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Kulturowo-organizacyjny kontekst
kapitału intelektualnego
Kazimierz Krzakiewicz, Gabriela Roszyk-Kowalska, Andrzej Stańda

Wprowadzenie
roblematyka kapitału intelektualnego od
dłuższego już czasu jest przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych. Coraz
liczniejsze są publikacje pogłębiające i rozszerzające
stan wiedzy o tym niematerialnym zasobie organizacji, traktowanym coraz częściej jako kluczowy czynnik sukcesu w grze konkurencyjnej. Jest postrzegany jako czynnik przewagi konkurencyjnej; jest ważny strategicznie sam z siebie i nie jest substytutem
dla innego typu kapitału przedsiębiorstwa. W wymiarze natomiast praktyki, zarządzający, szczególnie
tzw. część technokratyczna, traktuje ten kapitał jako
ideę, swoistą nowość koncepcyjną, nie do końca zrozumiałą i o stosunkowo małych możliwościach aplikacji. Wątpliwości są uzasadniane między innymi
brakiem jednoznacznego jego sparametryzowania.
Przypomina to trochę argumenty zgłaszane swego
czasu w „twardym” świecie biznesu materialnego
wobec kultury organizacyjnej, gdy w centrum uwagi
pojawiły się kategorie niematerialne, takie jak: idee,
wartości, przekonania, normy zachowań, symbole,
mity czy rytuały organizacji. Zasadne jest zatem
pytanie o znaczenie kultury organizacyjnej w procesie kształtowania kapitału intelektualnego. Próba
poszukiwania odpowiedzi na to pytanie stanowi cel
opracowania. Jest nim wskazanie kontekstualnego
wpływu kultury organizacyjnej na kształtowanie
kapitału intelektualnego.

Różnorodność postrzegania kapitału
intelektualnego
apitał intelektualny jest sumą wiedzy posiadanej przez ludzi, tworzących społeczny
wymiar przedsiębiorstwa oraz praktycznym
przekształceniem tej wiedzy w składniki wartości
przedsiębiorstwa. Zawiera więc w sobie wszystkie niewymierne elementy przedsiębiorstwa, decydujące
o różnicy pomiędzy całkowitą wartością przedsiębiorstwa a jego wartością finansową. Z punktu widzenia
przedmiotu rozważań istotny jest podział kapitału
intelektualnego na trzy zasadnicze części:  kapitał
ludzki  kapitał organizacyjny oraz  kapitał relacyjny. Pierwszy z nich (tworzony między innymi przez
umiejętności, wiedzę, motywację, doświadczenie, zdolności, know-how itp.) odzwierciedla wiedzę ludzi i jest
świadomą (myślącą) częścią kapitału intelektualnego.
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Drugi (kapitał organizacyjny, w skład którego wchodzą innowacje, procesy, kultura, kapitał odnowy i rozwoju, portale, strony internetowe itp.) i trzeci (zawarty jest w związkach z klientami i wiedzy o nich,
w związkach z partnerami, w wiedzy o rynku i jego
dynamice, w wiedzy o konkurencji, branży i całym
środowisku biznesowym) reprezentują i tworzą niewidzialne zasoby oraz procesy. Te części kapitału stanowią nieświadomą część kapitału intelektualnego.
Badacze, zajmujący się istotą kapitału intelektualnego, reprezentują podejście organizacyjne, z którego wyróżniono koncepcje rozumiane jako zespół
poglądów głoszonych przez nich, powiązanych pewną myślą przewodnią1). Wśród wielu koncepcji kapitału intelektualnego do najczęściej wyróżnianych
zalicza się:  koncepcję marketingową  koncepcję
holistyczno-statyczną  koncepcję społeczną oraz
 koncepcję rachunkową.
Koncepcja marketingowa została zapoczątkowana przez grupę szwedzkich naukowców związanych z „Raportem Konrada”, według którego kapitał związany z jednostką (kapitał ludzki) to osobiste i społeczne umiejętności, zdolności, wiedza
zdobyta w trakcie nauki, doświadczenie i wszelkie
inne umiejętności skierowane na zewnątrz firmy,
w kierunku jej klientów. Kapitał związany z organizacją (kapitał strukturalny) definiowany jest natomiast jako wszelkiego rodzaju doświadczenie i historia przedsiębiorstwa zapisana w księgach, programach komputerowych i narzędziach, które
zostały opracowane w celu rozwiązania problemów
klientów2)
Trzy rodzaje kapitałów (kapitał finansowy, kapitał związany z jednostką i organizacją) tworzą całość
przedsiębiorstwa, przy czym zwrócono uwagę na to,
że w różnych typach przedsiębiorstw mogą przeważać pewne formy kapitału. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwa w zależności od rodzaju działalności mogą
być ukierunkowane na pomnażanie określonego
typu kapitału. Tradycyjne przedsiębiorstwa produkcyjne największy nacisk kładą na kapitał finansowy.
Na kapitał strukturalny ukierunkowane są firmy
usługowe, które swój sukces zawdzięczają wypracowanym, udoskonalonym i ujednoliconym wzorcom
i metodom postępowań, jak również specyficznej,
oryginalnej i praktycznie niemożliwej do skopiowania kulturze organizacyjnej (rysunek 1).
Koncepcja holistyczno-statyczna to orientacja skupiająca się na rozpoznaniu autonomicznych
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czynników niematerialnych, mających wpływ na
działalność przedsiębiorstwa. Poprzez rozwój tej
koncepcji kapitał intelektualny dotyczy coraz szerszego zakresu sfer funkcjonalno-zasobowych przedsiębiorstwa. Przykładem holistyczno-statycznego
ujmowania kapitału intelektualnego jest koncepcja
opracowana przez specjalistów od finansów, którzy
dokonali podziału aktywów intelektualnych na pięć
grup3): kapitał innowacyjny, kapitał strukturalny,
kontrakty, rynki kapitałowe, wartość firmy.
Koncepcja społeczna opiera się na kapitale
społecznym określającym wartość stosunków interpersonalnych w organizacji, a także poza nią (relacje
między kadrą przedsiębiorstwa a innymi organizacjami). Kapitał społeczny należy rozpatrywać w wymiarze4):  strukturalnym (powiązania pomiędzy
jednostkami decydujące o gęstości i hierarchii sieci
społecznych)  relacyjnym (odzwierciedla historię
interakcji między ludźmi, determinujących poziom
wzajemnego zaufania, normy i oczekiwania charakteryzujące daną społeczność) i  poznawczym (odnosi

się do wspólnoty znaczeń i modeli myślowych, zgodnej interpretacji faktów i zbieżności poglądów).
W koncepcji rachunkowej według L. Edvinssona5)
(pierwszego na świecie dyrektora ds. kapitału intelektualnego, wsławionego pionierskimi pracami nad raportowaniem kapitału intelektualnego w Skandii, dużej
szwedzkiej firmie działającej w sektorze usług finansowych) elementy zobrazowane na rysunku 2 mają
największy wpływ na wartość kapitału intelektualnego, a co za tym idzie na wartość rynkową.
Struktura kapitału intelektualnego zaproponowana
przez L. Edvinssona posłużyła do przygotowania pierwszego na świecie raportu dotyczącego kapitału intelektualnego, dołączonego do rocznego raportu finansowego Skandii. W Skandii podzielono kapitał intelektualny
tylko na dwa elementy: kapitał ludzki oraz strukturalny6). Kapitał strukturalny obejmuje również relacje
z klientami, które w innych modelach klasyfikacji
kapitału intelektualnego znalazły się już jako osobny
komponent IC (Intellectual Capital). Dlatego w modelu
Skandii nie można używać zamiennie terminów „strukturalny” i „organizacyjny”7).
Powyższy, syntetyczny
przegląd koncepcji wskazuje,
Kapitał finansowy
jak różnie można postrzegać
kapitał intelektualny organiFirma
zacji, i ta właśnie różnorodprodukcyjna
ność jego rozumienia wskazuje na wielość zmiennych
tworzących kontekst kapitaFirma
łu intelektualnego.
know-how
Firma
Dotychczasowe rozważausługowa
nia wskazują wyraźnie na
istotne zjawisko rosnącej roli
domeny wirtualnej przedsięKapitał indywidualny
Kapitał strukturalny
biorstwa, będącej wyrazem
przemieszczania się czynników decydujących o sukcesie
Rys. 1. Trzy typy kapitału w przedsiębiorstwie
rynkowym z obszaru materialnego w dziedzinę wirtualŹródło: K.E. Sveiby, The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control
ną. Mamy wręcz coraz częand Valuation of Know-how Companies, Affarsvazlden / Ledarscap, Stockholm 1989, s. 20.
ściej do czynienia z nową formą przedsiębiorstwa, które8):
zz opiera się bardziej na zasobach wirtualnych niż fizyczWartość
rynkowa
nych;
zz sprzedaje informacje co
najmniej na równi z produkKapitał
Kapitał
tami fizycznymi;
finansowy
intelektualny
zz wykorzystuje informacje
w celu stworzenia nowych
rynków;
Kapitał
Kapitał
zz wynajduje nowe sposoby
ludzki
strukturalny
komunikowania się z klientem;
zz stosuje zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
Kapitał
Kapitał
informacji w celu zdobycia
kliencki
organizacyjny
przewagi konkurencyjnej.
Jednocześnie mamy do
czynienia z nowymi zjawiskaKapitał
Kapitał
mi w procesach gospodaroinnowacji
procesów
wania, które powodują, że
czynnikami przewagi konkurencyjnej stają się:  zarząRys. 2. Model wartości rynkowej Skandii
dzanie wiedzą  radzenie
Źródło: L. EdviNsson, M. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe
sobie z sytuacją zanikania
PWN, Warszawa 2001, s. 45.
tradycyjnych granic między
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przedsiębiorstwami  skłonność do budowania
przedsiębiorstw sieciowych, ułatwiających odblokowanie potencjału informacyjnego przez stworzenie
warunków sprzyjających dzieleniu się wiedzą. Zatem
czynnikiem przewagi konkurencyjnej staje się kapitał intelektualny, ważny strategicznie sam z siebie
i niebędący substytutem dla innego typu kapitału
przedsiębiorstwa. W „twardym” świecie biznesu materialnego w centrum uwagi pojawiają się kategorie
niematerialne, takie jak: idee, wartości, przekonania,
normy zachowań, symbole, mity organizacji.

Związki kapitału intelektualnego i kultury
organizacyjnej
eza, że kapitał intelektualny jest szczególną
wartością, decydującą o zdobywaniu przez
przedsiębiorstwo trwałej przewagi strategicznej wobec innych podmiotów rynku, wydaje się
być oczywista. Powstaje zatem pytanie o źródła jego
powstania i sposób kształtowania. Za taki czynnik,
biorąc pod uwagę współczesny dorobek wiedzy o zarządzaniu, uznać należy kulturę organizacyjną. Od
dłuższego już czasu jest ona postrzegana zarówno
przez teoretyków, jak i praktyków za kluczowy czynnik sukcesu9). Kultura organizacyjna, w klasycznym
ujęciu E. Scheina, jest zbiorem wzajemnie powiązanych przekonań i założeń wyznaczających racjonalne reguły zachowań organizacyjnych pracowników,
pozwalających na najlepsze w danych warunkach
przystosowanie do otoczenia (za pośrednictwem misji,
strategii, celów, zadań, środków i systemów kontroli) oraz na osiągnięcie pożądanego poziomu integracji wewnętrznej (za pośrednictwem wspólnego języka, przez wyznaczanie granic grupy, przyznawanie
nagród i kar, przez ukształtowanie stosunku statusu
i władzy). Funkcjonują one na tyle dobrze, że są
uznawane za prawomocne, co powoduje, że nowi
członkowie uczą się ich jako poprawnych sposobów
postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu
do tych problemów10). Stanowi zatem wielkość kontekstualną, decydującą o sposobie kształtowania się
składowych kapitału intelektualnego.
Wielu badaczy wskazuje na kulturę organizacyjną
jako krytyczny atut w walce konkurencyjnej, uznając
ją za kluczowy czynnik wyznaczający sukces biznesowy11). Czołowe firmy świata, w sposób trwały odnoszące sukces, stworzyły coś wyjątkowego, co jest ważniejsze od strategii, rozwiązań strukturalnych czy stosowanych technologii. Są one niezwykle ważne, ale te
najlepsze firmy zbijają kapitał na sile tkwiącej w specyficznym dla nich charakterze ich kultury organizacyjnej. Silna, wyrazista, upowszechniona i głęboko
zakorzeniona kultura organizacyjna pomaga eliminować niepewność, zapewnia wspólny system interpretacji, wyznacza wspólne wartości i zaangażowanie, co
pozwala na stworzenie wizji przyszłości.
Z punktu widzenia prowadzonych analiz, kluczową kwestią jest pytanie, czy i w jakim związku pozostają kultura organizacyjna i kapitał intelektualny.
Rozumowanie o związkach tych dwóch kategorii
oparte jest na określonej logice. Jeżeli kapitał intelektualny jest sumą wiedzy posiadanej przez ludzi
tworzących społeczny wymiar przedsiębiorstwa oraz
praktycznym przekształceniem tej wiedzy w składniki wartości przedsiębiorstwa, to kultura organizacyjna swoją istotą decyduje o jego kreacji. Jest bowiem
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kolektywnym zaprogramowaniem umysłu, które
odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi
od drugiej12). Mechanizm działania kultury organizacyjnej jest specyficzny (rysunek 3).
Punktem wyjścia jest rdzeń kultury organizacyjnej, jaki tworzą podstawowe założenia i utrwalone
przekonania pracowników przedsiębiorstwa; są one
tym, co pracownicy uznają za rzeczywistość. Istotnych, zdaniem E. Scheina, jest tutaj siedem kwestii,
które kształtują zbiór założeń i przekonań13):  stosunek do otoczenia  natura działań człowieka
 natura rzeczywistości  natura czasu  istota
natury ludzkiej  natura tego, co ludzkie  stosunek
jednorodności do różnorodności. Założenia te stanowią podstawę procesu organizowania odnoszonego
do uzyskania dwóch efektów. Po pierwsze, osiągnięcia pożądanego stopnia integracja wewnętrznej osiąganej dzięki wspólnemu językowi, wyznaczeniu granic grupy, przyznawaniu nagród i kar, stosunkom
statusu i władzy, i po drugie przystosowania do otoczenia uzyskanego poprzez akceptację misji i celów
organizacji, środków realizacji zadań i systemów
kontroli. Następnie wpływ głównych założeń sięga
na zewnątrz (środowisko pracownika) za pośrednictwem wartości i norm, które pracownicy przedsiębiorstwa uznają, na które reagują i które starają się
pielęgnować. Wartości to społecznie uznawane zasady, cele i standardy, które się ceni i które chce się
osiągnąć, są one wyrazem tego, na czym członkom
organizacji zależy szczególnie. Wartości to są
bowiem idee tego, co pożądane. Z wartościami ściśle
powiązane są normy, przyjmujące postać reguł,
poprzez które pracownicy wiedzą, czego się od nich
oczekuje w różnych sytuacjach organizacyjnych. Stanowią one kontekst procesów decyzyjnych i wszelkich działań organizacyjnych, które doprowadzają
do stworzenia artefaktów kulturowych, będących
widzialnymi, rzeczowymi i słyszalnymi skutkami

Artefakty

Wartości
i normy

Założenia

W idoczne,
lecz często
niedostrzegane

Poziom
większej
świadomości

Uznawane
za oczywiste
i niewidoczne

Rys. 3. Feedback poziomów kultury organizacyjnej
Źródło: E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership,
Jossey-Bass, San Francisco 1985.
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zachowań. Artefakty kulturowe to fizyczne przedmioty stworzone przez członków organizaAktywa
Kapitał ludzki
cji, werbalne przejawy języka
materialne
mówionego i pisanego, behaKultura
wioralne wyrazy zachowań
organizacyjna
Wartość
w postaci rytuałów, ceremonii.
firmy
Kapitał strukturalny
Logika działania kultury
organizacyjnej, z punktu widzeRelacyjny
Organizacyjny
nia jej powiązań z kapitałem
intelektualnym, jest specyficzna, bo procesy w niej zachodzące przebiegają według Rys. 4. Związki kapitału intelektualnego i kultury organizacyjnej
takiej kolejności: od wnętrza
(założenia) na zewnątrz (arte- Źródło: opracowanie własne.
fakty). Mechanizm działania
kultury oparty jest na sprzężeniu zwrotnym, co uwi- PRZYPISY
daczniają wektory na rysunku 3. Okazuje się, że 1) M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego
artefakty oddziałują na zachowania pracowników przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki
organizacji w taki sposób, że zmieniają same te nor- jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008, s. 29.
my, wartości i założenia, które je ukształtowały. 2) K.E. Sveiby, The Invisible Balance Sheet: Key Indicators
Zarządzanie kulturą organizacyjną jest zatem nie- for Accounting, Control and Valuation of Know-how Companies,
zwykle trudne i pełne ryzyk, gdyż przekonania, zało- 3)Affarsvazlden / Ledarscap, Stockholm 1989, s. 15–16.
żenia ludzi w dużym stopniu nie poddają się zarzą- 4) M. Mroziewski, Kapitał intelektualny…, op. cit., s. 33.
A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście,
dzaniu. Nie powinno się zatem traktować kultury
Warszawa 2006, s. 348.
wyłącznie jako swoistego bytu podlegającego regu- PWE,
5)
K. Regulski, Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą,
łom oddziaływania zarządczego, ale jako kontekst a może zarządzanie personelem, „Gazeta IT” nr 9 (39)/2005,
procesów zarządczych, odnoszonych do różnych s. 1 (http://www.gazeta-it.pl).
zmiennych wyznaczających sukces przedsiębiorstwa. 6) P. Sammons, Buying Knowledge: Effective Acquisition of
Kulturowe zarządzanie organizacją wydaje się być External Knowledge, Gower, Aldershot 2005, s. 60.
swoistą alternatywą w procesie kształtowania kapi- 7) K. Regulski, Kapitał intelektualny…, op. cit., s. 2
tału intelektualnego. Zarządzanie przedsiębior- (http://www.gazeta-it.pl).
stwem powinno opierać się na wykorzystaniu świa- 8) M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzadomości wielości wymiarów kultury organizacyjnej niu, WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001, s. 98.
własnej firmy, pozostających w interakcji z wymiara- 9) Znana w literaturze koncepcja 7-S.
mi kapitału intelektualnego, co obrazuje rysunek 4. 10) E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership,
Zatem teza o kontekstualnym znaczeniu kultury Jossey-Bass, San Francisco-London 1986, s. 12.
organizacyjnej wydaje się być zasadna. Silna, mocna 11) K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnokultura organizacyjna, wyrazista, głęboko zakorzenio- za i zmiana, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
na i upowszechniona, swoimi parametrami wpływa na 12) G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa
2000, s. 38.
większość kluczowych parametrów kapitału intelektu- 13)
M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe
alnego, szczególnie jego ludzkiej i strukturalnej części.
PWN, Warszawa 2002, s. 13.

Zakończenie
raktyka zarządzania wskazuje jednoznacznie na specyficzną, krytyczną rolę kultury
organizacyjnej w dochodzeniu do pożądanej
sprawności organizacyjnej. Jej wpływ jest widoczny
we wszystkich sferach działalności. Kapitał intelektualny również, podobnie jak system korzeniowy drzewa, niewidoczny na pierwszy rzut oka, okazuje się
być kluczowy dla istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa. Dyskusja o wzajemnych związkach tych dwóch
kategorii może w znaczący sposób wpłynąć na doskonalenie zarówno teorii, jak i praktyki zarządzania.
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
dr Gabriela Roszyk-Kowalska
dr Andrzej Stańda
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego „Kapitał
intelektualny w procesie kształtowania kluczowych kompetencji
przedsiębiorstwa” UEP, projekt nr NN 1152 23 733.
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Summary
The issues in intellectual capital have long captured the
interest of the scientific community. The number of publications which deepen and broaden the understanding of this
intangible resource of an organization, which is increasingly
often regarded as the key contributory factor to success in
a competitive play, is ever rising. It is seen as an element of
competitive edge, it, in itself, is important from a strategic
point of view and is not a substituted for any other type of
company capital. On a practical level, the managers, and in
particular the so-called technocrats, treat this capital as an
idea, a peculiar new concept which has not been fully comprehended and has relatively few applications. The doubts
are justified, among other things, with the lack of its explicit
parametrization. This is somewhat reminiscent of the
arguments put forward some time ago in the „tough” world of
material business against organizational culture, when such
non-material categories as: ideas, values, beliefs, standards
of behavior, symbols, myths or organizational rites became
the focus of attention. Therefore, „what is the role of organizational culture in the process of shaping intellectual capital?” is a valid question. The purpose of the present work is
to answer it. It is aimed at determining the contextual impact
of organizational culture on shaping intellectual capital.
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Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw
a ich wyniki ekonomiczne
– aspekty teoretyczne
Monika Marcinkowska

Wprowadzenie
połeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Corporate Social Responsibility, CSR) staje
się tematem nie tylko popularnym, ale wręcz
modnym. Koncepcja ta jest rozwijana już od wielu lat,
ale dyskusje wokół niej nasiliły się zwłaszcza w ostatnim okresie. Wskazuje się przy tym, że przezwyciężenie kryzysu finansowego i wzmożone zainteresowanie
zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu doprowadziły do akceptacji stanowiska, że globalny rynek
wymaga bardziej rygorystycznego stosowania standardów etycznych, większej dbałości o dobro wspólne
oraz bardziej wszechstronnego spojrzenia na kwestie
zarządzania ryzykiem [13].
Wiele podmiotów uwzględniło już taką postawę
w swojej filozofii działania i strategii biznesowej,
inne rozważają taką decyzję, zadając wszelako przy
tym pytania w rodzaju, czy opłaca się być odpowiedzialnym społecznie, dlaczego firmy dobrowolnie
poświęcają swe zyski i angażują się w działania społeczne, dlaczego inwestorzy płacą za społeczne inicjatywy
ich spółek? Niniejszy artykuł analizuje potencjalne
odpowiedzi na te pytania.

Czym jest społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw
połeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
może być zdefiniowana jako koncepcja,
wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie
uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach biznesowych i relacjach z interesariuszami [8]. Zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wszystkie podmioty są
integralną częścią społeczeństwa, a zatem w jednakowy sposób powinny kształtować swoje relacje
z różnymi interesariuszami1). Podkreśla się zatem
odpowiedzialność podmiotów gospodarczych nie tylko za wyniki finansowe, ale także ekologiczne i społeczne. Istnieje wiele formalnych definicji CSR; szeroki ich przegląd zawiera praca [12], a rodowód
i ewolucję pojęcia – prace [3, 24]. W szerokim znaczeniu jest to zaangażowanie przedsiębiorstwa
w zrównoważony rozwój, pracę z pracownikami, ich
rodzinami, społecznościami lokalnymi i szeroko pojmowanym społeczeństwem, w celu poprawy warunków ich życia. CSR oznacza otwarte i przejrzyste
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praktyki biznesowe, oparte na wartościach etycznych, szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska naturalnego. Jej celem jest dostarczanie
zrównoważonej wartości społeczeństwu i właścicielom. CSR jest zatem łącznikiem pomiędzy strategią
przedsiębiorstwa a zrównoważonym rozwojem.
Grudzewski, Hejduk et al., rozszerzając podejście
Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju
(World Business Council of Sustainable Development,
WBCSD), przedstawiają założenia zrównoważonego
rozwoju na poziomie przedsiębiorstw, wskazując
przy tym następujące zagadnienia: efektywność,
innowacyjność i technologie, odpowiedzialność społeczną, ekosystemy, zrównoważenie i rynek, ryzyko,
zaufanie, zmiany, przywództwo, wiedzę, wartość,
wirtualizację, władztwo korporacyjne, kulturę organizacyjną i przedsiębiorczość [15].

Potencjalne korzyści ze społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw
godnie z percepcją ekonomi neoklasycznej,
wybór między CSR a wynikami ekonomicznymi jest grą o sumie zerowej. Współczesna literatura finansowa wskazuje, że istnieje powiązanie między działalnością przedsiębiorstwa w obszarze ekologii i zaangażowania społecznego a wynikami
finansowymi i ekonomicznymi, tj. wartością dodaną
dla właścicieli / rynkową wartością dodaną [2]. Podkreśla się jednakże, że pozytywne efekty są obserwowane dopiero w długim okresie.
Kwestia celów przedsiębiorstwa wciąż budzi
kontrowersje. Z jednej strony, nadal popularna jest
teoria Friedmana, zgodnie z którą jedynym obowiązkiem społecznym przedsiębiorstwa jest generowanie zysków [11]. Z drugiej jednak strony, coraz
częściej wskazuje się, że przedsiębiorstwo ma obowiązki także względem innych interesariuszy [10].
Zgodnie z pierwszym podejściem, im lepsze wyniki
podmiotu w obszarze społecznym, tym gorsze wyniki finansowe (disharmony theory). W drugim zaś
ujęciu między wynikami społecznymi i finansowymi
istnieje pozytywna zależność (harmony theory)
– zob. rysunek 1.
W praktyce przedsiębiorstwa muszą poszukiwać
złotego środka: generowanie wartości dla właścicieli
jest celem podstawowym, jednak jego realizacja
wymaga spełnienia oczekiwań różnych zainteresowanych
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Wartość
przedsiębiorstwa

Wyniki finansowe
(oczekiwania właścicieli)

społecznościami), wyższą
akceptację i lojalność
klientów oraz pracowników (co oznacza możliwość przyciągnięcia najTeza o harmonii
lepszych pracowników,
(Freeman)
większego ich zaangażowania, niższej f luktuacji
kadr), a to z kolei może
się przełożyć na wyższą
Teza o dysharmonii
wydajność oraz lepszą
(Friedman)
jakość procesów i produktów. Nie bez znaczenia są
także nowe możliwości biznesowe – pozytywnie postrzegane postawy CSR
mogą stwarzać sposobWyniki socjalne
ność wejścia na nowe ryn(oczekiwania interesariuszy)
ki, wdrażania innowacji
produktowych i dystrybuRys. 1. Teza o harmonii i dysharmonii celów przedsiębiorstwa
cyjnych, współpracy z nowyŹródło: [17].
mi kooperantami (podkreśla się tu także kwestie
bezpieczeństwa tej współpracy i budowy stabilnych
aliansów oraz tworzenia
warunków uczciwej konkuMaksymalizacja
rencji). Ponieważ jednym
z aspektów CSR jest kowartości
nieczność przestrzegania
prawa, postawy takie
zmniejszają ryzyko interwencji regulatorów i nadzorców rynkowych. Warto
wspomnieć także o możliwości lepszej kontroli
ryzyka, zarówno w aspekcie
operacyjnym, jak i finansowym. Powyższe kwestie
mają swe odzwierciedlenie
Realizacja oczekiwań i wymagań grup interesów
w korzyściach odnoszo(innych niż właściciele)
nych w wymiarze finansowym. Należy tu wspomnieć przede wszystkim
Rys. 2. Relacja między satysfakcją interesariuszy a wartością
o możliwości zwiększenia
przedsiębiorstwa
przychodów (m.in. poprzez
Źródło: [21].
ustanawianie wyższych
cen i zwiększenie obrotu)
stron. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć punkt, i zmniejszenia kosztów (m.in. dzięki bardziej efektyww którym jego wartość jest maksymalizowana; każ- nemu wykorzystaniu zasobów, ograniczaniu odpade dodatkowe próby zwiększenia satysfakcji intere- dów, zmniejszaniu opłat ekologicznych). W niektósariuszy innych niż właściciele będzie prowadzić do rych reżimach prawnych możliwe są także oszczęddestrukcji wartości [21] (zob. rysunek 2).
ności podatkowe. Podkreśla się również finansowe
Rozważmy potencjalne korzyści, jakie może przy- efekty zmniejszenia ryzyka – stabilizację dochodów,
nieść przedsiębiorstwu jego zaangażowanie w ideę a tym samym obniżenie kosztu pozyskania i utrzyCSR. Wśród kluczowych aspektów znajdują się zarów- mania kapitału. Podmioty określane mianem spono ogólne kwestie biznesowe, jak i zagadnienia szcze- łecznie odpowiedzialnych są ponadto bardziej atrakgółowe, odnoszące się do sfery operacyjnej i finanso- cyjne dla wielu inwestorów (i innych kapitałodawwej działalności przedsiębiorstwa (zob. rysunek 3).
ców); mają one większe możliwości pozyskania
Stojącą najwyżej w hierarchii potencjalną korzy- kapitału i zapewnienia sobie dalszego rozwoju.
ścią z wdrożenia programów CSR jest wzrost warMożna też przyjrzeć się tej kwestii z drugiej strotości przedsiębiorstwa – wpływa na to wiele czynni- ny: bycie nieodpowiedzialnym może powodować
ków szczegółowych. Wśród elementów o charakte- negatywne skutki: brak akceptacji (włącznie z bojkorze ogólnobiznesowym i operacyjnym należy wy- tem) ze strony klientów, inwestorów, pracowników;
mienić zwłaszcza lepszą reputację podmiotu 2) podejrzliwość i krytycyzm, niższą lojalność; pogori zwiększone zaufanie doń, a także poprawę relacji szoną reputację. Należy jednak mieć na względzie
z interesariuszami (w tym zwłaszcza lokalnymi i to, że konsekwencje nieodpowiedzialnych postaw
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aspektów ekonomicznych.
Tymczasem, biorąc pod
Korzyści odnoszone ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
uwagę specyfikę społecznej
i ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
należałoby uwzględnić
ogólnobiznesowe
operacyjne
finansowe
znacznie szerszy kontekst
skutków ich działań. Po
pierwsze, należy brać pod
• wzrost wartości
• poprawa jakości
• oszczędności kosztowe
uwagę nie tylko bezpośredprzedsiębiorstwa
• większa lojalność
• wyższe ceny (przychody)
nie skutki działań podmio• poprawa reputacji
pracowników
• stabilny rozwój (bardziej
tów, ale i pośrednie, często
• nowe możliwości
• większa lojalność
stabilne wyniki)
trudne do zidentyfikowabiznesowe
klientów
• niższy koszt kapitału
nia i zmierzenia; ponadto
• poprawa relacji
• wyższa wydajność
• lepsza zdolność
winny to być także efekty
z interesariuszami
• większa innowacyjność
pozyskiwania kapitału
zewnętrzne, odnoszone nie
• uczciwa konkurencja
• bezpieczna współpraca
(większa atrakcyjność dla
tylko przez sam podmiot
• zmniejszona
z kooperantami
inwestorów)
gospodarczy, ale i jego
• lepsza kontrola ryzyka
interwencja regulatorów
interesariuszy. Wreszcie,
oceniając konsekwencję
postaw społecznie odpowieRys. 3. Potencjalne korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwo z tytułu dzialnych, nie można ograjego społecznie odpowiedzialnych postaw i zachowań
niczać się wyłącznie do
ekonomicznego wymiaru
Źródło: opracowano na podstawie: [1, 5, 8, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31].
wyników.
Światowa Rada Biznesu
przedsiębiorstw zależą od zachowań rynku i jego ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) opracowała
efektywności [19]:
ramową koncepcję pomiaru wpływu CSR [29]. Metozzna rynkach efektywnych nieodpowiedzialność
dologia ta wymaga uprzedniego zdefiniowania warunjest karana natychmiast;
ków brzegowych: ustalenia celu, zakresu i szczegółozzczęsto nieodpowiedzialne zachowania są opłacalwości oceny w kontekście rodzajów ocenianej dziane w krótkim okresie, lecz już nie w dłuższej per- łalności biznesowej i zasięgu geograficznego.
spektywie;
Następnie podaje zasady pomiaru bezpośredniego
zzjeśli stale zawodzą mechanizmy rynkowe, brak
i pośredniego wpływu, co wymaga wskazania źródeł
odpowiedzialności popłaca3).
tego wpływu dla każdej działalności i wyboru adeCo ciekawe, spośród 500 szefów największych kwatnych mierników. Aby jednak nie poprzestać na
światowych spółek, 81% wskazało kwestie etyczne, samym pomiarze, Rada sugeruje dokonanie oceny,
zdrowia i społeczne wśród 10 kluczowych czynników w jaki sposób bezpośredni i pośredni wpływ przedw działalności ich przedsiębiorstw [14]. Większość siębiorstwa na społeczeństwo przyczyniają się do
(55%) ankietowanych zarządzających funduszami, jego rozwoju we wszystkich kluczowych obszarach.
analityków i osób odpowiedzialnych za relacje inwe- Na tej podstawie możliwe jest wskazanie szans
storskie nie dostrzega wpływu zarządzania ryzy- i zagrożeń związanych z działalnością podmiotu
kiem społecznym i ekologicznym na wartość przed- i opracowanie stosownych działań.
siębiorstwa w krótkim okresie, jednak 78% z nich
Ocenę efektywności społecznej odpowiedzialności
dostrzega pozytywny związek w długim okresie [6].
przedsiębiorstw należałoby zatem przeprowadzać,
Przedsiębiorcy obawiają się ryzyka i kosztów uwzględniając [2]:
wdrażania praktyk CSR. Wśród głównych zagrożeń zzjako efekty: stopień realizacji celów, czyli satyswymieniają: wyższe koszty operacyjne, niższą ren- fakcję, wartość wygenerowaną dla interesariuszy,
towność, wyższe i rosnące oczekiwania interesariu- zzjako nakłady: stopień wykorzystania posiadanych
szy, osłabioną konkurencyjność. Wśród głównych zasobów, w tym także poniesione nakłady niefinanbarier wdrażania programów CSR wymienia się: sowe: zaangażowanie, gotowość czy ryzyko.
brak stosownych regulacji, koszty, brak wpływu na
sytuację finansową, brak widocznych efektów, kon- Podsumowanie
centrację na krótkoterminowych wynikach, brak
zaangażowania ze strony rządu [21].
westia wpływu społecznej odpowiedzialnośIstotnie, przyjęcie w polityce przedsiębiorstwa
ci przedsiębiorstw na generowane wyniki
zasad społecznej odpowiedzialności powoduje wzrost
jest przedmiotem licznych studiów analiniektórych kosztów i może zwiększać oczekiwania tycznych. Badaniu poddawane są trzy rodzaje wyniniektórych grup interesariuszy. Z pewnością jednak ków: operacyjne, finansowe i giełdowe4). Koncentrumożna oczekiwać także pozytywnych konsekwencji. ją się zatem na aspektach ekonomicznych i tylko
Zasadne jest zatem zbadanie, czy w praktyce prze- w odniesieniu do wyników generowanych przez
ważają korzyści czy koszty, czyli dokonanie empi- same przedsiębiorstwa (nie uwzględniają efektów
rycznej oceny efektów CSR.
zewnętrznych).
Warto wszelako zwrócić uwagę na podstawową
Podejście takie jest jednak uzasadnione – analitrudność w dokonywaniu takich analiz: są one prze- zy te prowadzone są zwykle przez ekonomistów
prowadzane zwykle z punktu widzenia wyników osiąga- i mają na celu zbadanie uzasadnienia dla progranych przez samo przedsiębiorstwo i na ogół dotyczą mów CSR. Jak zauważa bowiem T. Vermaelen, CSR
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trzeba uzasadniać w kategoriach biznesowych. Działania społecznie odpowiedzialne muszą być w sposób
właściwy komunikowane inwestorom, którzy poniekąd je finansują; strategia, która prowadzi do znacznego spadku wartości dla akcjonariuszy, ma bowiem
małe szanse powodzenia [25].
dr hab. Monika Marcinkowska, prof. UŁ
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń
Uniwersytetu Łódzkiego
PRZYPISY
1)
Kluczowe grupy interesariuszy i rozwój teorii interesariuszy
przedstawia artykuł [6].
2)
Według badań prowadzonych przez Accenture i UN Global
Compact, kwestia poprawy reputacji, zaufania i wzmacniania
kapitału marki jest dla prezesów spółek najsilniejszym motywatorem do zajęcia się kwestiami CSR (72% wskazań) [1].
3)
Mechanizmy rynkowe zawodzą w przypadku: braku konkurencji, asymetrii informacji, występowania kosztów nieuwzględnianych w cenie.
4)
Wyniki tych badań nie są jednoznaczne: niektóre analizy
dowodzą pozytywnego związku, inne prezentują odmienne
wnioski. Większość studiów dostarcza dowodów na nieistotne statystycznie różnice między wynikami spółek odpowiedzialnych społecznie i pozostałych.
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Summary
Corporate Social Responsibility (CSR) is the concept according to which companies integrate social and environmental
concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. The issue
of CSR validity and effectiveness is still unsolved – as the
question of companies’ goals (shareholders’ or stakeholders’
view). The paper analyses the potential benefits of CSR for
a company, including general business advantages, as well as
operational and financial ones.
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Zarządzanie a etyka
w opinii polskich przedsiębiorców
Jerzy Szczupaczyński

Wprowadzenie
ostawy moralne polskich przedsiębiorców
to problematyka stosunkowo słabo zbadana. Wydaje się, że przyczyn upatrywać
należy – paradoksalnie – w popularności doktryny CSR, która kładzie nacisk na sformalizowane
narzędzia zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa, a centralną postacią czyni
raczej menedżera dużej korporacji niż przedsiębiorcę. Celem artykułu jest prezentacja wyników
eksploracyjnych badań postaw moralnych przedsiębiorców, przeprowadzonych w latach 2009–2010
w ramach projektu „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”, finansowanego przez MNiSzW i Szkołę
Wyższą Psychologii Społecznej (N N116 1240 35;
2836/02/E-560/S/2009). Analizę wykonano na
zbiorze 28 pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują małymi i średnimi firmami
w różnych rejonach Polski. Podstawowym celem
badawczym była rekonstrukcja rozumienia etyczności oraz postrzegania związków etyki i zarządzania. Za punkt wyjścia przyjęto koncepcję A.B.
Carrolla, który scharakteryzował trzy typy zarządzania: etyczne (moral management), etycznie neutralne (amoral management) i nieetyczne (immoral
management)1).
W prezentowanych badaniach została zastosowana wieloetapowa procedura analizy. Po pierwsze,
wstępne kodowanie zebranego materiału pozwoliło ustalić siedem wymiarów moralnych poglądów
badanej grupy2):
zzzakres związków zarządzania i etyki (przekonanie,
że wartościowaniu etycznemu podlega cały obszar
zachowań i decyzji zarządzającego vs przekonanie,
że etyczność ujawnia się tylko w niektórych obszarach lub sytuacjach decyzyjnych),
zzobszar etycznego wartościowania,
zztyp przesłanek etycznego wartościowania (zgodność z wartościami – zgodność z procedurami – dobro
interesariuszy),
zzźródło etycznych standardów (autonomia moralna – lokalizm – uniwersalizm),
zzdominujący typ motywacji moralnych działań
(działania autoteliczne – instrumentalne – bierne
podporządkowanie),
zzrygoryzm vs relatywizm moralny,
zzjednoznaczność vs niejednoznaczność postrzegania standardów etycznych.
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W drugim kroku wywiady zakodowano zgodnie
z opracowanym, opartym na wyróżnionych wymiarach,
kluczem kodowym, a następnie przeprowadzono hierarchiczną analizę skupień. Dla każdego skupienia
wybrano po kilka wywiadów, które poddane zostały
kodowaniu tematycznemu według schematu zaproponowanego przez U. Flicka3).

Związki etyki i zarządzania
– „etyczne posłannictwo”
rezultacie uzyskano charakterystykę czterech perspektyw postrzegania związków
etyki z zarządzaniem, które umownie zostały nazwane jako perspektywy „etycznego posłannictwa”, „etycznego instrumentalizmu”, „etycznego
minimalizmu” i „aksjologicznego legalizmu”. Każda
z perspektyw jest złożonym modelem mentalnym,
który wpływa na sposób zarządzania. Definicje
etycznego zarządzania, zrekonstruowane na podstawie kodowania selektywnego4), a także główne subkategorie, które opisują poszczególne perspektywy,
prezentuje tabela 1.
Za najbardziej radykalną uznać należy perspektywę „etycznego posłannictwa”. Centralną kategorią
rozumienia etyczności są „osobiste wartości” przedsiębiorcy, które określają sposób zarządzania. Standardy
etyczne postrzegane są jako konstytutywny element
społecznej roli przedsiębiorcy. Perspektywę charakteryzuje rygoryzm moralny i autoteliczny charakter
motywacji przedsiębiorcy. W wypowiedziach często
podkreślane są religijne korzenie aksjologicznych
przekonań badanych. W jednej z relacji znaleźć można
nawet opis religijnego nawrócenia, który zaowocował
zmianą stylu kierowania przedsiębiorstwem.
Drugą subkategorią opisującą perspektywę
„etycznego posłannictwa” jest poczucie misji, które
uzewnętrznia się w dążeniu do nadania szczególnych cech własnej przedsiębiorczości. Badani prezentują bardziej lub mniej skrystalizowane projekty
„etycznego biznesu” lub „etycznego zarządzania”.
Poczucie misji stanowi odzwierciedlenie etycznych
wartości, z którymi przedsiębiorca się identyfikuje,
a które inspirują działania transgresyjne w różnych
obszarach zarządzania i biznesu. Jeden z badanych
mówi o tym w następujący sposób: „Uważam, że
mam pewną misję. (…) Skoro Pan Bóg dał talenty,
zostałem stworzony z pewnymi zdolnościami, to moją
rolą i moim obowiązkiem jest je rozwijać i czynić
z nich dobro, czynić z nich użytek”.
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Tab. 1. Typologia perspektyw postrzegania związków pomiędzy etyką a zarządzaniem
Typ perspektywy
„Etyczne
posłannictwo”

„Etyczny
instrumentalizm”

„Etyczny
minimalizm”

„Aksjologiczny
legalizm”

Czy jest etyczne zarządzanie?

Główne subkategorie

Zarządzanie zgodne z osobistymi wartościami
zzosobisty system etycznych wartości
i opartym na tych wartościach poczuciem
zzdążenie do realizacji etycznej misji
etycznej misji
zz osobisty styl zarządzania
zz dążenie do wypracowania i stosoZarządzanie zgodne z moralnymi zasadami
wania własnego stylu przewodzenia
przedsiębiorcy, przełożonymi na styl
i prowadzenia przedsiębiorstwa,
przewodzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa opartego na podstawowych zasadach
moralnych, które przedsiębiorca uważa za ważne
zzmoralne intencje przedsiębiorcy
zzobiektywne uwarunkowania roli
Dążenie do przestrzegania minimalnych
zawodowej przedsiębiorcy
standardów etycznego zarządzania
zzdążenie do przestrzegania minimalw kontekście ograniczeń, jakie określa
nych standardów etycznych zarządzasytuacja firmy i jej otoczenie
nia i przedsiębiorczości
zz stosowanie reguł profesjonalnego
Etyczne zarządzanie to zarządzanie oparte na
zarządzania
regułach profesjonalnego zarządzania, zgodne
zz dążenie do przestrzegania prawa
z obowiązującym prawem i sformalizowanymi
zz i sformalizowanych standardów
standardami etycznego postępowania
etycznego postępowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich
menedżerów i przedsiębiorców”.

Można wyróżnić trzy domeny etycznej misji:

zzstworzenie przedsiębiorstwa o wyróżniającym

poziomie etyczności zarządzania i stosunków międzyludzkich;
zzrealizacja postulatów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec zewnętrznych interesariuszy;
zzdziałania, mające na celu poprawę etyczności
stosunków biznesowych w branży lub na lokalnym
rynku.
Cechą „etycznego posłannictwa” jest harmonijne
postrzeganie racjonalności biznesowej i etycznych
wartości, które inspirują misyjne projekty. Wszyscy
rozmówcy podkreślają, że etyczna postawa przynosi
korzyści. Poniższa wypowiedź jest dobrą tego ilustracją: „Przez pierwsze piętnaście lat pracy w biznesie (…) nie przyświecała mi ani żadna moja rola,
że tak powiem autentycznie społeczna, ani w grę nie
wchodziły wtedy żadne (…) zasady etyczne, ponieważ
w ogóle ich nie znałem, nie interesowałem się tym.
Chodziło mi głównie o zysk i powiem szczerze, że nic
przez te piętnaście lat nie zwojowałem. Kręciłem się
w kółko (…), co zyskałem, to straciłem, co zyskałem,
to straciłem. (…) Natomiast w momencie, kiedy
powiem szczerze, to się też wiąże z moim osobistym
nawróceniem, czyli taki okres życia, kiedy przeszedłem nawrócenie w wierze, (…) te standardy etyczne
też poznawałem dosyć długi czas, (…) to (…) jeżeli by
tak (…) stanąć obok, to jest (…) taki łańcuch sukcesów. Nawet jeżeli są w tym jakieś porażki, bo też takowe były (…), to jest to cały czas łańcuch wzrostowy
sukcesów” [49-letni właściciel firmy deweloperskiej].
Perspektywa „etycznego posłannictwa” może być
postrzegana jako interesujący przypadek przedsiębiorczości, w której obok dążenia do osiągnięcia zysków
równie istotną siłę motywującą stanowią cele o charakterze etycznym. Dążenie do realizacji etycznej
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misji pojawia się w kilku motywacyjnych kontekstach. Po pierwsze, jako element autokreacji i budowy osobistej tożsamości poprzez etyczne sprawstwo.
Jak mówi jeden z badanych, chodzi o „zdefiniowanie, kim naprawdę jesteśmy”, dodając jednocześnie,
że etyczność jest dla niego instrumentem poszerzania osobistej wolności: „To jest punkt odniesienia,
który [powoduje, że – przyp. JS] (…) łatwiejsza jest
sposobność, żeby żyć lżej i swobodniej (…). Jest się,
że tak powiem, może nie wyluzowanym, ale jest się
pewnym tego, że nigdy nie jesteśmy zagrożeni przez
samych siebie, bo nie odmawiamy sobie siły i wiary
w to, co robimy”.
Po drugie, jako potrzeba działania na rzecz środowiska społecznego, z którym rozmówcy czują się
związani. W wypowiedziach badanych pojawia się
określenie „społeczna służba kapitału”: „Według mnie
etyczne zarządzanie to przede wszystkim polegać ma
na tym, że mam swoją pracą i swoim, że tak powiem,
stanem, który posiadam, mam tu na myśli kapitał,
służyć społecznie. Służyć społecznie po to, żeby ludzie
mogli się rozwijać, zarabiać, utrzymywać i uważam, że
to jest podstawa etyki, bo stąd można dopiero wychodzić dalej. Jeżeli potraktuje się tę pracę jako służbę”
[55-letni właściciel firmy dystrybucyjnej].
Po trzecie, jako potrzeba upowszechniania
wyznawanych wartości. Jeden z rozmówców mówi
o swoim zaangażowaniu na rzecz poprawy etycznego poziomu biznesu: „Mamy (…) uwarunkowania,
które powinny bardziej zwrócić uwagę w kierunku
tego, co sami czujemy, co sami spostrzegamy, co nami
tak najbardziej kieruje, jakie wybieramy (…) środki
i narzędzia do tego, żeby osiągnąć wynik. (…) Choćby
moja obecność w Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej, choćby udział w wielu innych grupach,
organizacjach, które mają to do siebie, że zaczynają sprzyjać temu, że ujmujemy to [etyczność w zarządzaniu
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i przedsiębiorczości – przyp. JS] jako rodzaj wspólnego postrzegania (…) problemów i umiejętności, które posiadamy (…)” [57-letni właściciel firmy produkcyjnej średniej wielkości].

„Etyczny instrumentalizm”
tyczny instrumentalizm” jest mniej radykalną wersją perspektywy „etycznego posłannictwa”, pozbawioną elementów misyjnych
i bardziej zorientowaną na dobro interesariuszy niż
ogólne wartości. Istotą etycznego zarządzania jest
postępowanie zgodne z moralnymi zasadami, bliskimi przedsiębiorcy, które stanowią podstawę indywidualnego stylu przywództwa i kierowania przedsiębiorstwem. Indywidualny styl zarządzania jest konstruowany przez pryzmat doświadczeń i celów zawodowych przedsiębiorców, wyraża się w określonych
praktykach, ale tylko w niektórych sytuacjach decyzyjnych lub rozwiązaniach zarządczych. Na przykład
dla jednego z respondentów podstawowym standardem etycznym, który definiuje jego styl zarządzania,
jest zasada „nie kłamać”. Pełni ona funkcje heurystyki moralnej, na podstawie której projektowane są
różne elementy osobistego stylu zarządzania. Wątek
reguły „nie kłamać” przewija się przez cały wywiad
w różnych kontekstach: zawierania umów z kontrahentami, ustalania warunków zatrudnienia z pracownikami, polityki informacyjnej firmy itp.
W porównaniu z innymi perspektywami „etyczny instrumentalizm” jest perspektywą stosunkowo
niejednolitą. Po pierwsze, etyczny styl zarządzania,
deklarowany przez badanych, wykazuje zróżnicowany
stopień artykulacji i uporządkowania. W niektórych
relacjach są to tylko ogólne, intuicyjnie rozumiane
normy lub etyczne maksymy, takie jak „trzeba być
ludzkim wobec pracowników” lub „nie wolno krzywdzić ludzi”.
Po drugie, cechą odróżniającą „etyczny instrumentalizm” od perspektywy „etycznego posłannictwa” jest bardziej złożony charakter motywacji,
stojącej za projektami etycznego stylu zarządzania.
„Etyczny instrumentalizm” opiera się na splocie
dwóch motywów. Obok poglądów na temat pożądanego kształtu relacji międzyludzkich, równie ważnym, a w wielu przypadkach ważniejszym motywem
są przekonania odnoszące się do wyznaczników
skuteczności w biznesie. Zdaniem proponentów
„etycznego instrumentalizmu”, etyczny styl jest
efektywnym narzędziem zarządzania i podtrzymywania rynkowych relacji. Motyw ten pojawia się we
wszystkich wypowiedziach zaliczonych do tej kategorii. W odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi przywoływane są dość oczywiste argumenty:
wyższy poziom zaangażowania pracowników, stabilność zatrudnienia, atrakcyjność firmy na rynku
pracy, lepsza akceptacja zmian przez załogę. Tak
więc przesłanką wypracowania i stosowania stylu prowadzenia firmy opartego na podstawowych
zasadach i wartościach etycznych jest, obok zakorzenienia w moralnych przekonaniach przedsiębiorcy,
instrumentalna przydatność.
Przedsiębiorcy, reprezentujący perspektywę
„etycznego instrumentalizmu”, to szeroka kategoria osób, których umiejętności zarządcze kształtowały się wraz z rozwojem firmy lub w okresie
kariery zawodowej poprzedzającym samodzielną
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działalność gospodarczą. Artykułowane standardy
etyczne opierają się na praktycznych doświadczeniach, przemyśleniach i intuicjach moralnych.
W niewielkim stopniu uzasadniane są argumentacją charakterystyczną dla profesjonalnego rozumienia etyki biznesu, związanego z akceptacją centralnej roli sformalizowanych narzędzi zarządzania
CSR. Na przykład 68-letni właściciel firmy produkcyjnej, działającej w branży tekstylnej, prezentuje
swój styl zarządzania jako przeniesienie do sfery
biznesu zasad etycznych obowiązujących w życiu
codziennym. Skarżąc się na odhumanizowanie
relacji biznesowych, w których coraz większą rolę
odgrywają komputery, pełne pułapek umowy i analityczne modele, mówi o prostych zasadach, zgodnie
z którymi stara się prowadzić firmę: nie kłamać,
brać pod uwagę „żywego człowieka”, zawsze dawać
drugą szansę pracownikom, którzy nie spełniają
oczekiwań, „wnikać w problematykę partnerów biznesowych i podwładnych”, aby lepiej rozumieć ich
potrzeby, „być między ludźmi”: „Mam wykształcenie
techniczne i w związku z tym pewne takie sprawy
(…) nie są mi aż tak blisko znane. Więc kwestia
definiowania pewnych rzeczy może u mnie być odruchowa (…), natomiast przez etykę rozumiem działania, które następują w wyniku takich zachowań, za
które nie trzeba się wstydzić”.

„Etyczny minimalizm”
iorąc pod uwagę siłę wpływu, jaką na sposób zarządzania mają przekonania moralne przedsiębiorców, „etyczny minimalizm”
sytuuje się na końcu kontinuum, które tworzą omawiane perspektywy. Tylko niewielki zakres decyzji
zarządczych podlega etycznym ocenom. Istotnym
elementem „etycznego minimalizmu” jest pogląd
o decydującym wpływie zewnętrznych uwarunkowań na możliwości realizacji proetycznych intencji
przedsiębiorcy – realia rynku i specyfika przedsiębiorstwa decydują o tym, czy i kiedy przedsiębiorca
może uwzględniać etyczne kryteria w zarządzaniu.
Motyw braku swobody wyboru w sytuacji konkurencyjnej presji oraz ograniczeń zasobowych pojawia
się w wielu wywiadach, jednak w przypadku perspektywy „etycznego minimalizmu” prowadzi do
moralnych samoograniczeń i wąskiego, minimalistycznego definiowania etycznych standardów.
Perspektywę „etycznego minimalizmu” cechuje
relatywizm i niepewność w postrzeganiu standardów etycznych, co kontrastuje z rygoryzmem
moralnym, eksponowanym przez przedstawicieli
„etycznego posłannictwa”. Właściciel agencji reklamowej i wydawnictwa, odpowiadając na pytanie, czy
spotyka menedżerów lub przedsiębiorców, o których
może powiedzieć, że są etyczni, odpowiada: „Spotykam, ale (…) nie wiem, czy oni są etyczni, może oni
w ogóle nie są etyczni. A może etyka nie istnieje,
jakiś zbiór zasad etycznych. Może każdy ma właśnie
swoje i potem definicja tego jest w ogóle niemożliwa”.
Podobne wątpliwości wyraża właściciel agencji PR:
„Tak naprawdę, nie można mówić o jakiś zasadach,
które trzeba przestrzegać. To jest wszystko nienamacalne i zależy od konkretnego przedsiębiorstwa”.
Minimalizm standardów etycznych przejawia
się w różnych postaciach. Analiza treściowa pokazuje, że formułowane są albo standardy związane
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z przestrzeganiem zobowiązań prawnych, albo konstruowane ad hoc standardy ogólnikowe, pozbawione
konkretnych treści. W wypowiedziach zaznacza się
przewaga sformułowań proskryptywnych, które określają, czego przedsiębiorca robić nie powinien, a nie
to, co w imię etycznych wartości robić powinien.
Rozmówców należących do tej kategorii charakteryzuje bardzo krytyczny stosunek wobec obowiązującego prawa. Jest ono postrzegane jako element
zewnętrznych uwarunkowań, które ograniczają lub
wręcz uniemożliwiają stosowanie standardów etycznych. Złe prawo zmusza przedsiębiorców – w imię
przetrwania firmy – do oszukiwania państwa i łamania przepisów. Konsekwencje na poziomie postrzegania relacji pomiędzy etyką a prawem można podzielić
na trzy powiązane ze sobą kategorie:
zzoddzielenie normatywnych postulatów od praktyki zarządzania i przedsiębiorczości – podkreślanie
odrębności i nieprzystawalności dwóch porządków:
tego, co jest, i tego, co być powinno;
zzracjonalizację oportunizmu prawnego w kategoriach etycznych, a więc poszukiwanie etycznych uzasadnień dla praktyk łamania lub instrumentalizacji
prawa;
zzprzedefiniowanie relacji pomiędzy zarządzaniem
a etyką.

„Aksjologiczny legalizm”
tyczne zarządzanie to według przedsiębiorców, reprezentujących perspektywę „aksjologicznego legalizmu”, zarządzanie oparte
na profesjonalnych regułach, zgodne z obowiązującym prawem i sformalizowanymi standardami
postępowania. Określenie „aksjologiczny” wskazuje,
że reguły i standardy są zakotwiczone w aprobowanych wartościach, które mają charakter środowiskowy. Szczególną cechą tej perspektywy jest tendencja
do utożsamiania etycznego zarządzania z zarządzaniem zgodnym ze sprawdzonymi, profesjonalnymi
wzorami postępowania. Etyczne zarządzanie „polega
na profesjonalnym budowaniu relacji służbowych, na
profesjonalnym i etycznym konkurowaniu na rynku
(…), czyli nie uważam, żeby ktoś prowadził firmę
w sposób profesjonalny, jeżeli łamie standardy etyczne” – mówi jeden z badanych.
Hierarchiczna analiza skupień ujawnia cztery
cechy „aksjologicznego legalizmu”:
Integralizm moralny – ponieważ podstawą
„aksjologicznego legalizmu” jest przekonanie, że
wzory skutecznego, profesjonalnego zarządzania
wyznaczają obszar etycznego wartościowania, idzie
z tym w parze tendencja do postrzegania szerokiego
zakresu zachowań i decyzji zarządczych, które podlegają temu wartościowaniu.
Proceduralizm – istotnym wyznacznikiem
etyczności zachowań organizacyjnych jest zgodność ze sformalizowanymi normami i procedurami
w przedsiębiorstwie.
Lokalizm standardów etycznych – podstawowe zakorzenienie standardów etycznych ma, w przekonaniu badanych, charakter lokalny. Są to normy
i wartości przyjęte w firmie, określonej branży lub
na określonych rynkach. Z drugiej strony, reguły
profesjonalnego zarządzania, wyznaczające obszar
etycznego wartościowania, są traktowane przez rozmówców jako uniwersalne.

PO 10 2010.indb 14

Rygorym moralny i jednoznaczność standardów – przedsiębiorcy reprezentujący perspektywę
„aksjologicznego legalizmu” wykazują tendencję do
postrzegania standardów etycznych jako jednoznacznych i bezwzględnie obowiązujących.

Podsumowanie
yniki prezentowanych badań dowodzą, że
sposób postrzegania związków etyki i zarządzania ma istotny wpływ na wybór stylu
zarządzania przez przedsiębiorców. Formułując taki
wniosek, należy jednak pamiętać, że deklaracje badanych nie są tożsame z ich zachowaniami, a intencje moralne nie w każdej sytuacji przekształcają się
w moralne działania.
Tendencja do uwzględniania standardów etycznych w zarządzaniu najwyraźniej ujawniła się
u badanych, którzy reprezentują perspektywę „etycznego posłannictwa”. Ponieważ próba badawcza nie
miała charakteru reprezentatywnego, trudno oszacować, jak liczna jest to grupa. Oprócz wyraźnego
wpływu wyznawanych wartości etycznych na sposób
zarządzania, cechą charakterystyczną tej perspektywy są misyjne dążenia.
Rozumienie związków etyczności i zarządzania
jest znacznie bardzie zróżnicowane niż wynika to
z popularnych w literaturze przedmiotu typologii.
Różnice pomiędzy poszczególnymi perspektywami
mają charakter zasadniczy. Ważnym z poznawczego
i praktycznego punktu widzenia pytaniem jest kwestia czynników, które określają to zróżnicowanie5).
Wydaje się, że także i w tym przypadku badania jakościowe oferują interesujące możliwości poznawcze.
dr Jerzy Szczupaczyński
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
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Summary
The aim of the article is to present the results of the exploratory qualitative analysis, which was conducted within the
„Moral leadership standards of Polish managers and entrepreneurs” grant. The analysis was based on a sample of partially
structured interviews with 28 entrepreneurs, who manage
small and middle sized companies. They were asked about
relation between ethics and management. The analysis shows
a very diverse picture of moral attitudes of the Polish entrepreneurs. Basing on their perceptions of the ethics and management relationship, the following four types of perspectives
were distinguished: „ethical mission”, „ethical instrumentalism”, „ethical minimalism”, and „axiological legalism”.
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Zachowania ratowników górskich
w świetle badań systemu wartości
Kazimierz Mrozowicz

Wprowadzenie
achowania prospołeczne, których podmiotem są inni ludzie, wzbudzają od dłuższego już czasu duże zainteresowanie reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych1),
wydaje się jednak, że są trochę po macoszemu traktowane przez specjalistów z pozostałych dziedzin
zajmujących się zachowaniami ludzi.
Celem podjętej analizy wpływu systemu wartości
na kształtowanie się zachowań ludzi w organizacji stała się konieczność zapełnienia luki badawczej i publikacyjnej z zakresu teorii zachowań organizacyjnych.
W zakresie owej teorii natomiast ukazanie charakterystyki i roli zachowań pomocnych jako odmiany
zachowań prospołecznych w pragmatyce ratowniczej.
Intencje badawcze autora można sformułować
w postaci nasuwających się jako istotne uzupełnienie wspomnianych zagadnień pytań badawczych.
Jaką rolę w kształtowaniu się zachowań pomocnych
odgrywa system uznawanych wartości? Czy istnieją empiryczne i logiczne przesłanki, aby źródeł
zachowań prospołecznych dopatrywać się w deklarowanym systemie wartości? Jaką strukturę przybiera
system wartości wśród członków organizacji ratownictwa górskiego i w jaki sposób wyrażają się one
w zachowaniach ratowniczych?

Organizacja jako kontekst zachowań
organizacyjnych
rzestrzeń społeczną nowoczesnych, zindustrializowanych, rynkowych i zurbanizowanych społeczeństw wypełnia zgoła
niepoliczalna mnogość organizacji różnego rodzaju, które przyjęło się określać wspólnym mianem
„społeczeństw organizacji” 2). W czasie rozwoju
społeczeństw przyjęły one najrozmaitsze funkcje,
a współczesny człowiek zdany jest w ogromnej mierze na sprawność i skuteczność ich funkcjonowania.
Każda organizacja działa w specyficznym dlań
otoczeniu i jest systemem składającym się z wzajemnie oddziałujących elementów, zaś korzystając
z zasobów otoczenia zewnętrznego, transformuje
je i zwraca do otoczenia w przetworzonej formie3).
Innymi słowy, organizacja jest racjonalnie ustrukturalizowanym systemem społeczno-technicznym4), tworzonym przez podsystemy: celów i wartości, psychospołeczny, strukturalny, techniczny i zarządzania5).
Członkowie organizacji, podmioty działające, stawiają sobie cele i dążą do ich realizacji, co sprawia, że
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tak ukształtowane działanie unaocznia się w warunkach
woluntarystycznych oraz teleologicznych6). Kontekstem społecznym owych działań stają się zajmowane
pozycje oraz pełnione role normatywne (np. ratownicze), których koincydencja oraz koegzystencja tworzą złożone i powiązane dwukierunkowo całości, tj.
systemy społeczne7). Mają one tendencję do trwałej
egzystencji, co uzależnione jest jednakże od jakości funkcjonalnych oddziaływań otoczenia systemu
(„nadsystemu otoczenia”) i organizacji jako całości
złożonej z systemów8).

Zachowania organizacyjne oraz ich rodzaje
asadniczymi elementami systemu społecznego organizacji są zachowania organizacyjne, role społeczne, normy, władza i klimat organizacyjny, a często wręcz utożsamia się
system zachowań organizacyjnych z systemem społecznym9). Augustyn Bańka pisze, że „(...) system
zachowań organizacyjnych (organizational behavior
system), warunkujących sposób osiągania przez jednostki i grupy [organizacje – przyp. autora] celów
związanych z pracą (...), jest najmniej przewidywalnym elementem każdej organizacji”10). Ten sam
autor, dokonując deskrypcji i klasyfikacji natury
zachowań ludzkich oraz uogólnionych zdarzeń społecznych w organizacji, proponuje ich typologię
w postaci czterech głównych modeli:  autokratycznego  opiekuńczego  wspomagającego i  kolegialnego11) (tabela 1).
Wydaje się, że typologiczna propozycja zachowań organizacyjnych Bańki opiera się na kryterium
historyczno-teoretycznym, w którym typ zachowań
utworzony został wtórnie jako wynik logicznej agregacji względnie stabilnych pod względem czasu oraz
treści określonych cech. Światopogląd, uznawane
wartości i preferowane style zarządzania, których
podmiotem jest człowiek, ulegają ciągłym przeobrażeniom, lecz źródło zachowań jednostki cieszy się
nad podziw rzadką stabilnością. Wiadomo skądinąd
także i to, że obok wymienionych typów zachowań
organizacyjnych występuje szeroka klasa działań
interpersonalnych nazywana zachowaniami prospołecznymi, „zwykle pozytywnie ocenianych przez grupę odniesienia wykonawcy z uwagi na standardy
kulturowe i społeczne jako dobroczynne dla innych
osób i całego otoczenia systemu społecznego”12).
Obok altruizmu oraz współpracy szczególnym przypadkiem owych zachowań prospołecznych są tzw.
zachowania pomocne13), stanowiące „dobrowolne
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Tab. 1. Wiązki zachowań kierowniczych [K] i wykonawczych [W] w modelach zachowań
organizacyjnych A. Bańki
Model autokratyczny

Model opiekuńczy

Model wspomagający

Model kolegialny

Precyzja, norma, jakość,
standaryzacja automatyzacja

Redukcja frustracji,
pasywizmu, stresu, opieka
socjalna

Stymulacja, inspiracja,
kapitał ludzki, wiedza
organizacyjna

Wysokie morale,
etyka, kreatywność,
innowacyjność

K: Centralizacja, autorytet,
hierarchia, restrykcyjna
kontrola, motywacja płacowa

K: Paternalistyczny styl
kierowania, wymóg posłuchu
dla seniora, centralizacja

K: Rola przywództwa,
zarządzanie przez zasoby,
motywacja pozapłacowa

K: Budowanie zespołu,
teamwork, władza oparta
na zaufaniu i partnerstwie

W: Podporządkowanie,
nihilizm, marazm, unikanie,
alienacja, lęk, frustracja

W: Pasywność, poczucie
bezpieczeństwa, rutyna,
bierność, apatia,
rozleniwienie

W: Demokratyzacja
relacji, partnerskie
strategie działań, poczucie
tożsamości

W: Internalizacja norm,
samodyscyplina, aktywność,
samoaktualizacja

Źródło: opracowanie autorskie.

akty dokonywane z intencją czynienia dobra drugiej
osobie”14), dzielone na egoistyczne, których głównym
celem ma być osiągnięcie osobistej korzyści i altruistyczne, stymulowane motywacją działań na rzecz
dobra innego człowieka lub grupy15).

System wartości
naukach społecznych funkcjonuje wiele koncepcji, które w rozmaity oraz specyficzny
dla siebie sposób ujmują zagadnienia związane z pojęciem wartości.
W ujęciu socjologicznym wartości to: „(...) zjawiska ze sfery świadomości, dla których swoiste
jest współwystępowanie komponentów poznawczego, emocjonalnego i normatywnego (...). Elementem konstytuującym wartość jest przekonanie, że
dany przedmiot, stan rzeczy lub sposób działania
jest właściwym, akceptowanym społecznie obiektem
pragnień i dążeń ludzkich”16).
W koncepcjach psychologicznych wartość stanowiona jest przez: „(...) preferencję stanów rzeczy lub
sposobów postępowania, wyrażane we względnie stałych ogólnych przekonaniach, ściśle związane z systemem poznawczym, świadome, łatwo werbalizowane, transcendentne wobec konkretnych sytuacji”17).
Z przytoczonych podejść wynika, że definicje
socjologiczne akcentują instytucjonalizację wartości
oraz stopień ich akceptacji przez grupę społeczną,
zaś w przypadku koncepcji psychologicznych kładzie się nacisk na aspekt emocjonalny (przeżywanie
wartości), jak też poznawczo-behawioralny, przejawiający się w organizacji wiedzy jednostki, zgodnie
z którą podejmuje ona decyzje o wyborze alternatyw swojego zachowania. W świetle postawionych
tez badawczych, organizacyjna i koordynacyjna rola
wartości w kształtowaniu zachowania jednostki jest
szczególnie interesująca.
Spośród wielu różnorodnych koncepcji wartości zdecydowano się zastosować teorię Miltona
Rokeacha, która ujmuje wartości w podsystem wartości ostatecznych i podsystem wartości instrumentalnych18). Przywoływana teoria jest tym bardziej
atrakcyjna naukowo, że jej założenia teoretyczne
umożliwiają empiryczne poznanie i ocenę systemu
wartości, a także inkorporację i zastosowanie wyników badań w pragmatyce organizacyjnej19).
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System wartości w teorii Miltona Rokeacha

W teorii wartości Rokeacha osobowość jest systemem przekonań człowieka, składającym się z dużej
liczby elementarnych twierdzeń przezeń akceptowanych i dających się poprzedzić zwrotem: „Jestem przekonany, że”. Przekonanie stanowi informację (zorganizowaną wiedzę), jaką ma podmiot o danym obiekcie.
Łączy (kojarzy, identyfikuje) ona obiekt z pewną określoną cechą, np.: „Bezpieczeństwo rodziny (obiekt) jest
godne najwyższego poświęcenia (atrybut)”.
Rokeach wyróżnia trzy rodzaje przekonań: deskryptywne (egzystencjalne), dające się ująć w kategoriach prawdy i fałszu, ewaluatywne, które orzekają
o przedmiocie przekonania, że jest dobry lub zły,
a także preskryptywne i proskryptywne, nakazujące
i zakazujące, które orzekają o przedmiocie przekonania, że jest on pożądany lub niepożądany.
Przekonania preskryptywne są właściwą kategorią
wartości, a jak pisze Rokeach: „wartość jest trwałym przekonaniem, że określony sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście
lub społecznie preferowany w stosunku do alternatywnego sposobu działania lub ostatecznego stanu
egzystencji”20).
Wartości tworzą hierarchicznie uporządkowany
system, który jest definiowany jako „(...) trwała
organizacja przekonań o preferowanych sposobach
postępowania lub ostatecznych stanach egzystencji,
uporządkowanych według względnej ważności”21).
Lokalizacja jednych wartości względem innych (łańcuch
hierarchiczny) powoduje kształtowanie się struktury
systemu, charakterystycznego dla danej jednostki.
Pewne wartości zajmują w nim trwałą oraz centralną pozycję, inne zaś uznawane są za mało istotne
i lokalizowane lateralnie. Na tej też podstawie można dokonać klasyfikacji wartości według stopnia ich
doniosłości aksjologicznej dla jednostki. Staje się
to dobrym miernikiem ich wpływu na zachowania
organizacyjne, gdyż położenie określonych przekonań
w systemie, stopień ich centralizacji lub poboczności,
decyduje o stabilizacji i podatności na zmiany. Im
położenie bardziej centralne, tym trudniej zmienić
dane przekonanie, gdy jednak dojdzie do transpozycji lokalizacji wartości leżącej centralnie w systemie, powoduje to głębokie reperkusje w całej sferze
poznawczej osobowości jednostki. Zmiana trudnych
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do reorganizacji wartości odbija się w postawach
oraz zachowaniu człowieka.
W strukturze systemu wartości Rokeach rozróżnia wartości ostateczne i instrumentalne22).
Wartości ostateczne to pryncypialne ponadsytuacyjne cele ludzkiego życia i działania, do których
zalicza: „bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo rodziny, dojrzałą miłość, dostatnie życie,
mądrość, poczucie dokonania, poczucie własnej
godności, pokój na świecie, prawdziwą przyjaźń,
przyjemność, równowagę wewnętrzną, równość,
szczęście, świat piękna, uznanie społeczne, wolność, zbawienie oraz życie pełne wrażeń”. Wartości instrumentalne dotyczą zachowań i ogólnych sposobów postępowania i mają charakter
środków przydatnych w realizacji wartości ostatecznych. Oto one: „ambitny, intelektualista, czysty, kochający, logiczny, niezależny, obdarzony
wyobraźnią, odpowiedzialny, odważny, opanowany, o szerokich horyzontach, pogodny, pomocny,
posłuszny, uczciwy, uprzejmy, uzdolniony oraz
wybaczający”.

Metodyka badań własnych
badaniach zastosowano konwencję metodologiczną z zakresu nauk społecznych,
dzieląc je na fazę pilotażową i właściwą. W pierwszej fazie badań dominującą metodą
badawczą był wywiad i obserwacja współuczestnicząca, na etapie badań właściwych zastosowano

narzędzie do badania systemu wartości pod
nazwą Skala Wartości (RSV) w polskiej adaptacji autorstwa Piotra Brzozowskiego23). W celu weryfikacji analizowanych problemów badawczych, pobrano próbę
z populacji ratowników górskich. W strukturę grupy
badanej zwanej niekiedy grupą zasadniczą (Grupa B)
weszło po 25 ratowników z każdej z Grup Regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR): Beskidzkiej, Bieszczadzkiej, Jurajskiej,
Karkonoskiej, Krynickiej, Podhalańskiej, Wałbrzysko-Kłodzkiej i ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego (TOPR) w liczbie 25.
W skład próby weszło w sumie 200 respondentów
płci męskiej w przedziale wiekowym 25–55 lat.
Zebrane dane poddano operacjonalizacji, podczas
której zastosowano narzędzia statystyczne w postaci testu mody oraz mediany, a także kolejnościowy
test rang rtt Spearmana.

System wartości ratowników górskich
systemie wartości uniwersalnych (ostatecznych) najwyższe znaczenie grupa badana
przypisuje roli „bezpieczeństwa rodziny”,
które dla niemalże 40% ankietowanych stanowi wartość najwyższej miary (2 mediana, 1 moda). Drugą
wyraźnie dominującą uniwersalną kategorią aksjologiczną jest „dojrzała miłość” (5 mediana, 3 moda).
Test mody w zakresie „dojrzałej miłości” wskazał jej
stosunkowo wysoki wpływ koherencyjny na przekonania 16% ankietowanych (tabela 2). Wśród członków

Tab. 2. Mediany i mody wartości ostatecznych w opinii ratowników górskich wraz z rangami
uporządkowanymi według kolejności twierdzeń arkusza Skala Wartości M. Rokeacha
Rozkład wartości ostatecznych w populacji ratowników górskich
Lp.

Wartości ostateczne

Kategoria
medialna

Ranga
mediany

Ranga
mody

%
Kategoria Częstość
obserwacji
modalna
mody
mody

1.

Bezpieczeństwo narodowe

8

5

10

18

23

11,5

2.

Bezpieczeństwo rodziny

2

1

1

1

73

36,5

3.

Dojrzała miłość

5

2

3

3

32

16,0

4.

Dostatnie życie

11

7

9

17

25

12,5

5.

Mądrość

6

3

3

3

29

14,5

6.

Poczucie dokonania

11

6

7

14

30

15,0

7.

Poczucie własnej godności

7

4

4

7

29

14,5

8.

Pokój na świecie

8

5

5

8

24

12,0

9.

Prawdziwa przyjaźń

8

5

5

9

31

15,5

10.

Przyjemność

12

7

8

16

28

14,0

11.

Równowaga wewnętrzna

8

5

2

2

19

9,5

12.

Równość

12

7

8

16

32

16,0

13.

Szczęście

8

5

4

7

24

12,0

14.

Świat piękna

13

8

8

16

23

11,5

15.

Uznanie społeczne

14

9

10

18

25

12,5

16.

Wolność

8

5

6

13

21

10,5

17.

Zbawienie

15

10

10

18

51

25,5

18.

Życie pełne wrażeń

13

8

9

17

28

14,0

Źródło: badania własne autora.
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Tab. 3. Mediany i mody wartości instrumentalnych w opinii ratowników górskich wraz z rangami
uporządkowanymi według kolejności twierdzeń arkusza Skala Wartości M. Rokeacha
Rozkład wartości instrumentalnych w populacji ratowników górskich
Lp.

Wartości instrumentalne

Kategoria
medialna

Ranga
mediany

Ranga
mody

Kategoria
modalna

%
Częstość
obserwacji
mody
mody

1.

Ambitny

9

4

11

17

28

14,0

2.

Intelektualista

11

6

6

10

22

11,0

3.

Czysty

12

7

9

14

26

13,0

4.

Kochający

7

3

2

3

24

12,0

5.

Logiczny

9

4

5

8

21

10,5

6.

Niezależny

11

6

8

13

21

10,5

7.

Obdarzony wyobraźnią

10

5

5

8

20

10,0

8.

Odpowiedzialny

4

1

1

1

47

23,5

9.

Odważny

9

4

3

4

20

10,0

10.

Opanowany

7

3

4

6

25

12,5

11.

O szerokich horyzontach

11

6

10

15

20

10,0

12.

Pogodny

10

5

9

14

24

12,0

13.

Pomocny

9

4

2

3

24

12,0

14.

Posłuszny

14

9

12

18

47

23,5

15.

Uczciwy

6

2

1

1

39

19,5

16.

Uprzejmy

10

5

7

12

27

13,5

17.

Uzdolniony

13

8

8

13

30

15,0

18.

Wybaczający

12

7

12

18

24

12,0

Źródło: badania własne autora.

grupy kontrolnej z populacji polskiej jest zgoła inaczej; członkowie grupy kontrolnej przypisują jej
odległe miejsce w prezentowanym przez siebie systemie wartości. Podobną sytuację odnotowano wobec
wartości ostatecznej „mądrość”(5 mediana), w czym
zapatrywania ratowników górskich upodobniły się
do przekonań członków grupy kontrolnej.
Za wartość ostateczną najmniej docenianą przez
ogół ratowników górskich można uznać „zbawienie”,
które zajęło położenie peryferyjne w hierarchii względem pozostałych wartości uniwersalnych (18 moda).
Wysoką jednolitość opinii wśród ankietowanych odnotowano także w odniesieniu do „uznania społecznego”,
które ratownicy górscy uznali za mało ważne w systemie wartości ostatecznych i podobnie jak „zbawienie”
usytuowali na marginesie hierarchii kategorii aksjologicznych (15 mediana). W przekonaniach członków grupy polskiej obie te wartości zajmują pozycję
środkową (10 mediana).
Najwyższą wartość instrumentalną członkowie
grupy zasadniczej przypisują wartości „odpowiedzialny”. W zakresie kryterium granicznego znalazła się też wartość „uczciwy”, a przy tym 20% ratowników stawia jego znaczenie na pierwszym miejscu
w systemie wartości instrumentalnych (tabela 3).
Podczas zastosowania testu mody wykryto także
inne wartości, co do których obserwuje się wysoce posuniętą zgodność decyzyjną, a są to: „odważny” oraz „pomocny”. Rozkłady decyzji w zakresie
testu mediany nie potwierdziły jednak dominacji
owych kategorii w systemie wartości grupy badanej.
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Zdecydowanie najniższą pozycję w hierarchii wartości instrumentalnych ratowników zajęła wartość
„posłuszny”.
Przeprowadzona analiza wartości ostatecznych
i instrumentalnych wykazała, że głównymi wartościami, które w strukturze systemu aksjologicznego
grupy badanej zajmują centralne położenie, są czynniki, które można określić mianem predykatorów
postawy allocentrycznej (altruizmu i empatii ukierunkowanych na pomaganie innym).

Pragmatyzm zachowań ratowniczych
rzeciętny ratownik górski kieruje się w swoich działaniach wartościami, które nadają
jego czynnościom pragmatyczny charakter.
Unika on sytuacji dwuznacznych, ale też spekulatywnych, w których dostrzega źródło niepotrzebnych
napięć oraz nieporozumień. Jest on osobą ceniącą
sumienność i odpowiedzialność w działaniu. Kieruje
się praktycznym znaczeniem podejmowanych zadań,
wykazując jednocześnie uprzedzenia do zadań, które wymagają od niego zaangażowania umysłowego.
Intelektualizm kojarzony jest przezeń z zagrożeniem
wobec klarownego formułowania zadań oraz obowiązków w pełnionej roli, jawiąc się wyrazem słabości fizycznej. Przeciętny członek służby górskiej jest
człowiekiem preferującym zachowania, które nadają
konkretny i jednoznaczny sens jego działaniom, nie
przecenia wartości planowania, chyba że wymaga
tego odeń charakter sytuacji – raczej działa niż
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projektuje przyszłe czynności. W systemie swoich
przekonań stawia na czele proste oraz dające się
natychmiast zastosować rozwiązania.
dr Kazimierz Mrozowicz
Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką
AWF im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
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Summary
Organizations exist for people and by people, not vice versa,
as indeed is the initiating factor in their creation, when
a group human uniting around a specific problem (to help
people), establishing a certain order axiological and normative (statute), which again requires the establishment of any
formal structure (associations), in furtherance of the purposes of the application of appropriate technologies (rescue
methods and techniques) and environmental organizations.
Arising in this way determine the organizational form of the
formal dimension of human behavior and job roles to occupy
positions within social systems.

Koncepcje zarządzania
Podręcznik akademicki

Redakcja naukowa: Małgorzata Czerska, Agnieszka A. Szpitter
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
Podręcznik akademicki do nowego – wprowadzonego zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego – obowiązkowego przedmiotu „Koncepcje zarządzania”. Jego celem jest wyposażenie studentów
w kanon usystematyzowanej wiedzy na temat klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania.
Praca składa się z dziewięciu części, w których
Autorzy prezentują:
zzklasyczne koncepcje zarządzania (szkoły: klasyczną, humanistyczną i systemową),
zzneoklasyczne idee kształtowania się koncepcji zarządzania,
zzuwarunkowania funkcjonowania współczesnych
organizacji i wynikające z nich paradygmaty współczesnych koncepcji zarządzania,
zzkoncepcje zorientowane na jakość (TQM, Six
Sigma),
zzewolucyjne i radykalne podejście do zmian organizacji (Kaizen, Reengineering),
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zzkoncepcje zorientowane na klienta (Marketing, CRM),
zzkoncepcje zorientowane na współdziałanie (Orga-

nizacja sieciowa, Organizacja wirtualna),

zzkoncepcje wyszczuplania organizacji (Lean Mana-

gement, Outsourcing),

zzkoncepcje zorientowane na wiedzę (Knowledge

Management, Organizacja ucząca się, Zarządzanie
innowacjami).
Autorzy książki wskazują najważniejsze kierunki
ewolucji w zakresie koncepcji zarządzania w odniesieniu do poglądów tradycyjnych, co może prowadzić do zachowania równowagi między nowoczesnością i tradycją w zarządzaniu oraz między zmianą
i stabilnością w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Z tego też powodu uważam, że recenzowany podręcznik zasługuje na wyróżnienie.
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Intencje przedsiębiorcze,
czyli co decyduje
o przedsiębiorczości człowieka
Agnieszka Kurczewska

Wprowadzenie
imo bardzo dynamicznego rozwoju nauk
o przedsiębiorczości, podstawowe pytanie
dotyczące przyczyn czy charakteru mechanizmów, powodujących działania przedsiębiorcze
jednostki nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Poszukiwania wyjaśnienia fenomenu przedsiębiorczości coraz częściej wychodzą poza zakres nauk
ekonomicznych czy zarządzania, poszerzając obszar
zainteresowań o nauki o człowieku. Powszechne staje się w literaturze rozumienie przedsiębiorczości
jako wieloetapowego procesu. Proces ten sięga etapów, na które wpływ mają czynniki kognitywne
(poznawcze), kształtujące percepcję człowieka, a kończy
się założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Ostatnie lata przyniosły większe zainteresowanie
etapami poprzedzającymi decyzję o założeniu firmy.
Learned (1992) zakładanie przedsiębiorstwa określa
jako czterowymiarowy proces, na który składają się:
 skłonność do założenia firmy  towarzyszące
temu intencje  poczucie sensu tego działania oraz
ostatecznie  decyzja, by rozpocząć własną działalność. Nie tylko Learned traktuje przedsiębiorczość
jako kilkuetapowy proces. Shook (2003) dzieli go na
następujące fazy:  fazę intencji przedsiębiorczych
 poszukiwanie możliwości biznesowych  podejmowanie decyzji, kończące się podjęciem działań służących otwarciu firmy. Przytoczeni autorzy, i wielu
innych, wskazują coraz powszechniej istotną rolę
intencji w procesie przedsiębiorczości. Z przeglądu
literatury przedmiotu wynika, że w ramach obecnie
panującego paradygmatu intencje są bardzo ważnym czynnikiem w rozumieniu procesu przedsiębiorczości. Thompson na łamach „Entrepreneurship
Theory and Practice” (2009) nazywa je nawet kluczowymi w badaniu fenomenu tworzenia przedsiębiorstw. Dyskusja nad intencjami przedsiębiorczymi
trwa w literaturze od ponad dwudziestu lat. Jej rozkwit przypadł na koniec lat 90. XX w. i początek
XXI w. W połowie lat 90. rozwinął się bowiem w nauce
o przedsiębiorczości nurt, w którym zaczęto coraz
wyraźniej dostrzegać człowieka i jego indywidualizm
jako centrum procesu przedsiębiorczego [Tounés,
2006]. Dorobek psychologii i edukacji wdrożono do
nauk o przedsiębiorczości. Oprócz czynników
zewnętrznych, kształtujących zachowanie człowieka,
zajęto się czynnikami psychologicznymi i kognitywnymi.
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Zaczęto badać zatem kształtowanie się intencji
przedsiębiorczych, szukając bodźców kształtujących.
Powstało kilka modeli próbujących je zbadać i wyjaśniać. Do najbardziej znanych zalicza się Model Zdarzenia Przedsiębiorczego Shapero i Sokola (1982)
oraz Teorię Planowanego Zachowania Ajzena (1991).
Większość podejmowanych na świecie badań empirycznych powiela wymienione modele, stara się je
zmodyfikować lub uszczegółowić.
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu światowego dorobku z zakresu modeli intencji przedsiębiorczych, jak również przedstawienie nowej koncepcji układu czynników wpływających na przedsiębiorczość człowieka, podkreślającej wagę edukacji w rozwoju jego intencji przedsiębiorczych. Znajomość
intencji przedsiębiorczych ma szczególne uzasadnienie w Polsce, zwłaszcza dla tworzenia programów
edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Znajomość czynników określających intencje przedsiębiorcze umożliwi bowiem lepiej uprofilowaną edukację
przedsiębiorczości.

Intencje jako predykator ludzkich
zachowań przedsiębiorczych
roblematyka przyczyn zachowań przedsiębiorczych wydaje się tym ciekawsza, że
mimo ewolucji podejść do przedsiębiorczości
człowieka, wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
co determinuje pomysł i chęć, a następnie decyzję
o otworzeniu własnej firmy. Badacze problemu są
zgodni, że działania przedsiębiorcze (prowadzące do
rozpoczęcia działalności gospodarczej) są przejawem
planowanego, zamierzonego zachowania [Katz
i Gartner, 1988]. Zamierzenia i plany wyrażają ludzkie chęci zrobienia czy wywołania czegoś. Coraz częściej słowem kluczowym do zrozumienia mechanizmów zachowań przedsiębiorczych stają się więc
intencje. Intencje nie są trudne do zidentyfikowania.
Problemem staje się zrozumienie ich przyczyn i ich
pomiar. W wyniku rozwoju podejścia kognitywnego
do badań przedsiębiorczości rozwinęły się teorie
tłumaczące decyzje przedsiębiorców jego wcześniejszymi intencjami. Tworzenie modeli opartych na
intencjach i wyjaśniających proces uruchamiania
przedsiębiorczości wydaje się być uzasadnione
i racjonalne [Krueger i Brazeal, 1994]. Badając intencje, sięgamy głębiej w mechanizmy uruchamiania się
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przedsiębiorczości w człowieku. Intencje przedsię- i decydującym elementem kształtującym zachowanie
biorcze jednostki są wyrazem jej podejścia do zacho- przedsiębiorcze, prowadzącym do założenia firmy.
wania przedsiębiorczego, czyli zależą od sposobu Intencje wyprzedzają i wpływają na ludzkie zachopostrzegania rzeczywistości. Można je nazwać wanie, a wpływ ten nie jest niczym innym zakłócozmiennymi poznawczymi. Podejście kognitywne do ny. Oczywiście na intencje wpływa wiele uprzednich
badań przedsiębiorczości (z elementami podejścia czynników. Antecedencjami (zdarzeniami poprzekulturalistycznego), a takie wykorzystuje się do bada- dzającymi) mogą być: potrzeby, wartości, chęci, wienia intencji człowieka, daje możliwość wgłębienia się rzenia czy przyzwyczajenia danej osoby [Liñán
w złożone procesy przedsiębiorczości [Linan i Chen, i Chen, 2009]. Intencje są rezultatem procesu kogni2009]. Założenie teoretyczne można sprowadzić do tywnego (percepcji), wierzeń, oczekiwań i wartości
stwierdzenia, że intencje poprzedzają zachowanie [Chattopadhyay, Ghosh, 2008]. W uproszczeniu pro(w tym przypadku prowokujące do rozpoczęcia działal- ces przedsiębiorczości przedstawiono na rysunku 1.
ności gospodarczej), więc znajomość ich daje lepszy
Należy zwrócić również uwagę, że mimo że brak
i prawdziwszy obraz rzeczywistych źródeł przedsię- intencji przedsiębiorczych wyklucza praktycznie
biorczości. Z perspektywy psychologii intencje przed- założenie firmy, jednakże ich posiadanie nie zawsze
siębiorcze można uznać za najlepszy pojedynczy predy- prowadzi do posiadania własnego przedsiębiorstwa.
kator zachowań [Liñán i in., 2005, s. 1].
Ponadto nie u wszystkich ludzi wykształciły się
Czym jednak są intencje? Najprościej opisuje je intencje przedsiębiorcze. Co więcej, ich intensywShook [2003, s. 380]. Według niego intencja jest to ność może zmieniać się w czasie i przybierać różny
świadomy stan umysłu poprzedzający działanie. poziom u każdego człowieka [Thompson, 2009].
Shultz (1980, s. 131), prezentując stanowisko psychologii, definiuje je jako stan umysłowy, który prowadzi Modele intencji przedsiębiorczych
do zachowania i który je porządkuje. Opisuje je jako
determinację do określonych poczynań lub przynosząodele intencji przedsiębiorczych starają się,
cą określone skutki. Upraszcza, nazywając je kombiwykorzystując multidyscyplinarne podejnacją wiary (w sukces) i pragnień [White, 1995,
ście, wyjaśnić zachowanie przedsiębiorcze,
s. 28]. Według Thompsona (2009) terminu „intencja opisując wpływ poszczególnych czynników na kształprzedsiębiorcza” używa się przede wszystkim do towanie się intencji przedsiębiorczych. W modelach
określenia świadomej i planowanej decyzji (postano- tych zakłada się, że zmienne zewnętrzne (np. cechy
wienia), prowadzącej do działań związanych z otwie- demograficzne, cechy charakteru, czynniki gospodarraniem firmy. Nazywa ją „uznanym przez siebie prze- cze i społeczne) nie oddziałują bezpośrednio na intenkonaniem o założeniu firmy i świadomym planowa- cje; ich wpływ jest pośredni poprzez oddziaływania
niem działań z tym związanych w przyszłości” na antecedencje i tym samym intencje przedsiębior[Thompson, 2009, s. 687]. Ciekawą definicję intencyj- cze [Chattopadhyay, Ghosh, 2008]. Intencje można
ności przedstawia Bird (1988); określa ją jako stan nazwać katalizatorem działania, modele przedsięumysłu, kierujący ludzką uwagę (więc doświadczenia biorczości oparte na intencjach opisują bowiem, jak
i działania) ku specyficznemu celowi czy drodze do zewnętrzne czynniki zmieniają intencje, a w rezultajego osiągnięcia (poprzez różnego rodzaju środki). cie wpływają na zachowanie człowieka-przedsiębiorcy
Intencje wiążą się z percepcją rzeczywistości i siebie [Weber, Graevenitz i Harhoff, 2009, s. 4].
samego, czyli tym, jak człowiek postrzega swoje możliwości i chęci. Intencje można nazwać pewnego rodzaCZYNNIKI
INTENCJE
ZACHOWANIE
POPRZEDZAJĄCE
ju stanem kognitywnym,
PRZEDSIĘBIORCZE
PRZEDSIĘBIORCZE
(ANTECEDENCJE)
który w procesie uruchamiania się przedsiębiorczości w człowieku zamienia się
w konkretne zachowanie. Rys. 1. Schemat procesu przedsiębiorczości
Jak zauważa Thompson Źródło: opracowanie własne.
(2009), osoby z intencjami
odróżniają się od pozostałych po pierwsze świadomością możliwości rozpoPOSTRZEGANE
częcia działalności gospoCHĘCI
darczej przez nich samych,
po drugie nieodrzucaniem
POSTRZEGANA
takiej możliwości.
ZACHOWANIE
WYKONALNOŚĆ
INTENCJE
Jeśli założy się, że
PRZEDSIĘBIORCZE
przedsiębiorczość jest procesem, który ma miejsce
SKŁONNOŚĆ
przez pewien okres, to
DO DZIAŁANIA
ZDARZENIE
intencje przedsiębiorcze są
O CHARAKTERZE BODŹCOWYM
pierwszym etapem rozwoju pomysłu posiadania własnego biznesu. Można więc
uznać, że intencje przed- Rys. 2. Model Zdarzenia Przedsiębiorczego
siębiorcze są pierwszym Źródło: opracowanie własne.
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Istnieją dwie czołowe teorie związane z intencjami przedsiębiorczymi. Pierwsza z nich nosi nazwę
Modelu Zdarzenia Przedsiębiorczego (Model of the
Entrepreneurial Event, MEE) i została stworzona
przez Shapero i Sokola w 1982 r. Druga konstrukcja
teoretyczna to Teoria Planowanego Zachowania
(Theory of Planned Behavior, TPB), której podstawy
stworzył Ajzen (1991). Obie teorie doczekały się wielu modyfikacji i udoskonaleń, poddane zostały również wielu testom empirycznym. Bardzo ciekawą
adaptację modelu intencji, włączającą do struktur
determinujących zachowanie przedsiębiorcze edukację, wprowadził Liñán (2005).

Model Zdarzenia Przedsiębiorczego (MZP)
odel Zdarzenia Przedsiębiorczego zakłada,
że intencja jest pewnego rodzaju stanem
poprzedzającym zachowanie przedsiębiorcze,
które może mieć miejsce (zdarzyć się), jeśli będzie
istniała taka możliwość. Realizacja „możliwości” zależy wedle tej teorii przede wszystkim od tego, jak jednostka postrzega i ocenia swoje chęci (perceived desirability)
oraz wykonalność swoich zamierzeń (perceived feasibility),
czyli jaką ma ich percepcję. Oba czynniki uzależnione są od wpływów zewnętrznych. Trzecią determinantą ludzkich intencji jest skłonność do działania
(propensity to act). Twórcy teorii Shapero i Sokol
(1982) szczególną rolę nadali tzw. zdarzeniom przemieszczającym (displacing event), czyli pewnego rodzaju bodźcom, które pobudzają (inspirują) do podjęcia
działalności gospodarczej, uznając je za katalizatory
zachowania przedsiębiorczego.

Teoria Planowanego Zachowania (TPZ)
eoria Planowanego Zachowania jest w dużym
stopniu wynikiem dorobku psychologii.
Teoria ta łączy koncepcję postaw i nastawienia człowieka (attitudes) z jego zachowaniem. Zakłada,
że zachowanie człowieka jest wynikiem jego intencji,
które z kolei determinowane są przez trzy czynniki
związane z percepcją. Do czynników tych autor koncepcji, Ajzen (1991), zalicza:
zz postrzeganą atrakcyjność obiektu lub czynności,
czy inaczej postawy, jakie wobec tych obiektów lub
czynności przyjmujemy;

C ZYNNI K I ZE WNĘ TZRNE

P OSTRZE G ANA
ATRAK C YJNOŚĆ

P OSTRZE G ANE
NORMY
SP OŁE C ZNE

I NT E NC J E

P OSTRZE G ANA
K ONTROL A
NAD ZAC H OWANI E M

Rys. 3. Model Teorii Planowanego Zachowania
Źródło: opracowanie własne.
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zz postrzegane normy społeczne, tj. przeświadcze-

nia o akceptacji lub braku akceptacji społeczeństwa
wobec danego zachowania;
zz postrzeganą kontrolę nad zachowaniem (tzw. kontrolę behawioralną), czyli poczucie możliwości
i ograniczeń (łatwości i trudności) związanych z danym
zachowaniem.
Jak widać, każdy z czynników związany jest
z percepcją człowieka, jego podejściem do rzeczywistości, przekonaniami i ocenami. Dwa pierwsze
czynniki zgodne są z omówionym wcześniej podejściem kulturalistycznym. Wszystkie czynniki współoddziałują, czyli dochodzi do interakcji między nimi.
Założenie teorii jest proste: ludzie decydują się na
określony sposób zachowania, jeśli ich osobista ocena tego zachowania jest pozytywna, czyli zgodna
z ważnymi dla nich kryteriami, a potrzebne zasoby
i możliwości są dostępne [Tegtmeier i in., 2009].
Oczywiście intencje nie muszą być stałe i pewne
w realizacji, mogą zmieniać się dzięki następującym
w otoczeniu zmianom, na przykład w wyniku uzyskania nowych informacji, i tym samym ulegać modyfikacji lub nawet zaniechaniu.
Modele Ajzana i Shapero oraz będące ich następstwem badania empiryczne potwierdzają istnienie co
najmniej trzech decydujących sfer percepcji, kształtujących potencjał przedsiębiorczy człowieka, które można wyrazić pytaniami [Reitan, 1997, s. 4]: Czy mogę
to zrobić, czy chcę to zrobić, czy inni to zaakceptują?

Modele intencji przedsiębiorczych
z komponentem edukacyjnym
arto zauważyć, że Model Zdarzenia Przedsiębiorczego i Teoria Planowanego Zachowania
nie są teoriami przeciwstawnymi. Jak słusznie zauważa Liñán (2005, s. 5), „postrzegana wykonalność” (MZP) koresponduje z postrzeganą kontrolą
zachowania (TPZ), z kolei chęci wcielenia danego zachowania („postrzegane chęci”, MZP) mogą być uznane
za element podejścia do tego zachowania i norm społecznych, jeśli przyjmie się je jako rezultat społecznych i kulturalnych wpływów. Można więc spróbować
stworzyć model łączący oba podejścia. Wraz z rozwojem nauk o przedsiębiorczości coraz więcej badaczy
zauważa również wpływ edukacji przedsiębiorczości
na intencje założenia firmy. Przyjąć można, że edukacja przedsiębiorcza sprzyja
rozwojowi intencji przedsiębiorczych. Wpływ edukacji
dotyczyć może zarówno
postrzeganej wykonalności,
jak i postrzeganych chęci
[Liñán, 2004]. Celem edukacji jest przekazanie wieZAC H OWANI E
dzy; wiedza przedsiębiorcza
P RZE DSIĘ B I ORC ZE
może jednak również płynąć ze zdobytego doświadczenia. Być może zatem
dodatkowym elementem
B I EŻĄ C A
kształtującym intencje
K ONTROL A
przedsiębiorcze bezpośredNAD ZAC H OWANI E M
nio, jak i pośrednio poprzez
wpływ na postrzegane
chęci i postrzegane możliwości, jest wiedza przedsiębiorcza.
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[6] Learned K.E., What Happened
Before
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POSTRZEGANE CHĘCI
Formation, „Entrepreneurship
• postrzegana atrakcyjność
Theory and Practice” 1992,
• normy społeczne
vol. 17.
[7] Liñán F., Intention-Based
WIEDZA PRZEDSIĘBIORCZA
I NT E NC J E
Models of Entrepreneurship
• bezpośrednia edukacja
PR Z E DSIĘ B I OR C Z E
(np. uniwersytecka)
Education, IntEnt Conference
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życiowe)
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Rys. 4. Model intencji przedsiębiorczych z komponentem edukacyjnym
[9] Liñán F., Chen Y.-W., DeveŹródło: opracowanie własne.
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Summary
The decision to start up a business is a final step of an
entrepreneurial process. It is proceeded and influenced by
entrepreneurial intentions, shaped by set of factors
connected with the human perception of reality (perception
of feasibility and willingness). The most recognizable
theories describing mechanisms and reasons of
entrepreneurship are: Model of Entrepreneurial Event
(Shapero and Sokol) and Theory of Planned Behavior
(Ajzen). The aim of the article is to review the output in field
of models of entrepreneurial intentions and present new
concept of factors influencing human entrepreneurship,
emphasizing the role of education.
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Przedsiębiorczość i stosunek
Polaków do pracy
Stan obecny i perspektywy zmian
Janusz T. Hryniewicz

Nowe rozumienie przedsiębiorczości

Motywacje pracownicze

iekwestionowany klasyk badań nad przedsiębiorczością, Joseph Schumpeter łączył
pojęcie przedsiębiorczości z innowacyjnością. Z kolei japońska doktryna zarządzania kaizen
zawiera nakaz udziału wszystkich pracowników
w usprawniających codziennych zmianach stanowiska pracy, komórki organizacyjnej i zakładu pracy.
W tym celu pracownicy uczestniczą w tzw. kołach
jakości – dobrowolnych grupach spotykających się
poza pracą w celu zebrania pomysłów, przedyskutowania i zainicjowania stosownych usprawnień.
Synteza obu opisanych podejść prowadzi do sformułowania postulatu tzw. nowej przedsiębiorczości.
Nowa przedsiębiorczość to ruch społeczny, obejmujący ogół uczestników procesu pracy (właścicieli, kierowników i pracowników), nastawiony
na inicjowanie, wspieranie i pozytywny odbiór
zmian – zarówno drobnych usprawnień, jak
i przełomowych innowacji.
Szczególnie ważne jest objęcie nową przedsiębiorczością większych przedsiębiorstw. Firmy te,
dysponując relatywnie dużą masą zysku, są w stanie finansować sferę B+R własną lub zewnętrzną,
co jest szczególne ważne w obliczu ciągle rosnących
kosztów badań podstawowych i wdrożeniowych. Na
tym tle przedsiębiorczość tradycyjna definiowana
w kategoriach pracy na własny rachunek, w ramach
małej firmy rodzinnej, ma relatywnie mniejsze znaczenie, co nie oznacza, że jest zbędna. Jest ona
konieczna jako amortyzator gospodarczy, miejsce
prób dla przełomowych innowatorów i miejsce
outsourcingu dla innowacyjnych dużych firm.
Jakie są najważniejsze uwarunkowania i czynniki
sprawcze nowej przedsiębiorczości? Są to: motywacje, koszt psychiczny, aktywność intelektualna
oraz metody kierowania. Wśród wielu różnych
motywacji najważniejsze dla nowej przedsiębiorczości są motywacje osiągnięć i samorealizacyjne.
Koszt psychiczny to ogół frustracji spotykających
w miejscu pracy; niszczy energię psychiczną i powoduje, że brakuje jej na działalność wykraczającą poza
formalne wymogi roli pracowniczej. Aktywność
intelektualna to skłonność do zgłaszania własnych
propozycji zmian i usprawnień, zaś metody kierowania obejmują ogół działań kierownika sprzyjających
lub przeciwdziałających wykorzystaniu kwalifikacji,
umiejętności i dobrej woli podwładnych.

śród polskich pracowników najbardziej upowszechniony jest model afiliacyjno-obronny. Nazwa pochodzi od czynników, które
wysuwają się w nim na plan pierwszy. Nawiązując
do teorii potrzeb Maslowa, stwierdzić należy, że
ten model motywacyjny zorganizowany jest wokół
zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, przynależności
i szacunku. Osoby motywowane afiliacyjno-obronnie oczekują w pracy ciepłych emocjonalnie relacji koleżeńsko-rodzinnych i stabilności. Osiągnięcia
indywidualne są bardzo nisko cenione i akceptowane tylko wtedy, gdy nie naruszają nieformalnych
hierarchii, skali prestiżu, utartych opinii etc. Intelektualna zawartość pracy nie ma żadnego znaczenia dla zwolenników modelu afiliacyjno-obronnego.
To, czy praca jest interesująca, czy zgodna z kwalifikacjami, powtarzalna, czy rutynowa nie ma wpływu na poziom zadowolenia z pracy. Zatem mamy tu
do czynienia z wyraźną wstrzemięźliwością wobec
angażowania intelektu w trakcie pracy.
Model samorealizacyjno-uczestniczący definiują
w głównej mierze aspiracje intelektualne wobec
pracy i dążenie do rozwoju (praca zgodna z zainteresowaniami i kwalifikacjami, nabycie nowych
umiejętności). Uczestniczący aspekt tego modelu
polega głównie na zapotrzebowaniu na samodzielną
pracę i wpływ na cele zespołu. Nie należy tego mylić
z zapotrzebowaniem na obejmowanie stanowisk kierowniczych, które w tym modelu jest w zasadzie
nieobecne. Odzwierciedla on oczekiwania wyraźnie
odmienne niż te, które opisuje model afiliacyjno-obronny, co obrazuje bardzo małe znaczenie czynników kreujących rodzinno-koleżeńskie stosunki
w miejscu pracy. Model samorealizacyjno-uczestniczący opisuje ludzi skoncentrowanych na pracy jako
takiej. Jednak ma charakter mniejszościowy i jest
relatywnie słabiej wykrystalizowany.
Głównymi czynnikami definiującymi model osiągnięć są: samodzielna praca, awans w hierarchii
i możliwość wyróżnienia się – zrobienia czegoś
lepiej niż inni. Model motywacyjny „osiągnięć” uzyskany w naszych badaniach odwzorowuje postawy
dość rzadkie w polskim społeczeństwie, polegające
na gotowości do wyalienowania się z grupy. Mamy
tu do czynienia z dość niejednorodną grupą ludzi.
Szczególnie wartościowe jest połączenie chęci zrobienia czegoś lepiej z gotowością do przeciwstawienia
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się grupie. Tacy pracownicy są niezwykle cenni
dla organizacji, ale tylko dla takich, które nastawione są na restrukturyzację lub innowacje i tylko
wtedy, gdy właściciele organizacji są silnie zdeterminowani, aby konsekwentnie realizować te kierunki rozwoju. We wszystkich innych przypadkach
mogą być postrzegani jako źródło niepotrzebnych
konfliktów1).
Opisany tu układ oczekiwań wobec pracy wydaje
się być dość stabilny; identyczne wyniki otrzymano bowiem w badaniach przeprowadzonych w 2001 r.
na próbie aktywnej zawodowo, poza rolnictwem,
ludności 13 miast2). Trwałość motywacji obronnych
wśród polskich pracowników potwierdzają wyniki
badań „Diagnoza 2007”, gdzie na pytanie o to, co
jest najważniejsze w pracy zawodowej, na pierwszym miejscu była płaca (74,83%), na dwu następnych brak napięć i stresów (48,64%) oraz stabilność
zatrudnienia (42,21%). O  oczekiwania afiliacyjne
nie pytano. Wyraźnie mniejsze znaczenie miały:
możliwość rozwoju (21,9%), duża samodzielność
(17,98%), szybki awans (5,05%)3).
Jak z tego wynika, autonomia czy samodzielność w pracy są ważne dla znakomitej mniejszości
pracowników. Można sądzić, że praca na rachunek
własny jest mało atrakcyjnym źródłem utrzymania
i prawdopodobnie tak też będzie w przyszłości,
o czym świadczy przykład bardziej zaawansowanych
państw zachodnioeuropejskich, gdzie ta grupa osób
stanowi zdecydowaną mniejszość uczestników rynku pracy.

Jak wygląda diagnoza aktywności
intelektualnej i postaw wobec
innowacyjności w miejscu pracy
obaczmy, jak wyglądają opinie na temat
skłonności do przejawiania inicjatywy,
w świetle badań zrealizowanych w 2003 r.
W ponad 40% przypadków (odpowiedzi zdecydowanie + raczej się zgadzam) zarówno kierownicy, jak
i pracownicy są zgodni, co do tego, że pracownicy dość niechętnie reagują na sytuację, kiedy kierownicy zachęcają ich do przejawiania inicjatywy.
Opisana wyżej diagnoza sposobu pełnienia ról pracowniczych nastawiona jest na ocenę, czy i w jakim
stopniu istnieje potrzeba odgórnego wydawania
poleceń oraz ścisłego nadzoru i precyzyjnej kontroli. Rezultaty badań dowodzą, że w 1/10 przypadków
na pewno i w dalszej 1/3 przypadków prawdopodobnie taki sposób pełnienia ról kierowniczych wydaje
się być uzasadniony.
Wyraźna większość pracowników objawia niechęć do intelektualnego zaangażowania w preparowanie dobrych decyzji i można sądzić, że towarzyszy temu niechęć do poszukiwania nowych
metod wykonania pracy. Relatywnej bierności
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intelektualnej towarzyszy rezerwa wobec poszukiwania usprawnień i nowych metod wykonania
pracy. Co prawda 68% pracowników jest przekonana, że kierownicy pochwalą pracownika za projekty usprawnień i sugestie nowych metod pracy, ale tylko 20% uważa, że w następstwie takiej
innowacyjności zostanie finansowo wynagrodzona.
Zwraca uwagę negatywne nastawienie części grup
nieformalnych do innowatorów. Około 17% badanych twierdzi, że koledzy będą dawać innowatorowi do zrozumienia, że źle robi, a 22%, że będą go
unikać. Prawdopodobnie większość pracowników
uważa, że nie warto niczego zmieniać, ponieważ
nagrody finansowe są równie prawdopodobne,
jak ostracyzm ze strony grupy. A jak pamiętamy,
potrzeby afiliacyjne to jeden z głównych motywatorów polskich pracowników.

Znaczenie kosztu psychicznego
dla aktywności intelektualnej
i innowacyjności
sychiczny koszt pracy to ogół frustracji
doświadczanych przez pracownika w miejscu pracy. Koszt psychiczny wpływa na:
sposób percepcji miejsca pracy oraz wybór
strategii postępowania. Pracownicy tego samego
przedsiębiorstwa i tych samych komórek organizacyjnych, w zależności od poziomu ponoszonego
kosztu psychicznego, odmiennie oceniają nastawienie kierowników i grup nieformalnych do potencjalnych innowatorów. Pracownicy ponoszący niski
koszt psychiczny oczekują raczej nagród finansowych, pochwał i poparcia ze strony kolegów. Pracownicy o wysokim koszcie psychicznym są przekonani, że kierownicy ich zignorują, będą skłaniać do
zaniechania pomysłów, natomiast od kolegów oczekują ostracyzmu4). Co do strategii postępowania,
to następstwem niskiego kosztu psychicznego są
optymistyczne strategie postępowania nastawione
na wykrycie czynników sprzyjających osiągnięciu
celu. Tworzona jest wiedza aktywistyczna – „co
zrobić, aby osiągnąć sukces”. Następstwem wysokiego kosztu psychicznego są defensywne strategie
postępowania nastawione na wykrycie wszelkich
możliwych zagrożeń. Tworzona jest wiedza obronna – „jak uniknąć porażki”5).
Relatywnie wysoki koszt psychiczny pośrednio
sprzyja opisanej wcześniej bierności intelektualnej. Konkludując, stwierdzić należy, że wysoki
koszt psychiczny sprzyja bierności intelektualnej,
przeciwdziała innowacyjności i obniża jakość pracy. Z punktu widzenia gospodarki, jako całości,
jest to czynnik dość wyraźnie powstrzymujący rozwój gospodarczy. Jednym z najważniejszych czynników sprawczych kosztu psychicznego jest styl
kierowania.

Tab. 1. Gotowość do uczestnictwa w decydowaniu zbiorowym

Wolę takiego kierownika, który nie wymaga ujawnienia własnych opinii wobec innych
członków zespołu, ale dokładnie powie, co należy zrobić.
Źródło: J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Scholar, Warszawa 2007, s. 136.
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przeglàd
Jaki styl kierowania dominuje
w polskich przedsiębiorstwach
skaźnikami definicyjnymi stylów kierowania są:
zzstyl uczestniczący (styl zespołowy, zwany także demokratycznym) – kierownik skłania do
dyskusji grupowych i wdraża rozwiązania przyjęte
przez grupę;
zzstyl wodzowski (autokratyczny) – kierownik
kieruje się wyłącznie własnym uznaniem, wydaje
polecenia, co i jak ma być zrobione, ale ich nie
uzasadnia;
zzstyl biurokratyczny – kierownik odwołuje się do
przepisów, planów i zarządzeń wyższych szczebli.
Z badań na temat stylów kierowania wynika, że
tylko około 1/5 pracowników jest kierowana w sposób demokratyczny, pozostałe dwa style kierowania
mają około 40-proc. udział6). Z kolei z badań porównawczych wynika, że autokratyczny styl kierowania
jest relatywnie bardziej upowszechniony w krajach
Europy Wschodniej (Polska, Czechy) niż w zachodniej części kontynentu7).
Zobaczmy teraz, w jaki sposób styl kierowania wiąże się z psychicznym kosztem pracy. Im
bardziej rośnie nasycenie stylu kierowania metodami uczestniczącymi i demokratycznymi, tym
bardziej maleje psychiczny koszt pracy. Możemy
dodać, odwołując się do poprzednich analiz, że
tym bardziej wśród pracowników maleją obawy
przed przejawianiem inicjatywy. Z kolei wraz ze
wzrostem natężenia wodzowskiego stylu kierowania rośnie koszt psychiczny, a także wzrastają
nieufność wobec kierownictwa i skłonność do
powstrzymywania się od przejawiania inicjatywy. Styl biurokratyczny, z punktu widzenia kosztu psychicznego, jest bardziej korzystny niż styl
autokratyczny8).
Czy to oznacza, że pełne wdrożenie stylu
demokratycznego spowoduje równie pełne wyzwolenie inicjatywy i przedsiębiorczości? Niestety nie.
Istnieją pewne trwałe ograniczenia, które powodują,
że optymalny styl kierowania musi być dopasowany
do cech podwładnych i cech pracy. Jednak dokładna
analiza tej problematyki wykracza poza ramy tego
opracowania.

Jak kierują pracownikami kierownicy
w relatywnie lepszych firmach
i komórkach organizacyjnych
trakcie analizy wyników badań w 14 polskich firmach, w tym siedmiu prywatnych,
okazało, się, że relatywnie najsilniej z efektywnością wiąże się własność. Firmy prywatne są
bardziej efektywne, niezależnie od metod kierowania, szkoleń itp. Zobaczmy zatem, jak wygląda związek między efektywnością firmy, dbałością o kapitał
ludzki i stylem kierowania w siedmiu prywatnych
firmach.
Znaki ujemne w dwu ostatnich wierszach tabeli 2 oznaczają, że im lepiej firma prosperuje, tym
więcej zaprzeczeń, że kierownicy zniechęcają do
wysuwania pomysłów i przesadnie akcentują własną
pozycję. Im wyższy poziom efektywności firmy prywatnej, tym bardziej widoczna jest dbałość o szkolenia i uczestniczący styl kierowania, i tym bardziej
unika się autokratycznych metod kierowania. Może
jednak być tak, że pracownicy lepiej prosperujących
firm cieszą się większym komfortem psychicznym
z tytułu bezpieczeństwa zatrudnienia i pewności
zarobków, i z tego powodu generalizują swój optymizm na ocenę innych elementów środowiska pracy. Okazało się także, że najlepsze wydziały w najlepszych firmach są zarządzane relatywnie bardziej
demokratycznie niż wydziały słabsze. Z tym jednak,
że pracownicy lepszych wydziałów częściej skarżą
się na przesadne demonstrowanie władzy.
Czym różnią się kierownicy najlepszych wydziałów od reszty? Przede wszystkim tym, że kładą
nacisk na zadania. Rola kierownika polega tu na
inicjowaniu dyskusji i motywowaniu pracowników
do dawania własnego wkładu w rozwiązywany
problem oraz dbałości o to, aby pracownicy mieli
wystarczającą liczbę informacji o celach zespołu i ich
związku z celami organizacji. Rezultaty badań są
dość podobne do klasycznych zaleceń autorów amerykańskich, przedstawionych w postaci tzw. siatki
stylów kierowania. Najlepsi kierownicy godzą troskę
o produkcję z troską o ludzi w postaci tzw. zarządzania zespołowego. Widać stąd, że zalecenia podręczników zagranicznych, dotyczące stylu kierowania,
przystają do polskiej praktyki i kultury organizacyjnej,

Tab. 2. Szkolenia i metody kierowania a efektywność w siedmiu firmach prywatnych (współczynniki
korelacji Pearsona)
Zakład pracy dobrze prosperuje
Zakład informuje o szkoleniach

0,244

Zakład organizuje szkolenia

0,264

Zakład ułatwia nabywanie nowych umiejętności

0,217

Kierownicy informują o oczekiwaniach klientów

0,308

Kierownik dba o poinformowanie o celach zespołu i ich związku z celami
firmy

0,157

Pracownik ma poczucie uczestnictwa w decyzjach dotyczących zespołu

0,204

Kierownik zniechęca do wysuwania własnych pomysłów

-0,210

Kierownik akcentuje władczą pozycję częściej niż to konieczne

-0,202

N=228
Źródło: J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy…, op. cit., s. 165.
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zatem powinny być szerzej, niż dotychczas, stosowane. Pamiętać jednak należy, że związek między
demokratycznym stylem kierowania a efektywnością nie ma charakteru prostoliniowego. Zarówno
po stronie pracowników, jak i cech pracy istnieją
wyraźne warunki brzegowe, powodujące, że nie
zawsze styl uczestniczący daje najwyższą możliwą
efektywność. Optymalny styl kierowania powinien
być dopasowany do wspomnianych ograniczeń. Jednak analiza tych uwarunkowań wymaga opracowania
o znacznie większej objętości.

Przewidywane tendencje zmian
w obszarze przedsiębiorstw
i postaw pracowniczych
a podstawie obserwacji wiodących tendencji związanych z globalizacją oraz tworzeniem się gospodarki opartej na wiedzy
i zmianami kulturowymi w Europie Zachodniej możemy oczekiwać w Polsce:
zzwzrostu udziału w strukturze społecznej osób
wysoko wykształconych,
zzwzrostu zatrudnienia w „nowej gospodarce”,
zzekspansji wartości postmaterialistycznych; wraz
ze wzrostem dobrobytu oraz sektorów nowej gospodarki rośnie nacisk na indywidualną samorealizację9),
zzwzrostu zainteresowania nierównościami społecznymi i krytyczną analizą gospodarki rynkowej
(w następstwie kryzysu),
zzwiększego udziału w kulturze wartości akcentujących indywidualny komfort psychiczny, „obowiązek bycia szczęśliwym”,
zzwzrostu znaczenia ruchów kobiecych,
zzprawdopodobnego zainicjowania polityki pronatalistycznej.
W następstwie tych tendencji oczekiwać należy
nieco większej aktywności intelektualnej w miejscu pracy, jak również zmniejszania się liczby osób
o motywacjach afiliacyjno-obronnych. Ekspansja
wartości postmaterialistycznych będzie prowadzić
do większego niż obecnie znaczenia samorealizacyjnego modelu motywacyjnego oraz osiągnięć,
a także będzie wzmacniać zainteresowanie i nacisk
na komfort psychiczny, kosztem wartości afiliacyjnych i finansowych. Ponadto wydatnie zwiększy się
zapotrzebowanie pracowników na uczestniczący
(demokratyczny) styl kierowania. Co nie oznacza,
że style odgórne zupełnie nie będą mieć zastosowania, jednak ten sposób kierowania powinien pozbyć
się barokowych naleciałości w postaci zmiennej
emocjonalności i eksponowania dystansu oraz władzy i nabrać bardziej bezosobowego, biurokratycznego charakteru. Niezależnie od tych przemian afiliacyjno-obronny model motywacyjny cechować się
będzie dość dużą trwałością z racji dobrego ugruntowania w polskiej tradycji historycznej: katolickiej
i wschodnioeuropejskiej.
Dość prawdopodobne jest także upowszechnienie
się nastrojów kontestatorskich wobec mechanizmów
rynkowych i nierówności społecznych. Jeżeli tak,
to upowszechniać się zaczną żądania spłaszczania
tabel płacowych, a związki zawodowe zaczną wywierać silny nacisk na rzecz wartościowania pracy.
Wzrost znaczenia ruchów kobiecych skutkować będzie naciskiem na różnego rodzaju parytety
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w polityce, dostęp do stanowisk kierowniczych
i ujednolicenie płac. Ponadto, wraz z wkomponowaniem się tej problematyki w polską kulturą organizacyjną, rosnąć będzie nacisk na wszechstronne
analizy relacji międzyludzkich i ich usprawnianie.
Towarzyszyć temu będą wymagania dotyczące tworzenia warunków dla pracy typu „zero stresu”.
Wspomniane wyżej kulturowe zmiany złożą się
na niewykrystalizowany organizacyjnie, ale liczny
ruch społeczny, nastawiony na indywidualny komfort psychiczny. Codzienne trudności zawodowe
zaczną być traktowane w kategoriach symptomów
psychicznych. Wzrośnie wydatnie liczba porad psychiatrycznych, jak również zwiększy się liczba skarg
na mobbing – prawdziwy lub urojony. Wcześniej czy
później pojawią się opracowania, prawdopodobnie
nawet o charakterze naukowym, nastawione na zreformowanie funkcji kierowniczych przez uzupełnienie ich o rolę „kierownika terapeuty”.
Wobec dość alarmistycznych prognoz demograficznych, prawdopodobne jest zainicjowanie przez
państwo polskie polityki pronatalistycznej, na wzór
francuski, tym bardziej że przyniosła ona we Francji
oczekiwane skutki. Prawdopodobnie polityka taka
będzie realizowana nie tylko przez rząd i samorządy, ale także przez pracodawców, na których zostaną nałożone ustawowe obowiązki w tym zakresie.
Będzie to prowadzić do zmian wielkości i struktury kosztów oraz pewnych zmian organizacyjnych
(żłobki, przedszkola zakładowe, ruchomy czas pracy,
zwolnienia itp.).
prof. dr hab. Janusz T. Hryniewicz
Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Uniwersytetu Warszawskiego
PRZYPISY
1)
J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach,
Scholar, Warszawa 2007.
2)
J.T. Hryniewicz, Przesłanki efektywności współdziałania
i decydowania zbiorowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2003.
3)
J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna
2007. Warunki i jakość życia Polaków, tabela 106, Rada
Monitoringu Społecznego, Warszawa, październik 2007.
4)
J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy…, op. cit., s. 100.
5)
Ibidem, s. 86.
6)
Ibidem, s. 112.
7)
J. Mączyński, Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej,
Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998.
8)
J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy…, op. cit., s. 120.
9)
R. Inglehart, W.E. Baker, Modernization, Cultural
Change and the Persistence of Traditional Values, „American
Sociological Review” 2000, vol. 65, issue 1, s. 19–51.
Summary
New entrepreneurship is defined as a broad participation of
managers and employees in everyday’s technical and organizational upgrading. From this point of view situation in
polish enterprise is characterized. So as to change rank and
file employees in „entrepreneurs” some conditions must
be fulfilled: low level psychical cost of work, intellectual
activity, motivations to attainment and democratic style of
management. Research in 14 polish firms has proved that
the best managers in the best departments follow this way.
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Analiza sieciowa
jako instrument usprawniający
orkiestrację sieci
Patrycja Jędrysik
Wprowadzenie
spółczesne otoczenie stało się gąszczem różnego rodzaju sieci. Organizacje coraz rzadziej są w stanie samodzielnie uczestniczyć
w wyścigu po przewagę strategiczną [1, s. 14]. W zależności od konkretnych uwarunkowań danej organizacji i jej otoczenia, cele tworzenia sieci mogą być
różne [2, s. 90–116]. Czynnikiem wielokrotnie determinującym wejście do sieci jest zdobycie dostępu do
wiedzy i internalizacja1) [1, s. 26]. Sieć może być
traktowana jako „karta dostępu” do wiedzy (jawnej
i niejawnej, zimnej i ciepłej), know-how, patentów czy
konkretnych umiejętności, a nawet zachowań w określonych sytuacjach. Tego typu przesłanki zawiązywania sieci nabierają szczególnego znaczenia w dobie
gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza może
być źródłem przewagi konkurencyjnej [3]. Sieci,
w których procesy generowania, transferu i zarządzania wiedzą odgrywają pierwszoplanową rolę, są
tworzone głównie w sektorach wysokiej technologii.
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania wysokotechnologicznej sieci Aeronet przeprowadzonego z wykorzystaniem analizy sieciowej (Social
Network Analysis – SNA). Badanie służyło do identyfikacji węzłów sieci oraz głównych kanałów transferu
wiedzy, wymagających szczególnego zainteresowania
ze strony orkiestratora. Artykuł przedstawia analizę
sieciową jako narzędzie identyfikacji ról pełnionych
przez członków sieci na podstawie cech strukturalnych. Pozwala ona również wspierać realizację procesów orkiestracji sieci2), między innymi w obszarze
zarządzania mobilnością wiedzy w sieci.

Wiedza a sieci wysokotechnologiczne
czestnicy sieci wysokiej technologii kooperują przede wszystkim w celu transferu
pomysłów, wynalazków, patentów czy licencji [4, s. 331] mających (bezpośrednie / pośrednie)
przełożenie na nowe produkty i usługi. Wynikiem
działania organizacji w sieci ma być utrzymanie
odpowiedniego tempa postępu technologicznego
(utrzymywanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności) zapewniającego przetrwanie (rozwój).
W tego typu sieciach istotne znaczenie odgrywa
zarządzanie wiedzą, a w jego ramach proces transferu wiedzy, na który składają się: pozyskiwanie
wiedzy od partnerów, udostępnianie wiedzy partnerom, rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą w sieci
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[5, rozdz. 3]. Transfer odbywa się na trzech poziomach jednocześnie: mikro (poszczególni uczestnicy), mezo (subsieci) oraz makro (cała sieć). Proces
rozprzestrzeniania wiedzy w sieci zależy od sposobu jej zorganizowania. Dyfuzja wiedzy w przypadku
sieci pochłaniających zachodzi w sposób: celowo
chaotyczny, niejawny, asymetryczny, drgający.
Z drugiej strony w sieciach przyjaznych dyfuzja wiedzy jest zorganizowana, jawna, symetryczna
[6, s. 346–347]. Sieci wysokotechnologiczne przyjmują głównie postać sieci pochłaniających z silnym
podmiotem orkiestrującym, sieci opartych na współpracy nauki i biznesu [4, s. 331], mających charakter sieci innowacyjnych3). W sieci innowacyjnej
pierwszoplanową rolę pełni orkiestrator, koncentrujący się na zarządzaniu mobilnością wiedzy, zarządzaniu kreowaniem i apriopracją wartości oraz
zapewnianiu stabilności sieci. Dhanaraj i Parkhe
wskazują, że im lepiej orkiestrator zarządza mobilnością wiedzy w sieci, tym wyższa jest jej innowacyjność. Sprawne i skuteczne zarządzanie mobilnością wiedzy powinno koncentrować się na propagowaniu absorpcji wiedzy z sieci i spoza niej, zwiększaniu poczucia identyfikacji z siecią (motywowanie
do szczerego i otwartego uczestnictwa), aktywizacji
procesów socjalizacyjnych w ramach sieci (nawiązywanie i utrzymywanie formalnych oraz nieformalnych powiązań między uczestnikami) [7].
Nieodłącznym elementem sieci międzyorganizacyjnych są nawiązywane i utrzymywane w toku jej
istnienia relacje interpersonalne między przedstawicielami partnerów. Na kanwie sieci międzyorganizacyjnej tworzy się sieć społeczna, stanowiąca faktyczny „schemat” rozprzestrzeniania się danych, informacji i wiedzy między uczestnikami. Sieci społeczne
stanowią istotny aspekt indywidualnych i grupowych procesów generowania, przejmowania wiedzy
oraz procesów uczenia się. Relacje społeczne, stanowiące nieodłączny element kooperacji, przyjmują
postać kanałów przepływu wiedzy o innowacjach,
pomysłach, koncepcjach, doświadczeniach. W istocie
to relacje społeczne umożliwiają realizację procesów
uczenia się [8, 9].
Dla sprawnego funkcjonowania sieci wysokotechnologicznych kluczowe znaczenie ma odpowiednie
modelowanie procesów kreowania i dystrybuowania
wiedzy, za co w dużej mierze odpowiada podmiot
orkiestrujący. Realizacja funkcji orkiestratora z perspektywy zarządzania wiedzą i jej mobilnością
wymaga znajomości:
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zzstruktury sieci (liczba członków, znaczenie poszcze-

gólnych członków, gęstość sieci, stabilność sieci, stopień centralizacji),
zzukładu relacji w sieci (liczba, charakter, siła relacji).
Rozeznanie struktury oraz układu relacji w sieci
pozwoli zidentyfikować źródła wiedzy (jawnej i niejawnej), kanały transferu wiedzy (aktywne i nieaktywne)
czy partnerów, bez których sieć przestałaby istnieć.

Analiza sieciowa w badaniu sieci
wysokotechnologicznej
naliza sieciowa zakłada, że poszczególni
partnerzy w sieci są współzależni, relacje
między partnerami są kanałami transferu
zasobów materialnych i niematerialnych, różne modele sieci stwarzają różne możliwości dla uczestników,
modele sieci stanowią podstawę do relacji między
uczestnikami4) [10, s. 4–10]. Przeprowadzenie analizy sieciowej pozwala przede wszystkim uzyskać
wyczerpujące informacje na temat sieci, opierając
się na mapowaniu i analizie relacji zachodzących
pomiędzy węzłami (w zależności od typu sieci węzłami mogą być ludzie, zespoły robocze, działy, departamenty, zakłady, organizacje). Analiza sieciowa
poprzez badanie zachodzących w sieci interakcji jest
również narzędziem oceny i badania zachodzących
w sieci procesów transferu i dyfuzji wiedzy5).

Przedmiotem badania była sieć stworzona z organizacji powiązanych z sektorem lotniczym, uczestniczących w projekcie badawczym Aeronet. Węzłami
sieci oznaczono poszczególnych partnerów w projekcie, relacjami natomiast kontakty w toku realizacji
badań6). Biorąc pod uwagę klasyfikację sieci zaproponowaną przez M. Castellsema, Aeronet jest typową siecią kooperacji technologicznej [4, s. 329], składającą się z jednostek naukowych, organizacji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Utworzenie
sieci ma przynieść korzyści w postaci „opracowywania, wdrażania i komercjalizacji nowych technologii
związanych z lotnictwem”7). Za pośrednictwem sieci
zaangażowane organizacje mogą wspólnie prowadzić
badania (efekt synergii), rozwijać technologie (niższe koszty badań dla poszczególnych uczestników),
ale przede wszystkim partycypują w transferze najnowszej wiedzy (wymiana poglądów i doświadczeń,
udostępnianie stosowanych rozwiązań), co powinno
mieć odzwierciedlenie w utrzymywaniu (poprawie)
konkurencyjności. Sieć jest pomostem między nauką
a biznesem, dzięki niej wysiłki badawcze doświadczonych naukowców koncentrują się na obszarach,
stwarzających problemy „żywym” organizmom gospodarczym (tabela 1).
Analizę Aeronetu podzielono na dwa etapy – badanie całości sieci (poziom makro) oraz badanie znaczenia poszczególnych jej uczestników (poziom mikro).

Tab. 1. Uczestnicy Aeronetu
Uczelnie techniczne
Politechnika Częstochowska (PCz)
Politechnika Lubelska (PL)
Politechnika Łódzka (PŁ)
Politechnika Rzeszowska (PRz)
Politechnika Śląska (PŚ)
Politechnika Warszawska (PW)
Uniwersytet Rzeszowski (UR)

Przedsiębiorstwa
Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego Dolina Lotnicza
(w skład Stowarzyszenia
wchodzą 82 przedsiębiorstwa)

Pozostali
Instytut Lotnictwa (IL)
Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP)
Instytut Podstawowych
Problemów Techniki PAN (IPPT)
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL)

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1. Aeronet – relacje jedno- i obustronne
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza sieci jako całości
pis projektu sugeruje, że uczestniczy w nim
ponad 80 przedsiębiorstw (członkowie Doliny Lotniczej). Biorąc jednak pod uwagę rzeczywistą partycypację w zadaniach badawczych, projektach cząstkowych, środowisko gospodarcze jest
reprezentowane przez 16 przedsiębiorstw (z czego 10
to członkowie Doliny Lotniczej). Sieć składa się
z 28 węzłów8) (8 uczelni technicznych, 16 przedsiębiorstw, 4 instytutów sfery lotniczej oraz 326 jednoi dwustronnych relacji – rysunek 1). Aeronet jest
siecią połączoną. Składa się z jednego komponentu,
co oznacza, że w sieci jest tylko jeden subgraf, dla
którego możliwe jest powiązanie dowolnej pary węzłów
poprzez relacje i inne jego węzły [11, s. 101–103].
Liczba węzłów i relacji pozwala określić gęstość
sieci, będącą proporcją możliwych do rzeczywistych
relacji w sieci [11, s. 71]. Im większa gęstość sieci,
tym silniejsze powiązanie między jej elementami.
Aeronet jest siecią o dość dużej gęstości 0,8382, co
oznacza, że w sieci wykorzystuje się niemal 84%
możliwych kanałów transferu informacji, doświadczeń i wiedzy. Gęstość sieci jest miarą spójności sieci. Węzły gęstej sieci tworzą jedną, zwartą i silnie
powiązaną grupę9). Aeronet jest siecią o stosunkowo
dużej spójności.

Średnie oddalenie poszczególnych węzłów wynosi 1,538, co oznacza, że średnia długość najkrótszych ścieżek między węzłami jest równa 1,538.
Średnica sieci jest równa 3 (diameter – najdłuższy
dystans). Im dłuższy dystans, tym węzeł jest bardziej oddalony od pozostałych uczestników sieci, co
może skutkować odizolowaniem od przepływu wiedzy, informacji, doświadczeń. Najdłuższe dystanse
w Aeronecie dotyczą PZL Kalisz (relacje z WSK
Rzeszów, Pratt and Whitney, PZL Mielec, Ultratech,
PZL Świdnik, AeroKros, AGH, IMiIM, ITE), który
jest podmiotem stosunkowo odciętym. Ten sam
dystans widoczny jest w relacjach pomiędzy AvioPolska oraz Solveree a AGH i IMiIM, co również
świadczy o ich peryferyjnych pozycjach.

Analiza węzłów
nalizując parametry poszczególnych węzłów,
wyraźnie widoczne są dysproporcje znaczenia, prestiżu oraz siły oddziaływania
poszczególnych uczestników. Badanie znaczenia oraz
ról pełnionych przez poszczególnych uczestników
opiera się na analizie stopnia (degree), relacji inicjowanych (outdegree), relacji przychodzących (indegree)
oraz centralności. Parametry charakteryzujące
uczestników sieci zostały zaprezentowane w tabeli 2.

Tab. 2. Parametry węzłów Aeronetu
Partnerzy
IL
IMP
IPPT
ITWL
PCz
PL
PŁ
PRz
PŚ
PW
UR
WSK Rz
P&W
PZL Kalisz
PZL Mielec
Ultratech
PZL Świdnik
AeroKros
AGH
IMiIM
ITE
AvioPolska
Solveree
M&M
ZCh Organika
ZOP Świdnik
CEREL
Adaptica

Relacje
przychodzące

Relacje
inicjowane

Centralność*

Stopień

Gęstość

12
12
14
10
10
14
10
15
13
16
10
14
8
1
8
5
10
7
12
12
7
2
2
3
3
4
6
7

20
19
17
18
17
24
17
26
19
23
13
4
3
0
1
0
7
0
6
6
7
0
0
0
0
0
0
0

10,3/92
7,6/93
13,1/95
2,6/94
2,3/95
32,6/88
28,3/95
84,4/86
19,2/93
47,1/89
0/99
2,3/109
0/110
0/841
0/112
0/841
0,5/106
0/841
0/109
0/109
0/106
0/841
0/841
0/841
0/841
0/841
0/841
0/841

20
19
17
18
17
24
17
26
19
23
13
14
8
1
8
5
10
7
13
13
7
2
2
3
3
4
6
7

0,6
0,7
0,8
0,7
0,8
0,5
0,6
0,4
0,7
0,5
1
0,9
1
1
1
1
0,9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* Centralność zbadano, wykorzystując dwa mierniki: betweenness centrality / outcloseness centrality.
Źródło: opracowanie własne.
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Znaczenie węzła w sieci jest tym większe, im
większa liczba relacji wiąże go z pozostałymi węzłami. Największą liczbę relacji (najwyższy stopień
w sieci) i jednocześnie największą liczbę relacji inicjowanych mają PRz (26 – 8% wszystkich relacji
w sieci), PL (24) oraz PW (23). Organizacje te
mają największy wpływ na dobór partnerów do
współpracy przy realizacji zadań wynikających
z założeń projektu. O  znaczeniu węzłów świadczy
również liczba relacji przychodzących, która może
być traktowana jako miara prestiżu [10, s. 174–175].
Najczęściej wybieraną organizacją do współpracy
wśród uczelni jest PW (16), wśród przedsiębiorstw
WSK Rzeszów (14), a wśród instytutów IPPT (14).
Wykorzystując liczbę relacji przychodzących i inicjowanych, można zbudować macierz współpracy
(rysunek 2).
Budowa macierzy współpracy pozwoliła przypisać członkom projektu trzy role [12, s. 73–74]:
zzintegratorów sieci (liderów) – najważniejsze węzły
sieci z punktu widzenia zarządzania wiedzą i jej
przepływem w sieci; to głównie dzięki ich aktywności
następuje przyrost kapitału intelektualnego;
zzźródeł wiedzy (informacji) – węzły pełniące rolę
ekspertów w swoich dziedzinach, jednak z różnych
względów rzadko nawiązujące relacje;
zzjednostek peryferyjnych – węzły połączone z siecią niewielką liczbą relacji, w dużej mierze odizolowane od procesów tworzenia, dyfuzji i transferu
wiedzy.
W sieci nie występują tzw. inicjatorzy (pole 4
w macierzy), uczestniczący w sieci, w celu zdobywania informacji i wiedzy oraz realizacji procesów
uczenia się, ale jednocześnie same niebędące cenionym źródłem informacji. Brak inicjatorów nie dziwi;
sieć została stworzona do realizacji projektów i zadań
badawczych z obszaru wysokiej technologii; nie ma
tu miejsca dla nowicjuszy.

31
Węzły dzierżące największą władzę oraz największy dostęp do informacji, mające największe możliwości wywierania wpływu na funkcjonowanie sieci,
identyfikuje się za pomocą miar centralności [13,
s. 179]. Organizacje zajmujące pozycje centralne
zidentyfikowano na podstawie:
zzstopnia – PRz (26), PL (24) oraz PW (23);
zzczęstości pojawiania się w najkrótszych ścieżkach (betweenness centrality) – PRz (84,4), PW (47,1)
oraz PL (32,6);
zzodległości od pozostałych węzłów (closeness centrality) – PRz (86), PL (88), PW (89).
Oceniając znaczenie węzłów sieci, określa się również tzw. punkty odcięcia (cut points). Punkt odcięcia
to węzeł, którego usunięcie z sieci spowodowałoby
oderwanie od sieci pewnych jej fragmentów, sieć
podzieliłaby się na mniejsze, niepowiązane ze sobą
sieci (nastąpiłoby rozłączenie sieci, wzrosłaby liczba
komponentów sieci) [11, s. 107]. Punkty odcięcia są
istotne nie ze względu na zaangażowanie w działalność sieci, prestiż, ale z powodu skutków, jakie może
wywołać ich usunięcie z sieci. W przypadku Aeronetu
punktem odcięcia jest Politechnika Łódzka, jednak
jej wyłączenie z sieci nie miałoby istotnego wpływu
na jej funkcjonowanie (z uczestnictwa automatycznie
wyeliminowany zostałby PZL Kalisz, będący najbardziej odizolowanym węzłem sieci).

Zakończenie
prawna i skuteczna realizacja procesów
orkiestracji w obszarze zarządzania mobilnością wiedzy wymaga skupienia większej
uwagi na niektórych węzłach sieci. Analiza sieciowa
pozwala je zidentyfikować. Rozeznanie struktury
oraz układu relacji w sieci dostarczyło wielu istotnych informacji z punktu widzenia orkiestracji, między innymi zidentyfikowano integratorów sieci, źródła

Rys. 2. Macierz współpracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Stępka, K. Subda, Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy
organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor” nr 1/2009, s. 73–74.
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wiedzy, podmioty wyizolowane i peryferyjne, najważniejsze kanały komunikacyjne i transferowe.
W tym miejscu należy podkreślić, że uzyskane
wyniki są fotografią sieci. Statyczność analizy sieciowej jest jej istotnym mankamentem. Kolejnym
ograniczeniem badania, mogącym mieć znaczenie
dla wyciągania wniosków, rzetelnie odwzorowujących stan faktyczny, jest oparcie sieci tylko i wyłącznie na relacjach formalnych. Relacje nieformalne
nie mogły zostać uwzględnione w badaniu, gdyż nie
są one uwidocznione w dokumentacji sprawozdawczej projektu.

8)
Wśród formalnych uczestników nie wskazano Akademii
Górniczo-Hutniczej (AGH) oraz Komitetu Metalurgii PAN
(IMiIM). Organizacje te uczestniczą jednak w projekcie.
9)
Szerzej na temat znaczenia gęstości zob. K. Ehrlich,
I. Carboni, Inside Social Network Analysis, in: S.P. Borgatti,
H.R. Bernard, P. Pelto, NSF Summer Institute on Ethnographic
Research Methods 1992, s. 12, www.analytictech.com (dostęp
elektroniczny: sierpień 2010).

mgr Patrycja Jędrysik
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach
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PRZYPISY
1)
Ciekawe, nowatorskie w swoim czasie spojrzenie na alianse
strategiczne jako drogę dostępu do wiedzy prezentują Grant
i Baden-Fuller w: R.M. Grant, Ch. Baden-Fuller,
A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances, „Journal
of Management Studies” 2004, vol. 41, s. 61–84.
2)
Orkiestracja sieci jest definiowana jako zestaw celowo dobranych działań, podejmowanych przez podmiot centralny w celu
tworzenia większej wartości w sieci oraz wydobywania większej jej części dla siebie. Zob. C. Dhanaraj, A. Parkhe,
Orchestrating Innovation Networks, „Academy of Management
Review” 2006, vol. 31, s. 659–669.
3)
Sieci innowacyjne tworzone są z organizacji zorientowanych na poszukiwanie innowacji. Zob. M.H. Batterink,
E.F.M. Wubbena, L Klerkx, S.W.F. Omta, Orchestrating
Innovation Networks: The Case of Innovation Brokers in the
Agri-Food Sector, „Entrepreneurship & Regional Development”
2010, vol. 22, s. 47–76.
4)
Założenia leżące u podstaw analizy sieciowej wpisują się
dokładnie w sposób postrzegania sieci w zarządzaniu strategicznym. Stosując SNA w analizach i badaniach nad sieciami
wewnątrz- i międzyorganizacyjnymi coraz częściej określa się ją
mianem analizy sieci organizacyjnych (Organizational Network
Analysis). Zob. P. Anklam, Net Work. A Practical Guide to
Creating and Sustaining Networks at Work and in the World,
Butterworth-Heinemann, Oxford 2007, s. 53.
5)
Wyniki badań na ten temat można znaleźć w pracy Crossa,
Parkera i Prusaka [9].
6)
Jedną z trudności analizy sieciowej jest dobre zdefiniowanie
granic sieci poddanej analizie. W tym przypadku do wyznaczenia granic posłużono się kryterium przynależności do projektu badawczego Aeronet.
7)
Misja Aeronetu: http://aeronet.pl/misja.html (dostęp elektroniczny: 5.08.2010).
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Summary
The paper presents Aeronet network analysis with the
application of social network analysis (SNA) methodology.
The SNA has allowed to identify: the network integrators,
sources of knowledge, isolated and peripherial nodes, the
most important channels for knowledge transfer. This information can be used by the orchestrator to improve knowledge mobility management in a network.
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Długookresowy wpływ połączeń
przedsiębiorstw
na wartość spółek przejmujących
Leszek Czerwonka

Wprowadzenie
rzedsiębiorstwa jako drogę rozwoju często
wybierają połączenia z innymi podmiotami
rynkowymi. W przypadku spółek giełdowych, których wycena opiera się na przewidywanych
przyszłych zyskach, transakcje te mają wpływ na
cenę akcji. Jeżeli inwestorzy uważają, że długoterminowy wpływ fuzji lub przejęcia na spółkę będzie pozytywny, wówczas ceny akcji rosną, w przeciwnym
przypadku ceny maleją. Dotychczas przeprowadzono
wiele analiz, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, wpływu połączeń na ceny akcji spółek biorących w nich udział, z których wynika raczej brak
pozytywnego wpływu transakcji na wartość spółek
przejmujących. Analizy te dotyczyły głównie rynku
amerykańskiego. Celem tego opracowania jest
sprawdzenie, czy w długim (w porównaniu do analiz
kilkudniowych), 3-letnim okresie, gdy mógł już ujawnić się realny wpływ transakcji, spółki przejmujące
uzyskały pozytywne efekty przejęcia. Hipoteza badawcza to stwierdzenie, że transakcje połączeń przeciętnie nie mają pozytywnego wpływu na wartość spółek
przejmujących w okresie 3 lat po ogłoszeniu transakcji. Próbą badawczą są spółki notowane na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
które w latach 2002–2005 ogłosiły udział w transakcji połączenia jako strona przejmująca. Badanie
oparte jest na analizie nadzwyczajnych stóp zwrotu
„kup i trzymaj” BHAR. Metoda analizy nadzwyczajnych stóp zwrotu (skumulowanych – CAR oraz „kup
i trzymaj” BHAR) jest stosowana między innymi
do analizy: wpływu publikacji sprawozdań finansowych lub prognoz zysku, ogłoszenia zmian polityki
dywidend na cenę akcji, wezwań do sprzedaży akcji
czy informacji o fuzji.

Motywy łączenia przedsiębiorstw i wpływ
transakcji na wartość spółek
łaściciele przedsiębiorstw powierzają zarządzanie swoimi spółkami menedżerom,
którzy w ich imieniu tak powinni kierować
przedsiębiorstwem, aby maksymalizować korzyści
uzyskiwane przez właścicieli spółki. Taki mechanizm funkcjonowania przedsiębiorstw przyjmuje
neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa, w której
jednym z podstawowych założeń jest założenie maksymalizacji zysku. Istnieją jednak również alternatywne
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teorie przedsiębiorstwa, między innymi teorie menedżerskie, według których głównym celem menedżerów jest maksymalizacja własnych korzyści, czerpanych z pełnionej funkcji. W związku z tym
inwestorzy mogą zastanawiać się, czy działania
podejmowane przez menedżerów mają na celu poprawę sytuacji zarządzających, czy właścicieli przedsiębiorstwa. Szczególnie odnosi się to do zagadnienia
połączeń przedsiębiorstw, ponieważ podstawowym
wnioskiem wynikającym z menedżerskich modeli
przedsiębiorstwa jest stwierdzenie, że skutkiem
działań menedżerów jest zwiększanie przychodów,
majątku, zatrudnienia, czyli ogólnie wielkości przedsiębiorstwa, ponad wielkość optymalną [Baumol,
1958; Williamson, 1963; Yarrow, 1973]. Dlatego też
klasyfikacje motywów połączeń przedsiębiorstw
zawierają zawsze motywy menedżerskie. W klasyfikacjach tych kładzie się nacisk na różne aspekty,
występuje tam również różne grupowanie motywów
szczegółowych, jednak można stwierdzić, że klasyfikacje te są w dużym stopniu zbieżne. Jako przykład
można podać klasyfikacje z publikacji Guglera,
Muellera, Yurtoglu i Zelehnera (2003) czy też
z opracowania pod redakcją Frąckowiaka (1998).
Klasyfikacja motywów połączeń, zawarta w opracowaniu Guglera i innych, jest klasyfikacją, w której
motywy połączeń podzielono na trzy grupy [Gugler
i inni, 2003, s. 626]:
zzwzrost siły rynkowej,
zzobniżka kosztów,
zzmotywy menedżerskie.
Z kolei u Frąckowiaka występuje podział motywów na cztery grupy [Frąckowiak, 1998, s. 22]:
zztechniczne i operacyjne,
zzrynkowe i marketingowe,
zzfinansowe,
zzmenedżerskie.
W klasyfikacji tej, mimo że akcenty zostały rozłożone trochę inaczej, generalna zasada jest podobna.
Początkowe grupy motywów odpowiadają celowi
maksymalizacji zysku, ostatnia grupa to motywy
menedżerskie. Motywy techniczne i operacyjne oraz
finansowe generalnie powodują obniżkę kosztów
działania, a motywy rynkowe i marketingowe w dużej
części mają powodować wzrost siły rynkowej. Klasyfikacje nie odpowiadają sobie w pełni, jednak można
zauważyć ich podobieństwo.
Stwierdzenie, czy menedżerowie kierują się
zasadą maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa nie jest

,
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proste, ponieważ maksymalizacja zysku w krótkim
okresie może być niekorzystna w okresie długim.
Podstawowym jednak problemem jest fakt, że neoklasyczny model przedsiębiorstwa opiera się na założeniu pewnej i doskonałej informacji, podczas gdy
rzeczywiste przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach ryzyka i niepewności. Stąd też przyjmuje się,
że dobrze zdefiniowaną funkcją celu, równoważną
maksymalizacji zysku, jest maksymalizacja wartości
rynkowej przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa odpowiada wartości zaktualizowanej przyszłego strumienia zysków. Dlatego wzrost zysków, które
mogą zostać w przyszłości osiągnięte, spowoduje
wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W warunkach niepewności menedżerowie czynią sytuację
akcjonariuszy najlepszą z możliwych wtedy, gdy próbują osiągnąć możliwie największą wartość akcji
[Varian, 2002, s. 352].
Dotychczasowe analizy wpływu połączeń przedsiębiorstw na wartość przedsiębiorstw, biorących udział
w transakcjach, wskazują, że akcjonariusze firm-celów
zawsze zyskują na transakcjach przejęć, podczas gdy
zysk akcjonariuszy spółek przejmujących jest niewielki lub wręcz akcjonariusze ci tracą z powodu przeprowadzenia transakcji. Do wniosków takich doszli
Jensen i Ruback po analizie kilkunastu programów
badań transakcji połączeń [Jensen, Ruback, 1983].
Analizowane przez nich programy badań dotyczyły
efektów krótkoterminowych, w większości kilkudniowych (a maksymalnie 12-miesięcznych) wokół dnia
ogłoszenia transakcji. Przedmiotem badań były więc
oczekiwania inwestorów co do wpływu transakcji na
funkcjonowanie spółek. Podobne wyniki uzyskali
także inni autorzy, jak na przykład Morck, Shleifer
i Vishny (1990) czy Anand i Singh (2008).
Również analizy długookresowe, w których analizuje się okres 3 do 5 lat po transakcji połączenia,
wskazują na przeciętnie gorsze wyniki w stosunku
do grupy kontrolnej lub zachowania całego rynku.
Agrawal, Jaffe i Mandelker stwierdzają, że akcjonariusze spółek przejmujących odczuwają przeciętnie
10-procentową utratę bogactwa w okresie 5 lat po
transakcji połączenia [Agrawal i inni, 1992, s. 1618].
Utratę wartości spółek przejmujących zauważyli
w kilkuletnim okresie po transakcji także między
innymi Asquith (1983), Loughran i Vijh (1997), Mitchell
i Stafford (2000) czy Rosen (2006). Loughran i Vijh
oraz Mitchell i Stafford stwierdzili dla całej próby
przeciętnie utratę wartości, jednak dzieląc próbę na
transakcje finansowane gotówką oraz emisją akcji,
uzyskali wzrost wartości spółek przejmujących dla
finansowania gotówką, zaś spadek wartości dla finansowania transakcji emisją akcji.

przeglàd

gdzie:
Rit – stopa zwrotu z akcji spółki i-tej, której dotyczy
zdarzenie, w okresie t w stosunku do dnia zdarzenia,
Kit – „normalna” stopa zwrotu (oczekiwana stopa
zwrotu, wyznaczona za pomocą modelu),
eit – nadzwyczajny, nieoczekiwany, składnik stopy
zwrotu z akcji spółki i-tej w okresie t [Kothari,
Warner, 2006, s. 9–10],
stąd:
gdzie:
ARit – nadzwyczajna stopa zwrotu z akcji spółki i-tej
w okresie t.
Porównanie zwrotów rzeczywistych z oczekiwanymi daje „nadzwyczajne stopy zwrotu”. Jeżeli wartość
nadzwyczajnej stopy zwrotu jest większa od zera, oznacza to, że zdarzenie spowodowało dodatkowy wzrost
wartości spółki dla akcjonariuszy. Ujemna wartość
nadzwyczajnej stopy zwrotu oznacza zmniejszenie wartości spółki w stosunku do sytuacji, gdyby zdarzenie
nie wystąpiło. Aby uzyskać „normalne” stopy zwrotu,
konieczny jest model, który pozwoli je obliczyć. Przykładowe stosowane modele to: model skorygowany
o średnią, model skorygowany o rynek, model rynkowy, model CAPM, trójczynnikowy model Famy i Frencha,
model portfelowy czy model spółki kontrolnej.
W analizach wpływu zdarzeń na wartość spółek
spotyka się dwa mierniki nadzwyczajnych stóp
zwrotu:
zzCAR – cumulative abnormal returns,
zzBHAR – buy-and-hold-abnormal returns.
Skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu CAR
liczona jest jako suma nadzwyczajnych stóp zwrotu
w pewnym okresie:

Z kolei stopa zwrotu „kup i trzymaj” BHAR
mierzy stopę zwrotu z akcji kupionych na początku
okresu analizy i trzymanych do końca okresu pomiaru stopy nadzwyczajnej, skorygowaną o oczekiwaną
stopę zwrotu w tym okresie:

Analiza zdarzeń i metoda BHAR
(buy-and-hold-abnormal returns)

(oznaczenia jak wyżej) [Barber, Lyon, 1997, s. 344].
W niniejszym opracowaniu używa się nadzwyczajnej stopy zwrotu „kup i trzymaj” BHAR stosowanej przez Rosena, w której rzeczywista stopa
zwrotu z akcji skorygowana jest przez podzielenie
przez stopę zwrotu z indeksu giełdowego:

naliza zdarzeń (event study) jest narzędziem
pomagającym w ocenie wpływu pewnych
zdarzeń dotyczących spółki na cenę akcji
tej spółki, czyli na jej wartość rynkową [Kothari,
Warner, 2006, s. 5, Gurgul, 2006, s. 26]. Metoda
analizy zdarzeń polega na obliczeniu oczekiwanych
(„normalnych”) zwrotów z akcji, które powinny wystąpić, gdyby żadne nadzwyczajne zdarzenie nie wystąpiło, a następnie porównaniu rzeczywistych zwrotów
z akcji z oczekiwanymi.

gdzie:
Rindex,t – wartość indeksu giełdowego w okresie t
[Rosen, 2006, s. 1006].
W przypadku tak zdefiniowanej nadzwyczajnej
stopy zwrotu akcjonariusze zyskają, gdy jej wartość
będzie powyżej jedności, zaś stracą, gdy wartość
BHAR będzie w przedziale od zera do jednego.
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Podstawową różnicą w stosowaniu nadzwyczajnych stóp zwrotu CAR oraz BHAR jest horyzont
czasowy analizy. Barber i Lyon, w swoim opracowaniu dotyczącym obliczania długookresowych nadzwyczajnych stóp zwrotu (od roku do 5 lat), stwierdzają, że w takim okresie właściwą metodą uzyskania prawidłowych wyników jest zastosowanie metody
BHAR (buy-and-hold-abnormal-returns), a nie metody
CAR (cumulative abnormal returns). Autorzy stwierdzają, że stopy CARs są obciążonymi predyktorami
stóp BHARs, podając jako przykład analizę na
próbie przedsiębiorstw, w której stopa BHAR w odniesieniu do indeksu rynkowego równa była zeru dla
okresu jednego roku, podczas gdy 12-miesięczna
stopa CAR wyniosła przeciętnie 5 proc. [Barber,
Lyon, 1997, s. 370]. Z kolei Fama przekonuje, że
jego teoretyczne i statystyczne rozważania sugerują,
że powinno się raczej stosować stopę CAR (AAR),
a nie stopę BHAR [Fama, 1998, s. 298]. Mimo że
Fama wskazuje stopę CAR jako właściwą do obliczeń zarówno krótko-, jak i długookresowych, to
jednak rozpowszechnione jest twierdzenie, że standardową metodą pomiaru długookresowych nadzwyczajnych stóp zwrotu jest stopa BHAR [Mitchell,
Stafford, 2000, s. 296].
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WIG. Ceny akcji oraz wartości indeksu WIG pochodzą z archiwum serwisu GPWInfoStrefa, który jest
serwisem informacyjnym na temat spółek notowanych na GPW, powstałym w wyniku współpracy
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
Polskiej Agencji Prasowej. Dodatkowo, w przypadku
spółek, dla których wskutek łączenia się z innymi
spółkami giełdowymi, brak było danych z pewnego
okresu, posiłkowano się danymi ze strony www
Domu Maklerskiego BOŚ SA. W celu uzyskania
stóp zwrotu z rzeczywiście uzyskanego przez inwestorów dochodu ceny akcji zostały skorygowane
o podziały akcji, prawa poboru oraz wypłacone dywidendy. Informacje o podziałach akcji, prawach
poboru oraz dywidendach pochodzą z „Roczników
Giełdowych” z lat 2003–2009, wydawanych przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Użyta formuła, służąca do korekty ceny akcji o wartość prawa poboru, zgodna jest z formułą stosowaną
przez GPW w Warszawie do korekty wartości indeksu WIG, który, jako indeks dochodowy, również jest
korygowany w przypadku dokonywania przez spółki
podziałów akcji, emisji akcji z prawem poboru czy
wypłaty dywidendy.

Opis badania

Wycena spółek 3 lata po ogłoszeniu
transakcji

adanie zostało przeprowadzone na próbie
45 spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które
w latach 2002–2005 ogłosiły udział w transakcji
połączenia jako strona przejmująca. Dane uzyskano
z serwisu Thomson Reuters na podstawie specjalnej
umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem
Gdańskim a firmą Thomson Reuters. Próba została
ograniczona do transakcji, gdzie zarówno spółka
nabywająca, jak i nabywana zostały zaklasyfikowane
jako podmioty polskie, zaś transakcja została przeprowadzona w walucie polskiej (PLN). Analizę
oparto na metodzie BHAR, według formuły stosowanej przez Rosena (2006), dla okresu -2 dni do
+3 lata, w stosunku do daty ogłoszenia transakcji,
dlatego też spółki, które nie były notowane na giełdzie wystarczająco długo po ogłoszeniu transakcji,
zostały wyłączone z próby badawczej.
Oczekiwane stopy zwrotu zostały uzyskane za
pomocą modelu skorygowanego o rynek, w którym
indeksem, użytym do skorygowania rzeczywistych
stóp zwrotu z akcji spółek przejmujących w celu uzyskania nadzwyczajnych stóp zwrotu, był indeks

naliza wartości spółek, które w latach 2002–
–2005 ogłosiły udział w transakcji połączenia jako podmiot przejmujący, po 3 latach od
ogłoszenia transakcji, nie wskazuje jednoznacznie,
aby te transakcje były dla spółek korzystne. Średnia
wartość nadzwyczajnej stopy zwrotu „kup i trzymaj”
BHAR wynosi dla całej próby 1,09, co oznacza, że po
3 latach analizowana grupa spółek przyniosła 9 proc.
zysku powyżej stopy zwrotu z indeksu WIG (czyli
zysku nadzwyczajnego). Jednak z powodu dużego rozrzutu wyników wartość ta nie jest statystycznie istotnie różna od 1. Po odrzuceniu po jednej skrajnej wartości BHAR od dołu i od góry średnia dla próby
stopa BHAR spadła do 1,02. Ze względu na widoczny
wpływ skrajnych wyników dokonano obliczeń stopy
BHAR dla próby zmniejszonej o 5 oraz 10 proc. skrajnych wyników z każdej strony (tabela 1).
Po zmniejszeniu próby o wartości skrajne średnia wartość BHAR nie wskazuje już na wzrost, a na
spadek wartości przedsiębiorstw, które ogłosiły
w latach 2002–2005 udział w transakcji fuzji lub
przejęcia. Mediana w tej próbie wynosi 0,79, a kolejne
decyle przedstawia tabela 2.

Tab. 1. Średnie nadzwyczajne stopy BHAR dla różnych wielkości próby

Średnia
Mediana

BHAR

BHAR -1

BHAR -5%

BHAR -10%

1,091
0,794

1,021
0,794

0,979
0,794

0,951
0,794

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Nadzwyczajne stopy BHAR w podziale na decyle
Decyle
BHAR

0,10
0,33

Źródło: opracowanie własne.
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Test motywacyjnego systemu płac
opartego na EVA™
Wiktor Cwynar, Wiktor Patena

Wprowadzenie

Model firmy
		
unktem wyjścia do pokazania zależności
pomiędzy EVA a opcjami realnymi jest przykład firmy farmaceutycznej, roboczo nazwanej Oph. Wybrano firmę farmaceutyczną, aby pokazać charakterystyczny dla tej branży typ opcji realnej,
tzw. opcję odłożenia projektu w czasie (option to defer).
Firma Oph składa się z projektu opracowania nowego
leku, będącego w fazie badań5). Po opracowaniu leku
(w trzech etapach: etap odkrycia, przedkliniczny i etap
badań klinicznych) następuje etap komercyjny – wdrożenia leku do produkcji. Zależnie od popytu i sytuacji
na rynku (w kontekście dochodów, jakie może przynieść) każdy lek jest klasyfikowany w jednej z trzech
kategorii. Rysunek 1 przedstawia rozwój projektu
w formie drzewa decyzyjnego.

VATM (dalej: EVA) jest znanym od roku
1989 miernikiem finansowym zaproponowanym przez firmę Stern Stewart & Co.
P. Drucker w 1954 r. napisał, że „nie można mówić
o zysku, jeśli zwrot, jaki firma osiąga jest niższy od
kosztu kapitału”1). Koncepcja EVA2) powstała w tym
właśnie duchu. W istocie rzeczy jest to rozwinięcie
idei dochodu rezydualnego. Koncepcja EVA ma dwa
główne zastosowania.
1. EVA i jej pochodne to instrumenty pomiaru
wartości przedsiębiorstwa. Trudno uniknąć porównań z inną akceptowaną od lat techniką pomiaru wartości firmy, jaką jest model zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Większość
wycen firm zostaje dokonana właśnie za pomocą
metody DCF3). Metoda ta pozwala także na wyliczenie wartości firmy przy uwzględnieniu warto- Wycena za pomocą DCF
ści opcji realnych, jakie firma może wykorzystać.
L. Trigeorgis 4) używa wtedy w odniesieniu do
ycena takiej firmy jest rutynowo dokonywana
tej metody pojęcia ENPV (Expanded Net Present
z użyciem modelu zdyskontowanych przeValue). Zdyskontowane wartości EVA dają wynik
pływów pieniężnych. Wszystkie nominalne
identyczny z tym uzyskanym za pomocą dyskontowania przepływów
gotówkowych.
2. EVA to często używany element
zasady zarządzania opartego na wartości (VBM – Value Based Management). Według tej zasady inwestorzy
opierają swoje decyzje inwestycyjne
na prognozach dotyczących kreacji
wartości w danej firmie. Potencjał
kreowania tej wartości może być mierzony za pomocą EVA. Oczekuje się,
że zwrot z zainwestowanego kapitału
w danym przedziale czasowym będzie
wyższy niż średni ważony koszt kapitału (WACC). Również wynagradzanie zarządu odbywa się w niektórych
przypadkach na podstawie EVA.
Reasumując, koncepcja EVA jest
używana do wyceny firmy oraz jest
ważnym elementem metody zarządzania opartego na wartości. W niniejszej pracy pokazano, jak poprawnie
zaprojektować motywacyjny system
płac w sytuacji, gdy w realizowanych projektach pojawiają się opcje Rys. 1. Rozwój projektu w formie drzewa decyzyjnego
Źródło: opracowanie własne.
realne.
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przepływy gotówkowe dyskontowane są kosztem
kapitału 9%. Oczekiwana wartość projektu6) z tak
oszacowanymi parametrami wynosi:

(zob. tabela 1).

Opis i wycena opcji realnej
kontekście rozważań nad opcjami realnymi
w przemyśle farmaceutycznym bardzo istotny jest fakt, że leki przynoszą dochody tylko
do momentu, kiedy patent traci ważność. Po tym
czasie konkurencja zaczyna produkować tzw. leki
generyczne i sprawia, że dochody firmy, która lek opatentowała, drastycznie spadają. Zarząd firmy może
jednak poczekać z opatentowaniem leku tak, aby największe zyski przypadły w okresie 10 lat, kiedy produkcja leku chroniona jest patentem. Czekanie może
być uwarunkowane wieloma czynnikami: nasileniem
rozwoju jednostek chorobowych, będących obiektem
działania opracowanego leku, okresowym brakiem
konkurencyjnych leków na rynku, liczebnością grupy
docelowej. Pojawia się zatem opcja realna. Ta możliwość odsunięcia ostatecznego wdrożenia projektu
w czasie ma bez wątpienia określoną wartość.
Przypomnijmy, pod koniec roku 4. lek jest już
opracowany. Natychmiastowy wydatek I4 = 98 811

pozwoli uzyskać oczekiwany przepływ gotówki w wysokości 363 577 (zdyskontowane na początek roku
5. przepływy gotówki z 10 etapów okresu komercyjnego). Załóżmy jednak, że warto poczekać 3 lata
na bardziej sprzyjające warunki do inwestowania.
Wtedy trzeba będzie zainwestować I7 = I4 (1 + rrf ) 3
= 98 811 x (1 + 0,03)3 = 107 973.
Wyliczenia wartości opcji można przedstawić
w formie drzewa dwumianowego. Zakładamy7), że
projekt to 1/25 część istniejącego waloru finansowego o wartości 2 500 000 idealnie skorelowanego z projektem. Stąd S = 100 000 (bardzo bliskie
I4). Oznaczmy końcowe wartości (ostatnia kolumna)
jako S k , k = 1, 2, 3, 4. Inne niezbędne parametry to:
. Drzeσ = 0,159 , u = e σ , d = e – σ ,
wo na rysunku 2 przedstawia dynamikę zmian wartości projektu. Wypłaty opcji Pk obliczane są standardowo:
. Oczywiście projekt nie
jest realizowany, jeśli wartość inwestycji przewyższa oczekiwane korzyści. Wartości we wcześniejszych
kolumnach są obliczane z użyciem prawdopodobieństwa martyngałowego:

Ostatecznie wartość opcji obliczona za pomocą drzewa dwumianowego wynosi:

Tab. 1. Nominalne ( I 0 , I 4 , E ( S k ) ) i zdyskontowane przepływy gotówkowe w etapach badawczym
i komercyjnym
0

1

2

3

Badanie
-41 000
-41 000
575
NPV

0
0

0
0

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Wdrożenie

Etap komercyjny

-98 811
-17 500

36 358 39 630 43 197 47 084 51 322 55 941 60 975 66 463 72 445 78 965
5908
5908
5908
5908
5908
5908
5908
5908
5908
5908

0
0

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Wartość projektu w czasie (drzewo dwumianowe)
Źródło: opracowanie własne.
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Wartość projektu razem z opcją wyliczoną zgodnie ze schematem z rysunku 1 (i tabelą 2) wynosi
2657 (dalej: NPV3). Dla przypomnienia: wartość projektu bez opcji odsunięcia wdrożenia o 3 lata (dalej:
NPV0) wynosiła 575.

EVA™ jako element VBM
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Firma ma jednak przewagę konkurencyjną i mogłaby czekać trzy lata z opatentowaniem leku. Wtedy
miałaby do dyspozycji instrument:

W rezultacie firma ma następujący wybór:

założeniu twórców EVA8) głównym przeznaczeniem tej metody jest zarządzanie firmą
poprzez kontrolowanie jej rentowności,
w tym odpowiednie motywowanie pracowników.
Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy
używanie tego instrumentu jako części VBM dobrze
służyłoby poprawnej realizacji opcji realnych. Na
przykład, jeśli opcja polega na odsunięciu projektu
w czasie, to jej optymalna wartość faktycznie zostanie uwidoczniona dopiero po kilku latach. Menedżer jest oceniany na podstawie EVA co rok. Jaką
ma motywację, aby przesunąć projekt o 3 lata, co
skądinąd jest optymalną datą realizacji opcji?
Najpierw zakładamy konkretny płacowy system
motywacyjny. Podstawą wypłat premii9) może być
procentowy wzrost EVA. W przykładzie założono, że
docelowa EVA wyznaczana jest na podstawie oczekiwanych przepływów gotówki (będących wcześniej
podstawą wyznaczenia NPV3), a faktyczna EVA na
podstawie przepływów rzeczywistych St. Przyjęto, że
premia jest proporcjonalna do procentowego wzrostu faktycznej EVA w odniesieniu do docelowej EVA
w danym roku. Na przykład, jeśli EVA faktyczna jest
o 20% wyższa od założonej na ten rok EVA, wówczas
premia stanowi 20% płacy zasadniczej:

Oczekiwana wartość tej funkcji została już obliczona i oznaczona jako NPV3:
Powyższa funkcja wypłaty modeluje dzisiejszą
decyzję zarządu dotyczącą uruchomienia projektu
oraz decyzję dotyczącą opcji czekania. Oczywiste
jest, że wypłaty premii powinny nastąpić jedynie
w sytuacji, gdy wypłata opisana przez funkcję ht jest
wyższa od oczekiwanej wartości wypłaty zdefiniowanej przez NPV3. Sukcesem jest bowiem wygenerowanie przez zarząd dochodów wyższych niż te planowane w bazowym NPV. Podstawą wypłat w systemie
płac powinna być więc wartość:
Przyjęty motywacyjny system płac jest jednak
bardziej złożony. Zgodnie z przedstawionym wcześniej opisem w każdym roku wartość premii można
przedstawić jako:
.
Poniższy wzór przedstawia skumulowaną11) wartość wszystkich premii (na koniec roku 17.):
.

(gdzie pp to płaca podstawowa).

Definicja opcji realnej w systemie płac
opartym na EVA
owyższy wywód pokazuje, że system płac
oparty na EVA ma charakter dość złożonej opcji realnej. Punktem wyjścia do formalnego opisu takiej opcji będzie definicja zaproponowana przez Capińskiego10). Sytuację generującą
bazowe NPVo można opisać jako:

Oznacza to, że obowiązuje karny odpowiednik
premii, w niektórych latach fundusz wypłat może
być zatem niższy od salda otwarcia.

Test motywacyjnego systemu płac

próbowano zaobserwować możliwe scenariusze, dotyczące realizacji projektu, wyceniając kilka projektów. W ten sposób przetestowano działanie motywacyjnego systemu płac
opartego na EVA.
Zarząd firmy oszacował wartość projektu na
2657. Przystępując do realizacji projektu, zakłada się
Tab. 2. NPV3 i przepływy gotówkowe projektu – wariant z opcją
0
Badanie
r 0,09
-41 000

1

0

2

0

3

0

4
Wdrożenie
r 0,09
-98 811
11 756

8328
-70 000
236 300
174 628
2657
NPV z opcją
Źródło: opracowanie własne.
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uzyskanie wyniku finansowego w co najmniej
takiej wysokości. Logiczną konsekwencją takiego
toku myślenia jest także to, że zarząd zostanie wynagrodzony, jeśli projekt wygeneruje zakładane przepływy gotówki. Istotne jest też i to, że premia za opcję
(podobnie jak w przypadku opcji finansowych) to
środki, jakie firma wydała (bądź musi zainwestować), aby mieć opcję „czekania”. W przypadku firmy Oph był to na przykład koszt zatrudnienia najlepszych specjalistów w branży, aby wyprzedzić konkurencję o trzy lata w badaniach nad danym lekiem.
Wykres 1 przedstawia rzeczywisty popyt na
lek opracowywany przez firmę Oph (równoznaczny
z przepływami gotówki). Wykres przedstawia także
kilka możliwości dotyczących realizacji opcji. Wartość projektu (przy założeniu, że opcję zrealizowano
w optymalnym momencie, czyli po trzech latach)
obliczona ex post, wynosi V3DCF = 3000 . Ta wartość to
suma wszystkich przyszłych (zdyskontowanych stopą kosztu kapitału) przepływów pieniężnych (zob. tabela 3). Jest to nieco więcej niż oczekiwana wartość
projektu NPV3.
Załóżmy jednak, że menedżer chce wykazać się
wcześniej dobrymi wynikami finansowymi i zrealizuje opcję nieco wcześniej – w roku 6. Rzeczywista wartość tego projektu (obliczona analogicznie,
jak w tabeli 3) wynosi V2DCF = 1004 – mniej niż
oczekiwana wartość projektu. Zwróćmy uwagę, że
V3DCF > NPV3 > V2DCF (rzeczywista wartość projektu
w sytuacji, gdy lek zostaje wdrożony do produkcji
dwa lata po jego opracowaniu jest niższa od szacowanej wartości projektu). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami system motywacyjny12) oparty na EVA i odpowiednio zdefiniowanych opcjach realnych adekwatnie „karze” i „nagradza” zarząd (tabele 4 i 5). Pierwszy występuje w sytuacji, w której V2EVA < NPV3 ,

a drugi, gdy V3EVA > NPV3 . Odpowiednio, suma
zdyskontowanych premii w tabeli 4 jest ujemna,
a w tabeli 5 dodatnia.

Podsumowanie
pracy podjęto próbę pokazania punktów
stycznych pomiędzy dwiema nowymi koncepcjami w finansach: opcjami realnymi
i EVA. Związki te uwidaczniają się szczególnie,
kiedy rozpatrujemy zastosowanie koncepcji EVA
do zarządzania opartego na wartości. Odpowiednio skonstruowany motywacyjny system płacowy
pozwala na racjonalne wynagradzanie menedżerów
w zależności od tego, czy zawarta w projekcie opcja
realna została właściwie spożytkowana. Kluczowe
jest porównanie dwóch wartości: oczekiwanej i rzeczywistej wartości projektu. Wyliczona premia za
opcje (ich wartość) to środki, które firma zainwestowała (lub musi wydać), aby uzyskać dostęp do
obiecywanych przez dane opcje możliwości. Zadaniem zarządu jest właściwie zrealizować te możliwości. System motywacyjny oparty na EVA spełnia
właściwie swoją rolę, jeśli poprawnie zdefiniuje się
funkcje wypłat. Jest to szczególnie trudne, kiedy
w projekcie pojawiają się opcje realne. Przedstawiony w pracy system opisu opcji realnych dobrze służy wdrażaniu motywacyjnego systemu płac opartego na EVA.
dr Wiktor Cwynar
dr Wiktor Patena
Zakład Finansów i Rachunkowości
Wyższej Szkoły Biznesu
– National Louis University w Nowym Sączu
PRZYPISY
1) P. Drucker, Peter Drucker
Takes the Long View, „Fortune”
1998, no. 9.
2) Zob. definicję w: A. Cwynar,
W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki kapitałowej poprzez
długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości / Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie,
Warszawa-Rzeszów 2007.
3) S. Buczek, M. Pietrzak,
Stadne zachowania analityków,
„Parkiet”, 6–8 marca 2004,
s. 14–15.
4) L. Trigeorgis, Real
Options, 4th ed., MIT Press,
Cambridge MA 1999.

Wykres 1. Popyt (CFs) na lek w latach 5–17
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3. Wycena projektu za pomocą DCF (realizacja opcji – 3 lata po opracowaniu leku) – przepływy implikowane usunięciem prawdopodobieństw z procedury obliczania wartości NPV
Czas
0
...
Etapy
Etap B+R
CFs -41 000 0
DCFs -41 000 0
3000
V3

7
-107 973
-59 065

8

9

26 900 26 300
13 500 12 109

10
27 800
11 743

11
12
13
14
15
16
17
Etap komercyjny
25 300 29 200 29 100 30 000 32 900 35 600 39 200
9805 10 382
9492
8977
9032
8967
9058

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 4. Schemat funkcjonowania banku premii przy założeniu, że opcja jest realizowana 2 lata
po opracowaniu leku
Rok

...

4

5

6

7

8

9

...

15

16
17 539,6

Docelowa EVA

5150,0

5325,0

5662,5

5981,3

2317,8

4839,2

14 674,6

Faktyczna EVA

5500,0

6000,0

6300,0

-1345,6

7360,7

7766,9

20 404,6 24 110,9

EVA faktyczna
– EVA docelowa

0,07

0,13

0,11

-0,22

-2,18

-0,60

1,39

1,37

Premia jako % płacy
zasadniczej

0,07

0,13

0,11

-0,22

-2,18

-0,60

1,39

1,37

Premia zadeklarowana

6,80

12,68

11,26

-22,50

-217,57

-60,50

139,05

137,47

Saldo otwarcia

-3,96

1,98

10,26

15,06

-5,20

-155,94

16,33

108,76

Fundusz wypłat

2,83

14,66

21,52

-7,43

-222,77

-216,44

155,38

246,23

Płaca zasadnicza = 100

Wskaźnik wypłat

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Premia wypłacana

0,85

4,40

6,46

-2,23

-66,83

-64,93

46,61

73,87

Premia odroczona

1,98

10,26

15,06

-5,20

-155,94

-151,51

108,76

172,36

Rrf = 0,03
-916,83

Suma premii
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 5. Schemat funkcjonowania banku premii przy założeniu, że opcja jest realizowana 3 lata
po opracowaniu leku
Rok

...

5

6

7

8

9

Docelowa EVA

5150

5325

Faktyczna EVA

5500

6000

0,07

0,13

10

...

16

17

5663

5981

5860

6017

16 119

19 424

6300

5738

6174

8711

22 730

27 366

0,11

-0,04

0,05

-0,45

1,41

1,41

Płaca zasadnicza = 100
EVA faktyczna – EVA docelowa
Premia jako % płacy zasadniczej

0,07

0,13

0,11

-0,04

0,05

-0,45

1,41

1,41

Premia zadeklarowana

6,80

12,68

11,26

-4,07

5,37

-44,77

141,01

140,89

Saldo otwarcia

-3,96

1,98

10,26

15,06

7,70

9,15

191,14

232,51

Fundusz wypłat

2,83

14,66

21,52

11,00

13,07

-35,62

332,15

373,39

Wskaźnik wypłat

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Premia wypłacana

0,85

4,40

6,46

3,30

3,92

-10,69

99,65

112,02

Premia odroczona

1,98

10,26

15,06

7,70

9,15

-24,93

232,51

261,37

Rrf = 0,03
Suma premii

1185,40

Źródło: opracowanie własne.
5) Informacje dotyczące przebiegu prac nad nowymi lekami
(szczególnie w kwestii założeń dotyczących kosztów, przychodów
i prawdopodobieństw) zostały zaczerpnięte z pracy D. Kellog,
J.M. Charnes, Real Options Valuation for a Biotechnology Company,
„Financial Analysts Journal” 2000, May/June, s. 76–84.
6) Wartość projektu można obliczać kilkoma sposobami.
7) Wykorzystano tutaj klasyczne podejście dotyczące wyceny
opcji realnych z użyciem metod zaczerpniętych ze świata opcji
finansowych.
8) G.B. Stewart, How to Structure Incentive Plans that
Work?, „EVAluations” 2002 vol. 4, issue 4, http://www.sternstewart.com (data odczytu: 9.07.2004 r.).
9) W ramach motywacyjnych systemów płac opracowanych na bazie EVA często funkcjonuje także bank premii (bonus bank). Jest
to narzędzie służące do kształtowania lojalności menedżerów.
10) M. Capiński, Definicja i wycena opcji realnych, „Rynek
Terminowy”nr 3/2004.
11) Premie są dyskontowane stopą wolną od ryzyka (R ).
rf
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12) Przyjęto też, że menedżer będzie otrzymywać rocznie stałe
wynagrodzenie zasadnicze, wynoszące 100 000. Saldo otwarcia jest efektem dotychczasowej pracy menedżera.

Summary
The paper attempts to show the link between two relatively new
concepts of modern theory of finance: real options and EVA.
The motivation-based remuneration system allows rational
rewarding of managers depends whether a real option included in the project is exercised or not. The key factor is to
compare the expected and actual values of the project. An
option premium is the funds a company must incur in order
to access the potential hidden in the option. The manager’s
task is to make the potential materialize. Only then, should
they be rewarded. EVA based remuneration system works well
if the pay-off functions are properly defined. However, this is
especially difficult when real option appear in the project.
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Omówienia, recenzje, noty

przeglàd

Jay B. Barney, Trish Gorman Clifford

What I Didn’t Learn in Business School

How Strategy Works in the Real World
Harvard Business Review Press, Boston, Mass. 2010
Recenzję należałoby zacząć od elementów formalnych
książki, jej zamierzonych celów i zawartości, by przejść do
jej oceny, a na tej podstawie sformułować ogólną rekomendację, czy tę książkę warto przeczytać, czy też nie. Przeczytawszy What I Didn’t Learn in Business School: How Strategy
Works in the Real World w ciągu 24 godzin, zacznę jednak
od rekomendacji: to najlepsza książka z zakresu zarządzania
strategicznego, którą przyszło mi przeczytać. Entuzjazm
nie powinien przesłaniać oceny krytycznej, do niej jednak
przejdę w dalszej części. A oto siedem powodów, dlaczego
uważam tę książkę za znakomitą.
Po pierwsze, wybór formy jest nowatorski i atrakcyjny. Autorzy nie poszli drogą klasycznego podręcznika
z jego problemową organizacją i akademickimi rygorami.
Przeciwnie, książka to nowela, a właściwie ze względu
na siłę emocji protagonistów można powiedzieć, że thriller.
Bohater książki jest świeżo zatrudnionym członkiem
zespołu konsultantów, którego zadaniem jest sformułowanie rekomendacji strategicznych wykorzystania nowej
technologii materiałowej w korporacji branży chemicznej. Czytelnik poznaje rzeczywistość zastosowania wiedzy w pierwszej osobie, jest tak samo jak bohater konfrontowany z rozwojem zadania konsultingowego, a gdzieniegdzie nim zmęczony.
Po drugie, sposób organizacji treści, wokół rzeczywistego problemu strategicznego, w jego złożonym kontekście, pozwala zrozumieć potrzebę doboru narzędzi rozwiązywania problemów i ich kompetentnego zastosowania. Od standardowych technik analizy opłacalności
i wrażliwości, przez analizę sektorową i zasobową przechodzi się dlatego, że poprzednie narzędzia mają ograniczenia. Czytelnik je poznaje, uczy się dalszego postępowania. Może je zgłębić, wykorzystując pytania zawarte
na końcu każdego rozdziału.
Po trzecie, krytyczna ocena narzędzi analizy strategicznej pozwala przekroczyć ograniczenia podręcznika,
a następnie poradnika, by uzyskać niektóre zalety monografii. Narzędzia analizy strategicznej obciążone są poważną wadą. Bez wcześniejszych wyborów strategii ani
modelowanie strumieni pieniężnych, ani analiza konkurencji, ani nawet analiza zasobowa, nie mogą dać jasnych
odpowiedzi. Mogą za to prowadzić do wielu odpowiedzi
rozbieżnych lub zupełnie przeciwstawnych. Stąd iteracyjność analizy i testowania rekomendacji wyborów strategicznych.
Po czwarte, walorem książki są jakby mimochodem
włączone wzory postępowania i raportów stosowanych
w strategicznej refleksji korporacji. Narzędzia niby proste, jak macierze i schematy prezentacji strategicznych,
nabierają w tej noweli generatywnego, a nie analitycznego charakteru. W istocie to ich właściwe ukształtowanie
prowadzi do wartości dodanej. Przy tej okazji autorzy
czynią szerokie dygresje o źródłach danych, estymacjach,
analogiach, pokazując sposoby uzasadniania decyzji
w warunkach niekompletnej informacji.
Po piąte, wyjątkowe jest podkreślenie roli zespołowego podejścia do analizy, diagnozy i rekomendacji decyzji,
bo choć strategia to nie zajęcie indywidualne, to jednak
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analogie do „Wielkiego Stratega” prowadzą zwykle jej
adeptów do nadmiernej koncentracji na sobie samych.
Każdy członek zespołu, o wyraźnie hierarchicznym porządku, buduje efekt finalny. Zaś bohater ciągle zastanawia
się nad swoim wkładem, tą wartością dodaną, którą
absolwent prestiżowego MBA może przynieść.
Po szóste, nieskrępowane pokazanie dystansu, jaki
dzieli świat szkół biznesu od rzeczywistości biznesu pomaga jednym zrozumieć drugich. Ucieleśnia to wielokrotnie
użyte określenie cracking the case, czyli rozwiązywanie
przypadków. Tymczasem rzeczywistość strategiczna różni się od przypadków rozpoznawanych na studiach nie
tylko brakiem wyraźnego sformułowania problemu, niepełnymi lub sprzecznymi danymi, ale też kontekstem
i starciem sił głównych interesariuszy.
Po siódme wreszcie, lista rekomendowanych lektur
odnosi się do każdego problemu poruszanego w książce,
a nie do rozdziałów. Pozwala to poznać źródła adekwatne według największego autorytetu zarządzania strategicznego. J. Barney ma największą liczbę cytowań, nagród
w środowisku światowym zarządzania strategicznego,
jest prezydentem Strategic Management Society. Autorytetem przez duże A. To otwiera drogę do kilku uwag
krytycznych.
Autorzy przyjmują dogmatyczną pozycję przewagi zasobowego podejścia nad każdym innym, a porterowskim
w szczególności. Widać to w krytyce analizy sektorowej,
widać w elegii zasady VRIO, widać w liście rekomendowanych lektur, gdzie nazwisko autora pojawia się prawie
wyłącznie. Ponadto osadzenie w instytucjonalnym porządku Stanów Zjednoczonych może utrudnić odbiór polskiemu czytelnikowi: skróty nazw przedmiotów ze studiów
(np. OB) mogą wywołać konsternację; hierarchia społeczna, podawane wartości pieniężne i różnorodność kulturowa nie ułatwiają odniesienia do polskiej rzeczywistości.
Kolejną słabością książki jest jej pozornie tylko szerokie grono odbiorców. Nie każdy pasjonuje się rozterkami
początkującego konsultanta. Nie każdy ma wystarczającą
wiedzę, aby zrozumieć istotę metod analizy strategicznej,
a co dopiero ich krytyczną ocenę. Nie każdy dostrzega, że
za wyborami strategicznymi stoją ludzie, co czyni zarówno dobór, jak i sposób wykorzystania analizy strategicznej bardzo kontekstowym, by nie powiedzieć spersonalizowanym. Na pewno więc nie jest to literatura uzupełniająca dla studentów. Raczej dla absolwentów, studentów
MBA, praktyków zarządzania z solidnymi podstawami.
Z formalnego punktu widzenia książka składa się
z 234 stron, podzielonych na 14 rozdziałów, prolog, epilog,
rekomendacje bibliograficzne i sylwetki autorów. Rozdziały są krótkie, bogate w dialogi pomiędzy postaciami,
opatrzone bardzo oszczędnie, tylko kilkoma tabelami
i trzema slajdami prezentacji. Łatwo zauważyć, że w mojej
ocenie zalety znacznie przeważają nad wadami. Można
ich drobiazgowo poszukiwać, ale nie zmienia to zupełnie
rewolucyjnego charakteru i nadzwyczajnej jakości tej
książki.
dr hab. prof. UE Wojciech Czakon
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
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„Harvard Business Review”

Niezwykle skuteczni przedsiębiorcy
na wschodzących rynkach
A.S. Habiby, D.M. Coyle, Jr.,
The High-Intensity Entrepreneur,
„Harvard Business Review”,
September 2010, s. 74–78.
Anne S. Habiby i Deirdre M. Coyle,
Jr. są współzałożycielami, razem
z Michaelem Porterem, profesorem
Harvard Business School, organizacji AllWorld Network, która działa w Bostonie w celu wspierania
przedsiębiorczości na wschodzących
rynkach.
Artykuł jest poświęcony rozwojowi przedsiębiorczości w krajach rozwijających się. Jest tam coraz więcej
dynamicznych przedsiębiorców, których autorzy nazywają niezwykle
skutecznymi (high-intensity entrepreneurs). Jest ich coraz więcej. Teraz to
oni mogą przyczynić się do ożywienia globalnej gospodarki.
Na dzieje przedsiębiorczości
w XX wieku składają się opowieści
o ludziach, którzy dzięki dostępowi
do wielkich kapitałów uzyskali
potężne efekty ekonomii skali na
rozwiniętych rynkach Ameryki
i Europy. Tak powstały wielkie korporacje, jak na przykład AT&T,
Home Depot czy Microsoft, które
szybko znalazły się na liście największych amerykańskich firm
„Fortune 500”. W XXI wieku historie przedsiębiorców rozwijają się
zupełnie inaczej.
przedsiębiorcy
na
Obecnie
całym świecie mogą wykreować
wartość z relatywnie małym kapitałem. Bariery wejścia prawie we
wszystkich branżach opadły w dół,
stwarzając szerokie możliwości dla
małych firm. Jest to szczególnie widoczne na wschodzących rynkach,
gdzie przedsiębiorcza gospodarka
jest gotowa do rozkwitu. Autorzy
artykułu spędzili dwa lata, badając
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przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie, w Afryce i południowej Azji,
gdzie znaleźli setki nowych niezwykłych przedsięwzięć. Dość powszechne wyobrażenia o braku przedsiębiorczości w krajach rozwijających
się są absolutnie błędne. Wysoce
obiecujące nowe przedsięwzięcia
pojawiają się w takich miejscach,
jak na przykład Bejrut czy Kapsztad,
w społecznościach, które były dotychczas poza silnymi ekonomicznie
strukturami.
Jest zadziwiające, że wiele z tych
firm działa nie na szybko rozwijających się rynkach, jak Indie czy
Brazylia, ale w takich krajach, jak
na przykład Jordania, Arabia
Saudyjska czy też w Afryce, gdzie
gospodarki są zdominowane przez
odgórne decyzje rządów, wielkie grupy biznesowe, międzynarodowe korporacje czy społeczne elity, na przykład rodziny królewskie. Jeszcze do
niedawna uważano, że w regionach
tych brakuje biznesmenów, którzy
mogliby zakładać firmy.
Autorzy znaleźli przedsięwzięcia, które generują znacznie więcej
miejsc pracy niż typowe małe biznesy, często kreując nowe branże lub
otwierając nowe rynki. Jako przykłady można wymienić takie firmy,
jak: UAE’s Bayt.com, przodująca na
Bliskim Wschodzie platforma internetowa dla poszukujących pracy,
która skupia już 4,5 mln osób; jordańska firma Aramex – odpowiednik amerykańskiego FedEx-u, która
wyrobiła sobie markę, dostarczając
przesyłki do miejsc, których globalne firmy kurierskie unikają; pakistańskie linie lotnicze Airblue z innowacyjnym internetowym systemem obsługi klienta, które szybko
zdobyły 30% udziałów w krajowym
rynku; Meeting Point, firma założona przez Christine Sfeir, która

mając 22 lata otwarła w Bejrucie
swój pierwszy sklep Dunkin’ Donuts,
a po dziesięciu latach prowadzi sieć
eleganckich internetowych hot-spotów, które stały się miejscem spotkań młodych, dobrze zarabiających
ludzi. Biznesy te szybko zwiększyły
skale swojego działania, wprowadzając nowatorskie kombinacje produkt-rynek. Dobrym przykładem może
być Rumman, pierwszy dom mediowy i wydawnictwo zarazem, który
skupił się na młodzieżowym rynku
w Arabii Saudyjskiej. Stworzył go zespół trzydziestu absolwentów college’u.
Rumman szybko stał się na tyle
znany, że podjęły z nim współpracę
firmy takie, jak MTV.
Kraje, które chcą uczestniczyć
w globalnej gospodarce, potrzebują
takich właśnie firm. Firm, które
tworzą nowe branże i przedefiniowują stare, które zaspokajają krajowy popyt i generują dochody z eksportu, i co najważniejsze – kreują
miejsca pracy dla szybko rosnącej
populacji młodych ludzi. Dla korporacji międzynarodowych takie
przedsięwzięcia mogą być na wschodzących rynkach ścieżką dostępu do
nowych idei, klientów, dostawców
i talentów. Inwestowanie w nie
może pomóc w reorganizacji globalnej gospodarki.

Powrót do małych firm
wiat potrzebuje szybko
stworzenia nowych miejsc
pracy i przyspieszenia tempa kreowania wartości. Według
Banku Światowego, tylko na Bliskim
Wschodzie trzeba stworzyć do 2020 r.
80 mln nowych miejsc pracy, aby
nie dopuścić do obniżania standardów życia. Problem ten jest jeszcze
bardziej palący w Afryce i Azji,
gdzie powstanie nowych miejsc pracy

,
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jest kluczowe do wydobycia milionów ludzi z ubóstwa.
Zdecydowana większość rządowych programów gospodarczego rozwoju i programów przedsiębiorczości
skupia się na małych i średnich
firmach. Żeby uzasadnić to podejście, często cytuje się statystyki pokazujące, że przeważająca część kreowanych miejsc pracy pochodzi
z takich właśnie firm. Jednakże
takie wysiłki rządów mogą być
źle ukierunkowane. W „Globalnym
Monitorze Przedsiębiorczości” („Global
Entrepreneurship Monitor” – „GEM”),
który opisuje 54 kraje na wschodzących i już rozwiniętych rynkach,
stwierdzono, że tylko 14% nowych
firm zamierza zatrudnić co najmniej
20 pracowników. A zatem możliwości
znaczącego wzrostu miejsc pracy są
mocno ograniczone. Jest to szczególnie trudne w krajach rozwijających
się, które muszą dopiero zdefiniować
swoje własne przedsiębiorcze społeczności.
Na szczęście te społeczności powstają i mają wielkie ambicje.
Statystyki „GEM” pokazują, że przedsiębiorcze działania na rynkach
wschodzących są dwa razy bardziej
intensywne niż w krajach rozwiniętych. Na każde sto osób ankietowanych przez „GEM” w krajach rozwijających się dziesięć uruchomiło
swój biznes. Każde cztery z tych
firm to były przypadki „wymuszone
ubóstwem”, a sześć wynikało z „dostrzeżonych okazji”. Natomiast
w krajach rozwiniętych tylko pięć
osób na sto otwarło biznes, z czego
jeden był „wymuszony”, a cztery
wynikały z „okazji”. Na wschodzących
rynkach jest zatem znacznie więcej
przedsiębiorczej aktywności wymuszanej ubóstwem, ale więcej jest
także nowych firm powstających za
sprawą nowych okazji.
Przedsiębiorcy działający pod
wpływem okazji tworzą większe firmy i więcej miejsc pracy, ale tylko
mały procent z nich zbuduje szybko rosnące firmy, tzw. gazele. Mają
one szczególnie duże znaczenie, ponieważ kreują nowe produkty, nowe
kanały podaży i dystrybucji, nowych klientów i generują nową
wartość ekonomiczną. Trudno je
jednak dostrzec, gdy działają na takich rynkach, jak Bliski Wschód
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i Afryka, niezbadanych przez inwestorów, międzynarodowe korporacje
i biznesowe media.

Poszukiwanie liderów
rynkowych
utorzy artykułu, działając
na zaproszenie saudyjskiej
agencji zajmującej się inwestycjami (Saudi Arabian General
Investment Authority – SAGIA),
przeprowadzili poszukiwania przedsiębiorczych działań w Arabii Saudyjskiej. Jest to niewątpliwie jeden
z najbardziej niezwykłych rynków
dla przedsiębiorców. Jego gospodarka jest zdominowana przez branżę
naftową, kontrolowaną przez państwo, a także wielkie rodzinne konglomeraty. Gospodarka saudyjska
powinna szybko zostać zdywersyfikowana. Kiedy autorzy zaczynali
pracę, SAGIA i jej partnerzy z trudem wskazywali na niewielką liczbę
przedsiębiorczych firm.
Po dziewięciu miesiącach ustalono listę stu najszybciej rozwijających się przedsięwzięć. Autorzy
wykorzystywali do tego kryteria
ustalone przez pismo biznesowe
„Inc.”, które sporządza co roku listę
500 najbardziej dynamicznych firm
amerykańskich. Firmy saudyjskie,
aby potwierdzić swoje wyniki,
musiały dostarczyć audytowane sprawozdania finansowe. Okazało się,
że firmy te, bez większego rozgłosu
w mediach i bez wiedzy urzędów,
rosły średnio o 40% rocznie, w ciągu co najmniej trzech lat, tj. 10 razy
szybciej niż krajowy sektor prywatny i przyniosły w sumie 30 tys.
miejsc pracy. Reprezentowały wiele
branż, między innymi: komputerową, telekomunikację, media, public
relations, wydawnictwa, służbę zdrowia i edukację. Tymczasem saudyjskie państwowe agendy przyjmowały, że takie konkurencyjne przedsiębiorstwa nie istnieją. Podobne listy
nowych przedsiębiorstw sporządzono dla Libanu i Jordanii, a także
Pakistanu i Indii oraz Republiki
Południowej Afryki.
Do niedawna wschodzące rynki
były traktowane jako źródła nowych
przychodów dla dużych zachodnich korporacji albo wschodzących
miejscowych gigantów w branżach
takich, jak finanse, budownictwo czy
przemysł wydobywczy. To, co stwierdzili autorzy artykułu, zmieniło sposób ich patrzenia na potencjał wschodzących rynków. W regionach tych
jest wiele ukrytych gazeli. Założyciele
dynamicznych firm w niczym nie
ustępują swoim zachodnim kolegom
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z państw rozwiniętych, a do tego
często mają większy potencjał.
Przedsiębiorcze DNA

Trudno jest określić różnice między przedsiębiorcami z Arabii
Saudyjskiej, Republiki Południowej
Afryki i Stanów Zjednoczonych.
W świetle danych, przedsiębiorcy
z tych trzech krajów mają podobne
wykształcenie i profesjonalne doświadczenia. Większość z nich nie ma wyższego wykształcenia, chociaż wielu je
ma. Większość ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe
w tak znanych firmach, jak Procter
&Gamble, Pepsi, Unilever, Toyota czy
HSBC. Średni wiek założycieli
nowych firm jest prawie taki sam
w każdym kraju: 33 lata. Przedsiębiorcy w trzech wymienionych
powyżej krajach zakładają firmy
w tych samych branżach nowej gospodarki, mają podobne aspiracje i mentalność. Większość finansuje swoje
nowe firmy samodzielnie.
Na przykład Osama Natto, były
menedżer w P&G, w wieku 32 lat
założył w Jeddah (Arabia Saudyjska)
firmę konsultingową Innovative
Business Solutions operującą na
rynkach od Kazachstanu po Casablankę. Ażeby zebrać fundusze na
uruchomienie firmy, Natto sprzedał
swój dom i przeniósł się z rodziną
do apartamentu, dokładnie tak, jak
robi wielu amerykańskich założycieli firm. Od tamtego czasu IBS rósł
rocznie o 280%, osiągając przychody
na poziomie 3 mln USD.
Przedsiębiorcza skuteczność

Badania pokazują, że jest pewna
szczególna cecha, która wyróżnia
przedsiębiorców na rynkach wschodzących. Otóż wykazują oni wyższy
poziom „przedsiębiorczej skuteczności”. Jest to miara pokazująca liczbę
nowo założonych firm, które odniosły sukces na rynku. Przedsiębiorcy
objęci badaniami z rynków wschodzących zakładali o 25% więcej
firm niż ich koledzy ze Stanów
Zjednoczonych z rankingu „Inc.
500”. Firmy zakładane na wschodzących rynkach mają większy współczynnik przetrwania, a ich założyciele, zapytani o przyszłe plany,
w 80% odpowiadali, że zamierzają
otworzyć nowy biznes w ciągu następnych dwóch lat.
Jak wyjaśnić tę większą przedsiębiorczą skuteczność? Dzięki wywiadom z ponad 100 przedsiębiorcami
ujawniła się pewna regularność. Na
wschodzących rynkach jest znacznie
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Z czasopism zagranicznych

więcej niezajętych nisz. Jednocześnie
te nowe firmy muszą uzupełniać brakujące fragmenty rynku. Na przykład Eye-2-Eye Optical, saudyjska
sieć sklepów optycznych założona
przez Aishę Natto, musiała utworzyć zakład produkcji soczewek, aby
dopasować produkcję do potrzeb
rynku. Wschodzący przedsiębiorcy
muszą często wypełniać przestrzenie niezagospodarowane, a przylegające do ich biznesu – budując klastry po to, aby ich podstawowy biznes mógł odnieść sukces. Dzięki
temu zdobywają nowe cenne doświadczenia.

Pharmacy 1, sieć aptek, która
ma już ponad 40 placówek i szybko
rozwija się na całym Bliskim
Wschodzie.

Boom roku 2009

Relatywnie małe wymagania

Inny ciekawy wniosek dotyczył
wyników firm w 2009 r. na Bliskim
Wschodzie, w Afryce i Południowej
Azji. Rosły one bardzo szybko w latach 2006–2008. W 2009 r., gdy
światowa gospodarka skurczyła się
o 2%, większość tych firm urosła
o 20–50% szybciej niż w 2008 r.
Wyniki te sugerują, że modele
biznesowe wschodzących przedsiębiorców okrzepły. Są dopasowane
do możliwości finansowania, są elastyczne, mają łatwość do adaptacji
w warunkach nowych wyzwań, specyficznych dla otoczenia na wschodzących rynkach. Dobrym przykładem jest saudyjska firma telekomunikacyjna Qanawat, która osiągnęła
1 mld USD obrotów już w pierwszych czterech latach, obsługując
rolnicze tereny Arabii Saudyjskiej,
trudne do penetracji przez branżowych liderów. Dzięki zdobytemu
doświadczeniu Qanawat jest dobrze
przygotowana do ekspansji w Afryce
i na innych rynkach Bliskiego
Wschodu.

Czynniki globalnej
przedsiębiorczej ekspansji
ożna dostrzec obecnie trzy
trendy, które przyspieszają
wysokie tempo wzrostu
przedsiębiorczości w krajach na
wschodzących rynkach.
Migracja talentów

Rozrzucone po świecie przedsiębiorcze talenty wracają do swoich krajów rodzinnych, aby rozpocząć działalność biznesową. Przedsiębiorcy
ci zdobyli podstawowe doświadczenie, studiując i pracując w Stanach
Zjednoczonych lub w Europie.
Doskonałym przykładem jest Amjad
Aryan, były menedżer amerykańskiej firmy farmaceutycznej CVS.
Powrócił on do Jordanii i uruchomił
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Podaż przedsiębiorców

Stopniowo, w miarę likwidowania
politycznych i gospodarczych ograniczeń, w krajach Afryki, Azji, Ameryki
Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie,
należy spodziewać się przedsiębiorczej erupcji, jaka ma miejsce
w Indiach i w Chinach. Badania
młodzieży na wschodzących rynkach
pokazują, że aż 25% z nich chce zostać
przedsiębiorcami.
dotyczące kapitału zalążkowego
Brak banków na rynkach wschodzących, a także firm typu venture
capital i private equity jest znaczącym ograniczeniem w powstawaniu
nowych przedsięwzięć. Wśród firm
ankietowanych inwestycje w pierwszym roku wynosiły przeciętnie 200
tys. USD. Większość przedsiębiorców objętych badaniami poradziła
sobie z zebraniem takiej kwoty,
wykorzystując najczęściej własne
oszczędności. Okazje do rozpoczynania biznesu, bez znaczącego finansowania banków i firm venture capital,
nigdy jeszcze nie były tak duże.

Skuteczna przedsiębiorczość
jest siłą napędową przyszłego
wzrostu
ysoce skuteczni przedsiębiorcy objęci badaniem nie
budują firm, które oszałamiają przyrostami zatrudnienia.
Kreują natomiast miejsca pracy,
które rozwijają ludzi. Budują środowiska pracy, które motywują pracowników, inwestują w szkolenia,
zapewniają wiele udogodnień: od
opieki zdrowotnej do udziału w zyskach. Często awansują swoich pracowników, redukując tym samym
koszty związane z poszukiwaniami
specjalistów na zewnątrz.
Dobrym przykładem jest firma
saudyjska SecuTronic z branży security wykorzystującej zaawansowane
technologie, która urosła o 2500%
w ciągu pięciu lat. Ma płaską strukturę zarządzania. Według założycieli w firmie nie ma bossów, tylko 200
przedsiębiorców pracujących razem.
To generuje energię napełniającą
korzyściami całą firmę. Zamiast
wielkich liderów jest wielu dobrze
wyszkolonych miniliderów.
Te przedsiębiorcze firmy są pokazowymi inkubatorami dla innych przedsiębiorców. Co trzecia z analizowanych
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firm na wschodzących rynkach
aktywnie wspiera pracowników,
którzy zakładają swoje nowe firmy.
Na przykład firma libańska World
of Light & Electricity pomogła dziesięciu pracownikom w uruchomieniu własnych firm.

Nowy wiek
przedsiębiorczości
ajwyższy czas, aby dokonać redefinicji związków
między przedsiębiorczością
i światem rozwijającym się. Krajom
na wschodzących rynkach nie przeszkadza brak dobrej klasy przedsiębiorców, ponieważ oni już tam są.
Przeszkodą jest natomiast brak
świadomości o ich działalności
w światowych kręgach gospodarczych. Zbudowanie systemów identyfikacji rozwijających się firm na
wschodzących rynkach będzie miało natychmiastowy pozytywny
wpływ. Kiedy dorastające gazele
biznesu pojawią się na globalnej
scenie, to klienci, talenty i kapitał
napłynie do nich szybko. Autorzy
nazwali to „widzialną ekonomią”
(visibility economics). Widzialność
może dać firmom o wysokim potencjale wiele korzyści.
Autorzy obliczają, że gdyby we
wszystkich badanych przez nich
regionach (Afryka, Arabia, Azja
i Ameryka Łacińska) nagłośnić po
500 najbardziej dynamicznych firm,
to byłyby one w stanie w ciągu pięciu lat stworzyć milion miejsc pracy. To powinien być dopiero początek wielkiej fali przedsiębiorczości,
inspirujący tysiące przedsiębiorców
do rozwoju w krajach wschodzących
gospodarek.
Bardzo skuteczni przedsiębiorcy
generują nowe kombinacje produkt-rynek z nieograniczonym potencjałem. Dla korporacji międzynarodowych i inwestorów są one kanałami
do dalszego wzrostu. Dla rządów
i fundacji tworzą ścieżkę do postępu
i dobrobytu.
Opr. dr Jan Polowczyk

Wrześniowy numer „Harvard Business
Review” kolejny raz w ostatnich miesiącach podejmuje problem przedsiębiorczości. Tym razem, pod ogólnym hasłem „Czy przedsiębiorczość może uratować świat?” (Can Entrepreneurship
Save the World?) opublikowano aż trzy
artykuły. Tu zamieszczamy omówienie
jednego z nich.
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Strategie polskich przedsiębiorstw
na przełomie wieków
to temat wiodący numeru, którego wydanie Redakcja
„Przeglądu Organizacji” planuje w roku przyszłym.
Zapraszamy Szanownych Autorów
już teraz do zgłaszania tekstów.
Od ponad 20 lat trwa bowiem wielka polska modernizacja. Jest to proces wielowymiarowy – zmieniają
się struktury (ekonomiczne, polityczne, społeczne
i kulturowe), instytucje i agencje, a więc aktorzy tego
procesu. Przedstawicieli nauk o zarządzaniu interesują przede wszystkim zmiany zachowań przedsiębiorstw
– jak kształtują one swoje strategie, jak dobierają cele
i metody działania, aby zmienić swoje miejsce w strukturze i poprawić konkurencyjność, zarówno na rynku
lokalnym, jak i międzynarodowym. Polska modernizacja
obfituje zarówno we wzloty, jak i dramaty firm – aktorów tego procesu. Pierwsze lata transformacji przyniosły ze sobą bankructwo wielu wielkich przedsiębiorstw
państwowych, które nie przeszły próby skutecznej adaptacji do nowych warunków. Inne firmy zostały sprywatyzowane. Jednocześnie powstały setki tysięcy nowych
podmiotów, z których większość pozostała do dzisiaj
w klasie firm małych i średnich, ale część urosła, stając się antylopami, gazelami lub rekinami biznesu. Na
przełomie wieków funkcjonowało około 50 000 małych
i średnich firm, które stanowiły trzon polskiej przedsiębiorczości. Znacznie mniej było dużych przedsiębiorstw.
W numerze tematycznym „Przeglądu Organizacji”
Redakcja chciałaby przyjrzeć się bliżej strategiom dużych
i średnich polskich firm w okresie modernizacji. Szczególnie zależy nam na artykułach empirycznych, które
przedstawiają wyniki badań i analizują ich implikacje
teoretyczne i praktyczne w taki sposób, który pozwoli
lepiej zrozumieć przyczyny i uwarunkowania sukcesów
lub niepowodzeń strategicznych w okresie transformacji.

Oto przykłady pytań teoretycznych i empirycznych, na które będą poszukiwane odpowiedzi:
zzCo oznacza słowo „strategia” dla firm w okresie
transformacji?
zzCzy ustrukturalizowane ex ante zachowania przedsiębiorcze, takie jak: prowadzenie eksperymentów rynkowych i wykorzystywanie okazji są alternatywą czy
uzupełnieniem planowanego rozwoju przedsiębiorstwa
oraz jaka jest skala takich zachowań?
zzJakie zasoby i umiejętności były i są kluczowe dla
sukcesu firm?
zzJaką rolę odgrywają imitacja i innowacja w strategii firm?
zzJakie procesy budowy strategii dominują?
zzJak kształtowane są procesy zarządzania strategicznego, w tym – jak podejmowane są decyzje strategiczne?
zzJaka jest rola liderów w budowie i wdrażaniu
strategii?
zzDlaczego firmom w niektórych branżach udało się
skutecznie stawić czoła silniejszym, zagranicznym konkurentom?
zzJakie znaczenie w strategiach firm ma proces
umiędzynarodowienia działalności?
zzJaka jest rola niepowodzeń i porażek w procesie
uczenia się organizacji w tym okresie?
zzCzy otoczenie instytucjonalne ułatwia, czy też
utrudnia budowanie skutecznych strategii przedsiębiorstw?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” zaprasza do zgłaszania zarówno artykułów teoretycznych,
jak i empirycznych poświęconych wyżej wymienionym oraz podobnym zagadnieniom, które
pozwolą lepiej zrozumieć logikę zarządzania strategicznego w polskich firmach w okresie
transformacji.
Informacje organizacyjne
Ostateczny termin składania tekstów – do 15 listopada
2010 r. włącznie.
Redaktorzy numeru specjalnego:
dr hab. Szymon Cyfert, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
e-mail do korespondencji: s.cyfert@ue.poznan.pl
prof. dr hab. Rafał Krupski, Wałbrzyska Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
e-mail do korespondencji: rkrupski@op.pl
prof. dr hab. Krzysztof Obłój, Uniwersytet Warszawski, Akademia L. Koźmińskiego
e-mail do korespondencji: kobloj@wspiz.edu.pl
Zgłoszone artykuły powinny odpowiadać typowemu
formatowi „Przeglądu Organizacji” (proszę porównać
dowolny numer), mieć maksimum 25 000 znaków (ze
spacjami) i zawierać krótkie (do 100 słów) streszczenia
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w języku polskim i angielskim. Tytuł i dane autora (autorów) powinny być zawarte na odrębnej stronie tytułowej artykułu. Wszystkie zgłoszone propozycje artykułów będą podlegać procesowi tzw. ślepych recenzji.
Autorzy zostaną poinformowani o ostatecznych decyzjach Redakcji w styczniu 2011 r.
Harmonogram
Wstępny harmonogram prac nad numerem tematycznym:
zz15 listopada 2010 r. – artykuły zgłoszone elektronicznie do redaktora prowadzącego prof. dr. hab. Rafała
Krupskiego: rkrupski@op.pl
zzlistopad – grudzień 2010 r. – proces recenzji
zzstyczeń 2011 r. – przygotowanie wybranych artykułów do druku z uwzględnieniem uwag recenzentów
zzmarzec 2011 r. (wstępnie) – publikacja numeru tematycznego „Przeglądu Organizacji”
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Gdański Oddział TNOiK od listopada 2008 roku realizuje projekt
„Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie zarządzania wiedzą w firmie”
w ramach programu Transferu Innowacji Leonardo da Vinci.
Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe
życie” jest przejrzystość kwalifikacji każdego obywatela w każdym kraju członkowskim UE. Koncepcja kompetencji może być wspólnym mianownikiem, pozwalającym na porozumienie się licznych grup interesów zaangażowanych w problem
przejrzystości kwalifikacji, tj. obywateli i pracowników, instytucji edukacyjnych i firm szkoleniowych,
instytucji rynku pracy, przedsiębiorców i związków
zawodowych, lokalnych władz samorządowych i władz
państwowych. Jesteśmy przeświadczeni, że koncepcja kompetencji mogłaby stać się jednym z głównych
punktów odniesienia do uzyskania wystarczającej
elastyczności we współpracy nowoczesnej gospodarki
z rynkiem pracy i edukacją. Dlatego w naszej opinii koncepcja systemu edukacyjnego opartego na
kompetencjach, a nie kwalifikacjach, jest niezwykle
istotna, ponieważ zdaje się potwierdzać następujące zdanie: klasyfikacja zawodów i specjalności jest
nieadekwatna i nieodpowiednia do zapewnienia
elastycznego, modułowego, nieustającego procesu
uczenia się przez całe życie. Bardziej użyteczny jest
bowiem rejestr kompetencji zawodowych i ich opisy, które można dobierać w zależności od kontekstu
wykonywanych działań na stanowiskach pracy.
Zarządzanie kompetencjami zawodowymi według
modelu MapCom wpisuje się w podejście oparte
na wynikach uczenia się, przyjęte w Europejskich
Ramach Kwalifikacji. EQF jest standardem, który
definiuje system służący do rozpoznawania i oceny wyników uczenia się w różny sposób i w różnych miejscach. Podobnie jak EQF, model MapCom dąży do uzyskania pełnej zgodności pomiędzy
wymaganiami rynku pracy, formalnym systemem
edukacji a systemami nieformalnych szkoleń, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Model MapCom umożliwia zdefiniowanie relacji pomiędzy
rezultatami procesu uczenia się a kompetencjami
wymaganymi przez rynek pracy. Przy jego pomocy
staje się możliwe odnalezienie wspólnych kompetencji głównych i wchodzących w ich skład profili kompetencji jako rezultatów procesu uczenia się. Profile
kompetencji, będące wynikiem analizy procesu pracy,
mogą być bazą do dokonania walidacji, certyfikacji
i wzajemnego uznawania kompetencji na rynku pracy.
Projekt Mapcom powstał jako efekt współpracy
w partnerstwie ponadnarodowym projektu EQUAL
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ID 4074. Projekt EQUAL w latach 2004–2007 realizowały partnerstwa włoskie, francuskie, słoweńskie,
polskie i greckie. Wszystkie one opracowały innowacyjne rozwiązania w obszarach analizy potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach i analizy rynków
pracy w poszczególnych krajach partnerskich. Wśród
rezultatów ponadnarodowego projektu EQUAL był
model mapowania kompetencji, stworzony w regionie Friuli Venezia Giulia przez partnerstwo włoskie.
Model daje możliwość opracowania obiektywnego
systemu do określenia i analizowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie oraz efektywnego
zarządzania kompetencjami. Udowadnia też, że
istnieje możliwość opracowania wspólnych europejskich standardów opisania i zarządzania kompetencjami zawodowymi, które są bezpośrednio związane
z zadaniami roboczymi pracowników. Model zapewnia łatwą identyfikację wyników obserwacji wykonywanych działań w procesie pracy oraz umożliwia
ocenę wiedzy i umiejętności poszczególnych pracowników jako zdolności do efektywnego wykonywania
działań na poszczególnych stanowiskach pracy.
Partnerzy projektu: ENAIP, Oddział TNOiK
w Gdańsku, ITeE i KCH zdecydowali, by w ramach
wymiany dobrych praktyk opracować projekt, którego głównym celem jest transfer innowacyjnego
modelu Mapcom do Polski i Holandii oraz przetestowanie procedury i narzędzi tego modelu w polskich
i holenderskich instytucjach oraz firmach. Procedura i narzędzia modelu Mapcom są opracowane
w formie programu komputerowego Mapcom 2.
Realizacja tego projektu jest próbą zastosowania
modelu Mapcom do opracowania standardowych
ram opisu kompetencji zawodowych. Ramy te spełniają wymogi przejrzystości kwalifikacyjnej i kompetencyjnej pomiędzy systemami formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji zawodowej a wymaganiami rynku pracy.
Produkty projektu w formie polskiej wersji programu komputerowego Mapcom 2 oraz „Przewodnika użytkownika” tego programu zostały przedstawione na konferencji kończącej jego realizację 21
października br., którą połączylismy z obchodami
85-lecia istnienia naszego Towarzystwa. Konferencja
odbyła się w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego na
Wydziale Zarządzania UG.
mgr Wanda Stankiewicz
Dyrektor Oddziału TNOiK w Gdańsku
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Nestorzy nauk o zarzÑdzaniu
Prof. zw. dr hab. Józef Boroń urodził się 12 listopada 1920 r.
w Jaworznie w rodzinie górniczej.
Szkołę średnią ukończył w maju
1939 r. w gimnazjum imienia
T. Kościuszki w Mysłowicach.
W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik przymusowy
w kopalni węgla kamiennego „Niwka-Modrzejów”, potem był robotnikiem
budowlanym, a w końcu pracował
jako technik pomocniczy i pracownik biura budowy. Po
wojnie Profesor był aktywnym organizatorem polskiej
administracji na terenie odzyskanych ziem zachodnich.
Profesor Boroń podjął studia w 1946 r. w Akademii
Handlowej w Poznaniu. Ukończył je w 1949 r. Od tegoż
roku Jubilat jest pracownikiem dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (była Wyższa Szkoła
Ekonomiczna, była Akademia Ekonomiczna). Pracę
w uczelni w Katedrze Rachunkowości w charakterze
asystenta zaproponował Profesorowi Boroniowi Profesor
Witold Skalski – ówczesny rektor Akademii Handlowej.
Dysertację doktorską poświęconą lokalizacji przemysłu
na ziemiach zachodnich obronił Profesor w 1961 r. Zainteresowania badawcze Profesora dotyczące organizacji
i zarządzania przemysłem zaowocowały pracą habilitacyjną, poświęconą rozwojowi przemysłu w NRD, obronioną w 1966 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu
nadany w 1972 r., a profesora zwyczajnego w 1982 r.
W 1991 r. Profesor Boroń przeszedł na emeryturę,
ale jest nadal bardzo aktywny zawodowo, pracując
w Uniwersytecie Ekonomicznym na części etatu, prowadząc seminaria magisterskie.
Profesor Boroń jest znany w środowisku akademickim jako inicjator różnego rodzaju przedsięwzięć
badawczych, konferencji, seminariów, w których, jako
jeden z pierwszych naukowców w Polsce wskazywał na
konieczność rozwoju nauk o organizacji i zarządzaniu
i włączenie ich do programów studiów ekonomicznych.
Sam jest przykładem umiejętnego łączenia aktywności
badawczej w dwóch dyscyplinach: ekonomiki przedsiębiorstwa oraz teorii organizacji i zarządzania. Postrzegany jest jako zwolennik silnego powiązania praktyki
i nauki, co wymaga badań empirycznych, bez których
rozwój teorii nie może być prawidłowy. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach Profesora o różnym charakterze, w których zagadnienia ekonomiki przedsiębiorstwa
są integralnie związane z procesami organizacyjnymi.
W środowisku naukowców zajmujących się teorią zarządzania Profesor jest znany jako zwolennik holistycznego podejścia do funkcjonowania organizacji.
Dorobek publikacyjny Profesora wyraża się w 8 pracach monograficznych i ponad 200 pozycjach artykułowych.
Profesor Boroń swoją wiedzę naukowca z zakresu nauk
o organizacji i zarządzaniu weryfikował z rzeczywistością praktyki gospodarczej, wykonując kilkadziesiąt
opracowań naukowych i ekspertyz oraz kierując zespołami konsultantów gospodarczych. Był organizatorem
wielu konferencji i sesji naukowych, zasiadał i zasiada
nadal w radach naukowych konferencji organizowanych
przez różne ośrodki naukowe i uniwersyteckie. Bardzo
dobra znajomość gospodarki niemieckiej owocowała
intensywną współpracą z niemieckimi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem im M. Lutra w Halle, uniwersytetami w Marburgu, Kolonii, Münster, Bremie, Hamburgu
i Bochum. Współpraca z austriackim środowiskiem naukowym zaowocowała założeniem w Poznaniu Oddziału
Towarzystwa Polsko-Austriackiego, którego Profesor
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był wieloletnim przewodniczącym, a w Zarządzie Głównym Towarzystwa był wiceprzewodniczącym.
Praca dydaktyczna Profesora zaowocowała wypromowaniem 11 doktorów i około 700 magistrantów
i dyplomantów. Jego wychowankowie są dzisiaj profesorami i wykładowcami wielu uczelni. Jako nauczyciel
akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów był
i jest zwolennikiem niekrępowanej wolności poglądów
naukowych. Swoich pracowników inspirował zawsze do
krytycznego osądu badawczego, podejmowania trudnych
wyzwań badawczych, niepodlegania koniunkturalnym
modom badawczym, dociekliwości w poznaniu naukowym. Zachowania Profesora cechował zawsze wysoki poziom etyczny i skromność. Profesor Józef Boroń
należy do prekursorów popularyzacji polskiej myśli prakseologicznej, kontynuując dorobek T. Kotarbińskiego
i J. Zieleniewskiego. Jako jeden z pierwszych w środowisku uczelni ekonomicznych prowadził wykłady z teorii
organizacji i zarządzania. W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu założył Zakład Teorii Organizacji i Zarządzania. Środowisko młodych naukowców skupionych
wokół Profesora dało początek wielkopolskiej szkole zarządzania. Przekonania naukowe Profesora co do zasadności
wzmocnienia nauk o organizacji i zarządzaniu zaowocowały powołaniem w 1976 r. w Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu Instytutu Organizacji i Zarządzaniu, którego
następnie był wieloletnim dyrektorem.
Kompetencje naukowe Profesora powodowały, że
był zapraszany do prac w różnych instytucjach nauki
polskiej – przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Profesor całe swoje życie zawodowe związał z poznańską uczelnią ekonomiczną, pełniąc w niej funkcje
dziekana i prodziekana Wydziału Ogólno-Ekonomicznego, członka Rady Wydziału, Senatu oraz kierownika
studiów eksternistycznych.
Aktywność naukowa Profesora znalazła również
swoje odzwierciedlenie w uczestnictwie w różnych organizacjach. Ponad 35 lat był członkiem Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, którego w 1998 r. został członkiem honorowym. Za wybitne
zasługi w dziedzinie organizacji i zarządzania Komitet
Nauk Organizacji i Zarządzania przyznał Panu Profesorowi w 2010 r. Medal Tadeusza Kotarbińskiego. Od 1957 r.
jest aktywnym członkiem Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa, w którym był inicjatorem
wielu przedsięwzięć, konferencji, seminariów i szkoleń
propagujących wiedzę z zakresu zarządzania wśród
praktyków życia gospodarczego. Za aktywność w sferze
nauki Profesor był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi.
Organizowana przez Katedrę Teorii Organizacji
i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniach 10–12 listopada br. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca kierownicza w nowoczesnym
zarządzaniu” będzie znakomitą okazją uroczystego obejścia 90. rocznicy urodzin szacownego Jubilata. Zaproszenia do udziału w konferencji przyjęli wybitni przedstawiciele nauki polskiej, profesorowie wielu uczelni,
w tym wychowankowie Jubilata.
Panu Profesorowi, w imieniu środowiska akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy wielu jeszcze lat
aktywności naukowej dla dobra nauki polskiej.
W imieniu wychowanków i współpracowników Profesora
Kazimierz Krzakiewicz i Andrzej Stańda
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