowych, który nie zawsze jest w peł-
ni wykorzystany i mocno zużyty.

W 5 spółkach znaczna część majątku została wy-
dzielona z majątku przedsiębiorstwa przed prywaty-
zacją i zagospodarowana w inny sposób, jednak w po-
zostałych spółkach przejęto cały majątek przedsiębior-
stwa państwowego. Dopiero później oceniano, jak wy-
korzystać najlepiej przejęty majątek.

Dzięki realizacji procesu restrukturyzacji dokona-
no w przedsiębiorstwach koncentracji produkcji.
W jednej ze spółek przemysłowych, ze względu na ogra-
niczenie rozmiarów produkcji i stan techniczny nie-
których budynków, skupiono produkcję w kilku obiek-
tach. Wyodrębnione w ten sposób tereny i budynki
przeznaczono do ewentualnej sprzedaży. Nadal jed-
nak są problemy ze znalezieniem nabywców i obiekty
te są częściowo dzierżawione.

W 50% spółki po prywatyzacji posiadały majątek,
który nie był wykorzystywany. Sprzedaż tego mająt-
ku w wielu przypadkach była niemożliwa ze względu
na brak chętnych do zakupu obiektów w bardzo złym
stanie technicznym.

Restrukturyzacja technologiczna wymaga znacz-
nych nakładów inwestycyjnych (rys. 2), które są wa-
runkiem unowocześnienia produkcji, zwiększenia
stopnia jej konkurencyjności, rozwoju przedsiębior-
stwa i obniżenia kosztów wytwarzania.

W badanych podmiotach spółki handlowe prezen-
tują się zdecydowanie najgorzej. Poziom nakładów
w tej branży spadł szczególnie w latach 1999 i 2000.
Większość podejmowanych inwestycji to remonty prze-
jętego majątku. W spółkach budowlanych sytuacja jest
zdecydowanie lepsza, szczególnie w latach 1997–1998
poziom nakładów inwestycyjnych wzrósł. Zdecydowa-

nie najlepiej kształtowała się sytuacja w spółkach prze-
mysłowych, a spowodowane jest to tym, że w spółkach
tych w ostatnich latach bardzo duże nakłady przezna-
czone były na rozwój nowoczesnej technologii.

Prof. dr hab. Ewa Bojar
Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką,

dr Małgorzata Sosińska-Wit
Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
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1) A. SZCZEPAŃSKI, J. TOMASZEWSKI, Metodyka restruk-
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formacji systemu gospodarczego, [w:] W. SITKO (red.),
Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym,
Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1999, s. 226.

2) A.H. JASIŃSKI (red.), Restrukturyzacja przemysłu biało-
stockiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s. 43.

3) Systemowe podejście do oceny przedsiębiorstwa prezen-
tują autorzy R. BOROWIECKI, M. CHOMĄTKOWSKA,
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-finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębior-
stwa w procesach przekształceń własnościowych, [w:]
R. BOROWIECKI (red.), Kierunki przekształceń własno-
ściowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny,
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restrukturyzacja finansowa, majątkowa, zatrudnienia,
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nologiczna (por. J.L. CZARNOTA, Kształtowanie progra-
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Państwa, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń
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TNOiK, Kraków 1996, s. 219); Z. Sapijaszka wyróżnia trzy
kierunki restrukturyzacji: restrukturyzację zakresu dzia-
łania, organizacyjną, finansową (w tym własnościową),
Z. SAPIJASZKA, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szan-
se i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996, s. 44–74; C. Su-
szyński wyróżnia: restrukturyzację operacyjną (którą dzieli
na marketingową, zasobów przedsiębiorstwa i organiza-
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5) Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w I półroczu
2001 r., GUS, Warszawa 2001.

Rys. 2. Nakłady inwestycyjne w badanych spółkach (w tys. zł)
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Ocena satysfakcji klienta
z usług doradczych (II)
Zastosowanie metody SERVQUAL

Romuald I. Zalewski, Michał Borucki

Wstęp

pierwszej części artykułu („PO” nr 6/2003)
opisano ogólne cechy usług oraz modele ja-
kości usług (Grönroosa, Gummessona, Grön-

roosa-Gummessona i stref tolerancji Johnstona).
Duże znaczenie praktyczne zdobył model SER-

VQUAL oparty na pomiarze luk między oczekiwaną
i otrzymaną jakością usługi (Parasuraman, Zeithmal
i Berry, 1987). W niniejszej pracy przedstawiono wy-
niki  badania  satysfakcji  klientów  korzystających
z usług doradczych wyspecjalizowanej firmy uzyska-
ne zmodyfikowaną metodą SERVQUAL.

Opis badania

adanie satysfakcji klienta z usług firmy do-
radczej przeprowadzono z wykorzystaniem
zmodyfikowanej metody SERVQUAL. Mody-

fikacja polegała na badaniu tylko luki 1 (różnica
w postrzeganiu przez klientów i kierownictwo firmy
poziomu jakości oczekiwanej usługi) i luki 5 (różnica
odczuwana przez klienta pomiędzy oczekiwaną i otrzy-
maną jakością usługi)  oraz zmniejszeniu liczby pytań
z 22 do 14. Zmiany miały na celu jak najlepsze dosto-
sowanie ankiety do profilu ocenianej firmy, lokalnego
rynku oraz możliwości technicznych przeprowadze-
nia badania.

Budowanie ankiety poprzedziła burza mózgów
przeprowadzona z zespołem konsultantów badanej or-
ganizacji. Jej wynikiem było przygotowanie listy 14
pytań adekwatnych do charakterystycznych cech
świadczonych usług zgrupowanych w pięć obszarów
opisujących usługę doradczą (Matzler, Sauerwein
2002; Zalewski, Kujawska 2001):
� stan urządzeń i materiałów wykorzystywanych
przez konsultantów (pytania 1–3),
� wiedza i uprzejmość konsultanta (pytania 4–6),
� zdolność do wywiązywania się z obietnic (7–9),
� gotowość konsultantów do udzielania pomocy
(10–12),
� możliwość zaspokajania specyficznych potrzeb
klienta (13–14).

Treść pytań podana jest w aneksie. Na tej podsta-
wie przygotowano trzy ankiety badające:
� oczekiwania klienta,
� postrzeganie oczekiwań klienta przez kadrę kie-
rowniczą,
� ocenę usługi przez klienta.

Najpierw przeprowadzono badania kierownictwa
firmy i kierowników projektów. Taka kolejność zapew-
niała wiarygodność uzyskanej oceny. Gdyby kierow-
nictwo znało wcześniej opinie klientów o oczekiwa-
niach, mogłoby to wpłynąć na zmodyfikowanie wła-
snych opinii. Dopiero po zebraniu odpowiedzi od kie-
rownictwa przystąpiono do badania oczekiwań klien-
tów (ankieta nr 1). Ankieta nr 1 składała się z dwóch
części. Pierwsza to lista 14 pytań o oczekiwania lub
ocenę usługi, do których ankietowany ustosunkowuje
się posługując się siedmiopunktową skalą. Część dru-
ga to pytania o wagę każdego z pięciu obszarów usłu-
gi dla każdego respondenta (sumujące się do 100 punk-
tów). Po upływie co najmniej dwóch tygodni od mo-
mentu zakończenia usługi , klient otrzymywał ankie-
tę nr 3 z prośbą o ocenę otrzymanej usługi.

Odpowiedzi udzielone na poszczególne pytania są
uśredniane dla wszystkich respondentów w obrębie
każdej z pięciu grup (np. pytania 1–3, 4–6 itd.) i mno-
żone przez średnie wagi. Otrzymane w ten sposób wy-
niki służą do obliczenia wartości luki. Ujemna war-
tość luki świadczy, że oczekiwania klientów nie zosta-
ły spełnione. Wartość dodatnia oznacza, że usługodaw-
ca wywiązał się ze swojego zadania lepiej, niż tego ocze-
kiwał klient.

Prezentując wyniki, przedstawiono zróżnicowanie
w postrzeganiu jakości świadczonych usług przez róż-
ne obszary rynku. W badaniu oceny jakości usług wzię-
ło udział 50 klientów podzielonych na grupy (energe-
tyka – 10, służba zdrowia – 10, logistyka – 8, poligra-
fia – 8 i inne – 14). Zwrotność ankiet wynosiła 100%,
co jest dużym sukcesem. Okres ankietowania trwał
od września 2001 roku do września 2002 roku.

Wyniki badań

Wagi pięciu obszarów usługi

tabeli 1 przedstawiono wagi dla wcześniej zi-
dentyfikowanych pięciu obszarów usługi.
Klienci największą wagę przywiązują do ob-

szaru „wiedza i uprzejmość konsultanta”. Świadczy
to, że najważniejszy dla usługobiorcy jest profesjona-
lizm konsultanta. Najmniej ważnym obszarem oka-
zał się „stan urządzeń i materiałów wykorzystywa-
nych przez konsultantów”. Waga pozostałych trzech
obszarów jest zbliżona do siebie. Nie wolno absolut-
nie ich zaniedbać, gdyż każdy znacząco wpływa na
zbiorczą ocenę jakości świadczonych usług. ,
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Tab. 1. Zestawienie wag poszczególnych obszarów usług – luka 1

Stan urządzeń
i materiałów wyko-
rzystywanych przez

konsultantów

Wiedza
i uprzejmość
konsultantów

Zdolność
do wywiązywa-

nia się z obietnic

Gotowość
konsultantów do

udzielenia pomocy

Możliwość zaspoka-
jania indywidual-

nych potrzeb

Źródło: opracowanie własne.

0,126 0,275 0,21 0,208 0,188

Stan urządzeń i materiałów

Wiedza i uprzejmość

Zdolność do spełniania
obietnic

Gotowość do udzielenia
pomocy

Możliwości zaspokajania
indywidualnych potrzeb

Średnia w sektorze

Tab. 2. Wartości liczbowe luki 1 w zależności od obszaru usługi i sektora gospodarki

Obszar usługi
Średnia

w obszarze Energetyka
Służba
zdrowia Logistyka Poligrafia Inne

1

2

3

4

5

-0,10

-0,33

0,06

-0,11

-0,36

-0,17

-0,83

0,07

0,47

-0,10

0,13

-0,05

0,40

-0,07

-0,33

-0,30

-0,60

-0,18

-0,44

-0,55

0,11

-0,50

-0,56

-0,39

0,83

-0,50

0,17

0,25

-0,17

0,12

-0,47

-0,60

-0,13

0,10

-0,60

-0,34

Analiza luki 1 (tabela 2)

Średnia wartość luki 1 (różnica między oczekiwa-
niami klientów a znajomością tych oczekiwań wśród
kierowników projektów) wynosi -0,17. Oznacza to, że
średnio w co piątym stwierdzeniu kierownicy projek-
tów nie docenili wymagań klienta i przypisali stwier-
dzeniu wartość o 1 mniejszą niż klient. Wynik świad-
czy o dość dobrej znajomości wymagań klientów przez
kadrę kierowniczą. Jednak głębsza analiza prowadzi
do innych wniosków. Poziom luki 1 dla poszczegól-
nych grup klientów wykazuje duże zróżnicowanie od
-0,05 w energetyce do -0,39 w logistyce. Konsultant
opiekujący się firmami z sektora energetycznego do-
skonale zna ich wymagania. Natomiast konsultant
realizujący projekty z zakresu logistyki ma problemy
ze zrozumieniem niektórych wymagań spedytorów.
Świadczy to o dużym zróżnicowaniu oczekiwań w za-
leżności od sektora gospodarki, dla którego pracuje
doradca. Osoby realizujące zadania są zmuszone do
zwrócenia szczególnej uwagi na indywidualne i spe-
cyficzne potrzeby odbiorcy usługi.

Analiza luki 1 we wcześniej zidentyfikowanych
obszarach wskazuje, które składowe usługi są przez
kierownictwo badanej firmy przeceniane, a które nie
doceniane w stosunku do oczekiwań klientów (patrz
tabela 2, „średnia w obszarze”). Spośród 5 obszarów
usługi jedynie w obszarze „zdolność do wywiązywa-
nia się z obietnic” kierownictwo i konsultanci bada-
nej organizacji ocenili ją wyżej niż sami zaintereso-
wani. W pozostałych przypadkach prowadzący projek-
ty nie docenili wymagań klientów. Największe różni-
ce wystąpiły w obszarach: wiedza i uprzejmość kon-
sultantów (-0,33) i możliwość zaspokojenia indywidu-
alnych potrzeb (-0,36).

Luka 1 w obszarze wiedzy i umiejętności (wiersz 2)
jest duża w trzech branżach (logistyka, poligrafia, po-
zostałe sektory). Istnieje niebezpieczeństwo, że pra-
cownicy badanej firmy zlekceważą doskonalenie swo-

jej wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych, co
w dłuższym okresie może mieć bardzo poważne skut-
ki dla organizacji: utratę wiarygodności i dobrej opi-
nii. Konieczne zatem jest zwiększenie świadomości
wśród wszystkich pracowników organizacji dużego
znaczenia wiedzy i uprzejmości konsultanta dla od-
biorcy usługi. Podobne wnioski można wyciągnąć
w stosunku do obszaru 5 „możliwości zaspokajania
indywidualnych potrzeb”.

Badanie luki 1 ma na celu sprawdzenie stopnia
świadomości kierownictwa organizacji co do wymagań
i oczekiwań klienta. Z analizy tabeli 2 wynika, że kie-
rownictwo badanej firmy nie do końca zdaje sobie spra-
wę z wysokich wymagań usługobiorców. Występowa-
nie luk w kolejnych obszarach jest po części spowodo-
wane zwróceniem zbyt małej uwagi na indywidualne
potrzeby każdego usługobiorcy.

Można też łatwo zidentyfikować słabe strony re-
alizowanych usług. Najgorzej pod względem głęboko-
ści luki 1 wypada logistyka i inne. Tylko w jednym
z pięciu określonych obszarów, wartość luki 1 była
dodatnia. Stan obecny wymaga od kierownictwa przed-
sięwzięcia odpowiednich kroków w celu lepszego zro-
zumienia wymagań klientów, zwłaszcza w dwóch wcze-
śniej wymienionych sektorach.

Analiza luki 5 (tabela 3)

W tabeli 3 przedstawiono wartości luki 5 (różnica
pomiędzy usługą oczekiwaną i otrzymaną) dla poszcze-
gólnych sektorów gospodarczych i pięciu obszarów
usługi. Powyższe dane obrazują, w jakim stopniu,
według mniemania klientów, konsultanci badanej or-
ganizacji spełnili ich oczekiwania świadcząc określo-
ne usługi. Średnia wartość luki 5 (kolumna 6) wynosi
-0,06, co oznacza, że świadczone usługi w niewielkim
tylko stopniu nie spełniły oczekiwań klientów. Wynik
ten wskazuje dobry poziom satysfakcji klientów
z usług dostarczonych przez badaną organizację. Moż-
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na podjąć jednak kroki w celu zbliżenia tego wskaźni-
ka do zera. Jedynie wskaźnik zadowolenia w sektorze
energetyki ma wartość dodatnią. Oznacza to, że do-
starczona usługa przerosła oczekiwania klientów.
Z pewnością jest to wynik dużego doświadczenia, ja-
kie posiada badana organizacja w tym obszarze. Śred-
nie wartości dla pozostałych sektorów (z wyjątkiem
logistyki) są tylko nieznacznie ujemne. Jest to jednak
tylko wynik średni uzyskany z ocen dla poszczegól-
nych obszarów cechujących się dużą zmiennością. Na
przykład klienci ze służby zdrowia (kolumna 5) oce-
nili bardzo wysoko stan urządzeń i materiałów (1,33)
i bardzo nisko zdolność do spełniania obietnic (-1,00)
oraz gotowość do udzielania pomocy (-0,70). Z kolei
inne przedsiębiorstwa (kolumna 8) widzą dużą lukę
w zakresie stanu urządzeń i materiałów (-0,73), a są
zadowolone ze zdolności do spełniania obietnic (0,60).
Duża zmienność wartości wskaźników w pozostałych
sektorach może wynikać między innymi z rozpoczy-
nania działalności konsultacyjnej w tych obszarach go-
spodarki i braku zadowalającej współpracy z klienta-
mi zwłaszcza w sektorze logistyki.

Wiedza i uprzejmość konsultantów jest obszarem
usługi o najwyższej wadze dla klienta. Średnia war-
tość luki 5 w tym obszarze usługi wynosi 0,13, co ozna-
cza, że poziom merytoryczny konsultantów nieznacz-
nie przewyższył oczekiwania klientów. Sytuacja taka
byłaby idealna, gdyby odnosiła się do każdego klien-
ta. Bardzo wysoki poziom wskaźnika w służbie zdro-
wia i średni w energetyce rekompensuje
słabsze wyniki osiągnięte w logistyce i poli-
grafii – stąd średnia wartość jest większa od
zera. Ujemne wartości luki 5 w dwóch gru-
pach klientów są sygnałem o niewystarcza-
jącej wiedzy i umiejętnościach interpersonal-
nych konsultantów odpowiedzialnych za te
obszary. Znacznie lepsze wyniki w obszarze
stanu urządzeń i materiałów są wynikiem
bardzo zróżnicowanych ocen w poszczegól-
nych sektorach gospodarczych od 1,33 dla
służby zdrowia do -0,73 dla innych przed-
siębiorstw. Warto jednak przypomnieć, że
waga tego obszaru jest najmniejsza wśród
wszystkich pozostałych. Być może doświad-
czenia uzyskane w już zakończonych projek-
tach poprawią merytoryczną wiedzę konsul-
tantów. Jeśli nie, należy podjąć odpowied-
nie działania (np. szkolenia, konferencje,

Stan urządzeń i materiałów

Wiedza i uprzejmość

Zdolność do spełniania
obietnic

Gotowość do udzielenia
pomocy

Możliwości zaspokajania
indywidualnych potrzeb

Średnia w sektorze

Tab. 3. Wartości liczbowe luki 5 w zależności od obszaru usługi i sektora gospodarki

Obszar usługi
Średnia

w obszarze Energetyka
Służba
zdrowia Logistyka Poligrafia Inne

1

2

3

4

5

0,26

0,13

-0,34

-0,26

-0,07

-0,06

-0,67

0,27

0,27

0,30

0,40

0,11

1,33

0,67

-1,00

-0,70

-0,53

-0,05

0,56

-0,44

-0,56

-0,67

-0,44

-0,31

0,83

-0,05

-1,00

0,25

-0,17

-0,03

-0,73

0,20

0,60

0,50

0,40

-0,01

zatrudnienie nowego pracownika, przesunięcia pra-
cowników między projektami) w celu poprawienia
wiedzy i uprzejmości konsultantów zajmujących się
logistyką i poligrafią.

Ogólna ocena jakości usług świadczonych przez
badaną organizację wypadła zadowalająco. Dzięki
wnikliwej analizie poszczególnych obszarów usługi
w sektorach gospodarczych można zidentyfikować ele-
menty usługi, z którymi firma ma największe proble-
my. Zdolność do wywiązywania się z obietnic jest ob-
szarem, który został najniżej oceniony. Zaleca się opra-
cowanie adekwatnych do wagi problemu działań, któ-
re zidentyfikują źródło problemu. Drugą piętą achil-
lesową badanej organizacji jest niedostateczna goto-
wość konsultantów do udzielania pomocy. Te niskie
średnie są konsekwencją dużego rozrzutu ocen w po-
szczególnych sektorach. Przyczyna niskiego poziomu
satysfakcji w tym obszarze jest wielowymiarowa i jej
usunięcie wymaga przeprowadzenia odpowiedniej
analizy i działań naprawczych.

Na rysunku porównano średnie wartości luki 1
z luką 5 dla obszarów usługi i dla sektorów gospodar-
ki. Warto zauważyć, że ćwiartka ++ na obu wykre-
sach jest pusta. Ta część wykresu jest przeznaczona
dla usług lepszych niż oczekuje tego klient. Najtrud-
niejsza jest sytuacja tam, gdzie wartości liczbowe obu
luk są ujemne. Działania kierownictwa muszą prowa-
dzić do zmiany pozycji na wykresie w celu osiągnięcia
(+,-) lub (-,+). Dotyczy to punktów 4 i 5 oraz L i SZ.

Rys. Średnie wartości luki 1 i 5 dla obszarów usługi i dla
sektorów. Symbole oznaczają: E – energetyka, SZ – służ-
ba zdrowia, L – logistyka, P – poligrafia, I – inne, 1–5 ob-
szary usługi jak w tabeli 2. ,
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Źródło: opracowanie własne.

Tab. 4. Cele i mierniki procesu „Analiza satysfakcji klienta”

Lp. Opis celu Miernik Wartość oczekiwana
(roczna)

Sposób
mierzenia

1

2

Zwiększenie
wartości luki 1
w stosunku do
ostatniego
badania

Zwiększenie
wartości luki 5
w stosunku do
ostatniego
badania

Wskaźnik
poprawy
wartości luki 1
i luki 5:
Wartość luki
z bieżącego
okresu >
Wartość luki
z poprzedniego
okresu

Średnia wartość > -0,10
2. Wiedza i uprzejmość > -0,25

5. Możliwość zaspokajania indywidualnych
i specyficznych potrzeb > -0,25

Pozostałe obszary nie mogą być gorsze niż w poprzednim
okresie

Średnia wartość > -0,05
3. Zdolność do wywiązania się z obietnic > -0,25

4. Gotowość konsultantów do udzielenia pomocy > -0,15
5. Możliwość zaspokajania indywidualnych

i specyficznych potrzeb > -0,05
Pozostałe obszary nie mogą być gorsze niż w poprzednim

okresie

Ankiety badają-
ce oczekiwania
i satysfakcję
klientów są
przedstawiane
klientom na
bieżąco.
Analizę wyni-
ków wykonuje
raz do roku
pełnomocnik ds.
jakości

Podsumowanie

rzyjęta metodologia została opracowana na
podstawie założeń SERVQUAL. Zmniejsze-
nie liczby pytań pozwoliło na dobrą współpra-

cę zarówno z pracownikami, jak i klientami. Dowo-
dem na to jest 100-proc. zwrotność arkuszy badaw-
czych. Podział na obszary usługi pozwolił dokładnie
ukazać, z którymi składowymi częściami usługi bada-
na organizacja ma największe problemy (zdolność do
wywiązywania się z obietnic, gotowość konsultantów
do udzielania pomocy). Dzięki bardzo szczegółowej
analizie wyników można zaproponować w większości
przypadków działania doskonalące, lub przynajmniej
zdać sobie sprawę z istniejącego problemu.

Dodatkowy podział na grupy klientów pozwolił na
zidentyfikowanie zagrożeń w strukturach firmy. Dzię-
ki temu można przedsięwziąć odpowiednie działania
doskonalące dotyczące konsultantów oraz funkcjono-
wania organizacji.

Przedstawienie poziomu jakości świadczonych
usług jako wartości liczbowych ma ogromne znacze-
nie w aspekcie doskonalenia Systemu Zarządzania
Jakością, gdyż spełnia jeden z podstawowych warun-
ków – mierzalności. Zastosowanie modelu luk po-
zwala na wyznaczenie konkretnych celów dla dosko-
nalenia jednego z najważniejszych mierników Syste-
mu Zarządzania Jakością, jakim jest satysfakcja klien-
ta. W tabeli 4 przedstawiono przykładowy sposób wy-
korzystania sparametryzowania jakości usług do do-
skonalenia Systemu Zarządzania Jakością w badanym
przedsiębiorstwie.

Niniejszy artykuł dowiódł, że badanie satysfakcji
klienta oparte na metodzie SERVQUAL jest przydat-
nym narzędziem do doskonalenia Systemu Zarządza-
nia Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2004. Przed-
stawiono konkretne propozycje działań doskonalących
na podstawie wyliczonych luk, a w tabeli 4 wyznaczo-
no konkretne cele dotyczące doskonalenia jakości
świadczonej usługi, rozumianej jako stopień zadowo-
lenia klienta. Ostatnim dowodem przemawiającym za
skutecznością przeprowadzonego badania jest zaak-
ceptowanie metodologii oraz wyników na audycie kon-
trolnym przeprowadzonym we wrześniu 2002 roku
w badanej organizacji.

Aneks
Treść pytań w ankiecie nr 3. Ocena na skali od 1 (zdecy-

dowanie „nie”) do 7 (zdecydowanie „tak”).
1. Czy sprzęt multimedialny charakteryzuje się niską za-

wodnością?
2. Czy używany sprzęt zapewnia wysoką jakość prezenta-

cji, szkoleń i pracy?
3. Czy materiały szkoleniowe są estetyczne i ciekawe?
4. Czy konsultanci prezentują odpowiedni poziom meryto-

ryczny?
5. Czy konsultanci odznaczają się dobrą prezencją?
6. Czy konsultanci są wobec Państwa uprzejmi?
7. Czy spotkania odbywają się zgodnie z ustaleniami?
8. Czy konsultant dotrzymuje terminów zawartych w umo-

wie?
9. Czy konsultant realizuje zakres prac zgodnie z warun-

kami umowy?
10. Czy konsultant zawsze stara się pomagać w rozwiązy-

waniu napotkanych trudności?
11. Czy działania proponowane przez konsultanta są sku-

teczne?
12. Czy czas przebywania konsultanta w Państwa organi-

zacji jest wystarczający?
13. Czy szkolenia są dostosowane do specyfiki Państwa or-

ganizacji?
14. Czy konsultanci zawsze uwzględniają Państwa sugestie

i wskazówki podczas realizacji projektu?
Prof. dr hab. Romuald I. Zalewski

Wydział Towaroznawstwa
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

mgr Michał Borucki
konsultant w firmie doradczej
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Pojęcie korytarzy transportowych jest aktualnie
ściśle związane z ideą tworzenia spójnej europejskiej
sieci transportowej, w którą wpisano, według ustaleń
Paneuropejskich Konferencji Transportowych (Kre-
ta w 1994 oraz Helsinki w 1997 roku), dziesięć tzw.
paneuropejskich korytarzy transportowych (rys. 1)1).

W ujęciu transportowym, pod pojęciem korytarza
rozumie się na ogół ciąg komunikacyjny o międzyna-
rodowym znaczeniu, wzdłuż którego przebiegają co
najmniej dwie różne drogi transportowe o odpowied-
nich parametrach technicznych, z rozmieszczonymi
na nich węzłami transportowymi2). Korytarze tworzą
zatem wiązki komunikacyjne substytucyjnych i kom-
plementarnych rozwiązań transportowych.

Od momentu powstania koncepcji paneuropejskich
korytarzy transportowych, przedsięwzięcia związane
z ich rozwojem należą do najważniejszych inwestycji
infrastrukturalnych w Europie do 2020 roku3).

Realizacja inwestycji w sposób istotny wpłynie nie
tylko na sam system transportowy, ale również na jego
otoczenie, jakie stanowią systemy: ekonomiczny, spo-
łeczny i ekologiczny regionów, przez które przebiega
dany korytarz. W literaturze podejmuje się szeroką
dyskusję na temat możliwych następstw tych oddzia-
ływań, zwanych tu efektami lub konsekwencjami.
Pierwszoplanową kwestią jest ich identyfikacja. Do
chwili obecnej przeprowadzono wiele badań w zakre-
sie ich ewidencji i nadal toczą się na ten temat debaty

w gronie naukowców. Nie ma wątpli-
wości, że konsekwencje zmian w sys-
temie transportowym stanowią pe-
wien układ przyczynowo-skutkowy.
Uogólnione przybliżenie owego ukła-
du przedstawiono na rys. 2.

Rozwój infrastruktury transportu
prowadzi do zmian kosztu i/lub cza-
su przewozu poprzez umożliwienie
wzrostu prędkości i/lub skrócenie
odległości przewozu. Zaoszczędzony
czas może być przeznaczony przez
indywidualnych użytkowników na
inne cele (praca, rodzina, hobby itp.),
natomiast przez użytkowników gru-
powych (firmy, instytucje, organiza-
cje itp.) na działalność związaną bez-
pośrednio z ich misją. Zmiany kosz-
tu i czasu przewozu powodują prze-
sunięcia międzygałęziowe popy-
tu na przewozy (wzrost popytu na
infrastrukturę doinwestowywanej
gałęzi i zmiany popytu w innych ga-
łęziach) a także, w powiązaniu ze
zmianami wzorca przemieszczania
się (wybory gałęzi transportu i trasy
przewozu), wpływają na produkcyj-
ność firm zlokalizowanych w obrę-
bie strefy korytarzowej. Manifestuje
się to w zmianach wartości dodanej,
które w konsekwencji prowadzą do
wzrostu wyników ekonomicznych na
obszarach objętych inwestycjami in-
frastrukturalnymi4).

Efekty rozwoju
międzynarodowych korytarzy
transportowych

Małgorzata Łatuszyńska

Rys. 1. Przebieg paneuropejskich korytarzy transportowych
Źródło: „The Quarterly Magazine of the Regional Environmental Center for
Central and Eastern Europe”, Vol. 10 No. 3 – October 2001. ,
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Zmiany kosztu i czasu przewozu wywołują zmia-
ny dostępności komunikacyjnej. Obszar koryta-
rza staje się atrakcyjnym i konkurencyjnym miejscem
pracy i lokalizacji firm, w związku z czym następują
zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym zarów-
no firm, jak i gospodarstw domowych, co w rezultacie
prowadzi do zmiany w poziomie zatrudnienia w ana-
lizowanej strefie. Zmiana ta jednakże, ze względu na
zmniejszenie zatrudnienia w innych regionach, ma
charakter redystrybucyjny.

Przesunięcia międzygałęziowe popytu na przewo-
zy oraz zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym, spo-
wodowane modernizacją lub budową infrastruktury
transportu, powodują określone efekty zewnętrzne
(m.in. zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, ha-
łas, wpływ na bezpieczeństwo użytkowników trans-
portu). Przykładowo, inwestycje w infrastrukturę
transportu samochodowego czynią tego rodzaju prze-
wozy atrakcyjniejszymi dla użytkowników i w konse-
kwencji popyt na przewozy drogowe wzrasta. Powstała
sytuacja nie jest korzystna z punktu widzenia ochro-
ny środowiska, następuje bowiem zwiększenie emisji
zanieczyszczeń powietrza. Z drugiej jednak strony
mogą być wywołane również pozytywne efekty, wyni-
kające ze zmian w wyborze trasy przewozu powodują-
cych redukcję ruchu w obrębie obszarów zabudowa-
nych. Ponadto polepszenie jakości dróg przyczynia
się do spadku zużycia materiałów energetycznych,
a także wzrostu bezpieczeństwa użytkowników trans-
portu.

Układ przewidywanych efektów jest podstawą do
oceny planowanych przedsięwzięć w zakresie

inwestycji infrastrukturalnych. Sposobom pomia-
ru efektów oraz trudnościom z tym związanym po-
święcono wiele miejsca w literaturze5). Nowe warian-
ty przedsięwzięć prowadzą do powstania innego sza-
cunkowo układu efektów, który z kolei znów wpływa,
na zasadzie sprzężenia zwrotnego, na ewentualną ko-
rektę planowanych przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę powiązania systemu transpor-
towego z systemami ekonomicznym, społecznym
i ekologicznym, zidentyfikowane konsekwencje rozwo-
ju infrastruktury transportu można zakwalifikować
do jednej z poniższych kategorii6):
� efekty ekonomiczne, a wśród nich: skrócenie
czasu przewozu, zmniejszenie kosztu przewozu, prze-
sunięcia międzygałęziowe popytu, a ponadto: koszty
budowy, utrzymania, eksploatacji i remontów infra-
struktury; koszty eksploatacji środków transportu
oraz przychody z opłat za korzystanie z infrastruktu-
ry;
� efekty społeczno-ekonomiczne, a wśród nich:
wzrost aktywności ekonomicznej spowodowany wzro-
stem dostępności komunikacyjnej, redystrybucja za-
trudnienia i dochodu między regionami i grupami spo-
łeczno-ekonomicznymi, zmiany w wynikach ekono-
micznych;
� efekty w zakresie środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa, a wśród nich: wpływ na zanie-
czyszczenie powietrza, gleby i wody, hałas, wibracje,
wpływ na bezpieczeństwo ruchu, a ponadto wpływ
na zabytki oraz na florę i faunę.

Oprócz przedstawionego ujęcia istnieje wiele in-
nych przekrojów klasyfikacyjnych. Podczas badań

Rys. 2. Zależności pomiędzy efektami rozwoju infrastruktury transportu
Źródło: opracowanie własne.
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przeprowadzonych w ramach holenderskiego progra-
mu rządowego OEEI7) zidentyfikowano pięć kryteriów
podziału. Są to8): � zasięg przestrzenny oddziaływa-
nia efektów (krajowy, międzynarodowy) � możliwość
wyceny w warunkach rynkowych (wymierne, niewy-
mierne) � sposób wywoływania zmian w dobrobycie
społecznym (poprzez wzrost efektywności systemu
transportowego lub poprzez redystrybucję istniejące-
go poziomu dobrobytu) � uczestnicy systemu trans-
portowego, których dotyczą efekty (właściciel infra-
struktury, operator, użytkownik, pozostali) � zależ-
ność pomiędzy inwestycją infrastrukturalną a efek-
tem (efekty wynikające bezpośrednio z realizacji in-
westycji oraz efekty pośrednie, które są konsekwencją
transakcji pomiędzy uczestnikami systemu transpor-
towego).

Zastosowanie wymienionych wyżej pięciu kryte-
riów klasyfikacyjnych prowadzi do wyodrębnienia 10
kategorii efektów zestawionych w tabeli. Znaki + i –
wskazują na przewidywany wpływ (korzyść lub koszt)
danej kategorii efektów. Znaki w nawiasach wskazują
na redystrybucyjny charakter efektów.

Kategoria pierwsza to koszty i korzyści pojawiają-
ce się po stronie właściciela infrastruktury i operato-
ra (np. opłaty za użytkowanie infrastruktury). Na ryn-
ku konkurencyjnym spadek kosztów transportu wy-
nikający z realizacji projektu inwestycyjnego stanowi
w całości korzyść użytkownika (jako konsekwencja
poprawy efektywności systemu transportowego). Na
rynku monopolistycznym natomiast właściciel/opera-
tor infrastruktury może przejąć część korzyści. Jeśli
spadek kosztów prowadzi do korzyści społecznych,
pojawia się dochód netto dla właściciela/operatora
(pierwszy +). Przejęcie części korzyści społecznych jest
jednak tylko efektem redystrybucyjnym, stąd drugi
+ jest w nawiasach9).

Kategoria druga to bezpośrednie efekty wymier-
ne, które w przypadku pełnej konkurencji pojawiają
się po stronie użytkownika, głównie w postaci obniże-
nia czasu i kosztu przewozu. Tego typu efekty są za-
zwyczaj najważniejszą przyczyną zmian w poziomie
dobrobytu wygenerowanych przez realizację inwesty-
cji.

Trzecia kategoria efektów jest odpowiednikiem kon-
sekwencji reprezentowanych przez drugi plus w ko-
mórce efektów typu 1. Reprezentuje przechwycone
przez właściciela/operatora korzyści typu 2., wynikają-
ce ze zmian efektywności systemu transportowego.

Kolejna, czwarta kategoria, odnosi się do efektów
niepieniężnych, występujących po stronie użytkowni-

ka, przykładowo zmniejszenie czasu przewozu wyni-
kające ze skrócenia drogi pomiędzy dwoma węzłami
w sieci transportowej, jednakże w przypadku braku
opłat za korzystanie z infrastruktury.

Do piątej kategorii zalicza się efekty wynikające
z relacji typu „użytkownik-użytkownik” oraz „użyt-
kownik-nieużytkownik”. Może to być między innymi
zmniejszenie kongestii poprzez wzrost przepustowo-
ści wynikający z inwestycji w infrastrukturę alterna-
tywnej gałęzi transportu (znak +) oraz wszelkie ze-
wnętrzne koszty środowiskowe, takie jak hałas czy
emisja szkodliwych substancji (znak –).

Kategoria szósta obejmuje wszystkie efekty kate-
gorii 2–5 w odniesieniu do skali międzynarodowej.
Efekty tego typu powinny być brane pod uwagę w przy-
padku wielkich inwestycji infrastrukturalnych doty-
czących terytorialnie co najmniej dwóch państw.

W kategorii siódmej znajdują się wszystkie, dające
się wycenić w warunkach rynkowych, efekty pośred-
nie, które powodują zmiany w poziomie dobrobytu.
Zaliczyć do nich można między innymi: wzmocnienie
lub osłabienie siły rynku monopolistycznego, wzrost
lub spadek bezrobocia strukturalnego, zmiany w po-
datkach, wzrost wydajności produkcyjnej i handlowej
na skutek ekonomii skali lub synergii. Wśród tego typu
efektów znajdzie się również wzrost atrakcyjności
obszaru objętego projektem inwestycyjnym dla loka-
lizacji działalności gospodarczej, chociaż w ponadre-
gionalnej skali jest to tylko przesunięcie aktywności
i jako takie stanowi efekt redystrybucyjny.

Kategoria ósma to wszystkie dające się wycenić
efekty pośrednie, które nie powodują zmian poziomu
dobrobytu na skutek przeobrażeń rynkowych (w prze-
ciwieństwie do poprzedniej grupy efektów). Wpływają
natomiast na redystrybucję dobrobytu na obszarze
objętym projektem infrastrukturalnym poprzez zmia-
ny w układach działalności gospodarczej (stąd +,–
w nawiasach). Ponadto w przypadku wielkich inwe-
stycji infrastrukturalnych efekty redystrybucyjne
mogą również wynikać z międzynarodowego ruchu
przewozowego (drugi +).

W dziewiątej kategorii konsekwencji znajdą się
efekty zewnętrzne (głównie dotyczące środowiska na-
turalnego) związane ściśle z efektami kategorii 7. i 8.,
tzn. generowaniem i redystrybucją aktywności gospo-
darczej na obszarze objętym projektem infrastruktu-
ralnym. Mogą to być zarówno koszty, jak i korzyści.

Kategoria dziesiąta, podobnie jak szósta, obej-
muje wcześniej rozważane grupy efektów od 7. do 8.,
o ile występują w skali międzynarodowej. Jeśli wystę-

Tab. Ogólna klasyfikacja efektów rozwoju infrastruktury transportu wg OEEI

Źródło: M. GOMMERS, M. van SCHIJNDEL: Practices in the Evaluation of Infrastructure Investments and New Challenges.
Paper prepared for „TRANS-TALK – Improving Evaluation Practices in Transport: Towards a Better Integration of Techni-
cal and Political Perspectives”, Bruksela, 30 maja–1 czerwca 2001, s. 6.
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pują, to stanowią odpowiednik efektów identyfikowa-
nych drugim znakiem + w kategorii 8.

Zaprezentowane kryteria klasyfikacyjne nie biorą
pod uwagę czasowego wymiaru efektów inwestycji
w infrastrukturę transportu, a przecież pojawiają się
one w różnych fazach cyklu przedsięwzięć infrastruk-
turalnych, a tym samym w różnych punktach czasu.
Niektóre z nich mają charakter tymczasowy (dotyczą
tylko fazy realizacyjnej), a inne charakter stały (trwają
tak długo jak długo użytkowana jest infrastruktura)
i w sposób długoterminowy wpływają na system trans-
portowy i powiązane z nim systemy10).

Tempo stałych zmian systemowych, wynikających
z realizacji inwestycji infrastrukturalnych, jest róż-
ne11). Zmiany, które pojawiają się niemal natychmiast
po rozpoczęciu użytkowania nowej lub zmodernizo-
wanej infrastruktury w wielogałęziowych korytarzach
transportowych, manifestują się głównie w przesunię-
ciach międzygałęziowych popytu na przewozy, których
skutkiem jest inny niż dotychczas rozkład przewozów
w sieci transportowej. Zmiany dotyczą również pozio-
mu hałasu, emisji zanieczyszczających powietrze
i bezpieczeństwa ruchu. Opisane efekty pojawiają się
bardzo szybko, ale występują tak długo, jak trwa użyt-
kowanie infrastruktury.

Do konsekwencji pojawiających się szybko można
zaliczyć zmiany w zatrudnieniu i wielkości populacji
na obszarach objętych inwestycjami. Firmy i gospo-
darstwa domowe w dłuższym okresie reagują na zmia-
ny w systemie transportowym nie tylko w formie zmia-
ny sposobu transportowania, ale także poprzez zmia-
ny w lokalizacji przestrzennej, które są odpowiedzią
na zmiany wzorców dostępności komunikacyjnej.

Wolne zmiany dotyczą głównie fizycznej lokaliza-
cji budynków mieszkalnych, usługowych i przemysło-
wych w obrębie doinwestowanych obszarów. Zmieniają

się całkowite wyniki ekonomiczne, a tym samym do-
brobyt społeczno-ekonomiczny. W zakresie środowi-
ska naturalnego mogą pojawić się efekty biozróżnico-
wania i zakwaszenia. Zmiany zachodzące bardzo wol-
no odnoszą się do dalszych fizycznych zmian we wzor-
cach zagospodarowania przestrzennego, ogólnego roz-
woju lokalnych obszarów objętych inwestycjami. Mają
również swój wkład w zmiany klimatu w skali global-
nej.

Rozważając czasowy wymiar efektów inwestycji
infrastrukturalnych, nie sposób pominąć problemu
ustalenia konkretnych granic czasowych. Zwykło się
przyjmować, że bardzo szybko pojawiające się konse-
kwencje podlegają analizie krótkoterminowej, szybko
– średniookresowej, natomiast wolno i bardzo wolno
– długookresowej. Niestety, jako że czas reakcji na
zmiany infrastrukturalne dla różnych uczestników
systemu transportowego jest odmienny, nie ma uni-
wersalnej definicji granic czasowych w kategoriach dni,
miesięcy lub lat12). Tak samo rozmyte jest tempo kon-
kretnych zmian, na przykład efekt relokacji firm i go-
spodarstw domowych i całkowite zmiany w wynikach
ekonomicznych stref objętych inwestycjami mogą mieć
miejsce jednocześnie, chociaż są analizowane jako od-
rębne procesy ekonomiczne.

Analizując efekty rozwoju międzynarodowych ko-
rytarzy transportowych, należy podkreślić szczególną
wagę ich wymiaru terytorialnego. Infrastruktura ko-
rytarzy transportowych, ze względu na jej zasięg prze-
strzenny, powoduje przeobrażenia systemowe w skali
od lokalnej, poprzez regionalną i krajową, do między-
narodowej i wreszcie globalnej. Niektóre konsekwen-
cje występują jednocześnie w kilku skalach. Szczegól-
nie trudno rozdzielić efekty o zasięgu lokalnym i re-
gionalnym. Na rysunku 3 przedstawiono podstawo-
we konsekwencje inwestycji w infrastrukturę trans-

Rys. 3. Czasowo-przestrzenny wymiar wpływu transportu
Źródło: opracowanie własne.
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portu w ujęciu czasowo-przestrzennym. Rysunek pre-
zentuje ponadto podział efektów na stałe i tymczaso-
we, związane z fazą realizacyjną inwestycji. Mimo że
efekty zakwalifikowane do stałych są przypisane do
określonego (lub raczej, ze względu na nieostrość gra-
nic czasowych – mniej więcej określonego) punktu cza-
su, występują one w trakcie całego okresu eksploata-
cji infrastruktury. Stopień szarości na rys. 3 odzwier-
ciedla tradycyjny pogląd na kwestię konsekwencji stra-
tegicznych, według którego analiza strategiczna do-
tyczy tylko efektów pojawiających się w długim okre-
sie i w skali globalnej.

Oprócz wymienionych konsekwencji wymienia się
w literaturze wiele innych, które nie są, ze względu
na ich specyfikę, przedmiotem analizy w niniejszej
pracy. Są to między innymi efekty związane ze sferą
estetyki (zmiany w wyglądzie otoczenia, oświetlenie,
sygnalizacja) i wpływem na jakość życia różnych grup
społecznych (np. niepełnosprawnych)13).

Inicjatywy w zakresie rozwoju międzynarodowych
korytarzy transportowych należą niewątpliwie do stra-
tegicznych. W tradycyjnym ujęciu analiza strategicz-
na dotyczy tylko efektów pojawiających się w długim
okresie i w skali globalnej. Jednak w analizie przed-
sięwzięć związanych z budową i modernizacją infra-
struktury o ponadnarodowym znaczeniu powinno się
traktować jako strategiczne wszystkie stałe efekty,
gdyż mają charakter długofalowy, wpływają istotnie
na wewnętrzną dynamikę badanego układu i w wielu
przypadkach posiadają właściwości kumulacyjne.

Zasadniczym celem analizy planów dotyczących
rozwoju infrastruktury transportu nie jest stwierdze-
nie, czy inwestycja daje korzyści ekonomiczne, ale czy
te korzyści są na tyle istotne, że uzasadniają ją. Kry-
teria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych są różne
i zależą głównie od zastosowanej metody. W praktyce
stosuje się różne metody w zależności od aspektu oce-
ny. Aspekty oceny wynikają z branych pod uwagę
w analizie efektów. Z rozważań nad naturą konse-
kwencji wywoływanych przez zmiany w systemie
transportowym wyłaniają się trzy główne aspekty oce-
ny: ekonomiczny (w tym finansowy), społeczno-eko-
nomiczny oraz ekologiczny. Powszechnie przyjmuje
się, że do analizy tych trzech kategorii efektów ko-
nieczne jest zastosowanie odmiennych podejść.

Dr Małgorzata Łatuszyńska
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński
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Wprowadzenie

ezultaty przeprowadzonych w ostatnich la-
tach badań empirycznych pozwalają przyjąć
założenie, że koncepcja pomiaru ekonomicz-

nej wartości dodanej EVA® jest już znana w środowi-
sku polskich menedżerów1). Wprawdzie dotychczas
żadne krajowe przedsiębiorstwo nie powiadomiło ofi-
cjalnie (np. w rocznym raporcie) o jej zaadaptowaniu
na potrzeby stosowanych systemów zarządzania, moż-
na jednak podejrzewać, że ten nowoczesny miernik
został przetestowany przynajmniej przez niektóre
spółki giełdowe, również w szerszym kontekście prób
implementacji do polskiej praktyki gospodarczej po-
dejścia określanego mianem zarządzania przez war-
tość VBM (Value Based Management).

Tymczasem, mimo prawie dwóch dekad weryfiko-
wania przydatności EVA w procesach zarządzania oraz
oceny dokonań spółek, pojawia się coraz więcej dyle-
matów związanych m.in. z niejednoznaczną rolą tego
miernika w określaniu rzeczywistej wartości kreowa-
nej dla akcjonariuszy. Celem niniejszego artykułu jest
znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytanie
o właściwą interpretację pojęcia „kreacja wartości dla
akcjonariuszy” i możliwość zmierzenia jej efektów za
pomocą EVA2). Dodatkowym celem opracowania jest
próba skłonienia „użytkowników” EVA (menedżerów,
analityków, inwestorów) do głębszej refleksji, a przede
wszystkim przyjęcia szerszej perspektywy w ocenie
koncepcji, która pozwoli uniknąć wdrożeniowych roz-
czarowań3).

Kreacja wartości

odniesieniu do każdej inwestycji, pod poję-
ciem „kreacja wartości” należy rozumieć ge-
nerowanie przez nią zysku ekonomicznego.

Inwestycja przynosi zysk ekonomiczny wtedy, gdy sto-
pa zwrotu z tej inwestycji jest większa od stopy zwro-
tu wymaganej przez inwestora angażującego w nią
kapitał. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu od-
zwierciedla koszt alternatywny, jaki on ponosi, decy-
dując się na zaangażowanie kapitału w konkretne
przedsięwzięcie. W rachunku EVA porównuje się
zwrot z inwestycji (ROIC w ujęciu względnym, NO-
PAT w ujęciu bezwzględnym) ze zwrotem, którego
wymagają inwestorzy (WACC w ujęciu względnym,
WACC×IC w ujęciu bezwzględnym)4). Dlatego też
można postawić tezę, że EVA – jako miernik zysku
ekonomicznego – mierzy też kreowaną wartość inwe-

stycji. Wykorzystując dostarczony przez inwestorów
kapitał (IC), przedsiębiorstwo generuje zysk (NO-
PAT). Jednak inwestorzy wymagają osiągnięcia z ka-
pitału określonego minimalnego zysku WACC×IC,
który odzwierciedla ich koszt alternatywny. Różnica
między tymi dwoma miernikami zysku – faktycznego
i wymaganego – to właśnie EVA:

EVAt = NOPATt – WACCt×ICt BEG

NOPATt – zysk operacyjny netto po opodatkowaniu
za rok t,
WACCt – średni ważony koszt kapitału w roku t,
ICt BEG – kapitał zainwestowany w aktywa spółki (war-
tość księgowa z bilansu otwarcia roku t).

Taka jest sugerowana przez twórców miernika in-
terpretacja jego wartości poznawczej5). Pojawia się jed-
nak istotna kwestia: ile wspólnego ma tak zdefinio-
wany miernik z tworzeniem wartości dla akcjonariu-
szy. Osiągany przez nich zwrot z zainwestowanego
kapitału konstytuują przecież zyski kapitałowe i dy-
widendy; to one są miarą realizowanych przez akcjo-
nariuszy finansowych korzyści, a nie zysk operacyjny
NOPAT (dla uproszczenia przyjęto jednoelementową
strukturę kapitału składającą się wyłącznie z kapita-
łu własnego). Ponadto, wymagając osiągnięcia z in-
westycji w spółkę przynajmniej pewnego minimalne-
go zwrotu, wymagania te odnoszą oni do rynkowej
wartości swych udziałów w spółce (MV), a nie do war-
tości księgowej (IC)6). Miernik wartości kreowanej dla
akcjonariuszy (osiąganego przez nich zysku ekono-
micznego) powinien zatem wyglądać następująco:

ARt = [(MVt END – MVt BEG) + Dt] – CCt×MVt BEG

ARt – wartość wykreowana dla akcjonariuszy w roku
t (inaczej roczny nadwyżkowy dochód akcjonariuszy,
stąd skrót AR – Abnormal Return),
MVt BEG, MVt END – rynkowa wartość spółki odpowied-
nio na początku i na końcu roku t,
Dt – dywidenda wypłacona akcjonariuszom spółki w ro-
ku t,
CCt – koszt kapitału (własnego) w roku t (Cost of Ca-
pital).

W tym samym roku spółka może mieć dodatnią
EVA i ujemny AR lub odwrotnie. Potwierdzają to dwa
zamieszczone poniżej przykłady.

Dobór spółek nie jest przypadkowy. Groclin to jed-
na z zaledwie kilku spółek giełdowych, które – we-
dług szacunków autorów – w ciągu ostatnich kilku lat

EVA a kreacja wartości
dla akcjonariuszy

Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar
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osiągały dodatnie EVA. Z kolei Cersanit należy do czo-
łówki spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych z punktu widzenia wysoko-
ści stopy zwrotu dla akcjonariuszy (przez kilka ostat-
nich lat była ona regularnie wyższa – zarówno od sto-
py zwrotu wymaganej przez akcjonariuszy spółki, jak
i od stopy zwrotu z indeksu branżowego i rynkowe-
go). Każda ze spółek jest liderem w świetle jednego
z kryteriów – Groclin według kryterium EVA, Cersa-
nit według kryterium AR. Jednak w obu przypadkach
wskazania tych dwu mierników nie pokrywają się
nawet co do znaku. Który z nich informuje zatem rze-
telnie i prawdziwie o wartości wykreowanej dla akcjo-
nariuszy i jeśli nie jest nim EVA, to jaką właściwie
ma on wartość poznawczą?

Trudno o zgodność wskazań obu kryteriów, skoro
każde z nich posługuje się zestawem zupełnie nie-
porównywalnych pojęć. W przypadku EVA obejmuje
on inwestycję rozumianą jako kapitał zainwestowa-
ny w aktywa przedsiębiorstwa, które są przedmio-
tem księgowej wyceny (IC), oraz rentowność tej inwe-
stycji mierzoną księgowym zyskiem, który przynosi
(NOPAT)7).

W przypadku AR mamy do czynienia z inwestycją
w udziały w spółce (w jej akcje), które tym razem są
przedmiotem rynkowej wyceny na giełdzie (MV), oraz
z rentownością tej inwestycji, opisywaną przez sumę
zysków kapitałowych i dywidendy (∆MVA i D).

Z racji swoich konstrukcji EVA i AR nie mogą więc
prowadzić do otrzymania tego samego wyniku, przy
czym wartość wykreowaną dla akcjonariuszy w ciągu
roku (sensu stricto) na pewno mierzy AR. Jedynym
parametrem, który łączy oba mierniki, jest wymaga-
na stopa zwrotu z kapitału, przy czym w obu przypad-
kach chodzi o inny kapitał: w EVA jest nim (wycenio-
ny księgowo) kapitał zainwestowany w aktywa spół-
ki, w AR jest to z kolei (wyceniony na giełdzie) kapitał
zainwestowany w jej akcje.

Mechanizm transmisji wartości

anim zostanie udzielona odpowiedź na pyta-
nie, co mierzy EVA, niezbędne jest przedsta-
wienie związku między dwoma miernikami

– EVA i AR. Relację, w jakiej pozostają one ze sobą,
prezentuje następująca formuła8):

Zakłada się, że t to kończący się, podlegający oce-
nie rok. Pierwszy ze składników sumy z prawej stro-
ny równania opisuje różnicę między faktyczną EVA
przedsiębiorstwa za rok t a EVA oczekiwaną przez
rynek na początku roku t (Et BEG oznacza właśnie ocze-
kiwania z początku roku t, podczas gdy Et END dotyczy
oczekiwań z końca tego samego roku). Z kolei drugi
element równania to suma zdyskontowanych na ko-
niec roku t, ustalonych dla każdego przyszłego roku,
różnic między EVA oczekiwanymi na końcu roku t
i EVA oczekiwanymi na początku roku t. Ponieważ
suma oczekiwanych w przyszłości EVA – zdyskonto-
wanych stopą kosztu kapitału – jest równoważna obec-
nej MVA, powyższe równanie można sprowadzić do
postaci:

ARt = [EVAt – Et BEG(EVAt)] +
+ [MVAt END – Et BEG(MVAt END)]

Z dokonanego przekształcenia wynika, że drugi
element z prawej strony równania opisuje różnicę
między MVA spółki zmierzoną na koniec roku t a MVA
oczekiwaną przez rynek na początku roku t. Z poczy-
nionych przez autorów niniejszego artykułu ustaleń
wynika więc, że tak naprawdę kreacja wartości dla
akcjonariuszy polega na pokonywaniu pułapu oczeki-
wań inwestorów odnośnie do operacyjnych wyników
przedsiębiorstwa. Do wykreowania wartości dla ak-
cjonariuszy może nie wystarczyć dodatnia EVA. Jeże-
li rynek oczekiwał wyższej EVA niż faktycznie osią-
gnięta, wartość dla akcjonariuszy nie zostanie wykre-
owana.

Nierówna rywalizacja

edną z najważniejszych prawidłowości zapre-
zentowanego tu mechanizmu transmisji war-
tości jest możliwość notowania kreacji war-

tości dla akcjonariuszy nawet w sytuacji, gdy EVA
spółki są ujemne i z roku na rok maleją. Spółka o do-
datniej EVA może jednocześnie nie odnotować kre-
acji wartości dla swych akcjonariuszy, podczas gdy
w tym samym roku inna spółka o ujemnej EVA może
tę wartość kreować. Jak słusznie zauważa J.A. Kni-
ght, „obecny poziom rentowności przedsiębiorstwa
(a EVA też go odzwierciedla – przyp. aut.) nie ma nic
wspólnego z kreacją wartości (dla akcjonariuszy –
przyp. aut.). [...] Fakt, że spółka jest wysoce rentow-
na, nie gwarantuje kreacji wartości dla inwestorów”9).
Podobnie rzecz ujmuje E. Olsen pisząc, że inwesto-
rów „mniej interesuje to, czy stopa zwrotu z posiada-

Rys. Relacje między EVA i AR – przykłady z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
Źródło: opracowanie własne.

,
ARt = [EVAt – Et BEG(EVAt)] +

+                                                      
Et END(EVAm) – Et BEG(EVAm)

(1 + CC)t

m=
ΣΣΣΣΣ

m=t+1

8
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nych przez spółkę aktywów (ROIC – przyp. aut.) jest
wyższa od stopy kosztu kapitału (co oznacza dodatnią
EVA – przyp. aut.), aniżeli zdolność spółki do zwięk-
szania tej stopy zwrotu ponad obecny lub oczekiwany
poziom”10). J.A. Knight stwierdza wręcz, że w tym sen-
sie mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju handica-
pu – wyrównywaniem szans silniejszych i słabszych
przedsiębiorstw11). W podobnym tonie wypowiadają się
konsultanci z firmy L.E.K. stwierdzając, że „konku-
rowanie o kreację wartości dla akcjonariuszy jest nie-
równą rywalizacją”, w pewnym sensie „dyskryminu-
jącą” najlepszych graczy: spółki o najwyższych na gieł-
dzie kursach, jak Microsoft, GE czy Coke, przekonują
się, że w kolejnych latach będą musiały podnieść swo-
je notowania jeszcze wyżej po to, by zaspokoić ocze-
kiwania inwestorów12). Z roku na rok kreacja warto-
ści dla akcjonariuszy staje się więc coraz trudniejsza.

Konkluzje: co mierzy EVA?

ierwszy wniosek, jaki płynie z dotychczaso-
wych rozważań, jest następujący: kreacja
wartości dla akcjonariuszy – w ścisłym zna-

czeniu tego terminu – polega na osiąganiu przez spół-
ki stóp zwrotu z ich kapitału (IC) wyższych od stóp
zwrotu, jakich oczekuje od nich rynek. Nie polega
natomiast na osiąganiu przez nie stóp zwrotu z ich
kapitału wyższych od stóp jego kosztu. Jak słusznie
zauważa A. Rappaport, „jeśli tylko przewaga konku-
rencyjna dobrze zarządzanej spółki (jej zdolność do
inwestowania powyżej kosztu kapitału, czyli do osią-
gania dodatniej EVA – przyp. aut.) jest już w pełni
uwzględniona w rynkowej cenie jej akcji, wówczas in-
westorzy na giełdzie nie powinni oczekiwać z akcji tej
spółki zwrotu większego niż normalny (równego kosz-
towi kapitału własnego – przyp. aut.)”13). W tym sen-
sie rację ma P. Fernandez pisząc, że miernikom ta-
kim, jak EVA próbuje się nadać rolę (mierzenie war-
tości kreowanej dla akcjonariuszy), której nie mogą
spełniać: ta zawsze zależy bowiem od oczekiwań ryn-
ku14). Chcąc kreować wartość dla akcjonariuszy, me-
nedżerowie muszą zrozumieć wagę rynkowych ocze-
kiwań odnośnie do przyszłych operacyjnych wyników
kierowanych przez nich spółek i nauczyć się oczeki-
wania te właściwie odczytywać.

Natomiast pojęcie kreacji wartości w sensie, w ja-
kim używa go G.B. Stewart – „główny architekt” EVA
– oznacza osiąganie nadwyżki rynkowej wartości spół-
ki (MV) nad jej wartością księgową (IC), co mierzy
MVA. Dzisiejsza MVA spółki to z kolei suma – zdys-
kontowanych stopą kosztu jej kapitału – przyszłych,
oczekiwanych przez rynek, rocznych EVA. Jeśli więc
zarząd spółki chce, aby była ona wyceniana na gieł-
dzie z premią w stosunku do jej wartości księgowej
(MVA > 0) – co oznacza właśnie kreację wartości
w sensie nadawanym temu pojęciu przez G.B. Stewar-
ta – musi on zapewniać z kapitału zainwestowanego
w aktywa spółki (IC) zwrot wyższy od kosztu tego ka-
pitału (tylko wtedy EVA > 0).

Dr Andrzej Cwynar
Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
dr Wiktor Cwynar

Katedra Finansów Wyższej Szkoły Biznesu
– National-Louis University w Nowym Sączu

PRZYPISY
1) Z przeprowadzonego przez autorów niniejszego artykułu

na przełomie 2000 i 2001 roku badania pilotażowego (an-
kiety) wynika, że cztery spółki giełdowe wdrożyły lub
wdrażają zarządzanie na zasadach VBM. Z kolei organi-
zatorzy polskiej edycji badania „Measures that Matter”
podają, że ponad jedna czwarta z uczestniczących w nim
152 największych polskich przedsiębiorstw poinformowa-
ła o wdrożeniu koncepcji EVA. Zob. E.R. STANOCH, Pre-
zentacja wyników polskiej edycji badania „Measures that
Matter”, konferencja „Decisions that Matter. Ukryte źró-
dła wzrostu wartości firmy”, Cap Gemini Ernst &Young
– FRRwP, Warszawa, 6 listopada 2001 r. W tym wypad-
ku uzyskane wyniki są prawdopodobnie zawyżone, co su-
gerują sami autorzy badania, stwierdzając: „ (...) optymi-
styczne wyniki badania pozwalają na postawienie hipo-
tezy, że rozumienie przedstawionych rozwiązań i zara-
zem zakres ich wdrożeń nie jest kompletny”. Potwierdze-
niem tego może być fakt, że wdrożenie VBM (pojęcie szer-
sze od EVA) zadeklarowało mniej przedsiębiorstw niż
wdrożenie EVA. EVA® jest zastrzeżonym znakiem han-
dlowym nowojorskiej firmy konsultingowej Stern Stewart
& Co.

2) W ten sposób autorzy nawiązują do niektórych wątków
poprzedniego artykułu. Zob. A. CWYNAR, W. CWYNAR,
Menedżerskie akcje i opcje zakupu akcji a wartość dla ak-
cjonariuszy, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 6, s. 34–38.

3) Najważniejsze dylematy związane ze stosowaniem EVA
w praktyce zostały omówione w: A. CWYNAR, W. CWY-
NAR, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncep-
cje-systemy-narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowo-
ści w Polsce, Warszawa 2002.

4) NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – zysk opera-
cyjny netto po opodatkowaniu, IC (Invested Capital) –
kapitał zainwestowany w aktywa przedsiębiorstwa, ROIC
(Return On Invested Capital) – stopa zwrotu z kapitału
zainwestowanego w aktywa przedsiębiorstwa, WACC
(Weighted Average Cost of Capital) – średni ważony koszt
kapitału przedsiębiorstwa.

5) Na przykład w jednym ze swoich ostatnich artykułów G.B.
Stewart pisze, że „faktyczny NOPAT, który przewyższa
jego wymaganą wysokość, kreuje wartość, ponieważ za-
pewnia akcjonariuszom wyższy zwrot od tego, który mo-
gliby oni osiągnąć gdzie indziej”. Zob. G.B. STEWART,
III, Accounting is Broken. Here’s How to Fix It. A Radi-
cal Manifesto, „EVAluation” 2002, t. 5, nr 1, s. 8.

6) MV (Market Value) – rynkowa wartość (spółki).
7) Sugerowane przez twórców miernika korekty nie mają

wpływu na prezentowaną argumentację.
8) Wyprowadzenie tej zależności prezentują J.D. MARTIN,

W. PETTY, S.P. RICH, An Analysis of EVA® and Other
Measures of Firm Performance Based on Residual In-
come, www.ssrn.com

9) J.A. KNIGHT, Value Based Management. Developing
a Systematic Approach to Creating Shareholder Value,
McGraw-Hill 1998, s. 39.

10) E. OLSEN, VBM Strategies an Investor Can Love,
„Journal of Business Strategy” 2002, November/Decem-
ber, s. 16.

11) J.A. KNIGHT, Value Based Management. Developing
a Systematic Approach to Creating Shareholder Value,
McGraw-Hill 1998, s. 39.

12) C. KENNEY, Market Signals Analysis: A Vital Tool for
Managing Market Expectations (s. 2 i 7), www.lek.com.

13) A. RAPPAPORT, Creating Shareholder Value. A Guide
for Managers and Investors, The Free Press, 1998, s. 104.

14) P. FERNANDEZ, Valuation Methods and Shareholder
Value Creation, Academic Press 2002, s. 305.
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Kryteria kreowania
wyższej jakości
w przedsiębiorstwie

Marcin Żemigała

Rys. Model EFQM
Źródło: Kompleksowa jakość opiera się na wszechstronnym myśleniu, „Zarządzania na Świecie” 1998, nr 11, s. 38.

Każde przedsiębiorstwo, które chce dalej istnieć
i odnosić sukcesy w burzliwie zmieniającym się oto-
czeniu, musi skoncentrować swe działania na ciągłym
doskonaleniu systemu zarządzania. Firmy patrzące
w przyszłość muszą zaprzestać produkcji ilościowej,
a skoncentrować się na produkcji jakościowej. Jest ona
co prawda trudna do opanowania, lecz daje szanse
konkurowania na rynku, rozwijania swojego poten-
cjału i łagodzi nieunikniony konflikt Produkcja – Czło-
wiek – Przyroda. Przedsiębiorstwa w swych działa-
niach strategicznych muszą skupić swoje siły na osią-
gnięciu tzw. totalnej jakości1). Oznacza ona koncepcję
zarządzania TQM (Total Quality Management), któ-
ra traktuje jakość w bardzo szerokim ujęciu. Jakość
obejmuje poza produktem także procesy jego wytwa-
rzania, jakość pracy i jej warunki, jakość wewnętrz-
nych stosunków oraz jakość stosunków ze światem
zewnętrznym (etyka działania, odpowiedzialność spo-
łeczna).

Zarządzanie jakością skupia się nie tylko na do-
skonaleniu maszyn i urządzeń, poprawie jakości wy-
korzystywanych materiałów i surowców, ulepszeniu
metod i technik pracy, kwalifikacji pracowników i mo-
tywacji do pracy. Aby uzyskać wysoki poziom jakości,
koniecznym warunkiem staje się zaangażowanie

w proces zarządzania jakością każdego pracownika, od-
powiednio do zajmowanego przez niego stanowiska
i zakresu odpowiedzialności.

Każde przedsiębiorstwo powinno poszukiwać wła-
snej ścieżki do totalnej jakości. Obecnie, w przeded-
niu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, naj-
odpowiedniejszym wzorcem w owych poszukiwaniach
wydaje się być model Europejskiej Fundacji na Rzecz
Zarządzania Jakością (European Foundation for Qu-
ality Management – EFQM). Model ten w dużej czę-
ści pokrywa się z modelem oceny PNJ (Polskiej Na-
grody Jakości), gdyż organizatorzy krajowego konkur-
su przyjęli europejską filozofię zarządzania jakością,
a co za tym idzie i kryteria oceny.

Jak widać na poniższym rysunku, model dzieli się
na dwie części: czynniki sprawcze i wyniki, ponadto
każdy element modelu (kryterium oceny) EFQM ma
swoją ściśle przypisaną wagę procentową, jak i punk-
tową. Maksymalna liczba punktów w ocenie nie prze-
kracza 1000, po 500 w każdym z dwóch obszarów.
Punkty i procenty obrazują stopień ważności każdego
kryterium dla całości oceny.

Kryterium 1: kierownictwo – określenie, w jaki
sposób kadra kierownicza inspiruje i napędza zarzą-
dzanie przez jakość jako proces systematycznego, cią-

,
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głego dążenia do doskonałości. Oceniane obszary to
między innymi: zaangażowanie  kadry menedżerskiej
w tworzenie systemu totalnej jakości; elementy total-
nej jakości w kulturze firmy, zachowaniach organiza-
cyjnych i zasadach podejmowania decyzji; systematycz-
ny monitoring i docenianie wysiłków, sukcesów za-
równo jednostek, jak i zespołów pracowników; wspo-
maganie systemu zarządzania jakością odpowiednimi
środkami i zasobami (czynnik ludzki i kapitał); obec-
ność dostawców i odbiorców w systemie zarządzania
jakością; aktywna promocja filozofii jakości na ze-
wnątrz przedsiębiorstwa.

Kryterium 2: orientacja na pracowników –
określenie, w jaki sposób organizacja wykorzystuje cały
potencjał ludzki w procesie ciągłej, systematycznej
poprawy jakości. Należy odpowiedzieć na następujące
pytania: jaki jest system planowania rozwoju zasobów
ludzkich; jaki rodzaj umiejętności i kwalifikacji pra-
cowników jest rozwijany; czy jednostki oraz zespoły
pracowników utożsamiają się z misją i kierunkami
rozwoju przedsiębiorstwa; w jaki sposób promowana
jest idea uczestnictwa wszystkich pracowników w pro-
cesie poprawy jakości; czy jednostki i zespoły pracow-
ników podejmują określone działania w kierunku po-
prawy jakości w przedsiębiorstwie; czy prowadzi się
skuteczny dialog między ludźmi a organizacją.

Kryterium 3: strategia – określenie, czy misja,
wizja i strategia rozwoju przedsiębiorstwa zawierają
elementy jakościowe. Pytania stawiane w obszarze
tego czynnika są następujące: czy strategia opiera się
na założeniach koncepcji TQM; jak upowszechnia się
i wprowadza w życie strategię; czy realizacja kolejnych
zadań strategicznych jest odpowiednio kontrolowana
i poprawiana; czy strategia opiera się na odpowied-
nich i ścisłych informacjach oraz ocenie stanu otocze-
nia.

Kryterium 4: zasoby – określenie, czy zasoby fir-
my są odpowiednio alokowane i czy wspierają rozwój
w myśl przyjętej strategii i filozofii TQM. Należy od-
powiedzieć na pytanie, jak zarządza się zasobami fi-
nansowymi, informacjami, środkami trwałymi oraz
technologią.

Kryterium 5: procesy – określenie, w jaki spo-
sób dokonuje się identyfikacji procesów i zmian
w przedsiębiorstwie, czy ulegają one w razie potrzeby
rewizji i korekcie; które procesy mają krytyczne zna-
czenie dla poprawy jakości; jak przedsiębiorstwo za-
rządza tymi procesami; jakie miary są wykorzystywa-
ne do oceny sprawności tych procesów; czy organiza-
cja inicjuje procesy innowacyjne i kreujące programy
naprawcze; w jaki sposób organizacja wprowadza zmia-
ny i przeprowadza ocenę ich efektów.

Kryterium 6: zadowolenie pracowników –
określenie stopnia zadowolenia pracowników poprzez
analizę relacji organizacyjnych między grupami pra-
cowników, poziomu zadowolenia jednostek i grup pra-
cowników oraz sprawności sytemu motywacyjnego.

Kryterium 7: zadowolenie klientów – określe-
nie poziomu satysfakcji klientów zewnętrznych i ich
rzeczywistych wymagań, poprzez analizę relacji
z klientami, stopnia percepcji i reakcji klientów na
zmiany oraz przeprowadzenie dodatkowych pomiarów
satysfakcji klientów.

Kryterium 8: wizerunek firmy i jej odpowie-
dzialność społeczna – sprawdzenie, co osiąga orga-
nizacja pod względem zaspokajania potrzeb i oczeki-
wań społeczności lokalnych, narodu i wspólnoty mię-

dzynarodowej (zależnie od obszaru działalności), w jaki
sposób postrzegane jest podejście organizacji do jako-
ści życia, środowiska (także środowiska naturalnego)
i zachowania zasobów globalnych, jakie stosuje we-
wnętrzne miary efektywności, jakie są relacje
z władzami oraz organami wpływającymi na działal-
ność gospodarczą firmy lub regulującymi ją.

Kryterium 9: wyniki finansowe – porównanie
osiągnięć organizacji z zakładanymi celami działalno-
ści – zarówno pod względem zaspokojenia potrzeb
i oczekiwań ludzi mających udziały w firmie, jak i inne
powiązania. Wykorzystuje się w tym celu zarówno fi-
nansowe, jak i pozafinansowe wskaźniki wyników2).

Jak wynika z opisu powyższych kryteriów w mo-
delu EFQM najwyżej punktowane jest zadowolenie
klienta. Skoncentrowanie na potrzebach klientów, na
spełnieniu ich oczekiwań stanowi najważniejszy filar
systemu zarządzania jakością.

Należy tworzyć trwałe, długookresowe więzi mię-
dzy klientem a przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwa
muszą stale podnosić jakość swych wyrobów, zwięk-
szać ich wartość dla klienta, lepiej spełniać jego ocze-
kiwania i wymagania. Wyroby powinny być bezpiecz-
ne, funkcjonalne, nieszkodliwe dla ludzi i środowiska
naturalnego. Przedsiębiorstwa chcące ciągle doskona-
lić swój potencjał i umacniać swą pozycję konkuren-
cyjną na rynku starają się być jak najbliżej klienta,
gdyż to właśnie klient decyduje o sukcesie firmy.
W myśl zasady „podaży ciągnionej przez konsumen-
tów” (Consumer Driven Supply Chain) to właśnie kon-
sumenci określają, co należy produkować i w jakich
ilościach. Można tu przytoczyć np. koncepcję marke-
tingu partnerskiego czy clientingu.

Marketing partnerski polega na kreowaniu i utrzy-
maniu długookresowych więzi z klientami i innymi
uczestnikami rynku, w celu dostarczenia nabywcom
coraz większych korzyści i płynącej z nich satysfak-
cji3).

Clienting za punkt zainteresowania przyjmuje in-
dywidualnego klienta i na konkretnym, a nie abstrak-
cyjnym kliencie koncentruje zainteresowanie firmy.
Koncepcja ta polega na budowie elektronicznej sieci
powiązań z klientem, dzięki czemu możliwe jest pro-
wadzenie z nim bezpośredniego dialogu. Klient ma
możliwości reagowania na nowe produkty, na wszel-
kie zachowania przedsiębiorstwa, zmiany, jakie w nim
zachodzą. Może dzielić się swoimi uwagami, pomysła-
mi i propozycjami ulepszeń w sposób bezpośredni za
pomocą sieci komputerowej (on-line)4).

Analiza przedsiębiorstwa oparta na schemacie
EFQM może posłużyć do oceny sprawności jego dzia-
łania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jako-
ści. Analiza ta może być zarówno wewnętrzna, jak
i zewnętrzna. Analizę wewnętrzną przeprowadzają or-
ganizacje mające na uwadze rozpoczęcie wprowadza-
nia zarządzania w myśl filozofii TQM. Analiza ze-
wnętrzna oparta na powyższym modelu jest narzę-
dziem audytu zewnętrznego przeprowadzanego w pro-
cedurze, np. przyznawania certyfikatu jakości lub
nagrody jakości. Model EFQM jest modelem obiek-
tywnym, wprowadzającym ścisłe zasady mierzenia
poszczególnych aspektów przedsiębiorstwa, umożliwia
także porównanie przedsiębiorstw z danej branży dzię-
ki skali punktowej. Opisany powyżej model nie stano-
wi konkurencji dla rozpowszechnionego szeroko sys-
temu norm ISO 9000. Sytuacja wygląda zgoła odwrot-
nie, wdrożenie norm ISO (zarówno jakościowych, jak
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i dotyczących ochrony środowiska) stanowi punkt
wyjścia do wprowadzenia modelu EFQM, a co za tym
idzie filozofii TQM.

Aby skutecznie wdrożyć strategie zarządzania na-
stawionego na najwyższą jakość, konieczna jest zmia-
na wzorców myślenia o racjonalności działań gospo-
darczych i postrzegania znaczenia produktów przez
społeczeństwo. Celem owych strategii jest podniesie-
nie dobrobytu społeczeństwa, jakości życia poprzez
wyeliminowanie wadliwych czy też niefunkcjonalnych
towarów, wyrobów szkodliwych dla ludzi i środowi-
ska naturalnego, o zbyt wysokich kosztach eksploata-
cji (zużycie energii, utylizacja zużytych produktów).
Cóż to za jakość, jeśli pod presją zaspokojenia potrzeb
jakościowych klienta rezygnuje się z ponownego wy-
korzystania zużytych surowców (recykling) ze szkodą
dla środowiska naturalnego lub ze względu na wyso-
kie koszty nie dotrzymuje się odpowiednich warun-
ków transportu niebezpiecznych surowców, co stoi
w sprzeczności z zasadami BHP, a może wpływać de-
strukcyjnie na środowisko przyrodnicze. Z tego wzglę-
du zachodzi potrzeba integracji zarówno systemu
zarządzania jakością, systemu zarządzania ochroną
środowiska, jak i systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy.

Obecnie integracja trzech wyżej wymienionych
systemów zarządzania (jakości, ochrony środowiska
i  BHP)  jest  łatwiejsza  dzięki  nowej  normie  ISO
9001:2000, która wykazuje wiele podobieństw do nor-
my ISO 14001(ochrona środowiska) i PN-N 18001 lub
OHSAS 18001(BHP). Zarządzanie we wszystkich tych
obszarach realizowane jest w myśl tych samych za-
sad, z których najważniejsze to: polityka i planowa-
nie, organizacja i personel, sposób przekazywania in-
formacji oraz ocena.

Jednym z najważniejszych motywów wdrażania
zintegrowanych systemów zarządzania w organiza-
cjach jest możliwość kreowania pozytywnego wizerun-
ku firmy w społeczeństwie. Coraz więcej przedsię-
biorstw kreuje swój pozytywny wizerunek poprzez
programy związane z minimalizowaniem szkodliwe-
go oddziaływania na środowisko naturalne oraz ze
zwiększeniem bezpieczeństwa pracy (EH&S – Envi-
ronment, Health and Safety). Do grona takich przed-
siębiorstw zaliczyć można m. in. ABB, IBM, Royal
Dutch – Shell czy ExxonMobil.

Wiele przedsiębiorstw kreuje swój wizerunek po-
przez wdrażanie koncepcji Kompleksowego Zarządza-
nia Jakością i Środowiskiem (TQEM – Total Quality
and Environmental Management). Do liderów świa-
towych należą: AT&A, Intel, Xerox Corporation i 3M5).

Integracja trzech omawianych systemów zarządza-
nia pociąga za sobą konieczność zmiany struktury or-
ganizacyjnej przedsiębiorstwa i opracowania nowego
systemu ewidencji i analizy kosztów zintegrowanego
systemu zarządzania. Koszty związane z integracją
systemów są jednak niższe od korzyści ekonomicznych,
organizacyjnych oraz społecznych, które odnosi przed-
siębiorstwo. Największym plusem jest możliwość pro-
wadzenia analiz wydatków i rezultatów, jakie niesie
ze sobą integracja systemów zarządzania. Dzięki temu
w przedsiębiorstwie możliwe jest określenie, które
obszary działalności należy doinwestować, które ob-
szary przynoszą najwięcej korzyści oraz jak zoptyma-
lizować wydatki finansowe w skali całej organizacji,
związane z utrzymaniem zintegrowanego sytemu za-
rządzania. Kolejną ważną korzyścią jest wprowadze-

nie jednolitego sposobu dokumentowania zintegrowa-
nego systemu zarządzania, np. poprzez stosowanie
ujednoliconych form procedur, instrukcji czy zapisów.

Zintegrowane systemy zarządzania, oprócz niewąt-
pliwych korzyści, niosą ze sobą także wiele trudności.
Opracowane procedury i instrukcje często są mało
przejrzyste i niejasne, w przedsiębiorstwach czasami
miesza się pojęcia jakości, ochrony środowiska i bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Często także dochodzi do
podporządkowania systemowi, który został wdrożony
jako pierwszy (z reguły jest to system zarządzania ja-
kością) kolejnych wdrażanych systemów. Niekiedy
spotkać można brak spójności w kryteriach operacyj-
nych, które są ze sobą sprzeczne (nie zawsze kryte-
rium określające wysoką jakość jest w zgodzie z zało-
żeniami ochrony środowiska czy bezpieczeństwa pra-
cy). Niejasno określone kompetencje pełnomocników
zajmujących się zintegrowanymi systemami zarządza-
nia w organizacji także są pewną barierą w ich wdro-
żeniu czy też utrzymaniu6).

Marcin Żemigała
doktorant, menedżer ds. marketingu

w przedsiębiorstwie „Barbex” w Łodzi
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Zarządzanie relacjami
z klientelą – próba zmniejszenia
dystansu między organizacją
a jej klientami

Iga Rudawska

Zarządzanie przedsiębiorstwem można przyrów-
nać do zarządzania strumieniami informacji. Z jednej
strony, do funkcjonowania firmy niezbędne jest pozy-
skanie odpowiednich informacji rynkowych (dotyczą-
cych potrzeb i preferencji klientów, ich charaktery-
styk), z drugiej – przedsiębiorstwo samo generuje dużą
ilość informacji (co do własnej oferty, jej parametrów,
takich jak: cena, dostępność, unikatowość itp.). Ostat-
nie lata pokazują bardzo wyraźnie, że kierowanie ww.
strumieniami informacji w sposób masowy jest kon-
cepcją należącą do przeszłości. Obecny trend charak-
terystyczny dla rozwiniętych gospodarek wolnoryn-
kowych można opisać jako zindywidualizowany obieg
informacji. Klienci przestają być tylko i wyłącznie bo-
gatym źródłem informacji, które można określić jako
bazowe dla firmy (na ich podstawie kształtowana jest
oferta przedsiębiorstwa). Nie są również biernymi
odbiorcami informacji promocyjnych, czyli tych arty-
kułowanych w końcowej fazie kontaktów między
przedsiębiorstwem a jego klientelą. Indywidualizacja
obiegu informacji polega nie tylko na bezpośrednich
i interaktywnych formach komunikacji z klientem,
ale również na traktowaniu go po partnersku w rela-
cjach z przedsiębiorstwem. Ponadto znaczące jest dą-
żenie do nadania tym relacjom formy stałej, perma-
nentnej.

W tym świetle tradycyjny paradygmat marketin-
gu bazujący na marketingu-mix i koncepcji wymiany
wymaga rewizji. Głosy krytyczne sugerują przede
wszystkim to, że podejście transakcyjne, szczególnie
to krótkoterminowe, jest mało przydatne w przypad-
ku rynków usług oraz rynków przemysłowych, dla
których kreacja długofalowych związków z klientem
okazuje się być kluczowym czynnikiem sukcesu1). Ri-
postą na słowa dezaprobaty pod adresem klasycznej
formuły marketingu jest koncepcja C. Grönroosa,
według której zadaniem marketingu jest ustanawia-
nie, utrzymywanie, wzmacnianie i urynkowienie re-
lacji z klientelą, najczęściej w perspektywie długofa-
lowej tak, aby cele wszystkich zaangażowanych stron
były realizowane. Tak zdefiniowany marketing związ-
ków (relacji) opiera się na następujących fundamen-
tach2):
� przesunięcie akcentu interakcji dostawca – klient
z transakcji na relację,

� koncentracja na maksymalizacji długookresowej
wartości dla poszczególnych klientów i dla całych seg-
mentów rynku,
� ukierunkowanie strategii na rozwój i wzmacnianie
więzi z „rynkami kluczowymi”, którymi mogą być pra-
cownicy, klienci finalni, dostawcy, liderzy opinii pu-
blicznej czy inwestorzy,
� zwiększenie nacisku na integrację działań dotyczą-
cych obsługi klienta i poprawy jakości z działaniami
stricte marketingowymi.

Rys. 1. Transformacja z zarządzania sprzedażą
do zarządzania związkami z klientem
Źródło: A. PAYNE, M. CHRISTOPHER, M. CLARK, H.
PECK, Relationship Marketing for Competitive Advantage:
Winning and Keeping Customers, Butterworth-Heinemann,
Oxford 1995, s.14.
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W wymiarze organizacyjnym konceptualizacja za-
rządzania relacjami z klientelą wymaga rekonstruk-
cji kształtu modelu zarządzania marketingowego
w kierunku jego większej integracji oraz wydzielenia
funkcji menedżera odpowiadającego za koordynację
różnorodnych kontaktów z klientami daleko wycho-
dzącymi poza obszar bezpośrednich aktów wymiany
(rys. 1).

Niewątpliwie wyzwaniem jest przeniesienie pro-
ponowanych rozwiązań teoretycznych na grunt prak-
tyki. Jednym z przejawów aktywności tego typu jest
klub klientów – zainicjowane, bądź przynajmniej
wspierane przez jedno lub kilka przedsiębiorstw zrze-
szenie aktualnych klientów, cechujące się określonym
stopniem zorganizowania. Tego typu formuła staje się
coraz bardziej popularna, szczególnie na wysoce kon-
kurencyjnych rynkach dóbr konsumpcyjnych oraz
usług. Przykładowo szacunki niemieckich ekspertów
wskazują na istnienie ponad 100 klubów klientów
w tym państwie o łącznej liczbie członków przekra-
czającej 1 mln osób. Spektakularnymi pionierami są:
Goldene Kreditkarte HERTIE i Dr Oetker Klub
w Niemczech oraz IKEA-Family-Club w Szwecji. Na-
tomiast do najbardziej aktywnych należą: BSW-Klub,
Volkswagen-Konzern-Klub oraz KARSTADT KLUB.

Piramida celów

óżnorodność form klubów podyktowana jest
różnorodnością stawianych przed nimi głów-
nych celów. Końcowym rezultatem powoła-

nia i funkcjonowania klubu klientów firmy powinien
być jednak wzrost jej zysków (rys. 2). Taki efekt ma
jednakże charakter długoterminowy i zarazem trud-

no jest odizolować oddziaływanie czynników natury
egzogenicznej na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Wybór celów nadrzędnych jest zdeterminowany przy-
jętą przez przedsiębiorstwo strategią. Przykładowo,
klub abonentów książek z gatunku fantastycznych
może być zainteresowany wzrostem obrotu; klub sku-
piający młode matki – redukcją kosztów obsługi na-
bywców produktów do pielęgnacji niemowląt; klub
zrzeszający partnerów handlowych – umocnieniem
status quo poprzez integrację uczestników kanału dys-
trybucji.

Rozciągnięty w czasie jest również cel strategicz-
ny – więź z klientem. Jego realizacji służą efekty bez-
pośrednie w postaci selekcji klientów, precyzyjnego
ich rozpoznania, zintegrowania oraz kreacji wizerun-
ku. Warto pamiętać, że miarą przywiązania konsu-
menta do firmy jest nie tylko liczba i częstotliwość
dokonywanych w niej zakupów, ale i zachowanie klien-
ta wobec przedsiębiorstwa w szerszym rozumieniu.
Jego przejawem może być gotowość do zakupu w przy-
szłości, zainteresowanie papierami wartościowymi
emitowanymi przez firmę, rozprzestrzenianie infor-
macji na temat firmy i jej oferty, uczestnictwo w wy-
darzeniach organizowanych z jej inicjatywy. Budowa-
nie więzi z klientem daje większą pewność w konku-
rencyjnym środowisku. Jej efektem są bardziej inten-
sywne kontakty klienta z firmą oraz większa wobec
niej doza zaufania. Z drugiej strony jednak nie może
stanowić to dla firmy gwarancji, że dany klient całko-
wicie powstrzyma się od skorzystania z atrakcyjnej
oferty konkurencji. Silne przywiązanie klienta do
przedsiębiorstwa nie oznacza automatycznie wysokiej
oceny jego działalności. Co więcej, istnienie minimal-
nej choćby więzi klienta z firmą należałoby uznać za

,
Rys. 2. System celów klubu klientów
Źródło: opracowanie własne na podstawie H. SIMON, Ch. HOMBURG, Kundenzufriedenheit, Konzepte-Methoden-Erfah-
rungen, Wiesbaden 1995, s. 275–291.
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warunek wstąpienia zainteresowanego do klubu. Nie
należy zatem oczekiwać nagłej eskalacji przywiązania
klienta do firmy z powodu przynależności do klubu,
szczególnie wtedy, gdy nie działa on zbyt prężnie.
W takim przypadku utożsamianie aktów udziału klien-
ta w działaniach klubu z jego wysoką lojalnością było-
by nadmiernym uproszczeniem.

Efekt selekcji

rzynależność do klubu klientów jest dobro-
wolna.  Wyraża  ona  przychylność  danego
klienta wobec firmy i jego gotowość do zaan-

gażowania się w działalność. W ten sposób firma zy-
skuje zidentyfikowane grono szczególnie pozytywnie
nastawionej klienteli, co stanowi wspaniałą platfor-
mę do nawiązania z nią komunikacji. Można zarazem
domniemywać, że klient będący członkiem klubu bę-
dzie podatny na przesłania promocyjne3), a w określo-
nych przypadkach będzie stroną inicjującą komuni-
kację. Efektem selekcji jest również możliwość bar-
dzo zindywidualizowanego podejścia do poszczegól-
nych klientów, co z kolei prowadzi do redukcji kosz-
tów komunikacji. Do najczęściej wykorzystywanych
sposobów utrzymywania kontaktu z członkami klubu
należą: poczta (tradycyjna i elektroniczna), specjalne
wydawnictwa firmy, telemarketing, wizyty przedsta-
wicieli przedsiębiorstwa oraz różnego rodzaju wyda-
rzenia (na przykład festyny, bankiety).

Wstąpienie do klubu oznacza dla klienta możliwość
korzystania z różnorodnej oferty zarezerwowanej tyl-
ko dla „klubowiczów”. Dla przedsiębiorstwa stanowi
ona instrumentarium pozyskiwania nowych członków
i realizacji przyjętych celów. Można przy tym rozróż-
nić usługi o profilu racjonalnym oraz emocjonalnym.
Do pierwszych z nich należą atrakcyjne cenowo (ra-
baty, nisko oprocentowany kredyt) i asortymentowo
(specjalne edycje produktu) możliwości zakupu, spe-
cjalne usługi posprzedażowe, zindywidualizowana
oferta produktowa czy serwis informacyjny. Do dru-
giej kategorii można natomiast zaliczyć możliwość
wymiany informacji między członkami klubu, prestiż,
możność zaspokojenia dużego zainteresowania daną
branżą (np. wędkarstwo), dodatkową aktywność to-
warzyską czy poczucie przynależności do elity. Ilustra-
cję powyższego może stanowić oferta Klubu KAR-
STADT-HERTIE. Obejmuje ona:
� 3-proc. rabat przy zakupach w domach towarowych
Karstadtu – rabat ten uzyskuje się po zebraniu 500
punktów,
� systematyczną informację o ofercie turystycznej
biura podróży Karstadtu, loteriach, nowych produk-
tach koncernu zawartą w magazynie „Feeling” otrzy-
mywanym bezpłatnie drogą pocztową 6 razy w roku,
� serwis biletowy – dostarczanie biletów na imprezy
organizowane przez Klub,
� „gorącą” linię telefoniczną czynną 6 dni w tygodniu
w godz. 7–22,
� możliwość regulowania płatności w sposób bezgo-
tówkowy: za pomocą specjalnej klubowej karty kre-
dytowej (na tej płaszczyźnie koncern współpracuje
z OPTIMUS BANK),

� możliwość tygodniowego przechowywania w domu
wybranych towarów w celu spokojnego ich obejrzenia
bez konieczności późniejszego ich zakupu,
� możliwość zakupów ratalnych z miesięcznym opro-
centowaniem w wysokości 1,17% (15% w skali roku),
� bezgotówkowe regulowanie płatności za rozmowy
telefoniczne wykonywane poza miejscem zamieszka-
nia (szczególnie korzystne w czasie pobytów za gra-
nicą): operator niemiecki obciąża konto klienta nie
pobierając opłaty manipulacyjnej.

Dla porównania, posiadaczom karty ORBIS GOLD
CLUB przysługuje: prawo do zniżki w restauracjach
hoteli Orbis, 10-proc. rabat od cen noclegów, jeden
bezpłatny nocleg w pokoju dwu osobowym (do wyko-
rzystania tylko w weekend) oraz zniżka (10% w ciągu
tygodnia i 25% w weekend) przy wynajmie sal na kon-
ferencje i bankiety. Pomysł realizowany przez ORBIS
opiera się więc raczej na idei karty stałego klienta,
a nie na koncepcji klubu. Na podobnej zasadzie funk-
cjonuje karta rabatowa Społem.

Efekt know-how

zięki przystąpieniu klienta do klubu przed-
siębiorstwo pozyskuje wiele osobowych, czę-
sto dyskretnych danych o kliencie takich, jak:

jego zainteresowania, hierarchia potrzeb, motywy po-
stępowania na rynku. Metodą ich gromadzenia może
być kwestionariusz publikowany w mediach klubo-
wych lub wywiad z pracownikiem firmy. Tworzona
na tej podstawie baza danych powinna posłużyć do
podejmowania bardziej trafnych decyzji co do kierun-
ków aktywności klubu, intensyfikacji dialogu firmy
z klientelą i wyboru środków komunikacji zgodnych
z profilem odbiorców. Ilustracją tego niech będzie przy-
kład dwóch konkurencyjnych detalistów branży spo-
żywczej w Wielkiej Brytanii: Tesco i Sainsbury’s.
Pierwszy z nich wydaje pięć różnych magazynów kie-
rowanych do odpowiednich segmentów klientów, m.in.
wegetarian, studentów i osób żyjących w pojedynkę.
Drugi natomiast zidentyfikował wśród swoich klien-
tów właścicieli zwierząt domowych (Pet-Club) i rodzi-
ców maluchów (0-to-5-Club).

Kreacja bazy danych wymaga inwestycji, zarówno
w hard-, jak i software. Dlatego też firmy, które przed
uruchomieniem klubu posiadały odpowiednie zaple-
cze oraz doświadczenie w marketingu bezpośrednim
są w uprzywilejowanej pozycji. Ponadto dane takie
wymagają aktualizowania.

Posiadanie wielu informacji dotyczących członków
klubu usprawnia komunikację z nimi i sprzyja two-
rzeniu wizerunku firmy wrażliwej na potrzeby jed-
nostki. Podobny efekt daje wspólne przeżywanie emo-
cji (spotkania, wyjazdy klubowe). Co więcej, pozytyw-
ne emocjonalne nastawienie wobec działalności klu-
bu przenoszone jest również na jego ofertę, co czyni
ją bardziej atrakcyjną i wyjątkową dla nabywcy.

Koszty uruchomienia klubu konsumenta związa-
ne są głównie z przygotowaniem bazy danych, ekspo-
zycją oferty klubu i komunikacją. Realizacja koncep-
cji klubu wymaga również wytypowania i przeszko-
lenia grupy personelu, która będzie zaangażowana
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w „życie” klubu (organizacja imprez, korespondencja
z członkami, administracja). Z reguły główne źródło
finansowania działalności klubu stanowią opłaty człon-
kowskie, dochody pochodzące z drobnych ogłoszeń
zamieszczanych na łamach wydawnictw klubowych
oraz ze sprzedaży gadżetów reklamowych klubu.
W celu redukcji kosztów funkcjonowania klubu coraz
więcej firm poszukuje możliwości kooperacji. Przykła-
dem tego jest współpraca Sainsbury’s z British Air-
ways czy niemiecki BSW zrzeszający ponad 2 tys. firm
partnerskich4).

Kluby klientów są ciekawą formą marketingu
związków, pożądaną przede wszystkim na rynkach
wysoce konkurencyjnych. Dają one nie gwarancję, lecz
szansę pełniejszego dialogu z konsumentem. Przestaje
być on anonimowy, a zyskuje status partnera we
wspólnym przedsięwzięciu, jakim powinien być klub.
Idea ta jest coraz częściej praktykowana w realiach
polskiego rynku. Burzliwe otoczenie konkurencyjne
staje się bodźcem do działań w tym kierunku. Doświad-
czenia krajów rozwiniętych wskazują na opłacalność
inwestycji, jaką stanowi klub klientów. Miarą jej sto-
py zwrotu jest silniejsza więź z konsumentem, co
w długiej perspektywie oznacza większe zyski. Warto
z tych doświadczeń skorzystać.

Dr Iga Rudawska
Katedra Marketingu

Uniwersytet Szczeciński
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KONFERENCJE

Ogólnopolska konferencja naukowa „Instrumen-
ty zarządzania we współczesnym przedsiębior-
stwie” odbyła się w dniach 15–16 października
2003 r. w Boszkowie k. Leszna. Organizatorem
konferencji była Katedra Systemów i Technik Zarzą-
dzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Na konferencję nadesłano 57 referatów, które zo-
stały opublikowane w Zeszycie Naukowym Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu nr 36 pt. Instrumenty za-
rządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, przy-
gotowanym pod redakcją naukową prof. dr. hab. Ka-
zimierza Zimniewicza, który był jednocześnie przewod-
niczącym komitetu organizacyjnego konferencji. Pu-
blikacja ta stanowiła podstawę do wnikliwej dyskusji
w gronie ponad 80 reprezentantów wszystkich waż-
niejszych krajowych ośrodków akademickich oraz
przedstawicieli praktyki.

Przed konferencją postawiono dwa główne cele:
� Przedstawienie rozmaitych koncepcji, metod i tech-
nik, którymi może posługiwać się współczesny mene-
dżer.
� Analiza krytyczna praktycznej przydatności wyżej
wymienionych narzędzi z perspektywy początku XXI
wieku.

Celem szczególnym konferencji było uczczenie
jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Tadeusza Mendla.
Z tej okazji przygotowano specjalny Zeszyt Naukowy

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 33 pt. Współ-
czesne tendencje w zarządzaniu. Studia i przyczynki
na Jubileusz Profesora Tadeusza Mendla pod redakcją
naukową prof. dr. hab. Kazimierza Zimniewicza.

Szeroki zakres problematyki poruszanej przez
uczestników konferencji podzielony został na dwie
sesje plenarne oraz cztery sesje tematyczne.

Obradom pierwszej sesji plenarnej przewodniczył
szacowny jubilat – prof. dr hab. Tadeusz Mendel,
a pierwszym referującym była prof. dr hab. Zofia Mi-
kołajczyk, która przedstawiła wyniki badań empi-
rycznych dotyczących psychospołecznych kosztów suk-
cesu menedżera. Autorzy kolejnych referatów, jak
i dyskutanci koncentrowali swoje wystąpienia na te-
matyce:
� myślenia strategicznego (prof. dr hab. Jerzy Ro-
kita),
� poglądów środowisk naukowych dotyczących isto-
ty, relacji i nowoczesności współczesnych koncepcji
zarządzania (dr inż. Helena Pilcer),
� koncepcji organizacji uczącej się (prof. dr hab.
Henryk Bieniok, prof. dr hab. inż. Marian Hopej,
dr inż. Robert Kamiński, mgr Grzegorz Głód),
� organizacji procesu zarządzania ryzykiem w przed-
siębiorstwie (prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz),
� reprodukcji struktur w organizacji fraktalnej (prof.
dr hab. Kazimierz Perechuda), ,
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� wykorzystania marketingu wewnętrznego w pro-
cesie zarządzania zmianami (prof. dr hab. Jan Ska-
lik),
� zarządzania w warunkach ekonomi wiedzy (dr Bo-
gusz Mikuła).

Z treści referatów wygłoszonych w sesji inaugu-
rującej obrady konferencji, jak i z dyskusji wywołanej
wystąpieniami wynika duże zainteresowanie proble-
matyką stosowania nowych koncepcji i metod zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Wyrażono przekonanie, że
skuteczność instrumentów zarządzania zależy od zło-
żonych, nie rozpoznanych do końca procesów, które
mogą skutkować zarówno wielkimi sukcesami, jak
i porażkami.

W sesji popołudniowej obrady odbywały się w ra-
mach czterech równoległych sesji problemowych:
� Instrumenty zarządzania wiedzą i technologią in-
formacyjną.
� Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi.
� Instrumenty zarządzania jakością i logistyką.
� Instrumenty zarządzania strategicznego i marke-
tingu.

Obrady pierwszej sesji poprowadził prof. dr hab.
Kazimierz Perechuda. W trakcie obrad poruszono
następujące tematy:
� formalne i nieformalne procesy uczenia się organi-
zacji (dr Ewa Stańczyk-Hugiet),
� kapitał intelektualny organizacji (mgr Grzegorz
Łukasiewicz),
� zastosowanie w praktyce zarządzania ekonomicz-
nej macierzy powiązań informacyjnych (dr Zygmunt
Mietlewski),
� ocena jakości informacji (mgr Wiesława Grynce-
wicz),
� bariery i utrudnienia w tworzeniu organizacji
uczącej się (mgr Urszula Bukowska),
� konsekwencje zastosowania rozwiązań informa-
tycznych dla zarządzania (dr Grzegorz Kotliński).

Drugiej sesji tematycznej przewodniczyła prof. dr
hab. Zofia Mikołajczyk. Uczestnicy sesji zwrócili uwagę
na szczególną rolę człowieka w procesie zarządzania,
a w szczególności poruszano następujące zagadnienia:
� socjotechniczne komponenty metod organizacji
i zarządzania (prof. dr hab. Wanda Błaszczyk),
� antypodmiotowe praktyki w organizacji (prof. dr
hab. Stanisława Sokołowska, mgr Paweł Szwiec),
� funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowni-
czych (mgr Daniel Gach),
� koncepcja kontraktu pracowniczego (dr Henryk
Paszke),
� przywództwo kierownicze w wymiarze kultury
organizacyjnej (dr Andrzej Stańda),
� kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa (mgr Iwo-
na Mendryk).

Obrady trzeciej sesji tematycznej poprowadził prof.
dr hab. Kazimierz Dobrzański. W trakcie wystąpień
oraz dyskusji zwrócono uwagę na:
� zarządzanie wiedzą na poszczególnych etapach
łańcucha wartości (dr Anna Bisaga),
� procesy logistyczne w systemie wytwarzania (dr inż.
Zygmunt Mazur, mgr inż. Marek Dudek),
� istotę jakości zarządzania (mgr Anna Sarkowicz),

� etapy zastosowania koncepcji ABC w logistycznym
łańcuchu dostaw (dr Ewa Płaczek, dr Jacek Szołty-
sek),
� przekroje analizy, monitorowanie oraz aspekt spo-
łeczny współpracy outsourcingowej (dr Jerzy Niem-
czyk, mgr Małgorzata Sobińska, mgr Tomasz Kopczyń-
ski),
� system informacyjny controllingu jako instru-
ment zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
(dr Iwona Chomiak).

Czwarta sesja tematyczna odbyła się pod przewod-
nictwem prof. dr. hab. Jana Skalika. Referaty auto-
rów oraz głosy w dyskusji koncentrowały się wokół
następujących problemów:
� twórczego myślenia o przyszłości firmy (prof. dr
hab. Bogusław Kaczmarek),
� praktycznych aspektów podejścia zasobowego (dr
Bogusław Gulski),
� funkcjonowania aliansu strategicznego (mgr Anna
Pietruszka-Ortyl, dr Renata Zembura),
� procesu badania synergii w metodzie refleksji stra-
tegicznej (dr Marek Rawski),
� możliwości i ograniczeń zastosowania metody port-
felowej w zarządzaniu marketingowym (dr Piotr Ha-
drian).

Drugiego dnia konferencji odbyła się końcowa se-
sja plenarna, której przewodniczył prof. dr hab. Jerzy
Rokita. Przedmiotem wystąpień autorów oraz dysku-
sji były następujące zagadnienia:
� identyfikacja organizacji wirtualnej (prof. dr hab.
Rafał Krupski, dr Katarzyna Olejczyk),
� bariery doskonalenia zarządzania w małych orga-
nizacjach (prof. dr hab. Janusz Strużyna),
� orientacje czasowe z punktu widzenia zarządzania
wiedzą (prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, mgr Bartło-
miej J. Gabryś),
� nowe koncepcje zarządzania w praktyce (prof.
dr  hab.  Grażyna  Gruszczyńska-Malec,  dr  Jolanta
Bieda),
� strategiczna karta wyników jako instrument orga-
nizacji uczącej się (prof. dr hab. Piotr Banaszyk, mgr
Adrianna Lewandowska).

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab.
Kazimierz Zimniewicz, który zwrócił uwagę na postę-
pującą ewolucję metod i koncepcji zarządzania, które
charakteryzują się indywidualnymi cyklami życia,
obejmującymi fazę młodzieńczą, wzrostową, dojrzałą
oraz schyłkową. Poszczególne fazy rozwojowe cechu-
je odmienny stopień konkretyzacji koncepcji, inna
popularność, jak również zróżnicowana skuteczność
ich zastosowania.

Zaprezentowane i omówione w ramach sześciu se-
sji obrad problemy i rozwiązania dowodzą różnorod-
ności i wielości spojrzeń na problematykę instrumen-
tów zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawione
powyżej wiodące wątki dyskusyjne potwierdzają jed-
nak wagę tych narzędzi w szybko zmieniającym się
ogólnie pojętym życiu gospodarczym.

Mgr Maciej Brzozowski
Katedra Systemów i Technik Zarządzania

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
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„The McKinsey Quarterly”

Ryzyko inwestycji na rynkach
rozwijających się

PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH
PRZEGLĄD CZASOPISM
ZAGRANICZNYCH

Marc GOEDHART, Peter HA-
DEN, Emerging Markets Aren’t
as Risky as You Think. „The
McKinsey  Quarterly”,  nr  4
2003

Marc Goedhart jest szefem
biura McKinsey w Amsterda-
mie, Peter Haden pracuje
jako konsultant tejże firmy
w Londynie.

Firmy międzynarodowe, mimo
że pociąga je perspektywa szybkie-
go wzrostu na rynkach rozwijają-
cych się, żywią pewne obawy przed
tego rodzaju inwestycjami. Niektó-
re obawy są zrozumiałe. Zahamowa-
nie gospodarcze w Rosji, trudności
w prowadzeniu interesów w Chi-
nach, czy ciągłe zawirowania poli-
tyczne w Ameryce Łacińskiej zwięk-
szają wrażliwość na ryzyko inwesty-
cyjne w krajach rozwijających się.

Niestety taki strach przed wy-
sokim ryzykiem inwestycyjnym
umacniany często przez analizy
kosztu kapitału dokonywane w fir-
mach powoduje, że wiele organiza-
cji odrzuca możliwość dokonania
dobrych transakcji i nie docenia
szans, jakie dają rynki rozwijające
się.

Autorzy, bazując na badaniach
prowadzonych przez firmę McKin-
sey, dowodzą, że ryzyko inwesty-
cyjne w krajach rozwijających się
wcale nie jest tak wysokie, jak moż-
na by przypuszczać.

Ryzyko inwestycyjne
na rynkach rozwijających się

ie ma wątpliwości co do
tego, że rynki rozwijające
się są wystawione na do-

datkowe ryzyko, jak na przykład
wyższy poziom inflacji, wahania
kursowe, zmiany w prawie po-
datkowym, czy częstsze zmiany
makroekonomiczne i polityczne.
Wszystkie te elementy zmuszają

do stosowania innego podejścia
przy podejmowaniu decyzji o inwe-
stycji w danym kraju.

Mimo iż wskaźnik ryzyka dla
poszczególnych krajów może być
wysoki, trzeba pamiętać, że kore-
lacja między tymi rynkami pozosta-
je na niskim poziomie. W rezulta-
cie, jeżeli inwestycje są rozsiane
w kilku krajach, może to dawać or-
ganizacji wystarczającą stabiliza-
cję. I tak na przykład, w przypad-
ku międzynarodowej firmy sku-
mulowany zwrot z inwestycji we
wszystkich krajach rozwijających
się może pozostawać na tym sa-
mym poziomie, co dla inwestycji
w Europie czy Ameryce Północ-
nej. Autorzy nie znaleźli bowiem
zbyt dużej korelacji między wzro-
stem produktu krajowego brutto
w poszczególnych krajach, czy
to rozwijających się, czy rozwinię-
tych.

Co więcej, ryzyko inwestycyjne
może pozostawać różne w różnych
sektorach gospodarki i branżach.
Nie zawsze więc sytuacja w całym
kraju musi się odbijać negatywnie
na korzystności inwestycji w kon-
kretnej branży.

I wreszcie, badania wskazują, że
nie ma żadnego związku między
tym, co dzieje się w gospodarkach
rozwiniętych i gospodarkach rozwi-
jających się. Innymi słowy, boom
w jednych krajach nie musi ozna-
czać boomu w innych. Badania pro-
wadzone na całym świecie od po-
nad 15 lat przez analityków McKin-
seya wskazują, że inwestycje w go-
spodarki rozwijające się przynoszą
mniej ryzyka, niż w krajach rozwi-
niętych (patrz tab. 1).

Różne sposoby mierzenia
ryzyka na rynkach
rozwijających się

ak to zostało powiedziane,
faktyczne ryzyko inwesty-
cyjne w krajach rozwijają-

cych się może być mniejsze dla firm
inwestujących w wielu miejscach
na świecie. Jak jednak ocenić wła-
ściwie to ryzyko nie narażając się
na utratę szans i straty finanso-
we? Zarówno podejście scenariu-
sza przepływów finansowych, jak
i wskaźnika ryzyka (w danym kra-
ju) pozwalają na właściwe wyli-
czenia, jeśli tylko uwzględni się
warunki rynku rozwijającego się.
W tab. 2 pokazano wyliczenia do-
konane dla obu rodzajów rynku,
przy założeniu istnienia na nich
dwóch identycznych fabryk.

Pierwsze podejście pokazuje
potencjalne przewidywane zmiany
w cash-flow. Powinno ono uwzględ-
nić co najmniej dwa scenariusze:
� pierwszy – oceny zmiany prze-
pływów finansowych zgodnie z biz-
nesplanem (czyli bez uwzględnia-
nia wskaźnika ryzyka charaktery-
stycznego dla konkretnego kraju),
� drugi – uwzględniający w zmia-
nach przepływów finansowych nie-
korzystne warunki ekonomiczne.

Trzeba przy tym pamiętać, że
parametry wyjściowe scenariusza
są efektem subiektywnego doboru.
Kiedy jednak te wstępne założenia
zostaną poczynione, porównania
scenariuszy dają określoną war-
tość i pozwalają na wnioskowa-
nie o szansach przyszłej inwes-
tycji. I tak na przykład, autorzy
w zaprezentowanych analizach w
uproszczeniu założyli, że nieko-
rzystne warunki ekonomiczne na
rynku rozwijającym się są widocz-
ne i wpływają na firmę w pierw-
szym roku jej działalności. Założo-
no także, że w sytuacji kryzysów
finansowych nie cała działalność
staje się bezwartościowa, dlatego
też przyjęto, że przepływy finanso-
we na rynku rozwijającym się będą
mniejsze niż normalnie. Nieko-
niecznie założenie to musi mieć
swoje odwzorowanie w rzeczywi-
stości. ,
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W konsekwencji, firma działa-
jąca na rynkach rozwijających się
spodziewa się niższych przepływów
finansowych, niż np. w Europie.
Ponieważ jednak ryzyko inwesty-

cyjne podlega dywersyfikacji,
wskaźnik beta (wskaźnik ryzyka
charakterystyczny dla konkretne-
go kraju) i koszt kapitału jest taki
sam. Ryzyko znajduje więc swoje
odzwierciedlenie tylko w oczekiwa-
nej wartości przyszłych przepły-
wów finansowych. Innymi słowy,
metoda scenariuszy cash flow rze-
czywiście pokazuje, że wartość fa-
bryki w kraju rozwijającym się jest
niższa, niż wartość takiej samej
fabryki mieszczącej się w Europie.

Drugie podejście pozwala na
dodanie w analizach wskaźnika
beta (ryzyka charakterystycznego
dla konkretnego kraju) do kosztu
kapitału. Nie ma więc w przewidy-
waniach przepływów finansowych
rozróżnienia na działalność nor-
malną i działalność niepewną. Jak
widać na załączonym przykładzie,
jedyną różnicę między rynkami
rozwijającymi się a rozwiniętymi
stanowi wskaźnik beta wynoszący
1,3%. Niestety część analityków
popełnia błąd, dodając ten wskaź-
nik do kosztu kapitału, co od razu
czyni ryzyko porażki niemal pew-
nym. W rezultacie, wartość cash
flow jest zbyt niska, ponieważ ry-
zyko kryzysu jest niejako uwzględ-
nianie dwa razy. Inni bardzo czę-
sto szacują wskaźnik beta jako zbyt
wysoki. Tymczasem dane staty-
styczne zaprezentowane w tabeli 1
pokazują, że ryzyko wystąpienia
kryzysu w krajach rozwijających się
nie jest dużo wyższe niż to w kra-
jach rozwiniętych. Ponadto trzeba
pamiętać, że kryzys ekonomiczny
ma niejednakowy wpływ na po-
szczególne branże. Tak więc, błęd-

ne założenia dają błędne wyniki
wyliczeń.

Implikacje dla przyszłych
inwestorów

zasadzie oba z zaprezen-
towanych przez autorów
podejść mogą być stosowa-

ne przy ocenie ryzyka inwestycji
w krajach rozwijających się. Auto-
rzy radzą jednak, aby przy ocenie
zwrotu z kapitału w długim okre-
sie nie uwzględniać w koszcie ka-
pitału wskaźnika beta. Wynika to
z faktu, że w dłuższym okresie ist-
nieje większe prawdopodobieństwo
występowania kryzysów, a te zo-
stały już uwzględnione w danych
historycznych i ocenie lokalnych
aktywów.

I  odwrotnie,  jeśli  ocenia  się
szanse inwestycji w krótkim okre-
sie, warto włączyć wskaźnik beta do
kosztu kapitału, ponieważ prawdo-
podobnie ryzyko kryzysu nie zo-
stało uwzględnione nigdzie indziej.
W tym wypadku trzeba jednak pa-
miętać o robieniu realistycznych za-
łożeń tak, aby nie przekreślać już
na wstępie inwestycji w krajach roz-
wijających się. Ocena finansowa
musi przy tym uwzględniać takie
czynniki, jak produkt narodowy
brutto, czy wielkość inflacji. I, co
ważne, nie może się opierać tylko
na liczbach. Im krótszy czas oceny,
tym mniej zaufania powinni mieć
analitycy do suchych wyliczeń.

Opr. dr Grażyna Aniszewska
Katedra Teorii Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa
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Tab. 1. Wskaźnik ryzyka w po-
szczególnych krajach

Kraj Wartość
wskaźnika

1,00

0,93

0,84

0,06

0,22

0,37

0,43

0,50

0,52

0,55

0,79

0,79

0,82

0,87

0,94

0,97

0,98

1,00

1,04

1,13

1,20

1,30

1,30

1,47

2,28

Tab. 2. Analiza ryzyka inwestycyjnego: dwa podejścia

80%

20%

Podejście przepływów finansowych
Rynek europejski Rynek rozwijający się

Przepływy finansowe
w kolejnych latach ($)

Rentowność Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4.
Dz. normalna

Dz. niepewna
Oczekiwane przepływy
pieniężne

100

  25

  85

103

  26

  87

105

  26

  89

108

  27

  92
Koszt kapitału = 10,0%

Bieżąca wartość netto = 1,133$

Podejście oparte na wskaźniku ryzyka (w odniesieniu do kraju)

Rynek europejski Rynek rozwijający się

Przepływy finansowe
w kolejnych latach ($)

Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4.
Dz. normalna 100 103 105 108

Koszt kapitału = 10,0%
Wskaźnik ryzyka w danym kraju = 1,3%

Dodatkowy koszt kapitału = 11,3%
Bieżąca wartość netto = 1,133$

100%

    0%

Przepływy finansowe
w kolejnych latach ($)

Rentowność Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4.
100

    0

100

103

    0

103

105

    0

105

108

    0

108
Koszt kapitału = 10,0%

Bieżąca wartość netto = 1,333$

Przepływy finansowe
w kolejnych latach ($)

Rok 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4.
100 103 105 108

Koszt kapitału = 10,0%
Bieżąca wartość netto = 1,333$


