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Co stanowi dziś największe wyzwanie w teorii i praktyce
zarządzania strategicznego?

Bez wątpienia jednym z takich wyzwań jest zarzą-
dzanie w warunkach nowej ekonomii. Widać to szcze-
gólnie dobrze w sektorach nowych technologii, gdzie
mamy dziś do czynienia z zarządzaniem strategicznym
w warunkach postępującej wirtualizacji przedsiębiorstwa
i tworzenia się organizacji sieciowych, czyli takich, któ-
re cechuje dobrowolność współpracy, a spoiwem jest
zaufanie.

Drugim obszarem, w którym dzieją się dziś rzeczy
ważne i ciekawe, jest wykorzystywanie dynamiki we-
wnątrzorganizacyjnych procesów społecznych w celu
osiągania sukcesu. To jest stosowane na Zachodzie już
od jakiegoś czasu, ale nie towarzyszy temu artykulacja
zasad, które mogłyby stanowić zestaw dobrych praktyk
gwarantujących sukces tym, którzy dopiero chcieliby
zacząć wdrażać tego typu rozwiązania. Zresztą, dziś nic
już nie gwarantuje sukcesu: w bardzo niedawno wy-
danej książce o zarządzaniu strategicznym jako przykład
organizacji osiągającej sukces – i mającej po temu po-
ważne przesłanki w swojej, na wskroś nowoczesnej kon-
strukcji – podano Enron. Była to firma bardzo sprawnie
i nowatorsko wykorzystująca wewnętrzne procesy eks-
perymentowania, przebiegające w układzie bottom-up,
do konstruowania szybkich strategii, będących odpowie-
dzią na szybkie zmiany w środowisku. Upadek Enronu
okazał się jednak znacznie szybszy od tych strategii
(i od cyklu wydawniczego).

Dziś zarządzanie strategiczne koncentruje się na
dwóch obszarach wewnątrz organizacji: jak wykorzysty-
wać inicjatywy rodzące się na pierwszej linii do konstru-
owania strategii całej firmy oraz jak wykorzystać w tym
samym celu silne zróżnicowanie poglądów w ramach
ścisłego kierownictwa.

Jesteśmy więc świadkami kształtowania się nowego
paradygmatu w naukach o zarządzaniu. W ramach pa-
radygmatu obowiązującego dotychczas, nowo wypowia-
dane twierdzenia były dobrze i jednoznacznie rozumia-
ne. Teraz to porozumienie leży w gruzach. Na ostatniej
z organizowanych przeze mnie konferencji profesorskich
zgłoszono – zupełnie poważnie – postulat opracowania
słownika pojęć, którymi się posługujemy, bo z powodu
narastającej niejednoznaczności przestały one pomagać
w zrozumieniu głoszonych tez, a coraz częściej powo-
dują nieporozumienia. Różnie rozumie się wirtualizację,
nową gospodarkę, sieci relacyjne, więzi międzyorgani-
zacyjne itd. Klasyczny paradygmat sprowadzał się do
hierarchii, ról organizacyjnych, struktury – tych pojęć
nie trzeba (było) wyjaśniać przez długie lata, a nawet

Utopia albo herezja

Rozmowa z prof. dr. hab. JERZYM ROKITĄ z Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
odznaczonym Medalem im. Tadeusza Kotarbińskiego za całokształt dokonań naukowych

dekady. Sam np. stosuję termin „nowe zarządzanie w wa-
runkach nowej gospodarki” i niemal za każdym razem
muszę się z tego gęsto tłumaczyć.

Czy do tej grupy zagadnień zaliczyć też należy zaciera-
nie się granicy pomiędzy organizacją a środowiskiem,
w którym ona funkcjonuje?

Obserwujemy wyłanianie się systemów społeczno-
-kulturowych. Ich rdzeniem są biznesy, którymi zajmują
się przedsiębiorstwa, ale w ramach tych systemów wy-
stępuje cały szereg innych organizacji lub też jednostek,
nie tworzących żadnego spójnego i sztywnego tworu spo-
łecznego. W tym kręgu mamy zarówno państwowe (choć
nie tylko) instytucje regulacyjne, jak i konsumentów
(zwykle nie zorganizowanych, choć i to nie jest reguła).
Ta nowa sieć więzi społeczno-kulturowych zawiera w so-
bie i tradycyjny biznes, i tradycyjne relacje dostawca –
odbiorca czy producent – konsument. Ale dodatkowo
mamy tu jeszcze rozmaite podmioty, które kształtują
opinię publiczną, a przez to wpływają na postawy kon-
sumentów i ich postrzeganie biznesu. To bynajmniej nie
są tylko organizacje konsumenckie w klasycznym rozu-
mieniu – to mogą być np. wpływowe postacie życia spo-
łecznego, media, kościoły, czy inne instytucje lub ruchy,
w przypadku których oddziaływanie na biznes jest ubocz-
nym i pośrednim rezultatem ich funkcjonowania, a nie
celem samym w sobie. Ale dla biznesu są to istotne ele-
menty środowiska, które powinny być brane pod uwagę
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przy konstruowaniu i modyfikacjach strategii. W związ-
ku z tym zaczynają się w literaturze pojawiać analizy
organizacji czy przedsiębiorstw cechujących się rozmy-
tymi granicami i bardzo szeroką paletą interakcji z czymś,
co kiedyś nazywaliśmy zinstytucjonalizowanym otocze-
niem. Dziś to otoczenie staje się na dodatek coraz bar-
dziej „zdezinstytucjonalizowane”, bo, dla przykładu, nie-
pochlebne opinie na temat globalnego producenta sprzętu
czy oprogramowania komputerowego – jeśli pojawią się
na prywatnym forum dyskusyjnym i zostaną nagłośnio-
ne przez media – mogą stać się istotną przesłanką do
działań już nie tylko PR-owskich.

Oprócz tego, że środowisko pozabiznesowe się zmie-
nia, rewolucyjne zmiany zachodzą też w obszarze bizne-
su. Kiedyś wydawało się zupełnie nieprawdopodobne,
żeby takiemu gigantowi, jak Microsoft mogło zagrozić
coś innego, niż inny gigant (choć być może także wyro-
sły z jakiegoś garażu). A tymczasem najbogatszemu czło-
wiekowi świata wyzwanie rzuciło coś w rodzaju „pospo-
litego ruszenia”, które wytwarza (bo trudno to przecież
nazwać produkcją) Linuksa. To jest zjawisko jeszcze
bardziej niezwykłe niż to, co – niedawno przecież –
ochrzczono mianem „koopetycji”. Zmiana czystej kon-
kurencji w pakiet działań konkurencyjno-kooperacyjnych
wydawała się nam kilka lat temu jakimś fundamental-
nym przełomem.

Tradycyjne rozumowanie w naukach o zarządzaniu
zakładało linearną strukturę związków przyczynowo-
-skutkowych. Dziś już takie podejście zdecydowanie nie
wystarcza do rozwiązywania coraz większej liczby real-
nych problemów. Coraz bardziej popularne staje się
stwierdzenie rodem z teorii chaosu, że małe, inkremen-
talne zmiany mogą wywoływać katastrofalne (częściej,
niestety, niż błogosławione) skutki w ogromnej skali.
W takiej sytuacji przewidywanie przyszłości jest jeszcze
trudniejsze (a poprzednio też nie było łatwe).

Jakie są na to recepty?

Trzeba przestać myśleć w kategoriach planów strate-
gicznych i nauczyć się konstruować scenariusze typu
„mapa drogowa”. Pojęcie to zrobiło medialną karierę przy
okazji prób uregulowania konfliktu bliskowschodniego,
a następnie przeniesiono je w obszar teorii i praktyki
zarządzania.

Druga recepta polega na wzroście znaczenia ekspe-
rymentów dokonywanych „na pierwszej linii”. A więc
nie dzielimy już arbitralnie firmy na całkowicie odsepa-
rowane obszary styku z klientem oraz R&D, tylko po-
zwalamy ludziom bezpośrednio kontaktującym się z ryn-
kiem podejmować ryzyko i obserwujemy, co z tego wy-
nika. Kierownictwo organizacji zaczyna powoli uczyć się
od swoich pracowników tego, jak powinna działać cała
firma. Pierwsze sygnały zmian w nastrojach konsumen-
tów pojawiają się na pierwszej linii. Jeśli organizacja jest
w stanie rozpoznać te sygnały, wzmocnić i wykorzystać
do przebudowy swoich działań – ma szansę być lepsza
od innych. Ale tylko szansę. Tu nie ma żadnych pew-
nych punktów podparcia.

Skutek tego jest i taki, że coraz prawdziwsze staje
się stwierdzenie, które od dłuższego już czasu pojawiało
się w analizach: szczeble pośrednie tylko zamulają prze-
pływy informacyjne i generalnie szkodzą, zamiast poma-
gać. W miarę tego, jak tracą realne znaczenie dla organi-

zacji, w coraz większym stopniu zaczynają się zajmo-
wać same sobą, generując rozmaite pozorne problemy.
Wszystko więc wskazuje na to, że docelowy – jak dziś to
widzimy – kształt organizacji idealnej jest zupełnie nie-
podobny do piramidy, a raczej do pajęczyny, w której
środku „siedzi” top-menedżment i dowiaduje się, co się
dzieje w firmie i jej otoczeniu dzięki bezpośrednim sy-
gnałom ze świata zewnętrznego, przekazywanym – wraz
z propozycjami rozwiązań – przez pracowników szcze-
bla operacyjnego. Pośrednicy nie są tu do niczego po-
trzebni. Na dodatek mają silną tendencję i realną mo-
tywację do budowania wewnątrzorganizacyjnych ko-
alicji oraz lobbies, które są w coraz większym stop-
niu indyferentne wobec wyzwań, jakie stawia świat
zewnętrzny.

Dopiero w takiej strukturze widać dobrze, dlaczego
tak wielkiego znaczenia nabierają dziś, wspomniane prze-
ze mnie na początku, konflikty, czy też różnice zdań
w łonie kierownictwa firmy. Są one przejawem niepew-
ności, w warunkach której trzeba podejmować decyzje.
Mając bezpośrednie doniesienia „z frontu” i wiedząc, że
„wróg” jest rozmyty, rozproszony i pozbawiony jednoli-
tego kierownictwa, musimy przecież podejmować jakieś
decyzje. Trudno sobie jednak wyobrazić, żeby w takiej
sytuacji panowała zgoda co do tego, jakie działania będą
najbardziej skuteczne. Nie ma ani algorytmów, ani zbio-
ru dobrych praktyk, ani benchmarków, ani nawet jed-
nolitych narzędzi do analizy tego strumienia informacji,
który do nas (kierownictwa) spływa. Nie ma też specjal-
nego sensu powoływać się na osobiste czy też instytu-
cjonalne doświadczenie. A zatem recepty poszczególnych
członków zarządu mają prawo się istotnie różnić. Na to
nakładają się naturalne, indywidualne różnice w oglą-
dzie rzeczywistości oraz te, które wynikają z podziału
kompetencji wewnątrz organizacji. Jakie przyjąć zasady
podejmowania decyzji w takich warunkach? Tego nie
wiemy.

Prezentowane recepty, a więc przede wszystkim
spłaszczanie struktur i wzrost znaczenia nieformalnych
związków wewnątrz i na zewnątrz organizacji – są przyj-
mowane z wielkimi oporami. Zjawiska takie można ob-
serwować także na uczelni. Powołanie zespołu do kon-
kretnych działań, np. zdobycia grantu, wymaga nieby-
wale skomplikowanych zabiegów, wymagających taktu,
dyplomacji, a przede wszystkim – czasu. Powinno być
natomiast tak, że rektor powołuje do tego osobę, którą
uważa za kompetentną i obarcza ją odpowiedzialnością
za wykonanie zadania oraz odpowiednimi prerogatywa-
mi. Dziś jest to niemożliwe, niewyobrażalne i przez wie-
le osób zapewne zostałoby odebrane jako osobista obra-
za. Patrząc na rzecz od strony teoretycznej można po-
wiedzieć, że istotna jest decentralizacja, komunikacja
i tworzenie polityk pozwalających realizować wspólne
cele. Dlaczego mówię o polityce, która ma przecież tak
fatalne konotacje? Ponieważ tam, gdzie nie ma jasnych
wskazówek, co i jak należy czynić, podejmuje się decy-
zje z istoty swej polityczne i uzgadnia się je politycznymi
środkami. Nie chodzi więc o „politykowanie”, rozumia-
ne jako bezproduktywne bicie piany, tylko o świadomość,
że poruszamy się w świecie decyzji – z konieczności –
w dużym stopniu arbitralnych. W takim świecie bardzo
wzrasta rola przywództwa, bo lider nie jest już człowie-
kiem obwieszczającym wynik jakichś tajemnych obliczeń,
tylko osobą mówiąca wprost: w warunkach niedostatecz-
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nej informacji podjąłem określoną decyzję i teraz będzie-
my ją realizować, na moją odpowiedzialność.

Żeby to mogło skutecznie działać, potrzebne jest coś,
co z punktu widzenia tradycyjnego paradygmatu częścio-
wo byłoby utopią, a częściowo herezją. Potrzeba bardzo
silnej wspólnoty wartości oraz bardzo słabej kultury or-
ganizacyjnej. Wartości powodują, że chcemy coś robić
wspólnie – kiedy nie ma przymusu, a motywacje mają
charakter bardziej marchewki niż kija. Natomiast kultu-
ra organizacyjna w warunkach szybkozmiennych jest
zawsze odpowiedzią na nieaktualne już wyzwania i na
dodatek bardzo silnie konserwuje tę swoją nieaktualność.
To jej właśnie nośnikiem mienią się wspomniane szcze-
ble pośrednie i w jej obronie upatrują często swoją war-
tość dla organizacji. Jest to postawa może i godna podzi-
wu, ale archaiczna i przeciwna tendencjom, jakie dziś
obserwujemy. Organizacje o sztywnej, dobrze zdefinio-
wanej strukturze nie są nacelowane na dynamiczny roz-
wój, tylko na trwanie w nie zmienionej postaci. To też
ma i nadal mieć będzie swoją wartość. Są przecież insty-
tucje, których obszar działania wymaga spełnienia pre-
cyzyjnie określanych wymogów, choćby w zakresie bez-
pieczeństwa powierzonych pieniędzy. Dziś trudno nam
sobie wyobrazić bank, który byłby dobrowolnym zrze-
szeniem kasjerów, księgowych, deponentów i kredyto-
biorców, ale też mało kto wyobraża sobie bank robiący
karierę rynkową tak oszałamiającą, jak Skype, eBay, czy
YouTube. Są też takie sektory, gdzie konieczne jest za-
angażowanie ogromnego kapitału, a zwrot z inwestycji
jest bardzo powolny. Jednostkowo są to przedsiębiorstwa
gigantyczne, ale ich procentowy udział w PKB maleje
i nadal będzie malał wobec milionów drobnych bizne-
sów, bez których notabene już dziś większość tych gi-
gantów nie mogłaby istnieć.

W efekcie widzimy więc organizację o dość mgławi-
cowej strukturze, niejasnych granicach, rozproszonym
przywództwie i nieznanych, trudnych do określenia ce-
lach. Jest to np. wielkie utrudnienie dla klasycznej kon-
kurencji, która chciałaby zapewne przeciwstawić swoją
strategię – strategii oponentów. A jednocześnie przecież
powinna ona realizować swoje cele (ktokolwiek by je
określał) i to w sposób coraz bardziej efektywny.

Jak to jest z tym określaniem celów? Czy menedżer może
nadal je wyznaczać, czy raczej musi je odczytywać z wnę-
trza, a właściwie z obrzeża firmy?

Cele nadal trzeba wyznaczać, bo inaczej nie dałoby
się mierzyć efektywności. Ktoś w firmie musi to robić i to
jest rola kierownictwa. Ale jaką metodą są dziś wyzna-
czane cele, to zależy w bardzo dużym stopniu od tego, na
jakim rynku się działa. W bankowości to mogą być trady-
cyjne wskaźniki bezpieczeństwa i rentowności, natomiast
w sektorach high-tech coraz częściej będą to intuicyjnie
konstruowane „mapy drogowe”, na których punktami
orientacyjnymi mogą być zjawiska charakterystyczne dla
danej branży i znane tylko wtajemniczonym.

A co z motywacją?

Tutaj sytuacja też jest bardzo złożona. Tradycyjna
korporacja składa się z jednostek biznesu. Konkurują one
między sobą nie tylko o dostęp do zasobów, ale także
o nagrody. W efekcie konkurują także o cele. Żeby się

uporać z tym problemem potrzebny jest oddolny ruch
wykorzystujący dynamikę systemu. Wówczas możliwe
będzie tworzenie celów wysokiego rzędu, bez kunkta-
torskiego promowania takich głównie zadań, które z ła-
twością jesteśmy w stanie wykonać i jeszcze przekro-
czyć normę. Poszukuje się więc motywacji nie do tego,
żeby ludzie po prostu lepiej pracowali, ale żeby świado-
mie powstrzymywali się od działań służących na krótką
metę ich indywidualnym interesom (wewnątrz korpora-
cji), co jednak w długiej perspektywie szkodzi całej or-
ganizacji, więc w efekcie także im samym. Wracamy za-
tem do tego, cośmy już sobie powiedzieli: wysokie war-
tości, lokujące się powyżej sfery czysto materialnej, ta-
kie jak: sukces, zadowolenie, duma, satysfakcja (z cze-
go? – to jest pytanie dotyczące specyfiki danej działalno-
ści). A jednocześnie słaba kultura organizacyjna; słaba
na tyle, żeby nie blokowała szybkich zmian i dostoso-
wań. To zresztą też nie jest takie jednoznaczne, bo sko-
ro mówimy o ideale, w którym (współ)pracownicy są
spajani silnymi, mocno zinternalizowanymi, wspólnymi
wartościami, przy jednoczesnym braku silnej struktury
– to przecież jest model kultury bardzo wysokiego lotu.
Opartej na wspólnocie dobrowolnie wyznawanych war-
tości. Takie podejście idzie w poprzek tradycyjnie rozu-
mianej roli i struktury przedsiębiorstwa oraz prawie
wszystkiego, co na ten temat miała do tej pory do powie-
dzenia nauka o zarządzaniu.

Przed menedżerami w takich organizacjach stoją za-
tem dwie klasy problemów. Jedna z nich dotyczy – tra-
dycyjnie – efektywności, czyli tego, jak osiągać coraz lep-
sze wyniki. Tutaj mamy całe mnóstwo recept, a każda
o stosunkowo niewielkiej wartości aplikacyjnej. Wiedza
się tu, i owszem, przydaje, ale największe znaczenie mają
intuicja i doświadczenie. Druga klasa problemów jest
nowa i nie rozpoznana. Otóż od menedżera wymaga się
dziś (rynek od niego wymaga) umiejętności raptownej
reorientacji strategicznej, a więc już nie tylko takiego
skonstruowania organizacji, żeby elastycznie reagowała
na wyzwania operacyjne, ale także elastyczności strate-
gicznej.

Jakie są kryteria oceny strategii?

W swojej ostatniej książce (Zarządzanie strategicz-
ne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyj-
nej ) napisałem, że celem przedsiębiorstwa jest dziś nie
tylko tworzenie wartości dodanej, ale i dzielenie się nią
w sensowny sposób ze środowiskiem. Sukces osiąga się
nie wtedy, kiedy się maksymalizuje zysk, tylko kiedy daje
się maksymalną satysfakcję tym, dzięki którym ten zysk
powstaje, a to oznacza co najmniej menedżment, pra-
cowników i konsumentów. Ostatecznym kryterium war-
tości strategii jest więc nie tradycyjny zysk dla akcjona-
riuszy, tylko – bardzo trudny do zmierzenia – efekt sy-
nergii i to dla całej sieci. Chodzi więc o to, żeby wszyscy
uczestnicy interakcji, jakie wytwarza przedsiębiorstwo,
osiągali korzyści, których inaczej nie mogliby osiągać.

Stosunkowo prosto można to pokazać na przykła-
dzie sieci, której treścią jest wiedza. Każdy uczestnik sieci
posiada jakiś zasób wiedzy, którym dzieli się z innymi
i sam korzysta z ich wiedzy. Ale nie dzieli się całą swoją
wiedzą, bo jest też taki obszar, który każdy uznaje za
źródło swojej przewagi konkurencyjnej i który stara się
chronić. Pożytek z tego, co jest powszechnie dostępne,
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„pomnożony” przez liczbę uczestników wymiany jest
najważniejszym efektem takiej sieci. System wymiany
ma tylko częściowo charakter zinstytucjonalizowany,
a w coraz większej mierze jest to wyraz naturalnej dla
człowieka ciekawości, czyli poszukiwania informacji nie-
koniecznie w celu komercyjnym.

Zachodzi tu jeszcze jedno zjawisko, z którym po-
przednio mieliśmy do czynienia w nieporównanie mniej-
szym natężeniu. Produkty (usługi, towary) w coraz więk-
szym stopniu składają się z wiedzy. W przypadku sprze-
daży programów komputerowych wiedza jest istotą pro-
duktu, a jej nośnik nie ma praktycznie znaczenia. Przy
sprzedaży w sieci nośnik zostaje w praktyce całkowicie
zlikwidowany i handluje się wiedzą w czystej postaci.
Sprzedaż wiedzy oznacza, że dzielimy się czymś, czego
nam nie ubywa. To jedna fundamentalna zmiana. A dru-
ga jest taka, że bezpośrednio z rynku i z pierwszej linii
napływają do nas informacje – czyli wiedza – dzięki cze-
mu możemy poprawiać nasz produkt. Im większą część
wartości naszego produktu stanowi wiedza, tym więk-
sza jest szansa na to, że odpowiedź rynku będzie miała
tę samą postać jak nasz produkt, a więc nie tylko sprze-
daliśmy to, czego nam nie ubyło, ale dodatkowo dostali-
śmy w rewanżu – za darmo! – dodatkową porcję tego, co
sprzedajemy.

Ale i na tym nie koniec. W takich samych katego-
riach (obrotu wiedzą) można analizować także rozma-
ite formy reorganizacji przedsiębiorstw. Franchising czy
outsourcing – to są przecież także operacje polegające
na dzieleniu się wiedzą. Albo my udzielamy licencji na
własne rozwiązania organizacyjne i dzielimy się z part-
nerami renomą (znajomością marki, czyli wiedzą o niej,
zgromadzoną w głowach klientów), albo firmy zewnętrz-
ne dzielą się z nami swoją wiedzą, co pozwala nam efek-
tywniej rozwiązywać pewne problemy, które dla nas nie
są kluczowe, a dla nich – jak najbardziej. Wykorzystuje-
my więc wzajemnie swoje przewagi komparatywne, ale
nie po to, żeby się zwalczać, tylko żeby wspólnie osiągać
więcej, niżbyśmy mogli osiągnąć osobno. I co najciekaw-
sze – to się wcale nie odbywa kosztem klienta, tylko
w efekcie mu służy.

Czy szkoły wyższe umieją uczyć, jak się należy zachowy-
wać w takim świecie?

Szkoły są organizacjami o wyjątkowo sztywnej struk-
turze, czy też kulturze organizacyjnej, stąd też oczeki-
wanie od nich takiego dopasowania do wyzwań przy-
szłości jest z pewnością przejawem nadmiernego opty-
mizmu. Pomówmy najpierw o instytucjach komercyj-
nych, które stają przed problemem promocji kadr. Jedne
kupują specjalistów na rynku, poszukując osób o dokład-
nie zdefiniowanych umiejętnościach i określonym do-
świadczeniu, a inne preferują mechanizmy awansu we-
wnętrznego. W jednym z dużych polskich banków pro-
wadzono przez kilka lat eksperyment pod nazwą Talent
Project. Polegał on na wyłanianiu spośród własnych pra-
cowników osób mających predyspozycje do sprawowa-
nia funkcji przywódczych. Wynik eksperymentu był jed-
nak w sumie dość pesymistyczny. Jeśli przyjmiemy, że
jego warunki zostały dobrze dobrane, to bardzo niski
wskaźnik osób, które dostały się do najwyższego etapu
eliminacji, wskazywać może na kilka zjawisk. Zacznij-
my od tego, co zawarte było w pytaniu: być może szkoły

(nie tylko wyższe, zresztą) źle kształcą. Może Polacy są
zbyt mało doświadczeni w operowaniu na wolnym ryn-
ku, żeby (w dużej liczbie) nadawali się na menedżerów
najwyższego szczebla, a więc czynnik kulturowy. A może
po prostu są to umiejętności i skłonności stosunkowo
rzadkie w populacji – czynnik biologiczny. Nie każdy bę-
dzie wirtuozem skrzypiec i nie każdy też nadaje się na
menedżera.

Nowa gospodarka bez wątpienia potrzebuje nowych
ludzi – takich, którzy nie zostali ukształtowani w po-
przednim paradygmacie (hierarchii, sztywnych ról i przy-
pisanej do nich władzy). Czy tamtych bardziej ukształ-
towały szkoły, czy życie – trudno to oceniać. Wiadomo
natomiast z całą pewnością, że szkoła w Polsce – dziś,
taka, jaka jest, zupełnie abstrahuje od potrzeb nowej go-
spodarki. Szkoła ze swoją własną hierarchią i stosunka-
mi raczej feudalnymi niż choćby kapitalistycznymi – jakąż
może dać wskazówkę młodemu człowiekowi co do tego,
jak by miał się zachowywać w organizacji sieciowej, opar-
tej na zaufaniu, wewnętrznej motywacji i wspólnie wy-
znawanych wartościach. W deklaracjach znajdziemy tego
całe tomy, ale w praktyce?

Weźmy przykład innowacyjności. Kiedyś to był do-
datek do zasadniczej działalności firmy, która robiła to,
co robiła, a różnych majsterklepków-wynalazców pro-
tekcjonalnie klepała po ramieniu, dając im nawet cza-
sem jakieś nagrody. Teraz innowacyjność dawno już prze-
stała być hobby, a stała się must be. Innowacyjność ozna-
cza, że poszukujemy nowych wyzwań. Czyli kwestionu-
jemy stare rozwiązania. W szkole? Na skali konserwaty-
zmu wyższa uczelnia plasuje się, zgodnie ze swoją nazwą,
bardzo wysoko.

Wróćmy na koniec do pewnych faktów podstawo-
wych. Są uczelnie lepsze i gorsze. Tych drugich jest wie-
le. Dlaczego? Ponieważ profesorowie (naukowcy, ucze-
ni) także są lepsi i gorsi. Jedni chcą i potrafią wychować
sobie następców, a inni troszczą się głównie o to, żeby
do czasu, aż przejdą na emeryturę, nie wyrósł im konku-
rent. Jedni lubią (i odnoszą z tego korzyści) wymieniać
się wiedzą, a inni zazdrośnie strzegą tego, co uważają za
swoje „poletko”. Jedni potrafią pracować z młodzieżą,
a inni nie. Oczywiście to są skrajności, między którymi
mieści się cała paleta postaw i konkretnych osób. Jed-
nak tych, którzy mieliby same pozytywne, spośród wy-
mienionych tu cech – jest niewielu. A zatem istnieje re-
alny problem alokacji ograniczonych zasobów i ich ra-
cjonalnego wykorzystania. Czy kształcić dobrze (ale tyl-
ko najlepszych), czy też kształcić wszystkich, którzy tego
chcą, jednak ze świadomością, że jakość tego kształce-
nia jest nie najwyższa. Decyzja będzie miała charakter
arbitralny, czyli polityczny, ale jest tu też pewien aspekt
merytoryczny, o którym mało kto dziś pamięta. Akcep-
tacja niskich standardów (w nauczaniu, w pracy, w życiu)
skutkuje dalszym obniżaniem standardów. Bo skoro
„oni” mogą osiągać formalne szczeble wykształcenia, nic
nie robiąc, dlaczego „ja” miałbym się przemęczać? Jeśli
równanie do najlepszych zostanie zastąpione w po-
wszechnej świadomości akceptacją bylejakości, to będzie
nas kosztowało przegraną w wyścigu cywilizacyjnym z in-
nymi narodami.

 Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Teresiński
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Ewolucja pojmowania wirtualności

ednym z terminów najczęściej nadużywanych
we współczesnym świecie, co zauważyć moż-
na również na gruncie nauki o organizacji

i zarządzaniu, jest „wirtualność”. Pojęcie to traktuje
się ponadto jako słowo-klucz do zrozumienia współ-
czesnych przemian społeczno-gospodarczo-technolo-
gicznych. Należałoby w takim razie zastanowić się,
czy jest to tylko modne, acz puste hasło, czy też ter-
min odzwierciedlający istotne zmiany w życiu i pracy
człowieka na początku trzeciego tysiąclecia. Pomija-
jąc powszechne mnożenie rozmaitych postaci wirtu-
alności, jak np.: wirtualna księgarnia, praca, pamięć,
zespół, bank, uniwersytet, biuro albo rzeczywistość –
trudno jest wskazać powszechnie akceptowaną defi-
nicję tego zjawiska. Różnorodne próby definiowania
wirtualności sprawiają, że mówi się wręcz o ciągłej
ewolucji tego pojęcia. Zasadne wydaje się zatem stwier-
dzenie B. Wooleya, który porównał wirtualność do
ogromnego, ale zarazem pustego naczynia semantycz-
nego, wciąż czekającego na wypełnienie właściwym
znaczeniem1).

Elementem wspólnym zdecydowanej większości
współczesnych definicji wirtualności jest wskazywa-
nie na jej łaciński źródłosłów. Pochodzenie terminu
wywodzi się od łacińskich słów virtus, virtutis – zna-
czących tyle, co biegłość, sprawność, odwaga, męstwo
– oraz virtualis, czyli skuteczny2).

Bezsprzecznie największy wkład we współczesne
pojmowanie wirtualności oraz rozpowszechnienie tego
terminu ma informatyka. Na jej gruncie wirtualność
traktuje się jako podkategorię terminu „symulacja”.
W tym ujęciu wirtualny znaczy tyle, co tworzony
sztucznie za pomocą technik komputerowych przy wy-
korzystaniu w ten sposób kreowanej rzeczywistości3).

Nauka o organizacji i zarządzaniu nie mogła pozo-
stać obojętna na burzliwy rozwój koncepcji wirtual-
ności na gruncie technologii informacyjnej (TI). W roz-
ważaniach na temat tego fenomenu wykorzystywany
jest dorobek informatyki, ale akcentowane są również
inne możliwe sposoby definiowania rozpatrywanej pro-
blematyki4). Poniżej zestawione zostały podstawowe
znaczenia nadawane wirtualności na gruncie nauki
o organizacji i zarządzaniu. Zgodnie z nimi, termin
„wirtualny” tłumaczy się m.in. jako5):
� Nierzeczywisty, pozorny, nierealny, przypo-
minający lub sprawiający wrażenie bytu fizycz-
nego (realnego), którym w rzeczywistości nie
jest. W tym znaczeniu rozpatrywana jest koncepcja
wirtualnej rzeczywistości i cyberprzestrzeni.
� Istniejący, ale podlegający ciągłej transfor-
macji. Wszystko, co ma pewien status trwałości (np.

tradycyjne struktury organizacyjne), nie pasuje do
takiego układu. „Wirtualny” znaczy w tym kontek-
ście tyle, co „bez granic” – jest to coś ruchomego, coś,
co się szybko dostosowuje (np. wirtualny produkt).
� Potencjalnie obecny (możliwy), tzn. posiadają-
cy potencjał, który ujawni się, gdy zaistnieje taka po-
trzeba (ma efekt, ale nie formę). Wirtualność danego
obiektu polega na tym, że jego cechy nie istnieją fi-
zycznie, ale w razie konieczności mogą być obecne (są
możliwe)6).
� Wyobrażalny. B. Hedberg oraz jego współpra-
cownicy przedstawiają istotę wirtualności w postaci
relacji zachodzących pomiędzy terminami: wyobra-
żania (wyobraźni) oraz rekonstrukcji (przekształ-
cania) rzeczywistości (imaginary, imagine, reframe
reality)7).
� „Prawie”, „niemal” (od angielskiego przysłów-
ka virtually). Obiekt wirtualny jest niemal (prawie)
rzeczywisty – „niemal” („prawie”) nie znaczy jednak
mniej czy gorzej. Przeciwnie, najczęściej jest to „coś
więcej”, a przynajmniej coś innego niż obiekt fizycz-
ny8). Wirtualne obiekty charakteryzują się brakiem
pewnych atrybutów pierwotnego przedmiotu, a mimo
to realizowane są pierwotnie związane z nim efekty
lub cechy zachowania9). W tym sposobie pojmowania
pojęcia „wirtualny” zwraca się również uwagę na jego
bliskość znaczeniową z terminem „synergiczny”.
� Przełamujący ograniczenia przestrzeni i cza-
su, tzn. integrujący działania podejmowane w rozpro-
szonej lokalizacji, niejednokrotnie w różnych strefach
czasowych i geograficznych (np. wirtualna praca, ina-
czej telepraca lub praca na odległość).

Przedstawiony zbiór możliwych charakterystyk
wirtualności nie został opracowany zgodnie z zasadą
rozłączności. Poszczególne definicje są bardziej lub
mniej do siebie zbliżone w zasadzie nie wykluczając
się wzajemnie. Można je zatem potraktować jako swo-
iste atrybuty wirtualności. Obiekt, będący nośnikiem
wirtualności (wirtualność jako cecha odnosi się jedy-
nie do obiektów i nie występuje sama z siebie) może
je posiadać w mniejszym lub większym zakresie (wir-
tualność jest cechą stopniowalną), przy czym spełnie-
nie wymagań przynajmniej jednego z nich jest warun-
kiem koniecznym uznania obiektu za wirtualny.

Podejścia do definiowania organizacji
wirtualnej

oncepcji organizacji wirtualnej od momentu jej
powstania towarzyszy swoista aura tajemniczo-
ści i wyjątkowości. Literatura tematu jest moc-

no rozproszona i niespójna, za to dużo jest nadinterpre-
tacji i przesady. Pojęcie organizacji wirtualnej (przed-

Istota organizacji wirtualnej

Maciej Brzozowski

,
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siębiorstwa wirtualnego)10) zostało wprowadzone przez
W. Davidowa i M. Malone’a (1992)11), a spopularyzowa-
ne przez J. Byrne’a (1993)12). Do dnia dzisiejszego do-
czekało się ono wielu definicji i charakterystyk.

Spośród dostępnych definicji można wyłonić dwie
podstawowe grupy reprezentujące odrębne sposoby
definiowania. W. Saabeel, T.M. Verduijn, L. Hagdorn
i K. Kumar nazwali te podejścia procesowym i struk-
turalnym13). Podobne rozróżnienie zaproponował
A. Wassennar, zastępując ujęcie procesowe orientacją
na mechanizm koordynacyjny14).

Ujęcie procesowe (orientacja koordynacyjna), kon-
centrując się na zachowaniach i działaniach, identyfi-
kuje organizację w sensie czynnościowym (organizowa-
nie) jako swoisty mechanizm koordynacyjny, obszar
działalności, instrument lub też podejście (approach)
do zarządzania organizacją. R.L. Ackoff definiuje pro-
ces jako przebieg działań ukierunkowanych na realiza-
cję określonego celu, powodujących zmianę właściwo-
ści systemu lub jego otoczenia. W przypadku organiza-
cji wirtualnej oznacza to, że jeśli wystąpi zmiana w jej
otoczeniu bądź też wnętrzu, powodująca spadek jej efek-
tywności, to organizacja podejmie konsekwentnie dzia-

łania skutkujące zmianą otoczenia lub stanu wewnętrz-
nego15). Podejście procesowe koncentruje się na sposo-
bach reagowania organizacji na zmiany zachodzące
w otoczeniu. Organizacja wirtualna w szczególny spo-
sób instytucjonalizuje zmianę tak, że staje się ona ele-
mentem projektowania procesów organizacyjnych, a nie
czynnikiem zakłócającym ich ciągłość. Organizacja wir-
tualna jest w większym stopniu ukierunkowana na cią-
głe przekształcanie i rekonstrukcję, niż na zbudowa-
nie jakiejś trwałej struktury. Koncepcja organizacji
wirtualnej zakłada ciągłe projektowanie i wdrażanie
nowych procesów biznesowych. W efekcie organizacja
wirtualna z dnia na dzień zmienia swoją postać. Tak
rozumiana organizacja transformuje wiedzę w procesy
gwarantujące wartość dodaną w przestrzeni rynkowej.
Aby organizacja mogła takie wartości kreować, musi
przejść od fizycznego łańcucha wartości do tzw. wirtu-
alnego łańcucha wartości.

W ramach podejścia procesowego mieści się rów-
nież postrzeganie organizacji wirtualnej przez niektó-
rych autorów przede wszystkim jako twórczego zasto-
sowania technologii informacyjnych, a w szczególno-
ści jako organizacji prowadzącej działalność z wyko-

Organizacja wirtualna to taka organizacja, która podlega ciągłej ewolucji, przekształcając się
i odtwarzając dla coraz to nowych celów biznesowych16).

Organizacja wirtualna to zakres działalności (domena) gospodarczej, w ramach którego istotna część
zadań jest wykonywana zdalnie (wśród zatrudnionych jest wielu telepracowników)17).

Idea organizacji wirtualnej wyraża się w postaci wielopłaszczyznowych i wieloczynnikowych transfor-
macji systemowych, dokonujących się w rozmaitych podmiotach gospodarczych. Transformacje te mają
na celu eliminowanie niewydolnych kanałów zasileniowych, ograniczanie wydłużonych tras przepływu
strumieni informacyjnych oraz przekształcanie ociężałych hierarchii w elastyczne jednostki organiza-
cyjne o dużej autonomii i wysokim standardzie działań w zakresie operatywnego zarządzania szeroko
rozumianą „produkcją i pracą”18).

Organizacja wirtualna to nowoczesny model organizacji optymalizujący grę na zasobach niematerial-
nych. Organizacja wirtualna transformuje wiedzę w procesy generujące wartość dodaną w przestrzeni
rynkowej19).

Organizacja wirtualna jest efektem połączenia i zastosowania różnorodnych koncepcji zarządzania, po-
czynając od just in time, poprzez lean management, a kończąc na koncepcji zaufania w zarządzaniu20).

Organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania, opartym na sieciach komputero-
wych i możliwościach korzystania z banków informacyjnych, między innymi takich, jak internet, ideal-
nym dla osiągania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku21).

Istotą organizacji wirtualnej jest tzw. metazarządzanie zorientowanej celowo działalności w sposób nie-
zależny w zakresie środków jej realizacji. Metazarządzanie to inaczej zarządzanie wirtualnie zorganizo-
waną działalnością. Taka wirtualnie zorganizowana działalność obejmuje zestaw wymagań, podmioty,
które mogą im sprostać oraz procedury doboru odpowiednich podmiotów i dysponowanych przez nie
zasobów i kompetencji do wymagań związanych z celem działalności. Wymagania determinują konfigu-
rację organizacji wirtualnej – w przypadku zmiany wymagań ulega przekształceniu skład organizacji
(the switching principle)22).

Organizacja wirtualna jest szczególnym mechanizmem koordynacji transakcji, balansującym pomiędzy
hierarchią a rynkiem. Powiązania między podmiotami transakcji są dzięki temu bardziej elastyczne niż
więzi hierarchiczne, ale bardziej ścisłe niż relacje rynkowe23).

Organizacja wirtualna to organizacja, której produkty zaspokajają potrzeby wirtualne24).

Organizacja wirtualna to firma, która prowadzi działalność w sieciach komputerowych (internecie) lub
która, poza funkcjonowaniem na tradycyjnym rynku, prowadzi również działania (głównie chodzi tu
o sprzedaż i działania promocyjne) na rynku wirtualnym25).

Organizacja wirtualna to organizacja ze skrajnie posuniętym outsourcingiem26).

Tab. 1. Definicje organizacji wirtualnej w ujęciu procesowym

Autorzy Definicja

R. Hale,
P. Whitlam

S. Cohen

E. Niedzielska

K. Perechuda

W. Davidow,
M. Malone

W. Grudzewski,
I. Hejduk

A. Mowshowitz

J. Gebauer

J. Niemczyk

K. Olejczyk

W. Werther

Źródło: opracowanie własne.
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rzystaniem internetu. Z czasem zaczęto traktować
technologie informacyjne raczej jako niezbędne narzę-
dzie, a nie istotę działania tego typu organizacji.

Przykładowe definicje organizacji wirtualnej zali-
czone do podejścia procesowego zostały zestawione
w tabeli 1. ,

Organizacja wirtualna to czasowa sieć niezależnych podmiotów (dostawców, klientów, nawet dotych-
czasowych konkurentów) połączonych TI w celu dzielenia umiejętności, zasobów, kosztów i dostępu do
własnych i nowych rynków. Jest to kompleksowy system łączący w jedną, informacyjną całość produ-
centów, dostawców i klientów27).

Organizacja wirtualna jest zbiorem zamiennych modułów rozbudowanych wokół sieci informa-
tycznych, wykorzystującym elastyczne zasoby ludzkie, outsourcing oraz sieci strategicznego partner-
stwa28).

Organizacja wirtualna to sztuczny twór, który ze względu na maksymalną użyteczność dla klienta
i opierając się na indywidualnych kompetencjach bazowych realizuje integrację niezależnych przed-
siębiorstw w łańcuchowych procesach tworzenia produktów, nie wymagając dodatkowego nakładu na
koordynację oraz nie uszczuplając poprzez swoją wirtualność znaczenia klienta29).

Organizacja wirtualna oznacza jakiś ustrukturalizowany układ elementów o charakterze zadaniowym
zorientowany na określone cele, ale możliwy do zaistnienia. Jest ona konsekwencją rozwoju procesowo
zorientowanych „organizacji-sieci”, stwarzającą najbardziej elastyczne możliwości wykorzystania pod-
stawowych umiejętności dających w danej konfiguracji przewagę konkurencyjną30).

Organizacja wirtualna tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez organizacje, które wchodzą ze
sobą w różnego typu związki dla realizacji celu, który ma za zadanie przyniesienie im korzyści więk-
szych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny31).

Organizacja wirtualna jest systemem zorientowanym na cel, którego elementy sterują się samodziel-
nie. Granica systemu dopasowuje się płynnie do aktualnych warunków32).

Organizacja wirtualna jest zorientowana na końcowe rezultaty. Skupia się ona wokół sieci współpracy,
które nie są ograniczone czasowo i przestrzennie, lecz ukierunkowane na przedsięwzięcia. Zapewnia
ona wysoki poziom integracji wokół zamierzenia strategicznego, jak również połączenie odpowiednich
umiejętności do realizacji tego zamierzenia. Zatem umożliwia osiągnięcie poziomu produktywności
niemożliwego do osiągnięcia w organizacjach tradycyjnych33).

Organizacja wirtualna to sieć lub luźna koalicja usług wytwórczych i administracyjnych, wykorzystu-
jąca TI dla integracji różnorodnych grup ludzi na potrzeby konkretnego celu biznesowego, rozwiązy-
wana w momencie realizacji tego celu34).

Organizacja wirtualna to sieć lub wiązka kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych stworzona na
potrzeby dostarczenia jakiejś wartości35).

Organizacja wirtualna to czasowa sieć (dynamiczna sieć) przedsiębiorstw, w której potencjalni partne-
rzy pozostają w stałej gotowości do natychmiastowego wspólnego działania w momencie pojawienia się
okazji rynkowej36).

Organizacja wirtualna to luźna sieć osób, kapitału i technologii mogących współdziałać razem jako
elastyczna forma organizacyjna. Składa się ona z podsieci zogniskowanych projektowo, które przekra-
czają ograniczenia czasu i lokalizacji. Funkcjonuje pozbawiona jawnej (widocznej) struktury, jednak
eliminacja tradycyjnej hierarchii nie pozbawia organizacji narzędzi koordynacyjno-kontrolnych. Jej
granice podlegają ciągłym przesunięciom37).

Organizacja wirtualna to organizacja poprzeplatana zewnętrznymi powiązaniami, zarządzana poprzez
wewnętrzną strukturę wirtualnych zespołów ustanawianych i rozwiązywanych w zależności od po-
trzeby oraz zatrudniająca pracowników, którzy często są rozproszeni geograficznie. W rezultacie otrzy-
mujemy „organizację bez ścian”, która funkcjonuje jak „współdziałająca sieć ludzka”, bez względu na
lokalizację oraz przynależność organizacyjną38).

Organizacja wirtualna to system, w którym kluczowe dla funkcjonowania aktywa, procesy i ludzie
istnieją zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tradycyjnie ujmowanego przedsiębiorstwa, ograniczone-
go jego formą prawną, wymaganiami rachunkowymi, strukturą organizacyjną oraz kulturą organiza-
cyjną. Uzyskana forma organizacyjna ma charakter bardziej „wyobrażalny” niż rzeczywisty, wykorzy-
stuje kreatywność, technologie informacyjne oraz różne formy kooperacji w ramach sieci, aby powołać
do istnienia i podtrzymywać aktywność przekraczającą tradycyjne granice organizacji39).

Organizacja wirtualna to specyficzna struktura organizacyjna bazująca na różnorodnych formach
współdziałania w celu wspólnego wykorzystania kompetencji, wiedzy i innych zasobów na potrzeby
wytworzenia określonego dobra, bądź wykorzystania pojawiającej się szansy rynkowej. Kluczowym
elementem takiej organizacji jest technologia informacyjna40).

Tab. 2. Definicje organizacji wirtualnej w ujęciu strukturalnym

Źródło: opracowanie własne.

Autorzy Definicja

J. Byrne

W. Anthony,
P. Perrewe,
M. Kalmar

Ch. Scholz

K. Perechuda

J. Kisielnicki

R. Chrobok

M. Bratnicki,
P. Kordel

F. Wilson

J. Donlon

V. Pikhala,
E. Varamaki,
J. Vesalainen

P. Sparrow,
K. Daniels

G. DeSanctis,
N. Staudenmayer,
S. Wong

B. Hedberg,
G. Dahlgren,
J. Hansson,
N. Olve

J. Burn,
P. Marshall,
M. Barnett
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Znacznie powszechniejszym w literaturze podej-
ściem do definiowania organizacji wirtualnej jest uję-
cie strukturalne, skupiające uwagę na elementach
składowych organizacji wirtualnej, ich właściwościach
oraz zachodzących między nimi relacjach. Odpowiada
ono definicji organizacji w sensie rzeczowo-atrybuto-
wym, traktowanej jako celowy system, czyli całość
składającą się ze wzajemnie powiązanych elementów,
pozostającą w różnego rodzaju związkach interakcyj-
nych z otoczeniem. Sposób uporządkowania takiego
systemu polega na tym, że poszczególne części współ-
przyczyniają się do powodzenia całości (osiągnięcia
celu całości), a powodzenie całości jest istotnym wa-
runkiem powodzenia części.

Autorzy, definiujący organizację w ujęciu struktu-
ralnym, postrzegają organizację wirtualną jako formę
kooperacji (sieć, alians, koalicję, sztuczny twór) nie-
zależnych podmiotów – uczestników, którymi mogą
być organizacje, przedsiębiorstwa, zespoły, czy też in-
dywidualne osoby. Niektórzy autorzy, częściami (mo-
dułami) organizacji wirtualnej określają dodatkowo
kluczowe kompetencje, zasoby, a nawet działania.
Charakterystyka wyróżnionych elementów (uczestni-
ków, kluczowych kompetencji, zasobów, działań) i na-
tura ich wzajemnych powiązań decyduje o właściwo-
ściach systemu takiego, jak organizacja wirtualna.
Powinny one umożliwiać funkcjonowanie organizacji
wirtualnej jako jednolitego podmiotu zdolnego do re-
alizacji założonego celu w określonym czasie.

Przykładowe definicje organizacji wirtualnej w uję-
ciu strukturalnym prezentuje tabela 2.

Różnorodność przedstawionych powyżej definicji
organizacji wirtualnej świadczy o braku obecnie po-
wszechnie akceptowanej podstawy pojęciowej. Definio-
wanie organizacji wirtualnej zależy w dużym stopniu
od kontekstu, w jakim autorzy powołują się na tę kon-
cepcję.

Definicja i rodzaje organizacji wirtualnej

a podstawie przedstawionych definicji moż-
na zaproponować możliwie uniwersalną de-
finicję, określającą organizację wirtualną jako

tworzoną na zasadzie dobrowolności specyficzną for-
mę kooperacji niezależnych przedsiębiorstw, innych
instytucji i/lub osób fizycznych, które dostarczają na
rynek dobra i usługi na bazie wspólnego stosunku
gospodarczego oraz występują wobec otoczenia jako
jeden podmiot. Do kluczowych cech tego typu organi-
zacji należy zaliczyć:
� współpracę między niezależnymi podmiotami,
� koncentrację na kluczowych kompetencjach,
� rozmytą tożsamość (przenikalność granic organi-
zacyjnych),
� zaufanie w relacjach między partnerami,
� wykorzystanie technologii informacyjnej.

W ramach takiej ogólnej definicji można za Ch.
Scholzem i S. Kleinem, przedstawić dwa zakresy defi-
niowania organizacji wirtualnej: wąskie i szerokie41).
Analogiczne rozróżnienie wysunęli W. Appel i R. Behr
wskazując na istnienie organizacji wirtualnych pierw-
szego i drugiego stopnia42). Zbliżone ujęcie zapropo-

nowali również R. Bultje i J. van Wijk, akcentując
operacyjny i strategiczny wymiar organizacji wirtual-
nej43).

Wąsko pojmowana organizacja wirtualna (organi-
zacja wirtualna pierwszego stopnia) to zdaniem wspo-
mnianych autorów organizacja zdecentralizowana,
składająca się z wielu rozrzuconych geograficznie jed-
nostek działających na rzecz przedsiębiorstwa i wy-
korzystujących do tego celu TI. Organizacja taka nie
istnieje jako całość w określonej lokalizacji. Zarówno
centrala, jak i poszczególne jednostki organizacji ist-
nieją w wymiarze fizycznym, natomiast wirtualne stają
się połączenia pomiędzy poszczególnymi jednostkami
przedsiębiorstwa. W takiej organizacji spłaszczeniu
ulegają jej struktury zarządzania i znacznie zmniej-
sza się rola centrali na rzecz większej samodzielności
poszczególnych jednostek. Koordynację hierarchiczną,
charakterystyczną dla tradycyjnie pojmowanej orga-
nizacji, zastąpiono tu systemem częściowo autono-
micznych zespołów ukierunkowanych projektowo.
Konsekwencją jest zanik wewnętrznych granic hierar-
chicznych, przy zachowaniu granic zewnętrznych
i jednolitej tożsamości organizacji.

Natomiast szeroko pojmowana organizacja wirtu-
alna (organizacja wirtualna drugiego stopnia) to or-
ganizacja nie posiadająca swojego fizycznego wymia-
ru, istniejąca tylko formalnie, łącząca różne przed-
siębiorstwa, jednostki organizacyjne lub osoby indy-
widualne we wspólnym dążeniu do realizacji określo-
nego celu gospodarczego. Organizacja taka posiada
strukturę istniejącą jedynie do realizacji wspólnego
celu, a nie do trwania i rozwoju samej organizacji. Za-
kończenie realizacji przyjętego zadania może prowa-
dzić do automatycznego zniknięcia organizacji wirtu-
alnej z rynku.

Organizacja wirtualna drugiego stopnia akcentuje
ponadorganizacyjny charakter organizacji wirtualnej
i zdaniem R. Bultie i J. van Wijk można wyodrębnić
jej trzy rodzaje, tj.: wirtualne organizacje statyczne,
dynamiczne i sieciowe. Wraz z wewnętrzną organi-
zacją wirtualną, odpowiadającą przedstawionej powy-
żej wąsko pojmowanej organizacji wirtualnej, można
więc w konsekwencji mówić o czterech następujących
rodzajach tego typu organizacji44):
� wewnętrznej (sieci wewnętrznej) – przedsię-
biorstwo składające się z kilku rozproszonych jed-
nostek biznesowych, w ramach których istnieją róż-
nego rodzaju autonomiczne zespoły lub grupy. Ela-
styczna organizacja bazująca na telepracy i zespołach
wirtualnych, które zastępują ścisłe powiązania hierar-
chiczne;
� statycznej (stabilnej) – powstaje w wyniku in-
tensywnego wykorzystania outsourcingu. W efekcie
nawiązana zostaje forma stosunkowo stabilnej współ-
pracy pomiędzy organizacją dominującą (tzw. kluczo-
wy partner), skoncentrowaną na wykorzystaniu swo-
ich kluczowych kompetencji oraz innymi podmiotami
dostarczającymi usługi zewnętrzne, nie związane
z kompetencjami kluczowymi głównego podmiotu;
� dynamicznej – taka organizacja współpracuje na
dużą skalę z podmiotami zewnętrznymi, a kooperacja
jest determinowana przez pojawiające się okazje i jest
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stosunkowo krótka. Nie ma podmiotu dominującego
i integruje najczęściej stosunkowo małe organizacje,
współdziałające na zasadzie zrównoważonej współpra-
cy i dzielonego przywództwa;
� sieciowej (internetowej) – czasowa sieć wyspe-
cjalizowanych organizacji zawiązana z wykorzysta-
niem internetu. Ukierunkowana jest na oferowanie
w skali globalnej możliwie szerokiego asortymentu
produktów i usług, przede wszystkim o charakterze
cyfrowym. Od organizacji dynamicznej różni ją zwięk-
szenie skali wykorzystania technologii informacyjnej.

dr Maciej Brzozowski
Katedra Systemów i Technik Zarządzania

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
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Summary
The paper presents the evolution of defining virtuality and
different views on virtual organizations. The initial defini-
tions have been divided into two groups representing diffe-
rent perspectives: process and structure.  A problem with
investigating the concept is that there is no clarity about the
term of virtual organization and a little sound theoretical
foundation. The paper provides a typology of virtual organi-
zations: internal, stable, dynamic and network.
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Zarządzanie podmiotami gospodarczymi staje się
coraz trudniejsze, także w sytuacji kryzysu. Szczególną
ważność kryzysu organizacyjnego implikuje założenie,
że sytuacja kryzysowa stwarza możliwości odnawia-
jących zmian. Proces organizacyjnego uczenia się może
być dogodnym punktem wyjścia przy kształtowaniu
problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa w kry-
zysie. Zespolenie obydwu zjawisk wydaje się sensow-
ne: przedsiębiorstwa zmieniają się zarówno dzięki
kryzysom, jak i muszą sprawnie nimi zarządzać. Ce-
lem artykułu jest próba zarysowania obszaru badaw-
czego w ramach tej problematyki.

Współcześnie wiedzę traktuje się jako kluczową kom-
petencję lub strategiczny zasób, które różnicują przed-
siębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Wiedza orga-
nizacyjna obejmuje wiedzę deklaratywną, jak również
proceduralną. Ta pierwsza dotyczy faktów (tego, co jest)
w odróżnieniu od wiedzy proceduralnej, która odnosi
się do tego, jak coś funkcjonuje lub jest wykorzystywa-
ne (jak jest). Formuły umożliwiające kalkulację cen, bazy
danych klientów oraz oprogramowanie służące do ana-
lizy marketingowej odzwierciedlają wiedzę deklara-
tywną. Do wiedzy proceduralnej można odnieść pozy-
skiwanie docelowej grupy klientów czy różnicowanie
produktów lub usług dla określonego rynku1).

Zarządzanie wiedzą jest ukierunkowane na prze-
kształcanie indywidualnej wiedzy ukrytej w wiedzę
jawną i dostępną dla uczestników organizacji. Powin-
no także wiedzę zbiorową czynić dostępną, zrozumiałą
i użyteczną dla jednostek. Zarządzanie wiedzą jest pro-
cesem, w którym komunikowanie się we wszystkich
formach ma ogromne znaczenie. Bez efektywnego po-
rozumiewania się zarządzanie wiedzą nie będzie sku-
teczne2).

Efektywne porozumiewanie się jest także wyróż-
nikiem produktywnego organizacyjnego uczenia się.
Pojęcia organizacyjnego uczenia się i zarządzania
wiedzą nie są tożsame, chociaż istnieją między nimi
związki: wiedza przedsiębiorstwa pojawia się jako re-
zultat organizacyjnego uczenia się, a organizacyjne za-
pamiętywanie jest jednym z procesów uczenia się.
Organizacyjne uczenie się może być rozumiane jako
dzielenie się założeniami, na podstawie których po-
wstają teorie działania zorganizowanego, czy też pro-
ces wykrywania i korygowania błędów, gdzie za błędy
uważa się rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a re-
zultatami działania3).

Uczenie się jest uwarunkowane kulturowo4). Or-
ganizacyjne uczenie się jako dzielenie się założeniami
jest związane z kulturowym aspektem działania zor-
ganizowanego, odzwierciedlającym zespołowe formy
ludzkiej świadomości. Według nurtu poznawczego
społeczna organizacja przedsiębiorstwa reprezentuje
sobą zespołową formę ludzkiej świadomości, która jest
wytworem procesów poznawczych. Elementy kultury
organizacyjnej, szeroko rozumianej, współtworzą sche-
maty interpretacyjne – umożliwiają stanowienie i ro-
zumienie rzeczywistości organizacyjnej jako sensow-
nej. Schematy interpretacyjne ulegają zmianie rów-
nież w czasie kierowania kryzysem, które stanowi
przedsięwzięcie poznawcze. Kryzys organizacyjny
może stanowić podstawę uczenia się i zarządzania
wiedzą.

Istnieje wiele definicji sytuacji kryzysowej. Między
innymi przyjmuje się, że w kryzysie jest przedsiębior-
stwo, którego wskaźniki finansowe pokazują złą sy-
tuację, zagrażającą jego istnieniu w przewidywalnej
przyszłości. Jest to pojmowanie kryzysu w sposób
uproszczony: jego utożsamianie z brakiem płynności
finansowej nie do końca jest prawdziwe5). Różnorod-
ność poglądów co do istoty kryzysu ściśle wiąże się
z perspektywami, z jakich jest on postrzegany. Sądzę,
że w przypadku integracji uczenia się i kryzysu warto
przyjąć szeroką perspektywę tego zjawiska.

Analizując przebieg sytuacji kryzysowej można
wyróżnić kryzys strategii przedsiębiorstwa, który
skutkuje obawami o jego potencjał i jest wywołany
przez sytuacje: zaskoczenia strategicznego, dryfu stra-
tegicznego czy kryzysu palącego6). Kryzys strategii
przechodzi w kryzys wykonawstwa, objawiający się
spadkiem obrotów i nie zrealizowanymi zadaniami fi-
nansowymi. Kolejnym etapem jest stopniowa utrata
płynności mogąca doprowadzić do niewypłacalności
i upadku firmy7).

Sytuacja kryzysowa stwarza możliwości odnawia-
jących zmian, które w innych okolicznościach byłyby
niemożliwe do przeprowadzenia. Jednak badacze za-
rządzania wskazują zarówno na znaczenie kryzysu or-
ganizacyjnego dla uczenia się, jak i na wagę uczenia
się w przedsiębiorstwie tkwiącym w kryzysie8).

W pierwszym przypadku wskazuje się na koniecz-
ność przemyślenia najważniejszych wniosków, jakie
można wyciągnąć z sytuacji kryzysowych. Kryzys jest
traktowany jako katalizator transformacji, źródło od-

Kryzys organizacyjny
jako podstawa organizacyjnego
uczenia się i zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie
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nowy przedsiębiorstwa. Istotne jest także usprawnie-
nie przyszłej zdolności zarządzania sytuacją kryzysową
czy też umiejętność uniknięcia kryzysu. Badacze za-
rządzania wyróżniają bariery lub fazy uczenia się przez
kryzys9).

W drugim przypadku próbuje się na przykład in-
tegrować zarządzanie wiedzą z zarządzaniem kryzy-
sem, scalając modele obydwu procesów10). Zgodnie
z innym podejściem zarządzanie kryzysem może być
traktowane jako przedsięwzięcie poznawcze, którego
powodzenie zależy od sprawności procesów organiza-
cyjnego uczenia się. W sytuacji kryzysu czas na podję-
cie decyzji jest krótszy niż czas pozostający na reakcje
w istniejącej strukturze. Ponadto dla kryzysu typowe
są sytuacje niejednoznaczności, w których doświad-
czenia wymagają znaczących interpretacji. Niejedno-
znaczne są cele; niejasne jest to, co się zdarzyło, a przy-
czynowość zdarzeń jest trudna do uchwycenia. Orga-
nizacyjne uczenie się jest zatem odmienne w przed-

siębiorstwie dotkniętym kryzysem, choć mimo nie-
oznaczoności i niepewności sytuacji kryzysowej,
uczestnicy organizacji starają się nadać sens swojemu
życiu organizacyjnemu11). Uczenie się w takiej sytu-
acji jest specyficzne, można jednak określić jego struk-
turę nośną.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa charakteryzują
paradoksy i sprzeczności, co powoduje konieczność
równoczesnego uwzględniania priorytetów menedżer-
skich, które dawniej były traktowane jako porówny-
walne12). Umiejętne zarządzanie sprzecznościami jest
warunkiem powodzenia w gospodarce opartej na wie-
dzy. Dialektyczne spojrzenie na problemy funkcjono-
wania i rozwoju organizacji stanowi źródło jej żywot-
ności. Branie pod uwagę wzajemnych powiązań w szu-
kaniu odpowiedzi na podstawowe dylematy pozwala
na dalsze funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa.

Kryzys organizacyjny jest paradoksalny w swej
naturze. Z jednej strony odkrywa ukryte fakty, któ- ,

� Rozpatrywanie kry-
zysu jako wypadku
o charakterze tech-
nicznym

Tab. Wzorce powszechnych praktyk normalizacyjnych w czasie kryzysu

Zidentyfikowane
taktyki

normalizacyjne

Towarzyszące
praktyki

menedżerskie

Efekty
utrudniające
uczenie się

Efekty
uczenia się

Przykłady

Źródło: Ch. ROUX-DUFORT, Why Organizations Don’t Learn from Crises: The Perverse Power of Normalization, „Review
of Business” 2000, vol. 21, nr 3–4.

Normalizacja
poznawcza

� Wykorzystywanie
standardowych
metodyk rozwiązywa-
nia problemów w celu
wyjścia z kryzysu

� Podtrzymuje myśle-
nie linearne i przyczy-
nowo-skutkowe
� Faworyzuje teorię
ludzkiej i pierwotnej
przyczyny

� Pozwala menedże-
rom na szybkie wyjaś-
nienie kryzysu i na
zbudowanie hipotez
jego rozwoju

� Drzewa decyzyjne,
metody twórczego roz-
wiązywania proble-
mów

Normalizacja
poznawcza
i psychologiczna

� Przyporządkowy-
wanie kryzysom
pierwotnej przyczyny
� Odnoszenie kryzy-
sów do pomyłki czło-
wieka

� Pozwala uniknąć
niejednoznaczności
i zakłopotania
� Ogranicza zakres
uwagi organizacji
� Legitymizuje
technologię

� Skupia uwagę
menedżerów na
ludzkich aspektach
kryzysu i zapobiega
prostej, technicznej
analizie

� Systematyczne
wspominanie ludzkie-
go błędu, wyszukiwa-
nie kozłów ofiarnych,
szybkie osiąganie
konsensusu

Normalizacja
poznawcza
i psychologiczna

� Odnoszenie się do
przeszłych doświad-
czeń i sytuacji w celu
rozwiązania kryzysu

� Ogranicza kryzys
do istniejącego zbioru
możliwości i odpowie-
dzi
� Powoduje postrze-
ganie kryzysu jako
zjawiska wyjątkowego

� Pozwala na szybkie
zrozumienie kryzysu
i reakcje na kryzys
� Pozwala decyden-
tom radzić sobie
z mediami i społeczno-
-polityczną presją

� Rozpatrywanie
podobieństwa kryzysu
do przeszłych zdarzeń
czy byłych kryzysów
i działanie jak gdyby
był on tym samym
doświadczeniem

Normalizacja po-
znawcza, psycholo-
giczna i społeczno-
polityczna

� Zwracanie się o po-
moc w kierowaniu
kryzysem do eksper-
tów

� Ofiarowuje czas
� Wywołuje postrze-
ganie kryzysu jako
problemu naukowego
� Podtrzymuje dycho-
tomiczne podejście do
kryzysu (technika prze-
ciwko człowiekowi)
� Zmniejsza obciąże-
nie emocjonalne
� Redukuje uczenie
się kolektywne

� Zapewnia naukową
neutralność i wykorzy-
stanie właściwej wie-
dzy w kierowaniu kry-
zysem czy śledzeniu
jego procesu

� Powoływanie ko-
misji ekspertów w celu
badania przyczyn
kryzysu
� Poleganie wyłącznie
na ekspertach w ko-
mórce organizacyjnej
zarządzającej kryzy-
sem

Normalizacja
społeczno-polityczna

� Wprowadzanie
zmian technicznych

� Wyznacza krótko-
terminowość rozwią-
zań
� Ukrywa głębsze
problemy i podtrzymu-
je status  quo

� Zapewnia wyraźne,
konkretne i znane
rozwiązania kryzysu
� Pokazuje „oddziały-
waczom”, że kryzys jest
traktowany poważnie
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rych organizacja nie jest świadoma przed jego poja-
wieniem się. Z drugiej strony, ze względu na formę,
w jakiej się manifestuje i jego właściwości, może utrud-
niać organizacyjne uczenie się, tak istotne dla odno-
wy przedsiębiorstwa. Kryzysy wywołują poznawczą
bezwładność, lęki i niepokój uczestników organizacji 13).

W sytuacji kryzysu kadra menedżerska raczej dąży
do odtworzenia stanu równowagi niż poszukuje szans
zmiany. Organizacje angażują się w procesy normali-
zacyjne. Oznacza to, że stosują znane i możliwe do ak-
ceptacji wzorce i układy: poznawcze, psychologiczne
i społeczno-polityczne. Istnieją trzy typy normalizacji14).
� Normalizacja poznawcza, która pomaga zbudo-
wać uproszczoną wersję kryzysu w celu nadania sen-
su zdarzeniom. Przyczyny kryzysów są nieznane i ka-
dra menedżerska musi zbudować uproszczony obraz
tego, co się stało, aby nadać sens sytuacji i podjąć szyb-
ko decyzje.
� Normalizacja psychologiczna, która pomaga zre-
dukować emocjonalne obciążenie wywołane przez kry-
zys i jednocześnie utrudnia wspólne uczenie się uczest-
ników organizacji. Kryzys, czy nawet idea kryzysu wy-
wołuje różne formy zakłopotania, stosownie do nie-
możności radzenia sobie przez organizację z niezwy-
kłymi zdarzeniami.
� Normalizacja społeczno-polityczna, która powodu-
je, że kryzys staje się możliwy do społecznej, politycz-
nej i symbolicznej akceptacji przez większość „oddzia-
ływaczy”. W pewnym momencie kryzys wytrąca orga-
nizację poza formę możliwych do zaakceptowania
wzorców. Kryzys oznacza naruszenie zaufania wiążą-
cego się z oczekiwaniami oddziaływaczy. Dlatego spo-
dziewają się oni szybkich reakcji organizacji.

Wzorce powszechnych praktyk normalizacyjnych
w czasie kryzysu zawiera tabela.

Naturalną skłonnością uczestników organizacji jest
minimalizowanie znaczenia i/lub racjonalizowanie zda-
rzeń, które nie pozostają w zgodzie z ich systemem
wartości lub układami odniesienia. Mechanizmy nor-
malizacyjne umożliwiają trwałe i wspólnie podzielane
dostrzeganie i rozumienie kryzysu, ale paradoksalnie
zmniejszają potencjał uczenia się. Paradoksalne jest to,
że wspomagając uczenie się, jednocześnie je hamują.

Można przypuszczać, że w sprawnym zarządzaniu
kryzysem najbardziej przydatne jest uczenie się jedno-
cyklowe, natomiast uczenie się przez kryzys, to znaczy
uczenie się unikania kryzysów czy transformacja przed-
siębiorstwa, wymaga przede wszystkim uczenia się dwu-
cyklowego15). Okazuje się, że te dwie płaszczyzny orga-
nizacyjnego uczenia się pozostają w konflikcie.

Zarządzanie paradoksami wiąże się z zarządzaniem
kryzysem, ponieważ paradoksalna jest sama sytuacja
kryzysowa. Paradoksalny charakter mają praktyki nor-
malizacyjne, a także organizacyjne uczenie się, w któ-
rego procesach można odnaleźć wiele sprzeczności i nie-
jednoznaczności. W dialektyce rozwoju przedsiębior-
stwa powinny zostać uwzględnione podstawowe para-
doksy sytuacji kryzysowej. Dialektyka rozwoju przed-
siębiorstwa wyznacza przestrzeń badawczą, określoną
z jednej strony przez paradoksalne praktyki normali-
zacyjne, a z drugiej przez tendencje dotyczące spójno-
ści poznawczej uczestników organizacji.

Opis i interpretacja uczenia się przedsiębiorstwa
funkcjonującego w kryzysie, a także metodyka dosko-

nalenia integracji zarządzania kryzysem i organiza-
cyjnego uczenia się mogą stanowić przedmiot badań –
zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.

dr Jarema Batorski
Katedra Zarządzania w Turystyce

Uniwersytet Jagielloński
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Summary
The concept of knowledge management was introduced as
a certain idea – a proposal intended to guaranty perform-
ance in the modern economy. Successful companies are those
that consistently create new knowledge which is widely dis-
seminated throughout the organization. Enterprises are able
to transform if they learn.
Learning results from crises. But productive learning is also
important for crisis management. There are some paradox-
es in crises and in using common normalization practices
during a crisis. These paradoxes constitute the research field
for integration of organizational learning and crisis manage-
ment in enterprises.
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Wprowadzenie

roces zarządzania wiedzą zaczyna się zwykle
od poszerzania wiedzy, później następuje faza
jej kodyfikacji, a w konsekwencji dzielenie się

nią ze wszystkimi członkami organizacji (transfer wie-
dzy). Pracownicy, po dostosowaniu otrzymanej wiedzy
do swoich wymagań, wykorzystują ją w praktyce,
w efekcie czego powstaje nowa wiedza i cykl zaczyna
się od początku. Transfer wiedzy obejmuje dwa rodza-
je działań: transmisję i absorpcję. Transmisja polega
na pobraniu wiedzy z bazy wiedzy lub innego źródła
i przekazaniu odbiorcy. Następnie musi nastąpić ak-
ceptacja, przyswojenie i wykorzystanie otrzymanej wie-
dzy. Aby wiedza właściwie została zaabsorbowana, musi
mieć wiarygodne źródło i mieć właściwą postać.

Celem artykułu jest zbadanie poziomu transferu
wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
sprawdzenie, czy elementy tego procesu wpływają na
organizacyjną kreatywność.

Proces transferu wiedzy

literaturze spotyka się wiele teorii dotyczących
elementów sprzyjających i nie sprzyjających
dobremu transferowi wiedzy. Na przykład G.

Von Krogh, I. Nonaka i M. Aben1) zwracają uwagę, że
transfer wiedzy powinien być prowadzony selektywnie,
bowiem nie wszystkim pewna wiedza potrzebna jest
w danym miejscu i czasie. Wskazują oni na trzy wa-
runki, jakie są niezbędne dla udanego transferu wie-
dzy: � uczestnicy transferu wiedzy muszą być świado-
mi okoliczności wymiany wiedzy, � oczekując na trans-
fer wiedzy muszą badać jego opłacalność, � muszą być
odpowiednio motywowani do prowadzenia transferu
wiedzy. Natomiast z badań przeprowadzonych przez
Cranfield School of Management2) wynika, że elemen-
ty nie sprzyjające dobremu transferowi wiedzy można
przyporządkować do jednego z trzech obszarów: struk-
tury, ludzi lub metod zarządzania. W zakresie struk-
tury są to bariery związane ze sztywnością, rozdrob-
nieniem organizacji, odseparowaniem pionów funkcjo-
nalnych, nieumiejętnością wdrożenia odpowiednich me-
chanizmów. W obszarze ludzkim są to aspekty związa-
ne z oporem wobec zmian, brakiem czasu, brakiem
motywacji do dzielenia się wiedzą, rotacją personelu,
niedostatecznym naciskiem na proces wdrażania no-
wych pracowników. W zakresie metod zarządzania są
to: strach przed oddaniem władzy, trudności z delego-
waniem uprawnień, opór przed zakwestionowaniem
sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Transfer wiedzy
a organizacyjna kreatywność

Joanna Paliszkiewicz

Autorka tego artykułu proponuje przeanalizowanie
piętnastu kwestii związanych z udanym procesem
transferu wiedzy3). Elementy te można podzielić na trzy
grupy. Pierwsza, związana z pracownikami (1–5), dru-
ga – związana z przedsiębiorstwem (6–10) i trzecia –
z metodami transferu wiedzy (11–15).

1. W przedsiębiorstwach dzielenie się wiedzą po-
winno być korzystne dla każdego pracownika. Pod-
stawowym błędem w przedsiębiorstwach jest nagra-
dzanie i promowanie osób posiadających wiedzę, po-
nieważ zniechęca to do dzielenia się wiedzą. W przed-
siębiorstwach powinno motywować się ludzi do dzie-
lenia się wiedzą i do rozwijania umiejętności wyko-
rzystywania wiedzy innych.

2. Pracownicy powinni mieć czas na nieformalne
rozmowy, podczas których przekazywana jest wiedza
ukryta (trudna do skodyfikowania, zakorzeniona
w umysłach ludzi). Wymianie takiej wiedzy sprzyjają
rozmowy, np. przez sieć czy spotkania koleżeńskie,
wspólne posiłki, pikniki, seminaria międzywydziało-
we, ogniska, wspólne wycieczki.

3. W niektórych przedsiębiorstwach istnieje przeko-
nanie, że wiedza jest przypisana do określonych grup
i stanowisk, w tym przypadku należy kształtować at-
mosferę, w której wartość pomysłów jest ważniejsza od
ich pochodzenia. W przedsiębiorstwach należy promo-
wać pracę zespołową i zachęcać pracowników do identy-
fikowania i rozwiązywania wspólnych problemów.

4. Pracownicy, którzy wspomagają zbiorową na-
ukę w interesie całej organizacji oraz stale dzielą się
wiedzą z kolegami, powinni być lepiej wynagradzani
i powinni mieć większe szanse na awans. Można rów-
nież doceniać pracowników wyróżnianiem ich, np. ty-
tułem „pracownik miesiąca”.

5. Jedną z barier w procesie przepływu wiedzy są
różne języki i punkty odniesienia. Możliwe rozwiąza-
nia w tym zakresie to: budowanie wspólnych podstaw
poprzez pracę zespołową, rotację stanowisk i inne for-
my współdziałania oraz kształtowanie wspólnego ję-
zyka. Istotne jest, aby pracownicy dzielili się zdobytą
wiedzą i doświadczeniami z kolegami.

6. Przedsiębiorstwa powinny również propagować
różne formy komunikacji sprzyjające dzieleniu się
wiedzą. Kierownicy powinni tworzyć miejsca umożli-
wiające nieformalne rozmowy pracownikom i sytuacje
sprzyjające formalnej i nieformalnej wymianie wiedzy,
jak również zachęcać do prób, eksperymentów i zabaw.

7. Układ biura powinien sprzyjać prowadzeniu roz-
mów z kolegami i ludźmi przychodzącymi do przed-
siębiorstwa. Dlatego projektując wnętrza, należy rów-
nież zwrócić uwagę na ten aspekt. ,
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8. W przedsiębiorstwach powinny być określone
obszary wiedzy, której nie wolno ujawniać na ze-
wnątrz. Pracownicy powinni być o tym poinformowa-
ni i świadomi konsekwencji, jakie może nieść za sobą
ujawnienie tajemnicy służbowej.

9. Jedną z większych barier związanych z transfe-
rem wiedzy jest nietolerowanie błędów i brak wspar-
cia, gdy potrzebna jest pomoc. Ludzie powinni uczyć
się wzajemnie na swoich pomyłkach i otwarcie na ich
temat dyskutować.

10. W przedsiębiorstwie pracownicy powinni uni-
kać ponownego rozwiązywania tych samych proble-
mów. Dzięki sprawnemu przepływowi wiedzy i umie-
jętności kodowania jej, współpracownicy oszczędzają
czas, korzystając z gotowych rozwiązań oraz wniosków
z przeprowadzonych projektów.

11. W przedsiębiorstwie powinno istnieć techno-
logiczne wsparcie do dzielenia się wiedzą, np. chat ro-
omy, listy dyskusyjne, społeczności wymiany doświad-
czeń (community of practice) działające w sieci, grupy
wspólnych zainteresować, portal korporacyjny umoż-
liwiający lokalizowanie wiedzy specjalistycznej oraz
wejście na stronę internetową danej organizacji, dają-
ce możliwość kodowania wiedzy i informacji do odpo-
wiednich repozytoriów, umożliwiające zdobywanie
wiedzy przez systemy eksperckie, systemy wspoma-
gania pracy grupowej czy systemy wspomagające po-
dejmowanie decyzji.

12. Transfer wiedzy ogranicza również zdolność do
przyswajania wiedzy przez pracowników. Kierownicy
powinni uświadamiać ludziom zalety elastyczności oraz
powinni zarezerwować czas dla pracowników na prze-
twarzanie, dojrzewanie i wykorzystywanie wiedzy. Jed-
nym ze sposobów pobudzania kreatywności pracowni-

ków jest stosowanie technik twórczego rozwiązywania
problemów, np. grupowych sesji burzy mózgów.

13. Istota procesu transferu wiedzy polega na pre-
zentowaniu, publikowaniu i przekazywaniu wiedzy
z wykorzystaniem różnych metod jej rozpowszechnia-
nia. Kierownicy powinny zwracać uwagę na wymianę
wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa, np. poprzez orga-
nizowanie wewnętrznych wykładów, seminariów czy
konferencji.

14. Wymiana wiedzy w przedsiębiorstwie może
również odbywać się poprzez spotkania poświęcone
rozwiązywaniu problemów i analizie projektów.

15. Dobremu transferowi wiedzy sprzyja również
tworzenie pisemnych raportów wewnętrznych czy
notatek służbowych. Skodyfikowana wiedza jest do-
stępna dla innych i nie pozostaje tylko w głowach pra-
cowników, którzy w każdej chwili mogą odejść z przed-
siębiorstwa.

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i dosto-
sowywać do zmieniającego się otoczenia ważnym
aspektem, na który należałoby zwrócić uwagę, jest
organizacyjna kreatywność. Autorka wyróżniła pięć
elementów świadczących o tym, że przedsiębiorstwo
jest kreatywne 4).
� W przedsiębiorstwie motywuje się pracowników do
tworzenia nowych rozwiązań poprzez np. nagradza-
nie ich w formie pieniężnej, nagród rzeczowych bądź
pochwał i wyróżnień.
� W przedsiębiorstwie tworzy się wiele nowych, uży-
tecznych pomysłów; świadczy to o tym, że wspiera się
twórcze pomysły, a nie odrzuca.
� Kierownicy uważają, że tworzenie nowych pomy-
słów jest bardzo użyteczne, wspierają bowiem twór-
ców i pomagają im w realizacji ich propozycji.

T1 Dzielenie się wiedzą jest korzystne dla każdego pracownika 0,1

T2 Pracownicy mają czas na nieformalne rozmowy przez sieć ze znajomymi 0,1

T3 Pracowników zachęca się do identyfikowania i rozwiązywania zespołowo wspólnych problemów 0,1

T4 Pracownicy, którzy wspomagają zbiorową naukę w interesie całej organizacji oraz stale dzielą się
wiedzą z kolegami, są lepiej wynagradzani i mają większe szanse na awans 0,1

T5 Pracownicy dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami 0,1

T6 W przedsiębiorstwie istnieją miejsca umożliwiające nieformalne rozmowy pracownikom 0,07

T7 Układ biura jest sprzyjający do prowadzenia rozmów z kolegami i ludźmi przychodzącymi
do przedsiębiorstwa 0,07

T8 Pracownicy wiedzą, jakiej wiedzy nie wolno im ujawniać na zewnątrz przedsiębiorstwa 0,07

T9 W przedsiębiorstwie dopuszcza się popełnianie błędów; niepowodzenia nie są karane; ludzie uczą się
wzajemnie na swoich pomyłkach i otwarcie na ich temat dyskutują 0,07

T10 W przedsiębiorstwie nie zdarza się, że pracownicy ponownie rozwiązują te same problemy 0,07

T11 W przedsiębiorstwie istnieje technologiczne wsparcie do dzielenia się wiedzą 0,03

T12 Pracowników zachęca się do udziałów w burzy mózgów 0,03

T13 Wymiana wiedzy w przedsiębiorstwie odbywa się poprzez nieformalne kontakty, wewnętrzne
wykłady, konferencje 0,03

T14 Wymiana wiedzy w przedsiębiorstwie odbywa się poprzez spotkania poświęcone rozwiązywaniu
problemów i analizie projektów 0,03

T15 Wymiana wiedzy w przedsiębiorstwie odbywa się poprzez raporty wewnętrzne, notatki służbowe 0,03

Tab. 1. Elementy transferu wiedzy

Źródło: opracowanie własne.

Oznacz. Elementy transferu wiedzy Waga
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� Pracownicy są autorami patentów; świadczy to
o tym, że w przedsiębiorstwie jest czas na twórcze my-
ślenie.
� W przedsiębiorstwie popiera się wnioski racjonali-
zatorskie; wypracowane zostały procedury realizacji
propozycji pracowników.

Korzyści wynikające z dobrego transferu wiedzy,
to: � rozwój organizacyjnej kreatywności, � poprawa
konkurencyjności organizacji, � poprawa koordynacji
procesów, � uniknięcie powtórzenia tych samych błę-
dów, � poprawa poziomu obsługi klientów, � utrzy-
manie jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa.

Wyniki badań przeprowadzonych
w małych i średnich przedsiębiorstwach

badaniu wzięło udział 392 małych przedsię-
biorstw (od 10 do 50 pracowników) oraz 140
średnich (od 51 do 250 pracowników), w su-

mie 532 przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono na
terenie województwa śląskiego. Celem badań było
poznanie opinii kadry kierowniczej na temat pozio-
mu transferu wiedzy na podstawie przygotowanego
kwestionariusza oraz sprawdzenie zależności pomię-
dzy transferem wiedzy a organizacyjną kreatywnością.
Ankietowani odpowiadali w skali od 1 do 5, gdzie:
1 oznaczało nigdy, a 5 zawsze. Do każdego pytania
przyporządkowana została waga, umożliwiająca zróż-
nicowanie ważności danej kwestii. W tabeli 1 przed-
stawiono fragment kwestionariusza ankietowego do-
tyczącego transferu wiedzy.

W obszarze transferu wiedzy elementy podzielono
na trzy grupy. Pierwsza grupa pytań (od T1 do T5)
dotyczyła pracowników: czy dzielą się wiedzą, czy jest
to dla nich korzystne, czy mają na to czas (największa
waga 0,1). Druga grupa pytań (od T6 do T10) związana
była z organizacją; poruszono tutaj następujące kwe-
stie: czy istnieją miejsca umożliwiające nieformalne
rozmowy, czy układ biur jest sprzyjający prowadze-
niu rozmów, czy pracownicy wiedzą, jakiej wiedzy nie
wolno im ujawniać na zewnątrz organizacji, czy w or-
ganizacji z popełnianych błędów wyciągane są wnio-
ski na przyszłość. Waga nadana tym kwestiom wyno-
siła 0,07. Trzecia grupa pytań (od T11do T15) związana
była ze sposobami transferu wiedzy (waga 0,03).

Po zsumowaniu wszystkich odpowiedzi, otrzyma-
ne wyniki podzielono na pięć grup. Rozpiętość odpo-
wiedzi mieściła się w przedziale od 0 do 5. Wyniki za-
prezentowano w tabeli 2 i na rysunku.

Jeśli przedsiębiorstwo mieści się w przedziale A,
to transfer wiedzy przebiega bardzo dobrze. Strate-
gia stosowana w organizacji w odpowiedni sposób
kształtuje dzielenie się wiedzą; kultura organizacyj-
na wspiera twórczość i kreatywność. Technologia,
narzędzia i wyposażenie dostarczają możliwości do
przyspieszenia komunikacji. W badanej próbie 84

przedsiębiorstwa zostały zaklasyfikowane do tej gru-
py, co stanowi 15,79% badanych jednostek. W grupie
tej znalazło się 28 średnich przedsiębiorstw (co sta-
nowi 20% wszystkich badanych średnich przedsię-
biorstw) oraz 56 małych (14% spośród wszystkich ba-
danych małych przedsiębiorstw). 95% z tych przed-
siębiorstw powstało przed 2000 rokiem. Można stąd
wysnuć wniosek, że do bardzo dobrego transferu wie-
dzy potrzebny jest również czas pozwalający wypra-
cować skuteczne metody transferu wiedzy.

Jeśli przedsiębiorstwo znalazło się w grupie B,
oznacza to, że transfer wiedzy przebiega dobrze. Po
przeanalizowaniu wyników można wyodrębnić słabe
punkty, które można poprawić w celu usprawnienia
przepływu wiedzy. Większość badanych przedsię-
biorstw (348) otrzymało wynik umożliwiający wpisa-
nie do grupy B.

Miejsce w grupie C oznacza, że w przedsiębiorstwie,
chociaż są jakieś przejawy dobrego transferu wiedzy,
istnieje potrzeba rozwijania technologii i usprawnia-
nia procesów z tym związanych. 95 przedsiębiorstw
spośród 532 zaklasyfikowało się do grupy C.

Jeśli przedsiębiorstwo zostało zaklasyfikowane do
grupy D bądź E, oznacza to, że jest oporne na transfer
wiedzy, brakuje odpowiedniej strategii, technologii
i kanałów komunikacyjnych ułatwiających ten proces.
Spośród badanych przedsiębiorstw tylko 5 (4 małe i 1
średnie) z nich znalazło się w grupie D (co stanowi
0,94% badanej populacji). Są to przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne, trzy z nich z branży budowlanej, jedna
z branży papierniczej i jedna z branży spożywczej.
Żadne z badanych przedsiębiorstw nie zostało zakla-
syfikowane do grupy E.

Przedstawiona metoda umożliwia identyfikację
słabych i mocnych stron organizacji w procesie trans-
feru wiedzy. Może być wykorzystana jako narzędzie
wspomagające rozwój tego procesu.

W kolejnym etapie badań zbadano wpływ elemen-
tów transferu wiedzy na organizacyjną kreatywność.
Na podstawie literatury wyróżniono pięć elementów,
za pomocą których zbadano organizacyjną kreatyw-
ność i nadano im wagi: 0,33, 0,27, 0,20, 0,13, 0,07 (ta-
bela 3). Ankietowani odpowiadali w skali od 1 do 5,
gdzie: 1 oznaczało nigdy, a 5 zawsze.

Zakładając, że do opisu zależności zmiennej obja-
śnianej YOKS względem zmiennych objaśniających –
transfer wiedzy właściwy jest klasyczny model regre- ,

Rys. Podział przedsiębiorstw na pięć grup
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych
badań.

Liczba przedsię-
biorstw w % 15,79 65,41 17,86 0,94 0

Tab. 2. Podział przedsiębiorstw na pięć grup

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych
badań.

Grupy A
[4-5]

B
[3-4)

C
[2-3)

D
[1-2)

E
[0-1)
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sji liniowej wielorakiej, oszacowano jego parametry na
podstawie danych empirycznych. Otrzymano nastę-
pujące równanie:

YOKS= 1,109 + 1,953T4 + 1,792T5 +
+ 2,685T12 + 5,592T14 + e

gdzie: YOKS – organizacyjna kreatywność;
T4 – pracownicy, którzy wspomagają zbiorową naukę
w interesie całej organizacji oraz stale dzielą się wiedzą
z kolegami, są lepiej wynagradzani i mają większe
szanse na awans;
T5– pracownicy dzielą się zdobytą wiedzą i doświad-
czeniem ze współpracownikami;
T12 – pracowników zachęca się do udziałów w burzy
mózgów;
T14 – wymiana wiedzy w organizacji odbywa się po-
przez spotkania poświęcone rozwiązywaniu proble-
mów i analizie projektów.

Według wyników badań na organizacyjną kreatyw-
ność największy wpływ mają: pracownicy, którzy wspo-
magają zbiorową naukę w interesie całej organizacji
i dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze współ-
pracownikami. Organizacyjna kreatywność jest więk-
sza w przedsiębiorstwach, gdzie stosuje się techniki
burzy mózgów, a wymiana wiedzy odbywa się poprzez
spotkania poświęcone rozwiązywaniu problemów
i analizie projektów.

Weryfikację modelu ekonometrycznego przeprowa-
dzono za pomocą testów na normalność rozkładu, nie-
obciążoność oraz autokorelację, obliczono również
współczynnik determinacji R2 i statystykę F. Otrzy-
mano pozytywne rezultaty z tych obliczeń.

Podsumowanie

edług przeprowadzonych badań tylko 16% ba-
danych przedsiębiorstw charakteryzuje się
bardzo dobrym transferem wiedzy, a aż 65%

dobrym, w pozostałych zidentyfikowane zostały słabe
punkty, które wymagają poprawy. W artykule wyka-
zano także pozytywny wpływ na organizacyjną kreatyw-
ność takich elementów związanych z transferem wie-
dzy, jak: � dzielenie się wiedzą między pracownikami,
� wynagradzanie za transfer wiedzy, � zachęcanie pra-
cowników do tworzenia nowych rozwiązań podczas spo-
tkań poświęconych rozwiązywaniu problemów.

Podstawowym założeniem dobrego transferu wie-
dzy jest to, że osoby wykonujące określone zadania
mają łatwy dostęp do przydatnej wiedzy w najdogod-
niejszej dla siebie formie. Wiadomo, że odpowiednie
rozwiązania organizacyjno-techniczne urzeczywistnia-
ne są dzisiaj przy wykorzystaniu odpowiednich pro-
gramów komputerowych. Jednak obok tworzenia in-

frastruktury technicznej konieczne jest takie zmody-
fikowanie kultury przedsiębiorstwa, by powstała go-
towość do przekazywania swojej wiedzy innym. W ra-
chubę przy tym wchodzą bodźce finansowe i uroczy-
ste wyróżnienia. Podstawową sprawą jest wytworze-
nie takiej mentalności, w której nie ma miejsca na
ukrywanie wiedzy dla siebie jako źródła wiedzy, wpły-
wów lub niezbędności. Kierownictwo musi więc za-
dbać o to, by właśnie transfer wiedzy, a szczególnie
dzielenie się wiedzą, stanowiło warunek awansu lub
wysokich zarobków.

dr Joanna Paliszkiewicz
Wydział Ekonomiczno-Rolniczy

Katedra Ekonomiki i Organizacji
Gospodarstw Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
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Summary
Author in the paper presents aspects connected with trans-
fer of knowledge and organizational creativity. The research
which was made in 532 small and medium enterprises in
Silesian province has been presented. The research was con-
nected with estimation of level of knowledge transfer and its
influence of organizational creativity.

OK1 Przedsiębiorstwo wysoko nagradza twórców nowych rozwiązań 0,33

OK2 W przedsiębiorstwie stworzono wiele nowych użytecznych pomysłów (produktów) 0,27

OK3 Kierownicy uważają, że tworzenie nowych rozwiązań jest bardzo użyteczne 0,20

OK4 Pracownicy są autorami patentów 0,13

OK5 W przedsiębiorstwie popiera się wnioski racjonalizatorskie 0,07

Tab. 3. Elementy organizacyjnej kreatywności

Źródło: opracowanie własne.

Oznacz. Elementy organizacyjnej kreatywności Waga
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Wstęp

ziałalność innowacyjną i związaną z nią dzia-
łalność badawczo-rozwojową uznano za ka-
mień węgielny Strategii Lizbońskiej, ogłoszo-

nej w marcu 2000 roku i potwierdzonej w Barcelonie
2002 roku, której celem (strategii) było uczynienie
Unii Europejskiej (UE) bardziej dynamiczną i konku-
rencyjną gospodarką opartą na wiedzy. Właśnie
względnie niski poziom działalności innowacyjnej
i badawczo-rozwojowej uznano za podstawową przy-
czynę niskiego wzrostu produktywności gospodarki
UE w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Japo-
nią i innymi krajami pozaeuropejskimi1). Niewątpli-
wie problemy te pogłębiły się jeszcze bardziej po roz-
szerzeniu Unii o tzw. nowe państwa członkowskie, co
potwierdzają wyniki badań empirycznych. Nie dziwi
więc, że – wzorem USA i Japonii – za główny instru-
ment realizacji Strategii Lizbońskiej uznano intensy-
fikację działalności innowacyjnej i działalności badaw-
czo-rozwojowej (B+R). Systemowe wspieranie dzia-
łalności B+R i działalności innowacyjnej w określo-
nych dziedzinach gospodarki stało się jednym z pod-
stawowych celów polityki gospodarczej UE, OECD
i poszczególnych państw członkowskich, w tym Pol-
ski. W sierpniu 2005 r. ukazał się dokument Program
operacyjny innowacje – inwestycje – otwarta gospo-
darka 2007–2013, stanowiący projekt narodowego
planu rozwoju w latach 2007–2013, opracowany na
bazie celów Strategii Lizbońskiej, określający strate-
gię państwa, której głównym celem ma być „wzmoc-
nienie roli przedsiębiorstw w procesie budowy gospo-
darki opartej na wiedzy”. Cel ten ma być osiągnięty
poprzez 2):
� podniesienie poziomu innowacyjności przedsię-
biorstw,
� poprawę jakości produktów wytwarzanych w pol-
skiej gospodarce,
� zwiększenie udziału polskiej gospodarki w rynku
międzynarodowym.

Realizacja Strategii Lizbońskiej wymaga racjonal-
nych decyzji w zakresie zarządzania działalnością B+R
i działalnością innowacyjną 3). Decyzje te powinny
wynikać z analizy aktualnego poziomu procesów B+R
i innowacyjnych w przedsiębiorstwach, procesom tym
towarzyszą bowiem błędy, których wspólnym elemen-
tem jest realizowanie nieodpowiedniego do sytuacji
rynkowej modelu działalności biznesowej, pozbawio-
nego innowacyjności lub nasyconego innowacjami

przypadkowymi, nie wynikającymi ze strategii rozwo-
jowej, nie ujętymi w ramy działań systemowych. Jest
to niewątpliwie jedna z podstawowych przyczyn wcho-
dzenia przedsiębiorstw na ścieżkę prowadzącą do kry-
zysu, pojawienia się luki innowacyjnej.

Cenne zatem wydają się każde badania prowadzą-
ce do wzbogacenia wiedzy o miejscu działalności B+R
i innowacji w procesach decyzyjnych, ujawniające sto-
sunek kierowników do procesów B+R i innowacji oraz
ich roli w rozwoju przedsiębiorstw. Taką funkcję speł-
niają badania kwestionariuszowe, zrealizowane przez
EOS Gallup Europe na prośbę Komisji Europejskiej.
Przeprowadzono je wśród 4534 kierowników – przed-
stawicieli zarządów przedsiębiorstw funkcjonujących
w 25 krajach członkowskich UE, zatrudniających od
20 do 499 pracowników 4). Omówienie wyników tych
badań w części dotyczącej działalności B+R w wybra-
nych przedsiębiorstwach UE jest celem niniejszego
artykułu.

Udział przedsiębiorstw prowadzących
prace badawczo-rozwojowe

race badawczo-rozwojowe, jako źródło wie-
dzy do tworzenia innowacji, mogą być pro-
wadzone:

� we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo,
� przez instytucje zewnętrzne na zlecenie danej or-
ganizacji,
� wspólnie w ramach współpracy przedsiębiorstwa
z innymi firmami, uniwersytetami lub instytutami ba-
dawczymi.

 Jak z tym problemem radziły sobie przedsiębior-
stwa w Unii Europejskiej? Z tabeli 1 wynika, że w dwu-
letnim okresie ponad połowa (53%) badanych przed-
siębiorstw 25 UE przeprowadziła prace badawczo-roz-
wojowe samodzielnie, a co piąta firma zakontrakto-
wała je z innymi organizacjami. W nowych państwach
członkowskich relacje te układały się nieco inaczej,
bowiem 44% badanych wykonało je we własnym za-
kresie, tj. o 9% mniej niż w 25 UE, a 17% zleciło wy-
konanie takich prac instytucjom zewnętrznym, czyli
o 3% mniej w porównaniu do 25 UE. Z wyjątkiem
Szwecji, w pozostałych państwach członkowskich do-
minowała koncepcja prowadzenia prac badawczych we
własnym zakresie, przy czym największą aktywność
wykazywały przedsiębiorstwa we Włoszech (75% ba-
danych), Finlandii (74%), Holandii (71%), Łotwy
(69%), Malty (68%) i Belgii (66%). Na przeciwnym

Działalność badawczo-rozwojowa
Doświadczenia firm państw
członkowskich Unii Europejskiej

Jerzy Baruk

,
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końcu skali znalazły się Dania i Portugalia, gdzie po
24% badanych wykonywało prace badawcze samodziel-
nie. W Szwecji takich firm było 25%, a na Litwie 19%.

Przedsiębiorstwa w Finlandii wyróżniały się nie
tylko wysokim udziałem (2. pozycja wśród 25 UE) tych,
które wykonywały własne prace badawcze, ale rów-
nież ponad 50-proc. udziałem zlecających wykonanie
takich badań innym organizacjom. Na 2. miejscu zna-
lazła się Holandia z 42-proc. udziałem firm kontrak-
tujących prace badawcze z innymi firmami. Przedsię-
biorstwa pozostałych państw wykazywały już mniejszą
aktywność w tym zakresie. Przykładowo 31% firm bel-
gijskich zleciło wykonanie prac badawczych na ze-
wnątrz, w Szwecji takich firm było 27%, na Cyprze
26% i na Malcie 25%.

Najmniejszą aktywność wykazywały przedsiębior-
stwa duńskie, z których zaledwie 7% badanych zakon-
traktowało w ostatnich dwóch latach prace badawcze
z firmami zewnętrznymi, czeskie i węgierskie (po 9%).

Aktywność polskich przedsiębiorstw była raczej
skromna. Pod względem odsetka firm prowadzących
własne prace badawcze, Polska znalazła się na 19.
miejscu w UE (44% badanych wykonało takie prace),
a pod względem udziału przedsiębiorstw kontraktu-
jących prace badawcze z innymi organizacjami – na 7.

miejscu (23% badanych). Zakładając, że z tych
dwóch form prowadzenia prac badawczych ko-
rzystały różne przedsiębiorstwa, co jest mało
prawdopodobne, to i tak 33% badanych firm
w Polsce nie prowadziło prac badawczych
w dwuletnim okresie, pozbawiając się dopływu
wiedzy niezbędnej w procesach innowacyjnych.
W UE taka hipotetyczna, aczkolwiek możliwa
do zaistnienia sytuacja obejmowała 27% bada-
nych przedsiębiorstw.

Skłonność przedsiębiorstw
do przenoszenia prac badawczo-
-rozwojowych

biuletynu informacyjnego Komisji Eu-
ropejskiej na temat innowacji wynika,
że otoczenie dla działalności B+R

przedsiębiorstw w Europie nie jest zbyt atrak-
cyjne, głównie z powodu braku kwalifikacji,
niewielu bodźców podatkowych, a także względ-
nie niskiej jakości prac badawczych5). Wady
te prowadzą do wzrostu zainteresowania prze-
noszeniem prac badawczych za granicę. Nie
jest to jednak zjawisko powszechne, o czym
świadczą wyniki zamieszczone w tabeli 2.
W Unii Europejskiej na takie rozwiązanie zde-
cydowało się średnio 5% badanych przedsię-
biorstw, z czego 3% przeniosło prace badawczo-
-rozwojowe lub inne działania innowacyjne do
innych państw członkowskich UE.

W poszczególnych państwach członkowskich
zainteresowanie tą problematyką różniło się.
Wśród państw członkowskich starej 15 UE pod
względem przenoszenia działalności B+R do
innych krajów przodowały przedsiębiorstwa
w Austrii, gdzie co dziesiąta firma dokonała
w dwuletnim okresie takiego zabiegu, lokując
swoje prace w innych państwach członkowskich

UE, a 1% badanych wskazało na Stany Zjednoczone
jako miejsce lokalizacji prac B+R. Również przedsię-
biorstwa Luksemburga, częściej niż inne, przenosiły
prace B+R do innych krajów. Przy czym 6% badanych
zdecydowało się na inne kraje UE, 2% – na USA i 3%
– na Azję.

Znikome zainteresowanie przenoszeniem prac ba-
dawczo-rozwojowych lub innej działalności innowacyj-
nej poza granice własnego kraju wykazywały przed-
siębiorstwa w nowych państwach członkowskich.
W dwuletnim okresie uczyniło tak zaledwie średnio
1% badanych firm, lokując swoje prace w innych pań-
stwach członkowskich UE. W grupie tych państw wy-
różniały się przedsiębiorstwa cypryjskie. Co piąte ba-
dane przedsiębiorstwo tego kraju przeniosło działal-
ność B+R za granicę, 13% badanych uczyniło tak w ra-
mach państw członkowskich UE, 4% uznało Stany
Zjednoczone za najlepsze miejsce do prowadzenia prac
B+R, a 3% – rejon Azji. Generalnie, inne państwa
członkowskie UE, jako miejsce lokalizacji działalno-
ści B+R, uzyskały względnie wyższą rangę w porów-
naniu do USA lub Azji, co jest wynikiem, jak się wy-
daje, procesów integracyjnych i wolnego rynku.

Warto podkreślić, że w takich krajach, jak: Fran-
cja, Litwa i Polska, żadne z badanych przedsiębiorstw

Unia Europejska 25 UE 53 20
Unia Europejska 15 UE 54 20
� Austria 58 19
� Belgia 66 31
� Dania 24 7
� Finlandia 74 51
� Francja 53 17
� Grecja 52 14
� Hiszpania 46 22
� Holandia 71 42
� Irlandia 64 21
� Luksemburg 59 10
� Niemcy 48 20
� Portugalia 24 11
� Szwecja 25 27
� Wielka Brytania 63 19
� Włochy 75 16
Nowe państwa
członkowskie 44 17
� Cypr 55 26
� Czechy 40 9
� Estonia 51 10
� Litwa 19 15
� Łotwa 69 22
� Malta 68 25
� Polska 44 23
� Słowacja 39 15
� Słowenia 51 17
� Węgry 52 9

Tab. 1. Odsetek badanych przedsiębiorstw w UE, pro-
wadzących w dwuletnim okresie własne prace badaw-
cze lub kontraktujących je z innymi organizacjami –
opinie kierowników

Wyszczególnienie

Procent przedsiębiorstw, które:
wykonały prace

badawcze we
własnym zakresie

zakontraktowały
prace badawcze

z innymi firmami

Źródło: opracowano na podstawie Innobarometer 2004, European
Commission, Analytical Report, listopad 2004, s. 25.
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nie zdecydowało się na przeniesienie w dwuletnim
okresie swojej działalności B+R za granicę.

Przedsiębiorstwami częściej decydującymi się na
przeniesienie działalności B+R lub innej działalności
innowacyjnej za granicę, i to głównie w obrębie UE,
były firmy duże (12% badanych), przemysłowe (8%),
najmłodsze – funkcjonujące na rynku od 1999 r. (6%),

o ponad 25-proc. wzroście rocznych
obrotów (10%). Na uwagę zasługu-
je względnie wyższy w stosunku do
średniej dla UE, wynoszącej 3%,
odsetek przedsiębiorstw (wynoszą-
cy 11%) należących do grupy „osią-
gających sukces, innowacyjnych”,
które zdecydowały się przenieść
swoją działalność B+R do innego
państwa członkowskiego UE6).

Przyczyny przenoszenia
działalności B+R lub innych
działań innowacyjnych
za granicę

prawdzie udział przedsię-
biorstw decydujących się
na przeniesienie swojej

działalności B+R lub innej działal-
ności innowacyjnej za granicę nie
był zbyt wysoki, to powody takie-
go postępowania wydają się inte-
resujące. Jak wynika z tabeli 3,
której konstrukcja jest ograniczo-
na do zbiorczego zestawienia ze
względu na niewielki odsetek
przedsiębiorstw potwierdzających
przeniesienie swojej działalności
B+R za granicę, dla blisko połowy
z nich głównym powodem takiej
decyzji było osiągnięcie korzyści
z mniejszych kosztów za granicą.
Widoczna jest też wyraźna różni-
ca w częstotliwości wskazania tej
przyczyny przez przedsiębiorstwa
funkcjonujące w państwach starej
15 UE i w nowych państwach
członkowskich. W starej UE przy-
czynę tę wskazało co drugie bada-
ne przedsiębiorstwo, a wśród no-

wych państw członkowskich – co czwarte.
Lepszy dostęp do pracowników nauki i inżynierów

za granicą stanowił główny motyw przeniesienia prac
B+R dla 19% badanych zarówno w UE, jak i w no-
wych państwach członkowskich. W tych ostatnich 14%
przedsiębiorstw wskazało na bardziej sprzyjające pra-
com B+R zagraniczne otoczenie jako najważniejszą

Unia Europejska 25 UE 3 1 1
Unia Europejska 15 UE 3 3 1
� Austria 10 1 0
� Belgia 2 0 2
� Dania 4 2 4
� Finlandia 4 1 5
� Francja 0 0 1
� Grecja 3 0 0
� Hiszpania 2 1 0
� Holandia 4 1 1
� Irlandia 0 3 0
� Luksemburg 6 2 3
� Niemcy 5 1 1
� Portugalia 4 0 0
� Szwecja 4 1 1
� Wielka Brytania 3 2 2
� Włochy 2 2 0
Nowe państwa
członkowskie 1 0 0
� Cypr 13 4 3
� Czechy 3 0 0
� Estonia 3 0 0
� Litwa 0 0 0
� Łotwa 5 1 0
� Malta 5 1 0
� Polska 0 0 0
� Słowacja 2 0 0
� Słowenia 3 1 0
� Węgry 1 1 0

Tab. 2. Odsetek przedsiębiorstw UE, które w ostatnich dwóch
latach przeniosły działalność B+R lub inne działania innowacyj-
ne za granicę – opinie kierowników

Źródło: opracowano na podstawie Innobarometer 2004, European Commission,
Analytical Report, listopad 2004, s. 33.

Miejsce przeniesienia działalności B+R
 lub innej działalności innowacyjnej

Wyszczególnienie
Inne państwa
członkowskie
UE (jedno lub

więcej)

Stany
Zjednoczone Azja

% przedsiębiorstw

,

Unia Europejska 25 UE 215 48 19 10 12 11
Unia Europejska 15 UE 169 50 19 10 12 10
Nowe państwa członkowskie  46 25 19 14 21 21

Tab. 3. Główne czynniki motywujące firmę do przeniesienia części swoich prac B+R lub innych
działań innowacyjnych za granicę – opinie kierowników

Źródło: opracowano na podstawie Innobarometer 2004, European Commission, Analytical Report, listopad 2004, s. 34.

Możliwe odpowiedzi:

Wyszczególnienie
Ogółem

badanych
Mniejsze
koszty za
granicą

Lepszy dostęp do
wykwalifikowanych
pracowników nauki

i inżynierów za granicą

Bardziej
korzystne,

uporządkowane
otoczenie za

granicą

Inne Brak
odpowiedzi

% odpowiedzi
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przyczynę decyzji o przeniesieniu tych prac. W sta-
rych państwach członkowskich powód ten wskazało
co dziesiąte badane przedsiębiorstwo. Część przedsię-
biorstw kierowała się również innymi, nie określony-
mi bliżej w badaniu powodami podejmowania decyzji
o przeniesieniu swojej działalności B+R za granicę.
W UE takich przedsiębiorstw było 12% i prawie dwu-
krotnie więcej w nowych państwach członkowskich.
Warto podkreślić, że co dziesiąty badany kierownik
w UE i co piąty w nowych państwach członkowskich
nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie, co było głównym powodem motywującym fir-
mę do przeniesienia działalności badawczo-rozwojo-
wej lub innych innowacyjnych działań za granicę?

Względnie niski odsetek respondentów, którzy
przenieśli prace B+R do innych państw uniemożli-
wia przeprowadzenie głębszej analizy tego zjawi-
ska w przekroju poszczególnych kategorii przedsię-
biorstw. Tym niemniej można wskazać na następują-
ce tendencje7):
� mniejsze koszty prowadzenia prac B+R za granicą
były głównym powodem przeniesienia tych prac czę-
ściej w przedsiębiorstwach średnich, handlowych
i przemysłowych, najmłodszych, notujących spadek
rocznych obrotów;
� o lepszej dostępności do wykwalifikowanych pra-
cowników nauki i inżynierów częściej byli przekonani
kierownicy przedsiębiorstw małych, budowlanych,
średnich wiekowo, cechujących się ponad 25-proc.
wzrostem rocznych obrotów;
� na korzystniejsze regulacyjne środowisko za gra-
nicą najczęściej powoływały się przedsiębiorstwa małe,
handlowe, najstarsze, cechujące się brakiem zmian
w rocznych obrotach.

Zakończenie

ziałalność badawczo-rozwojowa stanowi waż-
ny etap pozyskiwania wiedzy niezbędnej
w działalności innowacyjnej, dlatego powin-

na podlegać racjonalnemu zarządzaniu. Wyniki badań
empirycznych wskazują na marginalizowanie tego
związku przez część przedsiębiorstw, które nie reali-
zowały takich prac ani we własnym zakresie, ani we
współpracy z innymi organizacjami. Przeważającą
formą prowadzenia prac badawczych były prace wy-
konywane we własnym zakresie. Szczególnie dotyczyło
to przedsiębiorstw włoskich, fińskich i holenderskich.
Na współpracę z innymi firmami najbardziej otwarte
były przedsiębiorstwa w Finlandii i Holandii. Przed-
siębiorstwa tych państw wykazywały więc względnie
większą aktywność badawczo-rozwojową w porówna-
niu z pozostałymi państwami członkowskimi.

Przedsiębiorstwa nowych państw członkowskich ce-
chowały się nieco mniejszą aktywnością w zakresie pro-
wadzenia prac badawczo-rozwojowych w porównaniu
z przedsiębiorstwami starej 15 UE, szczególnie jeżeli cho-
dzi o prace badawcze wykonywane we własnym zakre-
sie. Uwaga ta dotyczy także przedsiębiorstw polskich.

Prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych powinny
towarzyszyć sprzyjające warunki wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Ponieważ rzeczywistość często odbiega od
wyobrażeń, dlatego kierownicy przedsiębiorstw poszu-
kują miejsc, w których mogliby realizować takie prace

w warunkach bardziej korzystnych. Podobnie było z ba-
danymi przedsiębiorstwami. Wśród nich nieznaczna
część zdecydowała się przenieść prace badawcze za gra-
nicę uznając, że panujące tam warunki są korzystniej-
sze niż w kraju. Szczególnie dotyczy to Cypru i Austrii.
Najczęściej decydowano się na przeniesienie prac ba-
dawczych do innego kraju w obrębie UE, rzadziej do
USA lub Azji. Średnio z takiej możliwości częściej ko-
rzystały przedsiębiorstwa starej 15 UE w porównaniu
z nowymi państwami członkowskimi. Polskie badane
przedsiębiorstwa nie korzystały z takiej możliwości.

Kierownicy badanych przedsiębiorstw decydowali
się na przeniesienie prac badawczych za granicę głów-
nie z powodu:
� mniejszych kosztów wykonania takich prac za
granicą,
� większej dostępności do wykwalifikowanych pra-
cowników nauki i inżynierów,
� korzystniejszego i bardziej uporządkowanego oto-
czenia.

Część badanych kierowników nie była w stanie jed-
noznacznie wskazać głównego czynnika motywujące-
go firmę do przeniesienia swoich prac za granicę, szcze-
gólnie dotyczy to kierowników przedsiębiorstw w no-
wych państwach członkowskich.

Uogólniając wyniki badań można zaryzykować
stwierdzenie, że działalność badawczo-rozwojowa nie
stanowiła systemowego źródła wiedzy dla procesów
innowacyjnych, przynajmniej w znacznej części bada-
nych przedsiębiorstw, nie wynikała ona z racjonalnej
polityki badawczo-rozwojowej, która najczęściej ogra-
niczała się do samodzielnego realizowania takich prac
i znacznie rzadszego kontraktowania ich z innymi fir-
mami, co jest jednym z warunków uczenia się.

dr inż. Jerzy Baruk
Instytut Zarządzania i Marketingu

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PRZYPISY
1) Por. Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach prze-
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s. 10.

2) Por. Program operacyjny. Innowacje – inwestycje – otwar-
ta gospodarka, 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki i Pra-
cy, Warszawa, 29 sierpnia 2005 r., s. 52–55.

3) Problematyka ta została dogłębnie omówiona [w:] J. BA-
RUK, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006.

4) Por. Innobarometer 2004, European Commission, Analy-
tical Report, listopad 2004, s. 3.

5) Por. Innobarometer 2004, op.cit., s. 32.
6) Por. Innobarometer 2004, op.cit., s. 35 i 66 (dodatek

Tabele).
7) Por. Innobarometer 2004, op.cit., s. 68 (dodatek – Tabele).

Summary
In this article the author discusses the results of empirical
researches related to Research and Development (R&D) ac-
tivity in enterprises in the Member States of the European
Union. The R&D activity was characterized by the following
measurements: � the percentage of enterprises conducting
the R&D activities, � the percentage of enterprises which
removed the R&D activity abroad, � factors motivating en-
terprises to remove the R&D activity abroad.
The R&D activity the author treats as important stage of
gaining knowledge necessary in innovation activity. That’s
why it is necessary to manage this activity in the rational
way, which is not confirmed in the whole in the presented
results of empirical researches.
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elem artykułu jest ukazanie nowego podej-
ścia do kontroli, kontrolingu i audytu w ban-
kach oraz predykcja kierunków rozwoju tej

dyscypliny wiedzy w perspektywie postępującej inte-
gracji europejskiej. W artykule zostanie położony na-
cisk na kontrolę, kontroling i audyt w świetle huma-
nistyczno-społecznego podejścia do zarządzania przed-
siębiorstwem bankowym, co implikuje zwrócenie
szczególnej uwagi na zasoby ludzkie. Obecnie udało
się wypracować w naukach o zarządzaniu tendencje,
w których menedżerowie traktują pracowników przede
wszystkim jako cenne źródło dla przedsiębiorstwa.
Pracownicy stanowią zasoby, które poprzez właściwe
zarządzanie mogą przyczynić się do zwiększenia sku-
teczności każdej organizacji1). Przedsiębiorstwo ban-
kowe jest organizacją zaufania publicznego zbudowaną
m.in. na pracownikach, dlatego musi posiadać odpo-
wiedni system kontroli uwzględniający weryfikację
czynnika ludzkiego. Realizacja procesu kontroli spo-
czywa przede wszystkim na menedżerach. Jedną
z podstawowych funkcji kierowniczych jest kontrola,
mająca na celu ograniczanie błędów, przystosowanie
organizacji do zmian otoczenia, zminimalizowanie
kosztów i wsparcie w zarządzaniu złożonymi proce-
sami występującymi w organizacji2). Początek XXI
wieku przyniósł nowe wyzwania i możliwości zarów-
no dla kadry menedżerskiej, jak i dla pracowników.
Pojawiły się nowe technologie, nastąpiło skrócenie
czasu realizowania operacji do ułamków sekundy,
upowszechnieniu uległ dostęp do internetu, na sze-
roką skalę zaczęła funkcjonować wielokulturowość
i różnorodność. Dla Polski kluczowym wydarzeniem
było wejście w struktury unijne. Po rozszerzeniu Unii
Europejskiej podstawowe warunki zawarte w Trak-
tacie Akcesyjnym są systematycznie realizowane, za-
tem zanikać będą różnice ekonomiczne pomiędzy po-
szczególnymi krajami. Swobodne przemieszczanie się
osób oraz pozwolenie na zatrudnianie w polskich
przedsiębiorstwach pracowników z innych krajów,
wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych,
wyznających różne systemy wartości i ukształtowa-
nych w odmiennych tradycjach społecznych wpłynie
na szybki wzrost wielokulturowości i różnorodności.
Już teraz odnotowuje się napływ angielskich, francu-
skich oraz hiszpańskich nauczycieli pracujących w pol-
skich szkołach językowych jak również amerykań-
skich, kanadyjskich czy hinduskich informatyków
poszukujących pracy w międzynarodowych koncer-
nach i fabrykach sprzętu elektronicznego. Globaliza-

cja i integracja stały się katalizatorem dla powstawa-
nia nowoczesnych przedsiębiorstw transnarodowych
i umiędzynarodawiania obecnie funkcjonujących na
rynku europejskim. W polskim sektorze bankowym
wyraźnie widać umiędzynarodowienie, jakie nastąpi-
ło w ostatniej dekadzie, dzięki zliberalizowaniu prze-
pisów prawa bankowego. Zmiany zachodzące w pol-
skim sektorze bankowym pod koniec lat 90. charak-
teryzowały się szybkim wzrostem liczby placówek ban-
ków zagranicznych oraz wydatnym wzrostem ich
udziału w całkowitym kapitale sektora bankowego,
natomiast obecnie zmiany te znajdują odzwierciedle-
nie w zatrudnianiu osób pochodzenia zagranicznego
na wyższych stanowiskach kierowniczych. W tabeli
przedstawiono głównych akcjonariuszy, kraj pochodze-
nia kapitału większościowego oraz kadrę zagraniczną
pełniącą funkcje zarządcze w wybranych bankach ko-
mercyjnych z udziałem kapitału zagranicznego.

Dzięki zatrudnianiu osób z różnych regionów glo-
bu można przy zarządzaniu wykorzystać efekt syner-
gii, gdyż każdy z menedżerów posiada zróżnicowany
background i kieruje się innymi wartościami. Nie tyl-
ko świat, ale również Europa pod względem kulturo-
wym nie jest kontynentem homogenicznym i można
wyróżnić kilka grup krajów, w których podejście do
stylów przywództwa, zarządzania i kierowania zasad-
niczo się od siebie różni, co skutkuje również innym
podejściem do prowadzenia kontroli i kontrolingu.

W przedsiębiorstwach XXI, w których poziom tech-
niki i technologii jest na bardzo wysokim poziomie, kon-
trola, kontroling i audyt odbywać się będą na odmien-
nych zasadach (informatyzacja, zintegrowane systemy,
kontrola on-line) niż w tradycyjnych firmach, jednak
czynnik ludzki będzie nadal odgrywać istotną rolę i bę-
dzie brany pod uwagę przy przeprowadzanych różnego
rodzaju badaniach czy kontrolach. Wobec szybkiego
tempa zachodzących zmian w otoczeniu organizacji
kontrola pozwala sprawdzać pojawiające się zmiany
i odchylenia oraz pozwala zbadać wywierany przez nie
wpływ na postępy osiągane przez organizację3).

Wieloaspektowość kontroli, kontrolingu
i audytu w zarządzaniu

ontrola, kontroling i audyt są zagadnieniami
interdyscyplinarnymi, gdyż dotyczą nie tyl-
ko rachunkowości, planowania i zarządzania,

ale dotykają innych dyscyplin wiedzy. W swoim za-
kresie zainteresowań poruszają się również po obsza-

Kontrola, kontroling i audyt
w zarządzaniu bankami

Piotr Borowski
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rach etyki czy nawet filozofii, ponieważ odnoszą się
do zachowań ludzkich, niedoskonałości człowieka,
skłonności do popełniania błędów czy też wszelkiego
rodzaju nadużyć, oszustw i malwersacji. Zdaniem R.
Kuca każdy człowiek na każdym stanowisku powinien
podlegać kontroli, a ponadto każdy z nas chce wie-
dzieć, jak jest oceniany i postrzegany przez innych.
Poza tym wyniki kontroli zawarte w sprawiedliwej
i obiektywnej ocenie stają się elementem pobudzają-
cym i motywującym do dalszej sumiennej pracy4).

Pomiędzy kontrolą, kontrolingiem oraz audytem za-
chodzą różnice, chociaż niektórzy specjaliści uważają,
że można te pojęcia traktować łącznie – jako wzajem-
nie się uzupełniające. W niniejszym artykule poruszo-
no kwestie kontroli i audytu, jednak największą uwa-
gę zwrócono na aspekt kontrolingu. Pierwsze odnoto-
wane wzmianki o kontrolerze sięgają XV wieku i do-
tyczą dworu królewskiego w Anglii, na którym istniało
stanowisko countrollera zajmującego się zbieraniem in-
formacji o wpływach i wydawanych środkach pienięż-
nych oraz prowadzącego ewidencję przychodzących
i wychodzących dóbr materialnych. W sektorze prywat-
nym stanowisko kontrolera (comptrollera) zostało po
raz pierwszy powołane w przedsiębiorstwie transpor-
towym Atchison, Topika & Santa Fe Railway System
w 1880 r. i dotyczyło gospodarowania finansami5). Ety-
mologia słowa „audyt” wywodzi się od łacińskiego au-
ditio oznaczającego słuchanie, wieść, pogłoskę, nato-
miast auditor oznaczał słuchacza, ucznia. Pierwsze
wzmianki o audycie rozumianym w obecnej formie po-
chodzą z XIII-wiecznej Francji, gdzie na głos odbywało
się czytanie stanu kont poszczególnych właścicieli ziem-
skich6). Audyt można podzielić na dwie zasadnicze gru-
py: audyt zewnętrzny i audyt wewnętrzny. Z punktu
widzenia zarządzania interesujący jest audyt wewnętrz-
ny. Koncepcja audytu wewnętrznego zrodziła się w roku
1941 w Stanach Zjednoczonych, kiedy powołano do życia

międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające audytorów
wewnętrznych, znane jako Insitute of Internal Audi-
tors (Instytut Audytorów Wewnętrznych). Według IIA
audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywną dzia-
łalnością prowadzoną w celu wniesienia do organizacji
wartości dodanej i usprawniającej jej funkcjonowanie
oraz w sposób profesjonalny oceniającą system kontro-
li wewnętrznej. Audyt powinien swoim zakresem obej-
mować obszerną tematykę, zatem można wyróżnić
audyt operacyjny, zarządczy, finansowy, audyt jakości
oraz audyt projektu7).

Podstawowe cechy kontroli, kontrolingu i audytu
przedstawia rysunek.

Wynika z niego, że kontroling nastawiony jest
na wspieranie decyzji dotyczących planowania, roz-
woju i wzrostu oraz dalszego bardziej sprawnego
funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast kontro-
la porusza się po obszarach już zrealizowanych, po-
szukując ewentualnych nieścisłości, niedociągnięć
i błędów. Audyt pomaga w weryfikowaniu przyjętych
założeń, usprawnia działania i wspiera osiągnięcie
założonego celu. Kontroling jako proces sterowania
umożliwia powrót do przyjętych założeń, dokonanie
weryfikacji planów oraz permanentne regulowanie ca-
łego systemu.

Kontrola, kontroling i audyt w banku

ank musi dbać o swoją wiarygodność, gdyż
w myśl ustawy jest zdefiniowany jako „oso-
ba prawna” utworzona zgodnie z zawartymi

w niej przepisami, działająca na podstawie zezwoleń
uprawniających do wykonywania czynności banko-
wych obciążających ryzykiem środki powierzone pod
jakimkolwiek tytułem zwrotnym 8). Bank jest zatem
instytucją, która musi minimalizować ryzyko swojej
działalności, a jej działalność powinna być transparent-

Tab. Kadra zarządzająca w wybranych bankach

Źródło: opracowanie własne (stan na 14 listopada 2006 r.).

Nazwa
spółki

Pochodzenie
kapitału

Udział
w akcjonariacie Imię i nazwisko Pełniona funkcja

BPH

Pekso SA

ING

Citibank

Kredyt Bank

WBK-BZ

Millennium

Bank Austria
Creditanstalt (Austria)

Unicredito Italiano
(Włochy)

ING Bank N.V
(Holandia)

Citibank Overseas
Investment Corp. (USA)

KBC N.V (Belgia)

AIB European
Investment Ltd.

Banco Comercial
Portugues (Portugalia)

71,03%

52,83%

75,00%

75,00%

80,00%

70,50%

50,00%

Jozef Wancer
Anton Knett

Luigi Lovaglio
Paolo Iannone
Irene Grzybowski
Christopher Kosmider

Ian Clyne
Marlies van Elst
Ben van de Vrie

Edward Wess

Ronnie Richardson
Konrad Kozik
Umberto Arts

Declan Flynn
James Murphy

Louis Coutinho
Fernando Bicho
Joao Jorge

prezes zarządu
wiceprezes zarządu

wiceprezes zarządu
członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu

wiceprezes zarządu
wiceprezes zarządu
wiceprezes zarządu

wiceprezes zarządu

prezes zarządu
wiceprezes zarządu
wiceprezes zarządu

członek zarządu
członek zarządu

wiceprezes zarządu
członek zarządu
członek zarządu
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na, a ona sama nie może pozwolić sobie na utratę za-
ufania publicznego. Specyfiką działalności banku jest
po pierwsze – ciągłe podejmowanie decyzji w warun-
kach ryzyka, po drugie – masowe i szybkie podejmo-
wanie decyzji niosących skutki finansowe. Charakte-
rystyczną cechą sektora bankowego jest ponadto nie-
materialność i homogeniczność produktów. Według E.
Kulińskiej-Sadłochy produkty bankowe można uznać
za jednorodne w swojej strukturze9), spełniające pod-
stawowe założenia wynikające z ustawy o prawie ban-
kowym, dlatego w rezultacie to personel wpływa na
poziom świadczonych usług i na właściwe relacje
z klientami. W celu permanentnego utrzymywania
właściwej jakości obsługi w bankach, w których pra-
cownicy muszą oferować i sprzedawać klientom róż-
norodne usługi finansowe, konieczne staje się zapew-
nienie wysokiego poziomu w zakresie organizacji,
motywacji i kwalifikacji pracowników10). Te trzy ele-
menty wpływają na wizerunek banku, na jego sy-
tuację, a pośrednio na jego wyniki finansowe. W chwili
obecnej jedynie jakość obsługi i profesjonalizm pra-
cowników są elementami, które różnicują działalność
instytucji finansowych11). Banki, towarzystwa ubez-
pieczeniowe i pozostałe instytucje pośrednictwa finan-
sowego odchodzą od oceniania wyników finansowych
jedynie przez pryzmat zrealizowanej sprzedaży, cho-
ciaż niestety jeszcze bardzo często pracownicy czy do-
radcy klientów rozliczani są jedynie z liczby sprzeda-
nych produktów. Jeżeli w ślad za sprzedanym produk-
tem nie idzie zadowolenie klienta i spełnienie jego
oczekiwań, można się spodziewać, że klient więcej nie
wróci do tej instytucji. Niezadowolony klient będzie
poszukiwał analogicznych produktów i usług w przed-
siębiorstwach konkurencyjnych. W literaturze przed-
miotu podaje się, że pozyskanie nowego klienta jest
od kilku do kilkunastu razy droższe (w zależności od
specyfiki działalności przedsiębiorstwa) niż podtrzy-
mywanie relacji z własnym klientem. Kontroling jest

sposobem myślenia, przewartościowaniem dotychcza-
sowych postaw i zachowań, który powinien obejmo-
wać wszystkich członków banku. Skuteczne funkcjo-
nowanie kontrolingu oparte na świadomości i zaan-
gażowaniu całej załogi sprawia, że założone cele są re-
alizowane w sposób jednolity i świadomy przez wszyst-
kich jej członków. Osoba pracująca w banku w back-
-office jest tak samo odpowiedzialna za wizerunek ban-
ku, jego postrzeganie wśród klientów, za realizację
strategii oraz wyniki finansowe, jak osoba pracująca
w front-office. Zadania kontrolingu bankowego muszą
dotyczyć przede wszystkim rozwiązania problemów
koordynacyjnych i organizacyjnych, podniesienia ja-
kości świadczonych usług i wydajności pracy, jak rów-
nież przyczyniać się do usprawnienia przebiegu infor-
macji i zapewnienia akceptowalnego poziomu ryzyka.
Kontroling może dotyczyć obecnej działalności ban-
ku, jego aktualnego otoczenia oraz może odnosić się
do planów i zamierzeń wybiegających w przyszłość.
W zależności od przyjętego horyzontu czasowego
mamy do czynienia z kontrolingiem operacyjnych
i kontrolingiem strategicznym. Proces wdrożenia kon-
trolingu do banku zaczyna się od kontrolingu opera-
cyjnego, który oznacza sterowanie za pomocą zysku.
W przypadku kontrolingu operacyjnego bada się bie-
żące wyniki banku, przeprowadza się analizę zysków
i rentowności, bada relacje przychodów i nakładów,
wpływów i wydatków głównie za pomocą metod ra-
chunkowych, posługując się przede wszystkim liczba-
mi. Kontroling operacyjny obejmuje wewnętrzną
strukturę banku i odnosi się do mierników ilościowych.
Do analizy wykorzystuje się wskaźniki finansowe
(m.in. wskaźniki rentowności, wskaźniki wypłacalno-
ści, wskaźniki płynności, wskaźniki jakości aktywów),
czyli mierniki sytuacji finansowej, które obliczane są
na podstawie sprawozdań finansowych. Syntetyczna
konstrukcja sprawozdań pozwala otrzymać szczegó-
łowy obraz sytuacji ekonomicznej banku. W literatu- ,

Rys. Cechy charakterystyczne kontroli, kontrolingu i audytu
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. BERNAIS, J. INGRAM, Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 13.
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rze przedmiotu podaje się, że horyzont czasowy kon-
trolingu operacyjnego wynosi do trzech lat, natomiast
w kontrolingu strategicznym przyjmuje się, że hory-
zont czasowy wynosi ponad trzy lata. Kontroling stra-
tegiczny dotyczy otoczenia zewnętrznego i przygoto-
wuje bank do reakcji na zachodzące zmiany, odnosi
się do badania mocnych i słabych stron oraz koncen-
truje się na efektywności i rozwoju w przyszłości i do-
tyczy mierników jakościowych. Kontroling strategicz-
ny zajmuje się współtworzeniem i oceną ekonomicz-
nych wariantów strategicznych rozwoju banku i za-
pewnieniem długotrwałego jego funkcjonowania.

Perspektywy

perspektywie postępującej integracji europej-
skiej dostrzegana będzie coraz bardziej kon-
wergencja systemów finansowych poszczegól-

nych krajów europejskich. Banki będą instytucjami
międzynarodowymi, funkcjonującymi według jedno-
litych zasad, w których kontrola, kontroling i audyt
będą zbudowane na podobnych algorytmach, różniąc
się jedynie w szczegółach dotyczących specyfiki kul-
turowej danego kraju. Banki będą dokonywały coraz
większej liczby operacji w coraz krótszym czasie, ko-
rzystając z nowoczesnych kanałów dystrybucji, będą
zatem wdrażały systemy wspierające procesy zarzą-
dzania i podejmowania decyzji w warunkach ciągłych
zmian otoczenia i wysokiego ryzyka. Zarządzanie ban-
kami będzie wymagało regularnego zdobywania infor-
macji i błyskawicznego ich przekazywania odpowied-
nim komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za
opracowywanie celów strategicznych, taktycznych
i operacyjnych, przygotowujących produkty bankowe,
ich dystrybucję i sprzedaż.

dr inż. Piotr Borowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
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Summary

This article presents the control, controlling and audit sys-
tem in the banks. It argues that the new concepts of control-
ling, such as: control, planning and marketing in a real time
are based on strong interactions between buyers and sellers.
Controlling is directly related to planning. The controlling
process ensures that plans are being implemented properly.
Controlling is the final link in the functional chain of mana-
gement activities and brings the functions of management
cycle full circle. Effective control systems use mechanisms
to monitor activities and take corrective action. The banks
products are non-material, so the behavior of bank-workers
and the background information about risky or safe produ-
cts are very important for the clients. The controlling sys-
tem in the banks aims either personal and market control-
ling process and gives a primary role to human resources in
the banks organization.

Stanisław Galata

Sztuka
zarządzania
organizacjami
Zasoby, sposoby,
perspektywa

Difin, Warszawa 2006

Książka adresowana jest do osób szukają-
cych odpowiedzi na pytania:

� Badacze problemów zarządzania: w któ-
rym z przedstawionych zagadnień istnieje
konieczność i możliwość wzbogacenia ujęć?

� Studenci i inni młodzi ludzie aspirujący
do zajęcia satysfakcjonującej pozycji w społe-
czeństwie: która z przedstawionych dziedzin
zawiera największe możliwości osobistego in-
telektualnego i zawodowego rozwoju?

� Praktycy: jak rozwiązywali problemy ci,
którym się udało? Jak uniknąć błędów po-
pełnionych przez tych, którzy ponieśli klęskę?
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Wprowadzenie

adając sobie dzisiaj pytanie, które państwo
jest największym mocarstwem gospodarczym
na świecie, zapewne odruchowo odpowiemy:

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Coraz częściej
jednak spoglądamy także w powyższym kontekście
w stronę Dalekiego Wschodu, gdzie od kilku dziesię-
cioleci z największą na świecie dynamiką i niezwykłą
konsekwencją rozwija się Państwo Środka – Chińska
Republika Ludowa (ChRL). Pełen sprzeczności sys-
tem polityczno-gospodarczy, nazywany w literaturze
„socjalizmem rynkowym” sprawdza się pod względem
ekonomicznym (jak dzisiaj żaden inny) i zaczyna wręcz
zagrażać amerykańskiej i europejskim potęgom gospo-
darczym. Zagraża do tego stopnia, że coraz częściej
kraje rozwinięte zmuszone są stosować ograniczenia,
na przykład względem chińskich towarów. Jednocze-
śnie korporacje transnarodowe, jak również mniejsze
przedsiębiorstwa z całego świata (w tym także z Pol-
ski) chętnie kooperują z chińskimi podwykonawcami,
a także coraz częściej przenoszą tam swoje zakłady
produkcyjne.

Wśród wielu obszarów gospodarki, w których Chiń-
czycy odnoszą wielkie sukcesy znalazły się ostatnio
bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). W ciągu
ostatnich lat Chiny stały się jednym z największych
odbiorców BIZ na świecie. Skala napływających tam

inwestycji jest znacząca, ich rozmiary sięgają obecnie
kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. Dodatko-
wo wydaje się, że polityka przyciągania inwestorów
zagranicznych nakierowana jest na aktywizację po-
przez inwestycje ściśle określonych obszarów kraju
i konkretnych – prorozwojowych branż, nie polega na-
tomiast na akceptacji jakichkolwiek BIZ.

Celem niniejszego artykułu jest analiza gospodar-
ki chińskiej pod względem wielkości i struktury na-
pływających tam bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych, a także warunków prowadzenia działalności go-
spodarczej dla zagranicznych inwestorów. Analiza taka
jest tym bardziej potrzebna, że często na polskim ryn-
ku wydawniczym pojawiają się opracowania, które
niezbyt precyzyjnie prezentują sytuację w zakresie
napływu inwestycji do Chin1).

Skala i struktura napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Chin

d pewnego czasu napływ bezpośrednich in-
westycji zagranicznych do Chin jest stosun-
kowo wysoki, a w ostatnich latach kraj ten

wysuwa się na czoło listy największych światowych
odbiorców kapitałów. W prezentowanym okresie
(2000–2004) roczne napływy inwestycji kształtowały
się pomiędzy 40 a 60 mld USD2).

Z roku na rok napływy BIZ do chińskiej gospodar-
ki są w prezentowanym okresie coraz większe. Na
początku, tj. w roku 2000 wyniosły niespełna 41 mld
USD, a następnie konsekwentnie zwiększały się, by
w roku 2004 ukształtować się na poziomie ponad 60
mld USD. Biorąc jednak pod uwagę dynamikę przy-
rostów rocznych, okazuje się, że nie jest ona w pre-
zentowanym okresie równomierna. Kształtuje się na
poziomie prawie 15% pomiędzy rokiem 2000 a 2001,
następnie niespełna 13%, a w roku 2003 spada do
1,44%. W 2004 roku dynamika rocznych napływów BIZ
ponownie przyspieszyła i wyniosła 13,32%.

Takie rozmiary napływu inwestycji bezpośrednich
dają Chinom obecnie trzecie miejsce na liście najwięk-
szych odbiorców inwestycji na świecie 3). Większe na-
pływy notowały w 2004 roku tylko Stany Zjednoczone
oraz Wielka Brytania.

Imponująco przedstawia się także udział procento-
wy Chin w światowym napływie inwestycji zagranicz-
nych. Szczególnie interesująco wygląda jego dynami-
ka, zwłaszcza w pierwszej połowie badanego okresu.

Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w Chinach
Skala, struktura i warunki
podejmowania inwestycji

Piotr Siemiątkowski

,

Rys. 1. Roczne napływy BIZ do Chińskiej Repu-
bliki Ludowej w latach 2000–2004 (w mln USD)
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Investment
Report 2005, Transnational Corporations and the Interna-
tionalization R&D, New York and Geneva 2005, s. 303, 306.
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Udział Chin w napływach bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych w skali światowej jest obecnie naj-
wyższy w historii i wynosi ponad 9,3%. Udział ten
zwiększył się znacząco od 2000 roku, kiedy to wyniósł
około 3,2%. Warto w tym miejscu nadmienić, że dzie-
sięciu największych odbiorców BIZ na świecie w 2004
roku przyjmuje łącznie ponad 71% ogółu inwestycji.
Znajdujące się na czele stawki potęgi gospodarcze, tzn.
USA i Wielka Brytania charakteryzują się udziałem
odpowiednio 14,79% oraz 12,1%4).

Jak już wcześniej wspomniano, dynamika udziału
BIZ w Chinach w ich światowych napływach była naj-
wyższa na początku badanego okresu. Pomiędzy ro-
kiem 2000 a 2001 omawiany udział zwiększył się o po-
nad 77%. Kolejne lata przyniosły zwiększenie się
udziału inwestycji realizowanych w Chinach w inwe-
stycjach światowych, jednak jego dynamika była mniej-
sza. W 2002 roku wyniosła około 29,5%, następnie
zmniejszyła się do prawie 15% i wreszcie w 2004 roku
wyniosła nieco ponad 9,5%.

Chińczycy starają się tak ukierunkować napływ
inwestycji zagranicznych, aby przyczyniały się one
w znaczący sposób do rozwoju gospodarki. Dlatego też
szczególną uwagę przykłada się do przyciągania kapi-
tału, wraz z którym napływają najnowocześniejsze

technologie (przynajmniej takie są oficjalne deklara-
cje władz).

Wbrew powyższym założeniom struktura napły-
wu BIZ do chińskiej gospodarki w 2004 roku nie sta-
nowi potwierdzenia realizacji celów, które stawia so-
bie rząd odnośnie do napływu inwestycji z zagranicy.
Większość kapitału napływa do gałęzi gospodarki, któ-
re nie są z reguły wiązane z transferem nowoczesnych
technologii. Do poszczególnych sekcji działu przetwór-
stwo przemysłowe napływa łącznie ponad 67% BIZ.
Działy High Technology, takie jak telekomunikacja
czy technika komputerowa przyjmują zaledwie po
około 2% inwestycji.

Sytuacja nieco zmieniła się prawdopodobnie w 2005
roku, co prawda jeszcze oficjalne dane nie są dostęp-
ne, jednak na podstawie wstępnych szacunków Mini-
sterstwa Handlu można stwierdzić, że napływ inwe-
stycji do działów „nowoczesnych” zwiększył się do
około 11%5). Jest to zapewne między innymi wynik
polityki tzw. selektywnego przyciągania inwestycji,
jaką od pewnego czasu starają się stosować chińskie
władze.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływają do
chińskiej gospodarki z całego świata – z Europy, Azji,
Ameryki, a nawet z Afryki. Największe kwoty inwe-
stycji pochodzą głównie od najbliższych, rozwiniętych
gospodarczo sąsiadów ChRL. Na szczycie listy najwięk-
szych inwestorów zagranicznych w Chinach znajduje
się Hongkong, z którego pochodzi ponad 31% ogółu
napływających tu kapitałów (zob. rys. 4). Jak wska-
zują wstępne dane chińskiego Ministerstwa Handlu
podobna sytuacja wystąpiła w 2005 roku, w którym
udział Hongkongu w ogólnej kwocie inwestycji zwięk-
szył się do ponad 41%6).

Na drugim miejscu listy największych inwestorów
bezpośrednich w Chinach znalazły się w 2004 roku
Wyspy Dziewicze – z 11-proc. udziałem. Dalsze miej-
sca zajęły korporacje koreańskie i japońskie. Dopiero
na czwartej pozycji widnieją Stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej z 6,5-proc. udziałem. Na liście najwięk-
szych inwestorów w ChRL znajdują się także tak
(z naszego punktu widzenia) egzotyczne kraje, jak
Wyspy Kajmana czy Samoa (zob. rys. 4).

Warunki podejmowania inwestycji
zagranicznych w ChRL

edług chińskiego rządu jest kilka kluczowych
kwestii, które sprawiają, że kraj ten jest tak
popularny, jako miejsce lokowania inwesty-

cji przez korporacje z całego świata7). Przede wszyst-
kim jest to doskonale rozwijająca się gospodarka, któ-
rej wzrost od wielu dziesięcioleci utrzymuje się na
poziomie około 10% rocznie, nawet w latach, w któ-
rych gospodarka światowa znacznie zwalnia. Powyż-
szy fakt, wraz z rządowymi reformami, mającymi na
celu stopniowe otwieranie się chińskiej gospodarki,
tworzą fundamenty przyjaznego środowiska inwesty-
cyjnego.

Drugim z filarów chińskiego sukcesu, według
władz, jest tendencja do ciągłego ulepszania tzw. twar-
dego środowiska (otoczenia) inwestycji zagranicznych.
Oprócz wszystkich naturalnych właściwości, takich jak
ogromne obszary inwestycyjne, sprzyjający klimat,

Rys. 2. Udział Chin w światowym wolumenie
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych w latach 2000–2004 (w %)
Źródło: jak na rys. 1.

Rys. 3. Struktura działowo-gałęziowa napływu
BIZ do Chin w 2004 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Minister-
stwa Handlu ChRL, http://www.fdi.gov.cn/main/indexen.htm
(7.06.2006).
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bogate złoża naturalne, państwo stara się rozwijać
właściwości gospodarki takie, jak infrastruktura przy-
jazna inwestowaniu. Rozwija się więc sieć transpor-
tową, telekomunikację, elektryfikację czy sieć wodo-
ciągową.

Trzeci z obszarów sukcesu Chin w zakresie przy-
ciągania BIZ to tzw. otoczenie miękkie inwestycji.
Tutaj wskazuje się na przykład stabilną sytuację poli-
tyczną, ciągle doskonalone mechanizmy gospodarki
rynkowej, coraz lepiej wykształcone społeczeństwo
znające języki obce, czy tanią siłę roboczą, pozwala-
jącą z powodzeniem inwestować w pracochłonne ro-
dzaje działalności.

Poza tym wymienia się także nieustanne dosko-
nalenie polityki w stosunku do inwestorów zagranicz-
nych tak, aby jak najlepiej dostosować ją do ciągle
zmieniających się warunków globalnego rynku. Rząd
stara się stworzyć system gwarancji państwowych dla
inwestorów zagranicznych oraz sformułować pakiet
zachęt, które niejako automatycznie przysługiwałyby
inwestorowi zagranicznemu.

Mimo powyższych deklaracji inwestor zagranicz-
ny może spotkać się jednak z kłopotami typu biuro-
kratycznego już na samym początku swojej obecności
w Kraju Środka. Począwszy od kwestii rejestracji
przedsiębiorstwa.

Istnieje kilka rozwiązań odnośnie do formy pro-
wadzenia działalności gospodarczej w Chinach przez
zagranicznych inwestorów 8). Jedną z nich jest usta-
nowienie, zwykle wspólnie z podmiotem chińskim
(tzw. sponsorem), przedstawicielstwa. Sponsorem jest
zazwyczaj przedsiębiorstwo, które prowadzi interesy
z inwestorem. Na uruchomienie przedstawicielstwa
należy uzyskać zgodę władz. W tym celu konieczne
jest złożenie aplikacji, wraz z niezbędnymi dokumen-
tami, do Ministerstwa Handlu lub właściwej ze wzglę-

du na lokalizację przedstawicielstwa
tzw. Komisji ds. Handlu. Zgoda jest
wydawana w ciągu 30 dni od złoże-
nia podania. Następnym krokiem
jest właściwa rejestracja przedsta-
wicielstwa, co również wymaga zło-
żenia określonych dokumentów.

Obszar działalności przedstawi-
cielstwa jest znacznie zawężony.
Ogranicza się do nawiązywania kon-
taktów handlowych, sporządzania
analiz rynku czy udzielania porad.
Ta forma działalności wyklucza na-
tomiast takie kwestie, jak na przy-
kład wystawianie faktur, zawieranie
kontraktów czy bezpośrednie anga-
żowanie się w wymianę handlową.

Jedną z bardziej popularnych
form funkcjonowania kapitału zagra-
nicznego na terytorium ChRL są za-
wiązywane z chińskim partnerem
spółki joint venture. Możliwe jest
utworzenie dwóch rodzajów tego
typu podmiotów: Equity Joint Ven-
ture oraz Contractual Joint Venture.

Pierwszy z nich charakteryzuje
się tym, że inwestor zagraniczny
musi posiadać co najmniej 25%

udziałów we wspólnym z chińskim partnerem przed-
sięwzięciu. Powstaje odrębny podmiot gospodarczy po-
siadający osobowość prawną oraz własne aktywa i pa-
sywa. Drugi rodzaj joint venture powstaje jako wynik
tzw. kontraktu. Niezależnie od rodzaju przedsięwzię-
cia procedura rejestracji spółki jest długa i kosztow-
na. Wiąże się przede wszystkim ze znalezieniem od-
powiedniego partnera chińskiego, najlepiej takiego,
który posiada już doświadczenie w prowadzeniu joint
venture. Po przedłożeniu wstępnych dokumentów
należy przedłożyć obszerne studium wykonalności.
Kolejne etapy procedury rejestracyjnej są wysoce zbiu-
rokratyzowane i zależą od kilku czynników, między
innymi od wysokości angażowanego kapitału.

Trzecią z podstawowych możliwości funkcjonowa-
nia inwestora zagranicznego w ChRL jest założenie
nowego podmiotu ze 100-proc. udziałem kapitału za-
granicznego. Jest to jednocześnie forma najbardziej
skomplikowana pod względem rejestracji. Ta forma
działalności jest w ogóle możliwa wyłącznie, gdy in-
westor spełnia przynajmniej jeden z dwóch zasadni-
czych warunków. Pierwszy polega na tym, że inwe-
stycja musi być „nowoczesna technologicznie”. Drugi
warunek dotyczy produkcji na eksport. Powinna ona
stanowić ponad 50% rocznej produkcji. Ogólnie przyj-
muje się, że inwestycja powinna przynosić gospodar-
ce konkretne korzyści. Jest to podstawowy wyznacz-
nik stosunku władz wobec konkretnego inwestora.

Przedsiębiorstwo ze 100-proc. kapitałem zagra-
nicznym może liczyć na udogodnienia podatkowe zwią-
zane z prowadzeniem działalności na terytorium
CHRL. Wśród nich warto wymienić karencję od po-
datku dochodowego (2 lata poczynając od roku, w któ-
rym firma wypracuje zyski). Oprócz tego w ciągu ko-
lejnych 3 lat zyski opodatkowane są według skali z 50%
zniżką. ,

Rys. 4. Struktura geograficzna napływu BIZ do ChRL w 2004
roku
Źródło: jak dla rys. 3.
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Jeszcze większe przywileje uzyskują firmy w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych. Obowiązują tu licz-
ne ułatwienia podatkowe w podatku dochodowym.
Inwestorzy mogą także uzyskać zwolnienia z cła oraz
podatku VAT.

Podsumowanie

ak wynika z przeprowadzonej analizy rola
ChRL jako importera BIZ jest co najmniej
znacząca. Podobnie jak w innych obszarach

gospodarki tak i tutaj Państwo Środka odnosi znacz-
ne sukcesy. Gospodarka, a także jej podmioty rozwi-
jają się na tyle intensywnie, że zaczynają wychodzić
poza terytorium własnego kraju. Są więc już nie tylko
wielkimi importerami, ale także coraz poważniejszy-
mi eksporterami BIZ.

Konkurencja z Chińczykami w obszarze przycią-
gania inwestycji jest trudna. Żadne inne państwo na
świecie nie ma bowiem tak niskich kosztów pracy,
które pozwalają tanio produkować. Jest to także naj-
większy pod względem ilościowym rynek na świecie
(wydaje się, że to właśnie te dwie kwestie są kluczowe
w procesie wyboru miejsca inwestycji przez zagranicz-
ne przedsiębiorstwa). Żadna inna gospodarka nie jest
obecnie w stanie zaoferować lepszych warunków
w tych obszarach. Krajom konkurującym o przycią-
ganie kapitału zagranicznego pozostaje więc wykorzy-
stywanie przewag innego typu, jak stabilna gospodar-
ka z rozwiniętymi mechanizmami rynkowymi, poło-
żenie geograficzne, infrastruktura przyjazna inwesto-
waniu itp.

Postawa ChRL wobec inwestorów zagranicznych
powinna być także wyzwaniem dla Polski, która rów-
nież zabiega o pozyskanie jak największej ilości BIZ.
Skuteczność w tym zakresie zależy bowiem od atrak-
cyjności danej oferty9). Na to zaś składa się wiele czyn-
ników. Odnoszą się one zarówno do swobody działal-

ności gospodarczej, jak również do postawy wobec in-
westorów zagranicznych.

Piotr Siemiątkowski
Katedra Ekonomii

Wyższa Szkoła Bankowa
w Toruniu
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Summary
In the article the author would like to be concerned with the
phenomenon of inflows of foreign direct investments (FDI)
to Chinese People’s Republic.  During the last years, a great
amount of foreign capital was placed in this country. In par-
ticular, the author would like:
� to identify the scale of FDI inflow to China,
� to characterise the branch and geographical structure of
the foreign capital inflow, and
� to indicate the main reasons of placing the foreign invest-
ments in this country.

(...) Jest to pierwsza w literaturze polskiej tak ob-
szerna, kompleksowa, gruntowna i wnikliwa prezen-
tacja metodologii i metod oceny pracy – metod warto-
ściowania kompetencji pracowników – w ich wzajem-
nym związku oraz konsekwencjach teoretycznych
i praktycznych. Szczegółowo przedstawiono wszyst-
kie godne uwagi i zastosowań metody, ich walory,
wady i ograniczenia, jak też teoretyczne i empiryczne
rezultaty. (...) Zaprezentowano w szerokim zakresie
pole potencjalnych zastosowań zintegrowanego mo-
delu wartościowania stanowisk pracy i kompetencji,
co jest istotne nie tylko z teoretycznego, ale i prak-

tycznego punktu widzenia. Wykorzystano krytyczną
ocenę dotychczasowego dorobku teorii i praktyki oce-
niania, wskazując na jego aktualna i przyszłą przy-
datność praktyczną. Autorzy przedsięwzięli udaną
próbę połączenia w zintegrowaną całość dotychczaso-
wej metodologii i metod wartościowania kompetencji
pracowników. Jest to w teorii i praktyce ZZL niewąt-
pliwie novum, wymagające odnotowania. W ten spo-
sób stworzyli zintegrowany model oceny pracy (...).
Jest to bodajże największe, teoretyczne i praktyczne
osiągnięcie recenzowanego opracowania (...).

Prof. dr hab. Kazimierz Makowski, SGH

Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz

Jak oceniać pracę?
Wartość stanowisk i kompetencji

Difin, Warszawa 2006
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Wstęp

rzez wiele lat działalność ubezpieczeniowa
była prowadzona przez jednorodne organiza-
cyjnie zakłady ubezpieczeniowe występujące

najczęściej w formach organizacyjno-prawnych jako
spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych. Jednak w okresie ostatnich kilkunastu lat na-
stąpił wyraźny wzrost skali i zasięgu terytorialnego
działalności ubezpieczeniowej, głównie w wyniku na-
silenia się procesów globalizacji, będących skutkiem
m.in. stopniowej likwidacji barier prawnych i celnych
stosowanych przez wiele gospodarek narodowych.
Powstanie Unii Europejskiej, a następnie jej posze-
rzenie się w 2004 r. o kraje m.in. Europy Środkowo-
Wschodniej znacznie przyspieszyły ten proces w Eu-
ropie. Dotychczasowe struktury działalności ubezpie-
czeniowej prowadzone przez zakłady ubezpieczenio-
we stały się barierą ich rozwoju i dlatego rozpoczęto
poszukiwania bardziej złożonych struktur funkcjono-
wania. Takim rozwiązaniem okazały się przede wszyst-
kim struktury kapitałowe, gdzie uczestnikami są sa-
modzielne prawnie podmioty gospodarcze (w tym przy-
padku zakłady ubezpieczeniowe), połączone relacja-
mi podporządkowania kapitałowego i właścicielskie-
go. M. Trocki określił tego rodzaju struktury jako gru-
py kapitałowe, holdingi lub koncerny1). Nadrzędnym
celem każdej grupy kapitałowej, szerzej – instytucji
finansowej, jest maksymalizacja jej wartości rynko-
wej (lub inaczej – maksymalizacja wartości kapitałów
właścicieli firmy). Pojedynczy podmiot działający na-
wet na wielu rynkach finansowych może okazać się
zbyt słaby, aby sprostać konkurencji wielkich grup fi-
nansowych, a więc i możliwości maksymalizowania
wartości rynkowej firmy, dlatego istnieje konieczność
tworzenia związków kapitałowych bądź innych form
współpracy w sektorze ubezpieczeniowym. Takie gru-
py kapitałowe zaczęły tworzyć m.in. banki i towarzy-
stwa ubezpieczeniowe.

Związki bankowo-ubezpieczeniowe

onkurencja jest naturalnym zjawiskiem w go-
spodarce rynkowej i powoduje, że zarówno
banki, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe

zwracają baczną uwagę na jakość swoich usług i pro-
duktów. Nowe wyzwania, jakie niesie za sobą globali-
zacja, sprawiają, że m.in. tradycyjna bankowość pole-
gająca na udzielaniu kredytów i przyjmowaniu depo-
zytów przeżywa regres. Banki zostały więc zmuszone
do poszukiwania nowych dróg rozwoju swojej działal-

ności, między innymi poprzez dołączenie do podsta-
wowych produktów bankowych nowych rodzajów
usług, np. dystrybucję jednostek uczestnictwa towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych, bądź produktów
ubezpieczeniowych. Przykładem takiej oferty działal-
ności ubezpieczeniowej banku jest proces zwany ban-
cassurance, czyli wykorzystanie placówek banku
i usług bankowych do sprzedaży ubezpieczeń, głów-
nie życiowo-emerytalnych. Coraz częściej jednak glo-
balne powiązania sektora finansowego pozwalają na
rozbudowę oferty o nowe produkty, także z zakresu
ubezpieczeń majątkowych, np. ubezpieczenie kredy-
tu hipotecznego, ubezpieczenie samochodu związane
z zaciągnięciem kredytu na jego zakup, czy ubezpie-
czenie karty kredytowej od następstw kradzieży2).
Taka działalność nie tylko prowadzi do zwiększenia
przychodów instytucji bankowych, ale także powięk-
sza dochody firm ubezpieczeniowych, z którymi dany
bank współpracuje. Zgodnie z ustawą3), towarzystwo
ubezpieczeniowe nie może bowiem prowadzić działal-
ności bankowej, natomiast bank nie może dodatkowo
samodzielnie prowadzić działalności ubezpieczeniowej.
Tak więc łączenie działalności różnych instytucji sek-
tora finansowego pozwala koncentrować potencjał
i wiedzę niezbędną do utrzymania i rozwoju działal-
ności w warunkach intensywnej konkurencji. W Eu-
ropie Zachodniej to łączenie działalności odbywało się
początkowo głównie poprzez zakładanie własnego to-
warzystwa ubezpieczeniowego przez bank4), np. TSB
Bank (Wielka Brytania) utworzył TSB Life (1967),
Credit Lyonnais (Francja) utworzył Union des Assu-
rance Federales Vie (1995), Deutsche Bank (Niemcy)
utworzył DB Leben (1989), ABN AMRO (Holandia)
utworzył ABN AMRO Lebensverzekering (1993). Na-
stępowały także fuzje bankowo-ubezpieczeniowe lub
nabycie udziałów towarzystwa ubezpieczeniowego
przez bank, np. Lloyds Bank i Abbey Life (Wielka
Brytania, 1988), Rabobank i Interpolis (Holandia,
1994), Monte dei Paschi di Sienna i Montepaschi Vita
(Włochy, 1991). Wiele towarzystw ubezpieczeniowych
zawarło porozumienia dystrybucyjne z bankami, np.
Dresdner Bank z Allianz (Niemcy, 1989), Banca di
Romana z INA (Włochy, 1992), Banc of Scotland
z Standard Life (Wielka Brytania, 1989). Narastającą
tendencję do fuzji i przejęć w sektorze finansowym
można interpretować jako poszukiwanie optymalnej
skali instytucji finansowych lub przejaw konwergen-
cji rynków i instytucji finansowych w skali narodowej
i ponadnarodowej5). Jednak sytuacja finansowa sek-
tora ubezpieczeniowego uległa znacznemu pogorsze-
niu w latach 2000–2001 i wówczas proces fuzji został

Europejski i światowy rynek
ubezpieczeniowy – czas
na koncentrację i konsolidację

Andrzej Grzebieniak

,
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wyhamowany. Wiele banków i firm ubezpieczeniowych
zostało zmuszonych do znacznego obniżenia swojego
zadłużenia i redukcji kosztów. Kolejne lata przynio-
sły zmianę na lepsze i obecnie następuje ponowny
powrót w kierunku konsolidacji, szczególnie że posze-
rzenie Unii Europejskiej w 2004 r. stworzyło szansę
na ekspansję na nowe regiony oferujące większy po-
tencjał generowania przychodów i wyższe marże. Pro-
ces fuzji i przejęć przybrał na sile, a jego charaktery-
stykę w latach 1990–2003 przedstawia tabela 1.

W okresie 1990–2003 dokonała się fuzja 24 insty-
tucji ubezpieczeniowych i bankowych o wartości tran-
sakcji powyżej 1 mld USD każda. Maksymalna war-
tość transakcji wyniosła 22,3 mld USD i dotyczyła
przejęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz
banku Dresdner Bank (Niemcy, 2001), około 1,1 mld
USD zapłaciło Towarzystwo Ubezpieczeniowe Assi-
curazioni Generali za bank Banca della Svizzera Ita-
liana (Włochy, 1998), a bank Unidanmark zapłacił 1,2
mld USD za Towarzystwo Ubezpieczeniowe Tryg-Bal-
tica Forsikring (Dania, 1999)6). Mniej więcej w poło-
wie przypadków przejmującym była instytucja ubez-
pieczeniowa, a w połowie instytucja bankowa.

Grupa bankowo-ubezpieczeniowa przynosi korzyści
zarówno bankowi, jak i ubezpieczycielowi. Działalność
banków jest ściśle związana z ryzykiem, zwłaszcza kre-
dytowym. Współpraca z towarzystwem ubezpieczenio-
wym pozwala więc to ryzyko przynajmniej częściowo
zminimalizować. Dzieje się tak dzięki instytucji ubez-
pieczenia kredytu, co oznacza, że w przypadku braku
spłat rat kapitałowych czy odsetkowych przez kredyto-
biorcę, zaległości te ureguluje na wezwanie banku ubez-
pieczyciel. Dla banku jest to niezwykle wygodna sytu-
acja, także w przypadku windykacji zadłużenia, gdy doj-
dzie do realizacji wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto
ryzyko kredytowe może być również ograniczone dzięki
przepływom informacji o klientach. Zazwyczaj towarzy-
stwa ubezpieczeniowe znacznie lepiej orientują się
w szczegółach dotyczących życia prywatnego czy stanu
zdrowia klienta. Niezwykle ważną cechą wejścia ban-
ków w strefę ubezpieczeń jest możliwość korzystania
z dużej ilości wolnego kapitału ubezpieczeniowego, w tym
długoterminowego, ponieważ coraz częściej banki prze-
grywają z towarzystwami ubezpieczeniowymi w walce
o oszczędności klientów z uwagi na fakt, że niektóre no-
woczesne produkty ubezpieczeniowe mają charakter
ubezpieczeniowo-oszczędnościowy, co oznacza, że w przy-
padku np. niezrealizowania się wypadku ubezpieczenio-
wego, zostaje wypłacona kwota odpowiadająca zebrane-
mu kapitałowi w formie składki, często powiększona
o skapitalizowaną część tego kapitału. Z kolei dla towa-
rzystwa ubezpieczeniowego nie bez znaczenia jest także

fakt, że bank posiada cenne doświadczenia w inwesto-
waniu powierzonych mu środków pieniężnych. Ma też
zwykle dość rozbudowaną sieć placówek w porównaniu
z towarzystwem ubezpieczeniowym i przez to posiada
większą możliwość dotarcia do klientów z ofertą nowych
produktów i usług. Ważne jest również to, że bank ma
rozbudowaną bazę danych na temat kredytobiorców
wraz z informacjami o stanie ich kondycji finansowej, co
dla towarzystwa ubezpieczeniowego może oznaczać oka-
zję do zaprezentowania i sprzedaży np. polisy ubezpie-
czeniowej dla kredytobiorcy. Towarzystwa ubezpiecze-
niowe mogą więc dzięki takiej współpracy zwiększyć ob-
roty, obniżyć koszty dystrybucji i sprzedaży swoich pro-
duktów oraz zyskać dostęp do bankowych baz danych
o klientach. Można również zaobserwować, że wprowa-
dzenie oferty produktów ubezpieczeniowych do banków
zwiększa poziom świadomości klientów w zakresie nie
tylko usług finansowych, ale również w zakresie możli-
wości i konieczności zabezpieczania bytu swojego i ro-
dziny na wypadek braku np. możliwości spłaty kredytu
w wyniku utraty pracy, wypadku, inwalidztwa itd. Pod-
sumowując związki bankowo-ubezpieczeniowe należy
stwierdzić, że wzrastające tendencje globalizacyjne po-
wodują, że współpraca w sektorze finansowym staje się
kluczowym podejściem do efektywnego konkurowania.
Współpraca banków i ubezpieczycieli dzięki procesowi
bancassurance przyczynia się do zwiększenia ich zysków,
co jest warunkiem istnienia i konkurowania w gospo-
darce rynkowej. Każda ze stron korzysta też na zwięk-
szonej liczbie operacji prowizyjnych7).

Strategie wzrostu

owarzystwo ubezpieczeniowe decydując się
na koncentrację i konsolidację musi wcześniej
odpowiedzieć sobie na kilka następujących

pytań:
� co jest głównym motywem działania firmy w najbliż-
szych latach (może on wynikać z wizji firmy, czyli dale-
kosiężnego celu do osiągnięcia w określonym czasie);
� czy wzrost organiczny daje szansę na dynamiczny
wzrost firmy (przynajmniej taki, jaki jest wzrost ryn-
ku);
� które kraje i regiony mają najwyższy potencjał
wzrostu;
� czy następuje konsolidacja sektora ubezpieczenio-
wego lub bankowo-ubezpieczeniowego lub istnieją na
nią szanse?

Raport KPMG Corporate Finance 8) jednoznacznie
wskazuje, że najważniejszym motywem działania firm
w ostatnich latach był wzrost udziału w rynku (53%
odpowiedzi) oraz penetracja nowych rynków geograficz-

Bank 446,6 40,7 75,1 4,3 60,0 5,1 581,4 50,1

Zakład Ubezpieczeń 52,3 115,3 20,2 36,9 3,9 73,3 76,5 225,6

Tab. 1. Charakterystyka wartościowa przejęć i fuzji instytucji finansowych w Unii Europejskiej
w latach 1990–2003 (w mld EURO)

Źródło: F. DIERICK, The Supervision of Mixed Financial Services Groups in Europe, ECB, Occasional Paper Series 2004,
nr 20 na podstawie Thomson Financial.
ZU* – Zakład Ubezpieczeń

Zasięg Wewnątrz UE Kraj UE
i kraj trzeci

Kraje trzecie Ogółem

Przejmujący
Przejmowany

Bank ZU* Bank Bank BankZU* ZU* ZU*
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nych (43% odpowiedzi). Natomiast w odniesieniu do pla-
nów na przyszłość, 50% respondentów jako główne prze-
słanki działań wymieniło dążenie do uzyskania udziału
w rynku, 39% – dążenie do zwiększenia efektu skali,
a 34% – uzyskanie dostępu do nowych rynków. Prze-
prowadzone badania pokazują także bardziej agresywną
politykę i plany na przyszłość wielkich towarzystw ubez-
pieczeniowych, ponieważ zwiększaniu udziałów w ryn-
ku i penetrowaniu nowych obszarów geograficznych
przypisuje największe znaczenie odpowiednio 59% i 51%
respondentów, natomiast dla mniejszych ubezpieczycieli
wartości te wynoszą odpowiednio 45% i 37%.

Dynamiczny wzrost organiczny pociąga za sobą
zwykle agresywną politykę cenową, co często czyni
przedsięwzięcie w początkowym okresie mało rentow-
ne lub nawet deficytowe. Towarzystwa ubezpieczenio-
we stosują tę strategię najczęściej w sytuacji, gdy brak
jest atrakcyjnych celów przejęć lub oczekiwania ceno-
we sprzedającego są nadmierne. Cytowany już wcze-
śniej raport pokazuje, że 71% spośród 200 badanych
towarzystw ubezpieczeniowych oczekuje, że konsoli-
dacja na globalnym rynku ubezpieczeniowym nabie-
rze jeszcze większego tempa w ciągu najbliższych
trzech lat, a jedynie 5% spodziewa się dalszego roz-
drobnienia rynku. Ponadto 85% badanych spodziewa
się dobrych lub bardzo dobrych perspektyw rozwoju
na międzynarodowym rynku ubezpieczeń w ciągu naj-
bliższych trzech lat. Raport podkreśla też, że procesy
konsolidacyjne są w różnym stopniu zaawansowane
w różnych regionach świata. W Stanach Zjednoczo-
nych oraz na rynkach europejskich istnieje jeszcze
potencjał na osiągnięcie wzrostu w drodze transakcji
fuzji i przejęć, podczas gdy w Australii i Japonii pro-
cesy konsolidacji są już bardzo zaawansowane. Cha-
rakterystyczne jest również to, że 79% respondentów
z krajów Azji i Pacyfiku stwierdziło, że przywiązuje
większą wagę do wzrostu organicznego aniżeli do wzro-
stu na drodze przejęć. Wśród respondentów z Amery-
ki i Europy podobną opinię wyraziła mniej więcej po-
łowa badanych (odpowiednio 53% i 47%). Wyniki te
wskazują, że tam, gdzie jest duży potencjał wzrostu
rynku, przeważa jednak strategia wzrostu organicz-
nego w przypadku firm krajowych oraz strategia prze-
jęć i fuzji w przypadku firm zagranicznych. Natomiast
tam, gdzie wzrost rynku jest niewielki bądź po prostu
minimalny, przeważa strategia przejęć i fuzji. Wzrost
organiczny jest też przejawem myślenia strategiczne-
go firmy odpowiadającego założeniu o wyborze stra-
tegii mniejszego ryzyka. Ten typ strategii może jed-
nak okazać się czasochłonny i w konsekwencji ryzy-
kowny z punktu widzenia potrzeby i konieczności uzy-
skania wiodącej pozycji na danym rynku. Przykład,
firma Friends Provident z Wielkiej Brytanii łączy te
dwie strategie w swoim działaniu, ponieważ na rynku
krajowym ugruntowuje pozycję poprzez wzrost orga-
niczny, natomiast koncentruje się na wybranych ni-
szach na rynkach międzynarodowych w wyniku za-
kupu lokalnych firm ubezpieczeniowych.

Największych perspektyw rozwoju rynku we wła-
snych krajach spodziewają się respondenci z Azji i Pa-
cyfiku. Aż 58% badanych odnotowało, że obszar ten jest
najbardziej godnym uwagi regionem w zakresie poten-
cjału wzrostu, a w szczególności wskazywano na Chiny
i Indie ze względu na ich wielkość. Bariery prawne jed-
nak uniemożliwiają inną formę działalności, jak joint
venture lub zawarcie aliansu z firmą lokalną. Pozytywną

stroną takiego rozwiązania jest znajomość cech specy-
ficznych i kulturowych rynku lokalnego przez partne-
ra lokalnego. Zazwyczaj firma zagraniczna nie może
posiadać więcej niż 50% udziałów, jednak możliwości
oddziaływania na bieżącą działalność firmy są zwykle
duże. Innym rozwiązaniem, czasami stosowanym
w Chinach, jest zgoda dla firm zarejestrowanych
w Hongkongu na prowadzenie działalności w Chinach
kontynentalnych na mocy specjalnych porozumień.

Szanse na szybszą konsolidację sektora ubezpie-
czeniowego lub bankowo-ubezpieczeniowego wzrastają
z każdym rokiem. Po pierwsze, proces globalizacji co-
raz skuteczniej eliminuje kolejne gospodarcze ograni-
czenia prawne i organizacyjne. Po drugie, znacznie
szybciej niż dotychczas nasilająca się konkurencja
zmusza towarzystwa ubezpieczeniowe do poszukiwa-
nia bardziej atrakcyjnych form działania zapewniają-
cych większe zyski i rentowność, czyli budowania lub
powiększania grup kapitałowych. Po trzecie, coraz
szerzej otwierające się narodowe rynki gospodarcze,
w tym również Azji, a szczególnie Chin i Indii, stwa-
rzają szansę na wzrost liczby transakcji przejęć w tym
regionie w przyszłych latach ze względu na jego ogrom-
ny potencjał rozwojowy, wynikający z niskiej penetracji
rynku w produkty ubezpieczeniowe oraz z ogromnej
liczby potencjalnych klientów. W porównaniu do
mniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, duże fir-
my ubezpieczeniowe wykazują większe zainteresowa-
nie przejęciami, pod warunkiem jednak uzyskania
odpowiedniej ceny transakcji. Jest to wynik doświad-
czenia z lat 2000–2002, gdy na światowym rynku ubez-
pieczeń nastąpił odczuwalny regres i wiele fuzji i prze-
jęć nie przyniosło spodziewanych korzyści akcjonariu-
szom firm biorącym w tym udział. Różne są też prze-
słanki procesu konsolidacji sektora ubezpieczeniowe-
go. Początkowo najczęściej przyjmowaną strategią była
koncentracja na zwiększaniu przychodów poprzez
dążenie do powiększania udziału w rynku lub zdoby-
cia nowych rynków, aż po umocnienie sytuacji finan-
sowej i poprawienie efektywności kosztowej (raport
KPMG). Często okazywało się, że główną przesłanką
transakcji przejęć okazuje się również oportunizm ryn-
kowy, rozumiany jako wykorzystanie jedynie nadarza-
jących się okazji, przy braku własnej aktywności w kre-
owaniu takich możliwości.

Europejski rynek ubezpieczeniowy tworzy grupy
kapitałowe głównie poprzez wykup i przejęcia (85%);
zakładanie nowych spółek podporządkowanych jest
stosowane jako droga tworzenia ubezpieczeniowych
grup kapitałowych w 11%, a tworzenie joint ventures
w 4%. Większość europejskich ubezpieczeniowych
grup kapitałowych to grupy międzynarodowe i wielo-
narodowe. Prowadzą one zwykle działalność na ryn-
ku krajowym i na rynkach europejskich, a także wiele
z nich działa na rynkach Ameryki Północnej – w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie oraz na Dalekim
Wschodzie. Tabela 2 przedstawia największe ubezpie-
czeniowe grupy kapitałowe w Europie.

Jednego z ostatnich wielkich przejęć dokonała na
rynku europejskim francuska firma AXA z centralą
w Paryżu, która zgodziła się kupić należącą do szwaj-
carskiego banku Credit Suisse Group firmę Winter-
thur za 7,9 mld EURO, czyli prawie 10 mld USD („Ga-
zeta Ubezpieczeniowa”, nr 26 (377) z 27 czerwca 2006).
Jest to największa akwizycja w branży od roku 2000.
Francuzi zapłacą gotówką za wszystkie oddziały Win- ,
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terthur w Europie i rozwiną ich aktywność zwłaszcza
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Azji. Credit
Suisse spodziewa się zarobić na tej transakcji ok. 2
mld franków, czyli 1,6 mld USD. Zakup Winterthur
pozwoli firmie AXA przejąć pozycję nr 2 na rynku
ubezpieczeń w Szwajcarii co do liczby sprzedanych
polis oraz dołączyć 13 mln klientów w 17 krajach.
Znamienny dla tej fuzji jest fakt, że szwajcarski bank
jest już drugim z wielkich graczy po amerykańskiej
Citigroup, który rezygnuje z łączenia ubezpieczeń
z bankowością. Powodem jest niższa stopa zwrotu na
kapitale w Winterthur (w I kwartale br. wyniosła tyl-
ko 15%), gdy w działalności bankowej – 27,4%. Zakup
Winterthur dla AXA jest korzystny, gdyż firma stanie
się drugim graczem na wielkim rynku w Hiszpanii
pod względem ubezpieczeń nieruchomości i wypad-
kowych, wzmocni aktywność w Wielkiej Brytanii. Win-
terthur w roku 2005 37% swych przychodów uzyskał
w Szwajcarii, gdzie ma 24% rynku ubezpieczeń na
życie i emerytalnych oraz 17% ubezpieczeń nierucho-
mości i wypadkowych. Niemcy dostarczyły kolejne 20%
przychodów, zaś 12% pochodzi spoza Europy, w tym
i z Chin, gdzie firma posiada 15% akcji ubezpieczycie-
la Taikang Life Insurance. Winterthur zarządza tak-
że kapitałem inwestycyjnym wartości 100 mld EURO.

Zakończenie

rganizowanie działalności ubezpieczeniowej
w formie struktur kapitałowych jest odpowie-
dzią na pilną potrzebę znalezienia formy od-

powiedniej do zmieniających się warunków funkcjo-
nowania rynków ubezpieczeniowych. Dynamiczny roz-
wój ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na
usługi ubezpieczeniowe spowodował konieczność za-
równo ekspansji terytorialnej, jak i też produktowej
działalności towarzystw ubezpieczeniowych. Nacisk na
efektywność uległ wzmocnieniu ze względu na wzrost
konkurencji, będącej skutkiem m.in. globalizacji, ale
także coraz większych ułatwień dostępu do zamknię-
tych wcześniej rynków krajowych. Nasilenie się kon-
kurencji na rynkach wewnętrznych i spadek zysków
oraz rentowności zmusza krajowe towarzystwa ubez-
pieczeniowe do poszukiwania rynków zewnętrznych
stwarzających szansę na większą efektywność dzia-
łalności. Wybór formy struktury kapitałowej towarzy-
stwa ubezpieczeniowego jest podyktowany głównie
względami prawnymi, wynikającymi z konieczności
rozdzielenia ryzyka i odpowiedzialności, tzn. niepo-
krywania strat w jednej grupie produktowej zyskami
z drugiej. Wzrost organiczny na rynkach krajowych
jest możliwy tylko poprzez gwałtowne obniżanie cen,
co z kolei skutkować może problemami z płynnością

i wypłacalnością. Skokowe zwiększenie udziału w ryn-
ku jest możliwe tylko przez zakup działającej firmy
wraz z jej klientami. Przedsiębiorstwa podejmują dzia-
łania konsolidacyjne w celu dostępu do aktywów o stra-
tegicznym znaczeniu, zdobycia przewagi na rynku,
wykorzystania efektów synergii (World Investment
Report 2000, Overview, UNCTAD, s. 14).

dr Andrzej Grzebieniak
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania
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Summary
The paper present an analysis of the European and world
insurance market from the perspective of the processes of
concentration and consolidation taking place in the finan-
cial sector. Takeovers and mergers of financial institutions
have been observed on a global scale since the early 1990s.
In the European Union this process was caused not only by
changes on the political map of Europe, but also (like in the
other regions of the world) by changes in the competitive
conditions on open markets, resulting primarily from new
legal and organizational regulations enforced by european
or world economic organizations. Stronger and stronger com-
petition made insurance companies look for new forms of
conducting business activity. One of such forms are capital
groups which sell insurance products in a bank (the process
is termed „bancassurance”), making use of the effect of scale
and the effect of product convergence. In addition, expan-
sion into new geographical markets gives a chance for con-
siderable returns and high profitability. The process of con-
solidation, rapidly increasing in recent years, indicates that
capital group companies should or in some cases even have
to join forces to stand up to fierce competition in the insu-
rance sector. The most common growth strategies are take-
overs, mergers and organic growth.

Źródło: CEA, European Insurance in Figures, 2004.

Tab. 2. Charakterystyka największych europejskich ubezpieczeniowych grup kapitałowych

Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa/kraj

Allianz/Niemcy

Generali//Włochy

Aviva//Wielka Brytania

AXA//Francja

Winterthur//Szwajcaria

Przypis ogółem
(w mln EURO)

Przypis
z działu I (life)
(w mln EURO)

50 118

44 185

42 889

40 153

21 034

Przypis z działu II
(non life)

(w mln EURO)

Liczba
zatrudnionych

w Europie

17 667

27 292

28 036

26 494

11 300

32 451

16 893

14 853

13 660

9 734

145 085

56 765

57 217

56 947

27 591
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Wstęp

ieefektywne wykorzystanie własnych zaso-
bów, jak również nieskuteczne zarządzanie
prowadzić może do wystąpienia różnego ro-

dzaju odstępstw od zamierzonych celów1) i w konse-
kwencji nieumiejętnej próby sprostania przez jednost-
kę gospodarczą wymogom rynkowym; przedsiębiorstwo
popada w kryzys, który często w wyniku braku podję-
cia działań restrukturyzacyjnych kończy się upadłością.

Zmienność otoczenia powoduje, że współczesne
przedsiębiorstwa coraz częściej narażone są na funk-
cjonowanie w warunkach permanentnego kryzysu.

Kryzys przedsiębiorstwa może mieć miejsce w każ-
dej fazie cyklu jego egzystencji, jak również może po-
jawić się paradoksalnie w firmach, będących w naj-
większym zainteresowaniu inwestorów. Przykładem
są wymienione w raporcie kryzysowym z 2002 r., ogło-
szonym przez Institute for Crisis Mangement2), fir-

my: Enron, Worldcom, Arthur Andersen, Tyco, Mar-
tha Stewart.

Ponadto kryzys można rozpatrywać przez pryzmat
silnych zagrożeń, z uwagi na wysoką nieprzewidywal-
ność skutków, jakie on niesie za sobą oraz dezinte-
grację dotychczasowych układów odniesienia, lecz rów-
nież przez pryzmat szans rozwojowych oraz możliwo-
ści dla przedsiębiorstwa i kadry nim zarządzającej.

Wyniki badań nad sytuacją finansową
polskich oraz amerykańskich
przedsiębiorstw w kryzysie

adaniu empirycznemu3) poddano m.in. sytu-
ację finansową przedsiębiorstw będących
w kryzysie, tuż przed implementacją działań

sanacyjnych. W niniejszym opracowaniu zaprezento-
wano wyniki badań w odniesieniu do płynności, ren-
towności oraz poziomu zadłużenia.

Studium analityczno-badawcze
standingu finansowego
polskich i amerykańskich
przedsiębiorstw w kryzysie

Małgorzata Rochoń

,

ROA średnia -24,32% -2,01%

mediana -18,72% 0,41%

ROE średnia -52,14% 11,85%

mediana -39,65% 0,12%

ROS średnia -35,17% 4,55%

mediana -35,17% - 4,24%

Tab. 2. Poziom rentowności w badanych polskich oraz amerykańskich przedsiębiorstwach w kry-
zysie

Nazwa wskaźnika Amerykańskie przedsiębiorstwaPolskie przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

średnia 0,4142 1,055

mediana 0,5570 0,58

średnia 0,8617 1,875

mediana 0,9923 1,632

Tab. 1. Poziom płynności w badanych polskich oraz amerykańskich przedsiębiorstwach w kryzysie

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Nazwa wskaźnika Polskie
przedsiębiorstwa

Amerykańskie
przedsiębiorstwa

Wskaźnik szybkiej płynności

Wskaźnik bieżącej płynności
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Analiza oraz ocena płynności finansowej

rzeprowadzona analiza wartości średnich obu
wskaźników w przypadku polskich przedsię-
biorstw będących w kryzysie, wskazuje na

klasyczny przykład zagrożenia finansowego w przed-
siębiorstwie. Oznacza to, że badane polskie przedsię-
biorstwa wykazały niedostateczne wyposażenie
w środki płynne zabezpieczające spłatę zobowiązań
bieżących. Większość badanych przedsiębiorstw za-
wdzięczało zaistniałą sytuację nasilającą się recesją
gospodarczą oraz wynikającym z niej spadkiem popy-
tu, jak również niekorzystnym umowom, w ramach
których udzielano pożyczek bądź kredytów kupieckich
niesolidnym i nie sprawdzonym odbiorcom.

Rozpatrując wartości średnie wskaźników, obliczo-
nych dla amerykańskich przedsiębiorstw, należy
stwierdzić, że w badanych przedsiębiorstwach zarów-
no wskaźnik szybki, jak również wskaźnik bieżącej
płynności uzyskały znacznie bardziej korzystne war-
tości w porównaniu z przedsiębiorstwami polskimi.

Oba wskaźniki uzyskały wartości średnie, w lite-
raturze określane jako wzorcowe. Z powyższej infor-
macji wynika, że w części badanych przedsiębiorstw
odnotowano relatywnie wysokie zobowiązania krót-
koterminowe. Z pogłębionej analizy danych bilanso-
wych wynika, że w wielu przedsiębiorstwach pasywa
bieżące równają się pasywom ogółem, bądź też stano-
wią dominującą ich cześć, wskazując tym samym na
brak bądź niewielki udział zobowiązań długotermino-
wych w strukturze pasywów. Ze względu na znaczącą,
jednak dopuszczalną różnicę obu wskaźników, szcze-
gólnie rozpatrywaną przez pryzmat median, zauważa
się, że w aktywach znaczny odsetek stanowią zapasy
towarów oraz należności krótkoterminowe.

Analiza oraz ocena rentowności

przeprowadzonej analizy rentowności moż-
na zauważyć, że zaprezentowane wartości
wszystkich wskaźników w przypadku bada-

nych polskich przedsiębiorstw wykazują ujemny po-
ziom rentowności. Można zatem stwierdzić, że wystę-
puje polaryzacja przedsiębiorstw pod względem sytu-
acji finansowej rozpatrywanej przez pryzmat rentow-
ności. Ujemnymi wskaźnikami rentowności charak-
teryzują się przedsiębiorstwa zagrożone upadkiem.
Nie oznacza to, że każde przedsiębiorstwo, które osiąga
ujemny wynik w danym roku, jest potencjalnym ban-
krutem, jakkolwiek jest to wyraźny sygnał wskazują-
cy, że przedsiębiorstwo działa nieefektywnie, a zatem
skłaniający zarządzających przedsiębiorstwami do
wszczęcia działań sanacyjnych.

Kolejnym przykładem negatywnej sytuacji bada-
nych przedsiębiorstw jest relatywnie bardzo niski
zwrot z kapitału własnego. Powyższa sytuacja jest po-
twierdzeniem w wielu przypadkach wykazywania
ujemnego kapitału własnego, w większości przedsię-
biorstw jednak również wygenerowania straty.

Bardzo niski (ujemny) zwrot z kapitału własnego,
który jest również niższy od stóp procentowych, jakie
można uzyskać np. z zainwestowania kapitału w lo-
katy długoterminowe, zdecydowanie nie zachęca do
inwestowania. Pogłębiona analiza ekonomiczno-finan-

sowa badanych przedsiębiorstw wskazuje, że genero-
wane w większości przedsiębiorstw straty były rezul-
tatem stale rosnących kosztów (w tym głównie odse-
tek od kredytów) oraz niedostatecznie satysfakcjonu-
jących wyników ze sprzedaży. Powstała sytuacja prze-
łożyła się na niemożność akumulacji kapitału, a za-
tem i rozwoju przedsiębiorstw.

Przyczyn bardzo niskiej, dodatkowo ujemnej war-
tości wskaźnika rentowności sprzedaży należy upatry-
wać przede wszystkim w nieefektywnie prowadzonej
w badanych przedsiębiorstwach działalności produk-
cyjnej. Skrajnie niski poziom omawianego wskaźnika,
kształtujący się średnio na poziomie -35,17%, świad-
czy o niższej dynamice spadku kosztów działalności
operacyjnej aniżeli przychodów ze sprzedaży; to z kolei
warunkuje niekorzystną pozycję konkurencyjną bada-
nych przedsiębiorstw, prowadzącą w perspektywie do
trwałej utraty potencjału rynkowego przedsiębiorstw.

Dokonując analizy komparatywnej wartości uzyska-
nych wskaźników w przedsiębiorstwach polskich i ame-
rykańskich uznanych za będące w kryzysie – dostrzega
się wyraźną różnicę. Kolejny raz przedsiębiorstwa ame-
rykańskie wskazują na bardziej efektywne zarządza-
nie finansami. Jedna jednostka zaangażowana w akty-
wa generowała 2,01% straty netto. Stąd też możemy
mówić o braku rentowności zaangażowanych aktywów.
Otrzymany wynik pozwala stwierdzić, że jego wielkość
była uzależniona od branż, w której przedsiębiorstwa
prosperowały, w tym w większości charakteryzujących
się wysokim poziomem kapitałochłoności, a zatem wy-
magało to zaangażowania znaczącej wartości aktywów.

Nie bez przyczyny wskaźnik rentowności kapitału
własnego uchodzi za jeden z najważniejszych miar
oceny wzrostu przedsiębiorstwa dla interesariuszy
przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że akcjonariu-
sze i udziałowcy są zainteresowani wysokim poziomem
tegoż wskaźnika, wówczas wzrasta bowiem wartość
akcji, udziałów, a ponadto ich posiadacze mogą liczyć
na zadowalające dywidendy.

Na podstawie uzyskanej średniej wartości wskaź-
nika ROE dla badanych amerykańskich przedsię-
biorstw można stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa
stosowały dźwignię finansową, co wpłynęło umiarko-
wanie pozytywnie na rentowność przedsiębiorstwa.

Z obliczonego wskaźnika rentowności sprzedaży
wynika, że w badanych przedsiębiorstwach kształtuje
się on na zbliżonym poziomie do polskich przedsię-
biorstw, tyle że polskie badane przedsiębiorstwa uzy-
skały wartość na zbliżonym poziomie już po przepro-
wadzeniu procesu restrukturyzacji. Mimo wszystko
stosunkowo niski średni poziom wynoszący 4,55% wy-
nika z faktu, że badane przedsiębiorstwa w ostatnich
latach funkcjonowały na bardzo trudnym rynku (efekt
katastrofy z 11 września 2001 roku), czego potwier-
dzeniem jest wykazywana w wielu przypadkach strata
netto przede wszystkim z tytułu utraconych należno-
ści krótkoterminowych oraz zalegających zapasów.

Analiza zadłużenia

ceniając badane polskie przedsiębiorstwa
można zauważyć, że udział kapitałów obcych
w finansowaniu ich działalności wyniósł śred-

nio 95,89%. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że wartość
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wskaźnika ogólnego zadłużenia winna oscylować
w przedziale (50%–70%), należy stwierdzić, że w ba-
danych przedsiębiorstwach wartość omawianego
wskaźnika nie osiągnęła kryterium opartego na teo-
retycznych podstawach. Fundamentalną determi-
nantą w większości badanych przedsiębiorstw, wpły-
wającą na zaistniałą wówczas sytuację, okazała się sta-
le obniżająca się wartość kapitału własnego wynika-
jąca z generowania straty netto.

Wartość średnia dla wskaźnika zadłużenia długo-
terminowego odzwierciedla wspomniany wcześniej
fakt występowania ujemnego kapitału własnego w ba-
danych przedsiębiorstwach, charakterystyczny dla
końcowej fazy istnienia podmiotu gospodarczego. Roz-
patrując dogłębnie wskaźnik pokrycia kapitału wła-
snego zobowiązaniami długoterminowymi, wyraźnie
nasuwa się stwierdzenie o braku występowania „zło-
tej reguły bilansowej”, według której aktywa trwałe
powinny być w całości finansowane kapitałem stałym.

W odniesieniu do badanych amerykańskich przed-
siębiorstw wartość średnia wskaźnika zadłużenia ogó-
łem pozwala stwierdzić, że badane przedsiębiorstwa
w bardzo dużym stopniu finansują swoją działalność
zobowiązaniami. Świadczy to o bardzo wysokim uza-
leżnieniu finansowym od kapitałów obcych. Wskaza-
ny wynik potwierdzają publikowane dane o przedsię-
biorstwach amerykańskich wysoko kredytujących
swoją działalność. Stąd też, biorąc pod uwagę fakt, że
w strukturze aktywów przedsiębiorstwa przeważają
aktywa obrotowe, to również z punktu widzenia ogól-
nego zadłużenia jest to sytuacja korzystniejsza od tej,
w której przeważałyby aktywa trwałe.

Dokonując analizy porównawczej wartości średnich
omawianego wskaźnika, uzyskanych przez polskie
i amerykańskie przedsiębiorstwa, stwierdza się duże
podobieństwo poziomu zadłużenia.

Zaprezentowane dane potwierdzają tylko wcze-
śniejszą analizę. Zobowiązania długoterminowe śred-
nio prawie dwukrotnie pokrywają kapitał własny.
Mediana wynosząca -100% odzwierciedla wspomnia-
ny wcześniej fakt występowania ujemnego kapitału
własnego w badanych przedsiębiorstwach, charakte-
rystyczny dla końcowej fazy istnienia podmiotu go-
spodarczego. Rozpatrując dogłębnie wskaźnik pokry-
cia kapitału własnego zobowiązaniami długotermino-
wymi, wyraźnie nasuwa się stwierdzenie o występo-

waniu „złotej reguły bilansowej”, według której akty-
wa trwałe powinny być w całości finansowane kapita-
łem stałym.

Wartość wskaźnika na poziomie średnim, wyno-
szącym 3,4482 wskazuje, że przedsiębiorstwo przekro-
czyło bezpieczną granicę dla tego wskaźnika wyno-
szącą 1. Jednocześnie uzyskana wartość przekroczyła
maksymalną wielkość relacji zobowiązań do kapitału
własnego, która nie powinna przekraczać 3.

Jednakże dodatnia, niska wartość mediany upla-
sowana na poziomie 7,05% świadczy jednocześnie, że
połowa badanych przedsiębiorstw odnotowała poni-
żej 93% istniejących rezerw w zakresie pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowania, bowiem 7,05%
to wartość, która wskazuje na niski poziom zadłuże-
nia, jednocześnie stanowiąc o niewielkim, wręcz zni-
komym ryzyku niewypłacalności przedsiębiorstw. Jed-
nakże w porównaniu do polskich przedsiębiorstw,
średnia wartość omawianego wskaźnika jest zdecydo-
wanie wyższa, co kolejny raz potwierdza wysokie uza-
leżnienie amerykańskich przedsiębiorstw od kredy-
towania.

Wnioski końcowe

ryzys finansowy to jeden z poważniejszych
symptomów zagrażających bytowi przedsię-
biorstwa. Od głębokości i natężenia kryzysu

w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim od momen-
tu jego zidentyfikowania zależy sukces podjętych dzia-
łań naprawczych. Polskie przedsiębiorstwa w przeci-
wieństwie do amerykańskich przedsiębiorstw podej-
mują decyzję o antycypacji kryzysu zidentyfikowaw-
szy wiele dysfunkcji w gospodarce finansowej, są świa-
dome zaistniałego faktu, że wpływy z działalności ope-
racyjnej są dalece niewystarczające na pokrycie zobo-
wiązań. Większość z badanych przedsiębiorstw nie
była przygotowana do konfrontacji z kryzysem.

Jedną z determinant sukcesu restrukturyzacji
amerykańskich przedsiębiorstw jest wykorzystywanie
metod prognozowania zagrożenia finansowego. Ich
zastosowanie w wielu przypadkach uchroniło przed-
siębiorstwa przed bankructwem.

Z uwagi na zmienność otoczenia, w którym funk-
cjonują przedsiębiorstwa, niezbędne wydaje się po-
wzięcie wielu działań mających na celu zweryfikowa-

Ogólnego zadłużenia średnia 95,89% 98,55%

mediana 77,60% 65,68%

Zadłużenia długoterminowego* średnia -43,03% 168,37%

mediana 7,45% -100%

Zadłużenia kapitału własnego średnia -90,46% 344,82%

mediana 79,83% 7,05%

Tab. 3. Poziom zadłużenia w badanych polskich oraz amerykańskich przedsiębiorstwach w kry-
zysie

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
* relacja zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego

Nazwa wskaźnika Polskie
przedsiębiorstwa

Amerykańskie
przedsiębiorstwa

,
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nie ich podatności na kryzys, jak również monitorują-
cych sytuację finansową przedsiębiorstw. Zapobiega-
nie problemom finansowym podyktowane jest przede
wszystkim troską o funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
ale także dążeniem do wzrostu wartości przedsiębior-
stwa i poprawy jego konkurencyjności. Stąd też, aby
zapobiec negatywnym zjawiskom i procesom w przed-
siębiorstwie, dostrzega się istotność monitorowania
poprzez wiele działań antycypujących sytuację finan-
sową przedsiębiorstwa w celu wczesnego zidentyfiko-
wania bądź ostrzeżenia przed zagrożeniem.

Doświadczenia w zakresie restrukturyzacji przed-
siębiorstw w kryzysie wskazują, że nie ma uniwersal-
nego panaceum na przezwyciężenie sytuacji kryzyso-
wej. Efektywna stabilizacja kryzysu uwarunkowana
jest nie tylko zdolnością jednostki gospodarczej do
dostosowania się do zmieniających się warunków, lecz
również stopniem nasilenia kryzysu, symptomów oraz
przyczyn, które ten kryzys wywołały oraz szybkością
i precyzją ich identyfikacji. Wczesne rozpoznanie
kryzysu jest związane z potencjalnie węższym za-
kresem niezbędnych zmian organizacyjnych oraz
większą szansą przeprowadzenia efektywnej restruk-
turyzacji.

dr Małgorzata Rochoń
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

PRZYPISY
1) F. BŁAWATA, Przetrwanie i rozwój małych i średnich

przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004,
s. 89.

2) Por. News Coverage of Business Crises During 2002. ICM
Crisis Report, Institute for Crisis Management 2003,
vol. 12, nr 1.

3) Autorka przeprowadziła w 2005 i 2006 roku badanie nad
efektywnością restrukturyzacji finansowej przedsię-
biorstw, w Polsce dokonywanej na podstawie postępowa-
nia układowego na próbie 168 przedsiębiorstw, które w la-
tach 1989–2003 złożyły do sądu wniosek o otwarcie postę-
powania układowego oraz w USA, dokonywanej na pod-
stawie postępowania naprawczego według rozdziału 11
amerykańskiego prawa upadłościowego (Chapter 11 of
Bankruptcy Code), na próbie 69 przedsiębiorstw, które w
latach 2002–2004 złożyły do sądu wniosek o otwarcie po-
stępowania naprawczego. Badania empiryczne zostały sfi-
nansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, jako
projekt badawczy nr 1 H02C 016 28 pt. Analiza kompara-
tywna instrumentarium wspierającego proces restruktu-
ryzacji finansowej na przykładzie Polski i USA oraz sty-
pendium ufundowanego przez Głównego Sędziego Sądów
Upadłościowych Stanów Zjednoczonych.

Summary
Crisis of the enterprise, this is predefined process thread of
the event and synchronize situation in the part time, but in
the consequence it led to dysfunction of basic operation of
the enterprise. Preliminary operation within the confines of
repair of crisis it should be diagnosing of threat crisis phe-
nomenon danger in the enterprises as an identification of
this crisis, but next its estimate.
Therefore, in practice operations in relation to a diagnostic
danger, but the same a current condition of the enterprise,
serviceman are recognized for neuralgic step in a collecting
and a verification information of the intensity and the depth
of crisis.

Wprowadzenie

ystemy zarządzania jakością według wyma-
gań norm ISO serii 9000 zostały zastosowa-
ne prawie we wszystkich sferach działalno-

ści organizacji w Polsce. Nasycenie poszczególnych sfer
działalności w systemy zarządzania jakością jest róż-
ne, można wymienić sektory, gdzie zastosowano bar-
dzo dużą liczbę systemów i sektory, gdzie wykorzy-
stanie systemów jest stosunkowo niewielkie. System
zarządzania jakością stał się uniwersalnym narzę-
dziem możliwym do zastosowania w każdej organiza-
cji. Pomimo ponadpiętnastoletnich doświadczeń w wa-
runkach polskich systemy nie są oceniane jednoznacz-
nie [1]. Śledząc opinie przedstawicieli nauki i prakty-
ki gospodarczej można spotkać się z różnorodnymi opi-
niami na temat systemów zarządzania jakością, po-
czynając od entuzjastycznych, a kończąc na skrajnie
negatywnych. Początkowo można by dojść do przeko-
nania, że systemy różnie sprawdzają się w poszcze-
gólnych sferach działalności organizacji. Ale szybko
dochodzi się do przekonania, że takie założenie jest
błędne. Można spotkać skrajnie różne opinie na te-
mat systemów w danym, konkretnym sektorze dzia-
łalności. Również różnicowanie opinii w zależności od
wielkości organizacji okazuje się niewłaściwe. Można
spotkać różne opinie na temat systemów zarządzania
jakością w małych, średnich, dużych i bardzo dużych
organizacjach. Dochodzi do tego, że systemy działają-
ce w dwóch zbliżonych organizacjach o podobnej wiel-
kości, działające w takich samych uwarunkowaniach
oceniane są bardzo różnie.

W takiej sytuacji należy postawić pytanie o przy-
czyny takiego stanu rzeczy. Dlaczego systemy zarzą-
dzania jakością są tak różnie oceniane, czy wynika to
z niewłaściwych założeń systemu, czy też z różnego
poziomu wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania
organizacji, które wykorzystują system. Autor pracy
bazując na własnej wiedzy i licznych doświadczeniach
w zakresie systemów zarządzania jakością [2–10] sta-
ra się odpowiedzieć na pytanie, czy systemy zarządza-
nia jakością są szansą czy zagrożeniem dla współcze-
snej organizacji. Stara się również określić czynniki,
które decydują i zarazem determinują powodzenie
systemu zarządzania jakością.

Czynniki decydujące o powodzeniu
systemu zarządzania jakością

Interpretacja wymagań systemu

Wymagania w stosunku do systemu zarządzania
jakością określają normy ISO serii 9000, a szczegóło-
wo norma ISO 9001:2000. Wymagania zawarte w nor-
mie mają charakter ogólny i są przygotowane z myślą
o dowolnej organizacji, która zechce zbudować system.
System dopuszcza stosowanie różnych rozwiązań w je-
go poszczególnych elementach z zastrzeżeniem speł-
nienia podstawowego wymagania. Potrzeba zatem
dobrego przygotowania i dużego doświadczenia, aby
zinterpretować właściwie wymaganie systemu i prze-
łożyć to wymaganie na rozwiązanie dostosowane do
specyfiki konkretnego systemu i organizacji, w której
on funkcjonuje. Dobra interpretacja wymagań syste-
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mu jest warunkiem koniecznym do zbudowania do-
stosowanego do potrzeb i przyjaznego dla organizacji
systemu zarządzania jakością. Zła interpretacja wy-
magań systemu pociąga za sobą zwykle tworzenie
złych, sztucznych lub pozornych dla danej organizacji
rozwiązań.

Zadania stawiane przed systemem

Od zadań i oczekiwań, jakie stawia się przed sys-
temem, zależeć będzie w dużym stopniu jego później-
sze funkcjonowanie. Kluczową rolę odgrywa tutaj naj-
wyższe kierownictwo organizacji. Od jego świadomo-
ści, zaangażowania i dalekowzroczności zależeć będzie,
jakie zadania zostaną postawione przed systemem. Czy
system będzie traktowany jako narzędzie rozwoju i do-
skonalenia organizacji, jako etap w drodze do TQM.
Czy być może organizacji potrzebne jest jedynie za-
świadczenie – certyfikat, a nie sam system. W pierw-
szym przypadku, dążąc do autentycznego rozwoju or-
ganizacji, pamiętając o tym, że system nie jest celem,
a tylko środkiem do realizacji celów organizacji, po-
stawi się przed systemem ambitne zadania i konkret-
ne oczekiwania. Jeśli przygotuje się i właściwie umo-
tywuje pracowników do pracy systemu, zapewni stały
nadzór i wsparcie ze strony kierownictwa dla syste-
mu, to jest szansa, że będzie on mógł właściwie funk-
cjonować. Jeśli natomiast przed systemem nie zostaną
postawione konkretne zadania, kierownictwo nie bę-
dzie się angażowało w budowę systemu, oczekując tyl-
ko certyfikatu, to istnieje prawie stuprocentowa pew-
ność, że nie zostanie zbudowany system zarządzania
jakością, a jedynie zespół pozornych praktyk zwykle
oderwanych znacząco od rzeczywistych działań orga-
nizacji.

Przygotowanie do budowy systemu

Przygotowanie do budowy sytemu pełni istotną
rolę w jego budowie i późniejszym funkcjonowaniu.
Pierwszy dylemat, jaki musi rozstrzygnąć kierownic-
two organizacji, to decyzja, czy system będzie budo-
wany samodzielnie, czy też zostanie wykorzystany
doradca zewnętrzny. Jeśli organizacja decyduje się
budować system samodzielnie, to musi dysponować
osobą lub zespołem osób, które będą w stanie taki pro-
ces właściwie zrealizować. Należy odpowiednio dobrać
taką osobę lub zespół, kierując się przede wszystkim

zdolnościami przywódczymi oraz umiejętnością mo-
tywowania pracowników oraz zapewnić właściwe ich
przygotowanie. W przypadku decyzji o wykorzystaniu
doradcy zewnętrznego należy również odpowiednio
wybrać taką osobę lub organizację. Biorąc pod uwagę,
że doradca zewnętrzny będzie głównym moderatorem
i twórcą systemu, należy zwrócić uwagę na jego wie-
dzę, doświadczenie, zaangażowanie i chęć współpracy
z organizacją w zakresie systemu. Niewłaściwy wy-
bór i nieodpowiednie przygotowanie osób, które mają
moderować budowę systemu skutkuje zwykle poważ-
nymi problemami na etapie budowy i często uniemoż-
liwia stworzenie dobrego systemu. Drugim zadaniem
na etapie przygotowania do budowy systemu jest prze-
konanie mentalne pracowników, i to wszystkich szcze-
bli, do systemu. Jest to chyba najtrudniejsze zadanie
dla osoby kierującej budową systemu. Przekonywa-
nie poszczególnych grup pracowników do systemu tak,
aby z biernych obserwatorów zmienić ich w aktyw-
nych uczestników, należy rozpocząć od samego począt-
ku przygotowań do budowy. Dobrze zaplanowana
i właściwie przeprowadzona kampania informacyjna
i szkoleniowa powinna wpłynąć na pozytywne usto-
sunkowanie się do systemu poszczególnych pracow-
ników. Nieprzekonanie pracowników do sytemu skut-
kuje dużym oporem w trakcie jego wprowadzania,
a później problemami związanymi z funkcjonowaniem
systemu. Kolejne zadanie na etapie przygotowania do
budowy to dobry projekt systemu dostosowany do spe-
cyfiki danej organizacji. Przemyślany projekt przyja-
znego dla organizacji, otwartego na zmiany systemu
jest podstawą do dalszych działań. Źle zaprojektowa-
ny i nie dostosowany do organizacji system od same-
go początku skazuje na niepowodzenie cały proces
budowy.

Proces budowy systemu

Proces budowy systemu ma duży wpływ na funk-
cjonowanie systemu i jego późniejszą skuteczność.
Zastosowanie podejścia procesowego, a więc przynaj-
mniej identyfikacja procesów zachodzących w organi-
zacji oraz określenie sekwencji i wzajemnego oddzia-
ływania procesów stanowi pierwszy etap w przebudo-
wie tradycyjnej struktury funkcjonalnej w strukturę
procesową. Dobrze określone i powiązane ze sobą pro-
cesy będą stanowiły fundament, na którym będzie się
opierać tworzona struktura organizacji, zmierzająca

System zarządzania jakością
– szansa czy zagrożenie
dla organizacji

Mariusz J. Ligarski

,
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w kierunku procesowym oraz sam system zarządza-
nia jakością. Niewłaściwe zidentyfikowanie procesów
i ich liczby w organizacji oraz błędne określenie ich
powiązań stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bu-
dowanego systemu, gdyż błędy dotykają podstaw, fun-
damentu całego systemu. Proces szkoleniowy, mają-
cy na celu dalszą przebudowę mentalności pracowni-
ków i przekazanie im informacji niezbędnych do pra-
cy w systemie powinien dostarczyć odpowiednią licz-
bę właściwych szkoleń dla odpowiednich grup pracow-
ników. Właściwie zaplanowane i dobrze przeprowa-
dzone szkolenia dla poszczególnych grup pracowni-
ków pozwolą budować świadomość w zakresie syste-
mu oraz umożliwią stopniowe włączanie się do pracy
w systemie. Nieprzeprowadzenie odpowiedniej liczby
szkoleń, niewłaściwy dobór osób szkolących i co za tym
idzie ich niska wartość merytoryczna, spowodują nie-
przekazanie podstawowej wiedzy koniecznej do pracy
w systemie. Jeszcze niebezpieczniejszym zjawiskiem
będzie brak przekonania pracownika do systemu i wią-
żący się z tym jego opór w stosunku do systemu. Bu-
dowa systemu zarządzania jakością powinna być
zmianą natury ewolucyjnej. Dobry system jest budo-
wany z wykorzystaniem dobrych praktyk stosowanych
w organizacji. Zadaniem systemu jest wspieranie po-
zytywnych zjawisk w organizacji, a zjawiska negatyw-
ne powinny być stopniowo usuwane. Cenna jest stop-
niowa sekwencja zmian podczas budowy systemu. Błę-
dem jest traktowanie systemu jako zmiany rewolu-
cyjnej, która odrzuca całość praktyk realizowanych
przez organizacje. Dokumentacja systemu powinna
być odzwierciedleniem systemu, który funkcjonuje
w danej organizacji. Konieczny jest dobry projekt do-
kumentacji oraz jej dostosowanie do specyfiki danej
organizacji oraz kompetencji jej pracowników. Dobra
dokumentacja systemu jest prosta, przyjazna dla użyt-
kownika, możliwie najmniej rozbudowana, ale zawie-
rająca najważniejsze zagadnienia dla danej organiza-
cji i powiązana z dokumentacją funkcjonującą przed
budową systemu w organizacji. Opracowanie nie prze-
myślanej, zbyt rozbudowanej, nie dostosowanej do
specyfiki organizacji dokumentacji albo co najgorsze,
skopiowanie tejże z innej organizacji spowoduje, że
będzie ona jarzmem, które będzie utrudniać realiza-
cję nawet podstawowych działań. Niezmiernie istot-
nym zagadnieniem na etapie budowy systemu jest
przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na wdroże-
nie systemu. Żeby system mógł skutecznie działać,
potrzebny jest czas na zastosowanie systemu w prak-
tyce, przetestowanie opracowanych rozwiązań i wpro-
wadzenie koniecznych korekt. Czas potrzebny na
wdrożenie systemu zależy od wielkości organizacji,
złożoności działań w niej realizowanych, od stopnia
rozwoju organizacji w zakresie zarządzania oraz od
jej podatności na wprowadzanie zmian. Nieprzezna-
czenie odpowiedniej ilości czasu na wdrożenie powo-
duje, że system działa powierzchownie, nie ma szans
„dotarcia się” do specyfiki działań realizowanych
w organizacji oraz to, co wydaje się najniebezpiecz-
niejsze, że pracownicy nie mają odpowiedniego czasu
na aklimatyzację i przystosowanie się do pracy w wa-
runkach systemu. Na etapie wdrażania systemu ważną
rolę pełni monitorowanie i pomiary systemu. Mecha-
nizmy wbudowane w system, żeby wymienić tu audyt

wewnętrzny, monitorowanie procesów i przegląd za-
rządzania powinny dostarczać dużej liczby informacji
o funkcjonowaniu systemu, o trudnościach i możli-
wościach doskonalenia, jakie pojawiają się podczas
wdrażania systemu. Informacje te uzyskiwane cyklicz-
nie powinny być analizowane i na ich podstawie po-
winny zapadać decyzje dotyczące działań naprawczych
i doskonalących. Jeśli nie będzie właściwie realizowa-
ny pomiar i monitorowanie systemu i na tej podsta-
wie nie będą podejmowane decyzje, to organizacja bę-
dzie pozbawiona nadzoru nad wdrażanym systemem.
Kierownictwo nie będzie posiadało informacji, czy
i w jaki sposób system jest wdrażany oraz jakie dzia-
łania należy podjąć, żeby wprowadzić potrzebne ko-
rekty i rozwijać budowany system. Podsumowując,
proces budowy systemu zarządzania jakością ma de-
cydujące znaczenie w tworzeniu systemu, a błędy po-
pełnione na tym etapie są trudne do usunięcia w póź-
niejszym okresie i często determinują takie, a nie inne
funkcjonowanie systemu po certyfikacji.

Rola jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca, jako firma zewnętrzna
przyznająca certyfikat, a później sprawująca nadzór
nad systemem, pełni ważną rolę w systemie zarządza-
nia jakością danej organizacji. Pierwszorzędne zna-
czenie ma odpowiedni wybór jednostki certyfikującej.
Działalność certyfikacyjna nie wymaga posiadania
koncesji lub innego zezwolenia i w związku z tym na
polskim rynku, obok uznanych międzynarodowych
i krajowych jednostek certyfikujących, działają rów-
nież przypadkowe organizacje, które zatrudniają au-
dytorów o niskich kwalifikacjach. Organizacja wybie-
rając jednostkę certyfikującą powinna starać się wy-
brać taką jednostkę, która dysponuje audytorami
o najwyższych kwalifikacjach, którzy poza oceną sys-
temu zechcą się zaangażować w jego rozwój i dosko-
nalenie. Rolą jednostki certyfikującej, poza oceną sys-
temu i przyznaniem odpowiedniego certyfikatu, po-
winno być wspieranie i współdziałanie z organizacją
w celu jej rozwoju. W przypadku wyboru złej jednost-
ki certyfikującej organizacja nie może liczyć na taką
współpracę, a jedyne, co otrzymuje to certyfikat – za-
świadczenie, które wydaje zwykle firma nieznana na
szerszym rynku. Wybierając dobrą jednostkę certyfi-
kacyjną organizacja powinna stawiać przed audytora-
mi tej firmy konkretne wymagania. Organizacja po-
winna być zainteresowana jak najszerszym spojrze-
niem na system i poza potwierdzeniem zgodności, i wy-
kryciem ewentualnych niezgodności, powinna oczeki-
wać oceny skuteczności systemu oraz wskazania moż-
liwości doskonalenia i rozpoznaniu słabych punktów
w funkcjonowaniu całej organizacji. Jeśli wybierze się
kompetentnego partnera – jednostkę certyfikującą
i stawia się przed nią konkretne oczekiwania, to jest
szansa, że jednostka ta będzie się angażowała i współ-
pracowała z organizacją dla jej dobra. Jeśli nie posta-
wi się konkretnych wymagań w stosunku do jednost-
ki certyfikującej, to może się okazać, że nawet dobra
jednostka będzie tylko potwierdzała zgodność syste-
mu z wymaganiami normy, a brakować będzie współ-
pracy i nie będą przekazywane informacje, które mo-
głyby służyć organizacji.
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Wykorzystanie systemu dla rozwoju organizacji

Certyfikacja systemu zarządzania jakością nie jest
końcem, ale początkiem działań projakościowych po-
dejmowanych w organizacji. System zarządzania ja-
kością ma służyć organizacji w jej wszechstronnym
rozwoju, obejmując również sferę biznesową. Po cer-
tyfikacji należy stawiać kolejne zadania przed syste-
mem, a system, jako coraz bardziej dojrzały, powinien
realizować coraz trudniejsze i coraz bardziej złożone
wyzwania. System powinien być wykorzystywany
przez kierownictwo jako sprawne narzędzie do zarzą-
dzania organizacją. Dobrze funkcjonujący system do-
starcza dużo istotnych informacji, które po właściwej
analizie powinny stanowić podstawę do podejmowa-
nia decyzji. Żeby jednak system był właściwie wyko-
rzystywany dla rozwoju organizacji, potrzeba wiedzy
i przekonania do systemu ze strony kierownictwa or-
ganizacji. Niestawianie konkretnych wymagań przed
systemem, niewykorzystywanie informacji, jakie ge-
neruje system, będzie zwykle skutkowało tym, że na-
wet dobrze zapowiadający się system nie będzie się
rozwijał, a co za tym idzie, nie będzie mógł służyć or-
ganizacji w zmieniających się warunkach, w jakich
przychodzi jej działać.

Podsumowanie

ystem zarządzania jakością zgodny z wyma-
ganiami norm ISO serii 9000 może każdej
organizacji, która będzie go stosowała dawać

wielorakie korzyści. Aby jednak to osiągnąć, organi-
zacja musi dobrze przygotować się do budowy syste-
mu, postawić konkretne zadania przed systemem,
właściwie przeprowadzić proces budowy systemu oraz
nawiązać współpracę z kompetentną jednostką certy-
fikacyjną. System zarządzania jakością można trak-
tować jako złożone narzędzie możliwe do zastosowa-
nia w każdej organizacji. Założenia tego narzędzia
opisane w normie bazują na sprawdzonych i ogólnie
akceptowalnych praktykach. Natomiast samo zasto-
sowanie tego złożonego narzędzia w konkretnej orga-
nizacji zależeć będzie od niej samej. Skoro system za-
rządzania jakością traktujemy jako narzędzie, to na-
rzędzie to może być wykorzystane w sposób doskona-
ły, dobry, mierny i zły. Od sposobu, w jaki organizacja
wykorzysta to narzędzie, zależeć będzie jakość syste-
mu w tej organizacji. System zarządzania jakością jest
wprawdzie certyfikowany przez niezależne jednostki
certyfikujące i wystawiany certyfikat powinien być po-
twierdzeniem poprawności systemu. Biorąc jednak pod
uwagę silną konkurencję wśród jednostek certyfiku-
jących i brak mechanizmów eliminujących złe jednost-
ki, samo posiadanie certyfikatu nie jest wystarczają-
cym dowodem na posiadanie systemu. To, jaki sys-
tem funkcjonuje w danej organizacji, zależy przede
wszystkim od wiedzy, zaangażowania i umiejętności
kierownictwa organizacji. Przyjmując taką argumen-
tację można wyjaśnić, dlaczego w jednej organizacji
system funkcjonuje wzorowo i daje jej różnorodne
korzyści, a w drugiej organizacji, mimo że posiada ona
certyfikat, system w zasadzie nie działa i nie daje or-
ganizacji żadnych korzyści. Trzeba w tym miejscu
wyraźnie zaakcentować, że za taką sytuację nie nale-

ży winić założeń systemu opisanych w normie ISO
9001:2000, a jedynie organizację, która źle zinterpre-
towała te wymagania i zbudowała niewłaściwy, nie
dostosowany do jej specyfiki system. Założenia syste-
mu proponowane przez normę mają formę ogólnych
zaleceń dających się zastosować w każdej organizacji.
Wymagania, które stawia norma, muszą z tego wzglę-
du być ogólne; wymagania te są wynikiem wielolet-
nich doświadczeń, bazują na sprawdzonych i ogólnie
akceptowalnych praktykach, co więcej, są modyfiko-
wane w kolejnych edycjach norm ISO serii 9000 na
podstawie aktualnego postępu w zakresie zarządza-
nia. Trudno zatem kwestionować założenia systemu,
a jeśli to jest czynione, to wynika w przytłaczającej
liczbie przypadków z braku wiedzy i braku zrozumie-
nia tych założeń, i jest bezpodstawne. Krytyka syste-
mów, jeśli ma być konstruktywna, powinna być kry-
tyką organizacji, które nie rozumieją, nie chcą, nie
potrafią zbudować dobrego systemu zarządzania ja-
kością.

dr inż. Mariusz J. Ligarski
Katedra Zarządzania Jakością
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Summary
The paper aims at answering the question why the quality
management system constructed on the basis of ISO 9000
series of standards is likely to function differently within
a given organization. The attention has been focused on some
factors which determine whether the quality management
system proves successful or not. The quality management
system is presented as a universal tool to be applied in any
organization. However, it has been emphasized that it is
necessary for this tool to be properly applied and adapted to
the character of a given organization. In conclusion, mal-
function of the quality management system within the or-
ganization does not result from the standard assumptions of
the system but is caused by wrong attitude of the organiza-
tion towards the system.
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Usługa a samoobsługa

sługi, z racji swoich właściwości, stanowią
ofertę przysparzającą menedżerom wiele pro-
blemów związanych z ich świadczeniem. Nie-

możność poznania, pełnego zaznajomienia się z usługą
przed zakupem, trudność w ujednoliceniu kształtu
oferty gwarantującej jej odpowiednią jakość czy też
konieczność osobistego kontaktu, w niektórych rodza-
jach działalności usługowej traci jednak na znaczeniu.
Dzięki nowym technologiom, bardziej realna stała się
ich standaryzacja, zdobycie pierwszych doświadczeń
z wykorzystaniem programów symulacyjnych, świad-
czenie usług na odległość i obsługa klienta w całym
procesie sprzedaży.

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT
– Information and Communication Technology) zmie-
niły sposób komunikowania się przedsiębiorstwa
z nabywcą, stworzyły inne możliwości wykonania sa-
mej usługi, a także przyczyniły się do powstania zu-
pełnie nowych, nieznanych do tej pory produktów, wy-
stępujących w zinformatyzowanej, cyfrowej postaci1).
W zależności od etapu sprzedaży, na jakim włącza się
ICT i stopnia zaangażowania klienta w proces two-
rzenia i dostarczenia produktu, pełnią one różne funk-
cje. Coraz częściej jednak rozwiązania dostarczane
przez sprzedawców prowadzą do samoobsługi (SST –
Self Service Technology), czyli samodzielnego wy-
konania usługi. SST przybiera charakter dwojakiego
rodzaju2):
� automatyzacji, polegającej na usprawnieniu same-
go etapu nabycia usługi, której kształt został już wcze-
śniej opracowany, np. dokonanie wypłaty gotówki
w bankomacie, sprawdzenie stanu e-konta, uzyskanie
drogą telefoniczną informacji o rozkładzie jazdy po-
ciągów,
� rzeczywistej samoobsługi, kiedy klient odgrywa
aktywną rolę, będąc nie tylko inicjatorem zakupu, ale
także współautorem oferty budowanej z dostarczonych
elementów składowych i nabywcą, nie mającym bez-
pośredniego kontaktu z personelem usługodawcy, np.
wybór i założenie konta w e-banku, dokonywanie prze-
lewów jednorazowych i samodzielnie zdefiniowanych,
zakładanie i likwidowanie lokat, czy też zamawianie
i zmiana planów taryfowych, samodzielne kontrolo-

wanie bilingów rozmów telefonicznych na interneto-
wych stronach serwisu danego operatora.

Motywy korzystania z SST

podstaw lansowania rozwiązań z zakresu no-
wych technologii informacyjnych i telekomu-
nikacyjnych leży logiczne, proste i wydawa-

łoby się słuszne założenie, że potencjalni klienci z wła-
snej woli będą zainteresowani przeprowadzaniem pew-
nych działań samodzielnie i dobrowolnie. Motywami
skłaniającymi ich do takiego postępowania są:
� brak lub utrudniony dostęp do sprzedawcy, pro-
duktów,

Konsument
nowoczesnych usług

Ewa Frąckiewicz

Rys. 1. Grupy czynników wpływających na sa-
tysfakcję i brak satysfakcji z SST
Źródło: opracowano na podstawie: M.L. MEUTER, A.L.
OSTROM, R.I. ROUNDTREE, M.J. BITNER, Self-Service
Technologies: Understanding Customer Satisfaction with
Technology-Based Service Encounters, „Journal of Marke-
ting” 2000, lipiec, s. 50–64.
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� uzyskanie korzyści ekonomicznych,
� zaspokojenie danej potrzeby niezależnie od miej-
sca i czasu jej ujawnienia,
� pomysł na wypełnienie wolnego czasu,
� poszukiwanie efektywniejszych sposobów zagos-
podarowania ograniczonego czasu,
� zmniejszenie lub zlikwidowanie stresu związane-
go z zakupem usługi,
� zapewnienie anonimowości,
� „bycie na czasie”, zaspokojenie potrzeby prestiżu,
wyjątkowości.

Badania przeprowadzone drogą elektroniczną na
grupie 1000 osób przez M.L. Meuter i innych metodą
krytycznych przypadków, pozwoliły na wyodrębnie-
nie kilku grup czynników sprzyjających rozwojowi sa-
moobsługi, opierającej się właśnie na nowych techno-
logiach3). Najliczniejsza grupa respondentów doceni-
ła przede wszystkim korzyści oferowane przez SST
w postaci: wyboru miejsca, czasu, braku osobistego
kontaktu i wiążących się z tym, szeroko pojmowanych,
oszczędności (rys. 1).

W cytowanym badaniu zwrócono także uwagę na
niedogodności i ujemne efekty korzystania z samoob-
sługi. Niezadowolenie klientów wynikało przede
wszystkim z zawodności samych urządzeń oraz nie-
przemyślanego, a w konsekwencji źle zaprojektowa-
nego procesu usługowego.

Cechy nowości ICT i zachowania
pierwszych nabywców

a ocenę zalet i wad produktów dostarczanych
za pośrednictwem nowoczesnych technologii
niewątpliwie wpływają cechy samych nowo-

ści ICT. Od innych rodzajów innowacji, innowacje tech-
nologiczne wyróżnia to, że4):
� mają krótszy cykl życia;
� są złożone, co w efekcie wydłuża czas uczenia się
konsumentów i wymaga większego ich zaangażowa-
nia oraz chęci poznania nowości;
� niosą ze sobą ryzyko szybszego starzenia się niż
nowości nietechnologiczne, a zatem szybciej skłaniają
konsumentów do powtórzenia zakupu;
� z reguły mają charakter nowości nieciągłych5).

Często klienci czują się zatem zagubieni wśród ryn-
kowych nowości. Nie potrafią z nich efektywnie ko-
rzystać, co w konsekwencji wywołuje frustrację. W gru-
pie problemów, na jakie narażony jest konsument no-
woczesnych ofert, można wskazać na takie, jak:
� zbyt skomplikowane produkty, których poznanie
wymaga czasu, chęci i wiedzy;
� zbyt skomplikowane instrukcje obsługi, pisane nie-
zrozumiałym, technicznym językiem, nierzadko z błę-
dami ortograficznymi i stylistycznymi;
� zbyt dużo nowości naraz oferowanych przez usłu-
godawców;
� konieczność podawania i zapamiętywania kolejnych
numerów, PIN-ów, PUK-ów, haseł dostępu itp. umoż-
liwiających bezpieczne korzystanie z usług;
� zbyt szybkie tempo zmian – kiedy nabywca zdoby-
wa niezbędną wiedzę, aby sprawnie posługiwać się

produktem, okazuje się, że na rynku pojawia się ko-
lejna nowość;
� ryzyko związania się z usługodawcą, mimo wystę-
pującego niezadowolenia zmiana wiązałaby się bowiem
z poświęceniem zbyt dużej ilości czasu i wysiłku na
znalezienie lepszej oferty;
� poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, w tym mie-
nia, dóbr osobistych, wynikające z braku dostatecznej
wiedzy lub podejrzenia o nieuczciwość innych osób
i firm;
� poczucie zagrożenia z powodu zawodności techno-
logii, wywołujące stres i bezradność;
� zagrożenie poczucia własnej wartości, spowodo-
wane koniecznością szukania pomocy u dużo młod-
szych osób, dla których powinno się być raczej auto-
rytetem niż występować w roli ucznia.

Powyższe uwagi wskazują na konieczność zainte-
resowania się problemem adaptacji nowości ICT. Ich
przyswajanie, podobnie jak i innych produktów, za-
chodzi stopniowo, etapami. Tradycyjna klasyfikacja
osób akceptujących nowości rynkowe E.M. Rogersa
wyróżnia takie grupy, jak: innowatorzy, naśladowcy,
wczesna i późna większość oraz maruderzy. Najszyb-
ciej po nowości sięgają osoby młode, a przez to bar-
dziej skłonne do ryzyka. W literaturze poświęconej
dyfuzji nowych produktów spotyka się także inne pro-
pozycje, w większym stopniu opierające się na kryte-
riach socjologicznych i psychologicznych niż na demo-
graficznych. Na przykład doświadczenie mierzone cza-
sem korzystania z internetu jest podstawą do wy-
odrębnienie 3 grup nabywców6): klientów lękliwych
(korzystających z sieci krócej niż 1 rok), poszukiwa-
czy przygód oraz klientów zaprawionych, z doświad-
czeniem powyżej 1,5 roku. Pierwszą grupę cechuje
obawa, że podczas korzystania z danej usługi może
coś nie zadziałać, zepsuć się lub zadziałać zupełnie
inaczej niż chciałby tego klient, a nawet dopiero po
pewnym czasie mogłoby się okazać, że przez pomył-
kę i nieświadomie uruchomił usługę, która okaże się
przykrym zaskoczeniem w jakimś niespodziewanym
momencie w przyszłości. A zatem nie wiek, płeć czy
zajęcie i wykształcenie odgrywają najważniejszą rolę,
ale obycie, chęć poznania, otwartość i umiejętność
poszerzania swojej wiedzy jest tu kluczową deter-
minantą.

Kolejnym, nietradycyjnym kryterium podziału
konsumentów, jest rodzaj posiadanej przez nich wie-
dzy. Badania C.P. Moreau i innych udowodniły, że
kiedy nowy produkt ma charakter innowacji ciągłej,
wiedza podstawowa ułatwia adaptację nowości zwięk-
szając zarówno jej zrozumienie, jak i postrzegane ko-
rzyści7). Natomiast w przypadku innowacji nieciągłych,
wbrew pozorom, wiedza specjalistyczna może mieć
negatywny wpływ na preferencje wobec nowości. Wła-
śnie rodzaj wiedzy oraz kompatybilność innowacji z do-
tychczasowymi doświadczeniami konsumenta stały się
podstawą do wyodrębnienia nowych grup adaptato-
rów nowości technologicznych (rys. 2). W kolejności
chronologicznej takimi osobami są8):
� innowatorzy techniczni, którzy jako pierwsi inte-
resują się nowymi technologiami. Cechuje ich umie-
jętność rozpoznania korzyści płynących z użytkowa- ,
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nia innowacji, chętnie je adaptują oraz są skłonni po-
informować o nich innych konsumentów;
� eksperci z dziedzin pokrewnych, to osoby, które
dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom z dziedzin
pokrewnych, są w stanie określić korzyści z posiada-
nia innowacji, ale jednocześnie wiedza ta może ich
ograniczać i negatywnie nastawiać do nowości;
� nowicjusze, jak sugeruje nazwa, są to osoby nie
posiadające wiedzy na temat nowości, ani też z dzie-
dzin pokrewnych. Dzięki temu są oni jednak bardziej
otwarci na nowe doświadczenia niż pozostałe segmenty
nabywców innowacji;
� prawdziwi eksperci, paradoksalnie, osoby z tej gru-
py, posiadające szeroką wiedzę, sceptycznie podchodzą
do czegoś, co jest jeszcze nie sprawdzone, a więc bar-
dziej ryzykowne niż to, co w danym momencie już ist-
nieje na rynku. Działają one zgodnie z wypracowany-
mi schematami, co wbrew pozorom, stanowi przeszko-
dę w procesie adaptacji nowości, w szczególności tych
o charakterze nieciągłym.

Postawa przedsiębiorstwa
i różnicowanie klientów

elem inwestycji przedsiębiorstwa w ICT jest
obniżenie kosztów działalności i zwiększenie
rentowności. Co więcej, jak podkreśla K. Ro-

goziński, firmy usługowe rozszerzające swoją dotych-
czasową działalność o samoobsługę powinny także
zauważyć, że prowadzi ona do zwiększenia zaangażo-
wania danego klienta. Mimo utraty usługobiorcy ro-
zumianego w tradycyjny sposób, zyskuje się nabywcę,
który dzięki dostarczonej mu wiedzy, elementom wy-
posażenia i technologii przekształca się w wykonawcę
i niemal specjalistę. Nowe technologie informacyjno-
telekomunikacyjne stwarzają możliwości przyspiesze-
nia obsługi, zwiększają wydajność pracy, pozwalają
równolegle obsługiwać wielu klientów za pomocą wielu

kanałów komunikacji. Dodatkowym skutkiem jest
z pewnością budowanie wizerunku nowoczesnej fir-
my. Takie argumenty niekoniecznie jednak przeko-
nają klienta. Gdyby tak było, należałoby przyjąć, że
wszyscy konsumenci mają podobny stosunek do no-
wości, podobnie reagują na innowacje ICT. A tak na-
turalnie nie jest. Założenie, że nowy produkt z pew-
nością zdobędzie nabywców oraz zbyt szybkie tempo
wprowadzania nowych ofert, jak pokazano wcześniej,
mogą okazać się zgubne.

Presja konkurencji i ustanowienie ICT jednym
z głównych narzędzi rywalizacji wraz z pominięciem
możliwości adaptacyjnych nabywców, prowadzi do
powstania niekorzystnego zjawiska „nagradzania”
klientów szybko adoptujących nowości i może nie za-
mierzonego, ale jednak – ukarania klientów zbyt wol-
nych, opieszałych. Oni także są z czasem nakłaniani
do korzystania z tych rozwiązań, niekoniecznie jed-
nak są z nich zadowoleni. W efekcie na rynku docho-
dzi do sytuacji dyskryminowania części klientów, swo-
istego apartheidu w sferze usług9). Długie kolejki i czas
oczekiwania na obsługę niekoniecznie są wynikiem
braku dostatecznej dbałości ze strony personelu. Wy-
nikają one również ze świadomych działań menedże-
rów chcących zredukować do absolutnego minimum
oferowany serwis. Motywem, który ma zwiększyć
skłonność klientów do korzystania z nowych techno-
logii, jest odpowiednia polityka cenowa różnicująca
klientów korzystających z obsługi osobistej i samoob-
sługi, gdzie koszty są tylko jednym z elementów bra-
nych pod uwagę. Poza tym liczą się: prestiż, liczba
sprzedanych nowych usług, aktualna pozycja rynko-
wa itp. Przykładem może tu być rynek usług banko-
wych, na którym klienci korzystający z infolinii lub
bankowości on-line płacą mniej niż ci, którzy doko-
nują takich samych operacji bankowych przy okienku
w oddziale banku (tab.). Należy się spodziewać, że na-
wet wprowadzanie częściowych opłat za usługi dotych-
czas bezpłatne, zachowa różnice w cenie między ob-
sługą tradycyjną a nowoczesną.

Ekspansja bankowości elektronicznej czy też in-
nych nowoczesnych usług jest bardzo wyraźnym tren-
dem współczesnego rynku i nic nie wskazuje na to, że
proces ten zostanie przerwany. Problemem jest jed-
nak odpowiednie przygotowanie do tego klientów. Bez-
krytyczne lansowanie innowacji ICT na rynku konsu-
mentów indywidualnych prawdopodobnie doprowadzi
do obniżenia bieżących kosztów działalności operacyj-

Przelew na rachunek
innego banku 0–2 zł 4 zł

Złożenie stałego zlecenia 0–1,5 zł 1,5–2 zł

Przekazanie informacji
o każdej zmianie salda 0–2 zł 5–6,35 zł

Tab. Porównanie kosztów finansowych pono-
szonych przez przeciętnego indywidualnego
klienta w 3 największych polskich bankach

Źródło: opracowano na podstawie danych z serwisów WWW.

Rodzaj usługi
Obsługa przez

internet/
telefon

Obsługa
w okienku

Rys. 2. Cykl adaptacji nowych technologii
Źródło: M. SAAKSJARVI, Consumer Adoptation of Techno-
logical Innovations, „European Journal of Innovation Ma-
nagement” 2003, nr 2, s. 96.
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nej, ale pozostaje pytanie, czy taki efekt uda się osią-
gnąć w dłuższej perspektywie. Rozmowa z automa-
tem, męczące „wstukiwanie” kolejnych numerów z na-
dzieją, że w końcu otrzyma się pożądane informacje
lub nastąpi połączenie z kompetentnym, a przede
wszystkim żywym pracownikiem firmy, powoduje fru-
strację klienta i może go skutecznie zniechęcić do ko-
rzystania z usług danej firmy. A zatem warto zasta-
nowić się, czy, jak i w jakich okolicznościach, jak licz-
na grupa klientów firmy będzie zainteresowana ICT
i jakie działania należy podjąć, aby przezwyciężyć uczu-
cie alienacji i anonimowości, które najprawdopodob-
niej się pojawi.

Jak wcześniej zasygnalizowano, w procesie segmen-
tacji rynku nacisk należy położyć na wiedzę klientów,
stopień dopasowania nowości do ich stylu życia, przyj-
mowanych wartości i wcześniejszych doświadczeń oraz
posiadany stosunek do nowości i do ryzyka. Wybór
konkretnej grupy nabywców i ostateczny kształt no-
wej oferty powinny także wynikać z szacowanej war-
tości poszczególnych segmentów, aby móc określić ren-
towność wprowadzania rozwiązań ICT w perspekty-
wie całego cyklu życia danego klienta. Efektem takiej
analizy będzie zatem także odrzucenie pewnych grup
nabywców, skoro firma nie będzie w stanie dostar-
czyć oczekiwanej jakości oferty po cenie zadowalają-
cej obie strony. Warto również zwrócić uwagę na bu-
dowę odpowiednich programów promocyjnych, szcze-
gólnie na etapie wprowadzania nowości na rynek. Re-
klama jest stanowczo niewystarczającym środkiem na-
kłaniającym nowych nabywców do skorzystania z no-
wych usług. Sposobem na osiągnięcie rzeczywistego
zainteresowania i doprowadzenia do użytkowania
nowych produktów ICT powinny być programy edu-
kacyjne, spotkania, prezentacje i inne działania po-
zwalające na rzeczywiste zaznajomienie się z innowa-
cjami. Poza dyskusją pozostaje bowiem aktualność fun-
damentalnej zasady w marketingu – dostarczania
klientowi korzyści w postaci ofert, których on ocze-
kuje, mimo pokusy oferowania najnowszych, najbar-
dziej wymyślnych, a przez to skomplikowanych i ma-
ło przydatnych produktów.

Rozwój nowych technologii, który ma charakter
bardzo dynamiczny i globalny, nie pozwala sądzić, że
nie będzie miał wpływu na pewne branże, rodzaje
przedsiębiorstw, choć stopień tego wpływu będzie zróż-
nicowany. ICT są jedną z przyczyn tych zjawisk, ale
równolegle mogą pozwolić przedsiębiorstwu zbudować
nową strategię konkurencyjną. Wciąż jednak pozostają
narzędziem, a zatem prawdziwym wyzwaniem jest
sposób ich wykorzystania. Pamiętać należy, że to na-
dal nabywcy są ostatecznymi sędziami, choć nie każ-
dy z nich jest w kręgu zainteresowania przedsiębior-
stwa.

dr Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński

PRZYPISY
1) Sektor ICT obejmuje produkcję oraz usługi. Do grupy usług

należą: handel hurtowy elektronicznymi urządzeniami
AGD i artykułami radiowo-telewizyjnymi, handel hurto-
wy maszynami i wyposażeniem, handel hurtowy innymi
urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle, handlu

i nawigacji, wynajem maszyn, urządzeń biurowych i wy-
posażenia (w tym komputerów) oraz telekomunikacja
i informatyka, w tym np. doradztwo, oprogramowanie,
działalność związana z bazami danych. Zob. The ICT
Activity Index, European Commission, www.europa.eu.int
i www.stat.gov.pl. Pierwsze opracowania sektora usług
ICT obejmują tylko dwa ostatnie działy. Dlatego też, pi-
sząc o nowych usługach ICT ma się na uwadze takie, jak:
SMS, MMS, VoiP, tworzenie oprogramowania dla kompu-
terów i telefonów komórkowych oraz usługi internetowe,
w tym przede wszystkim pocztę elektroniczną i strony
WWW.

2) Te dwa podejścia prezentuje model R. NORMANNA, wy-
różniający logikę odciążania i udostępniania, opisany sze-
rzej przez K. ROGOZIŃSKIEGO [w:] Samoobsługa czy
usługa? Albo o wpływie nowoczesnych technologii na usłu-
gi, „Materiały Naukowe Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu, Katedra Usług 2001”, nr 4.

3) M.L. MEUTER, A.L. OSTROM, R.I. ROUNDTREE, M.J.
BITNER, Self-Service Technologies: Understanding Cu-
stomer Satisfaction with Technology-Based Service Enco-
unters, „Journal of Marketing” 2000, lipiec, s. 50–64.

4) E. FRĄCKIEWICZ, Adaptacja innowacji technologicznych
przez klientów indywidualnych, [w:] Zarządzanie produk-
tem – wyzwania przyszłości, red. J. KALL i B. SOJKIN,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-
znań 2006, s. 112.

5) Kryterium punktu widzenia konsumenta pozwala wyróż-
nić innowacje ciągłe (polegające na niewielkiej modyfika-
cji istniejących produktów), dynamiczne (polegające na mo-
dyfikacji istniejących produktów i niewielkich zmianach
w zachowaniu konsumentów) i nieciągłe, czyli takie, któ-
re dla klienta są całkowitą nowością, wymagającą nabycia
zupełnie nowych umiejętności.

6) L. WINDHAM, K. ORTON, Dusza nowego konsumenta,
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001, s. 76–78.

7) C.P. MOREAU, D.R. LEHMANN, A.B. MARKMAN, En-
trenched Knowledge Structures and Consumer Response
to New Products, „Journal of Marketing Research” 2001,
luty, s. 19–22.

8) M. SAAKSJARVI, Consumer Adoptation of Technological
Innovations, „European Journal of Innovation Manage-
ment” 2003, nr 2, s. 96.

9) Terminu tego użyła D. BRANDY w artykule: Klienci rów-
ni i równiejsi, „BusinessWeek” 2000, nr 12 na określenie
dyskryminacji klientów wynikającej z ich sytuacji mate-
rialnej. W literaturze ekonomicznej, dyskryminacja doty-
czy głównie płci i wieku, np. na rynku pracy. W marketin-
gu pojęcie dyskryminacji towarzyszy opisowi polityki ce-
nowej i oznacza stosowanie różnych cen wobec klientów
na różnych rynkach, dokonujących zakupów w różnych
miejscach lub czasie, przy zachowaniu takiego samego po-
ziomu kosztów.

Summary

There is general agreement that inherent differences between
goods and services exist and that they result in unique mana-
gement challenges for service business. The most basic dif-
ference is intangibility – services cannot be seen, felt, tasted
or touched. However, new technologies enable services to be
more standardized and to gain experience using simulation
programmes, to render services over a distance and to serve
customers during purchase. The paper presents an idea of
SST (Self Service Technology), characteristics of ICT (Infor-
mation and Communication Technology), profiles of custom-
ers and motives for purchasing of such products as well as
an approach of enterprises to their customers.
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Managing the Right Tension,
„Harvard Business Review”,
grudzień 2006, s. 62–74

Dominic Dodd jest dyrektorem
międzynarodowej firmy konsul-
tingowej Marakon Associates
z siedzibą w Nowym Jorku
i Londynie. Ken Favaro jest pre-
zesem tej firmy. Obaj są autora-
mi książki pt. The Three Ten-
sions: Winning the Struggle to
Perform Without Compromise.

Każdy menedżer i każda firma
w codziennej działalności stykają
się z koniecznością pogodzenia
sprzecznych interesów w tym sa-
mym czasie. Do najważniejszych
wyborów można zaliczyć:
� osiąganie zysku lub wzrost or-
ganizacji,
� realizację celów długo- lub krót-
kookresowych,
� realizację celów całej organiza-
cji (synergia) lub celów poszczegól-
nych jej jednostek.

W każdym z wymienionych
przypadków postęp w realizacji jed-
nego celu odbywa się na ogół kosz-
tem drugiego.

Niniejszy artykuł jest efektem
długoletnich badań prowadzonych
przez autorów nad wyborami
przedsiębiorstw między omówiony-
mi wyżej celami. Badania były pro-
wadzone w latach 1983–2003; pod-
dano im ponad 1000 przedsię-
biorstw na całym świecie. Ankiety
na ok. 200 dyrektorach, pogłębio-
ne przez dyskusje z 20 prezesami
i dyrektorami generalnymi wiel-
kich korporacji stanowią uzupeł-
nienie tych badań.

Autorzy stwierdzili, że więk-
szość organizacji nie umie dać so-
bie skutecznie rady z realizacją
sprzecznych celów. Tylko 38% ba-

danych przedsiębiorstw zanotowa-
ło pozytywne wyniki w jednocze-
snej (tj. w tym samym roku) reali-
zacji zysków i wzrostu. W przypad-
ku drugiej sprzeczności wyniki były
trochę lepsze – 44% badanych firm
umiało godzić cele długo i krótko-
okresowe. I wreszcie, 45% organi-
zacji umiało wypracować jednocze-
śnie wartość dodaną w swoich fi-
liach i jednostkach biznesowych,
poprawiając w tym samym czasie
wskaźniki finansowe całej firmy.

Problemem nie jest niedostrze-
ganie tych sprzeczności przez me-
nedżerów. Jest nim raczej złe defi-
niowanie priorytetów i zbytnie
przywiązywanie się do realizacji
jednego celu kosztem innego. W re-
zultacie firma najpierw „podąża”
w jednym kierunku, potem w in-
nym. Trudno jest określić wyraź-
nie drogę jej rozwoju.

Autorzy zauważyli, że organiza-
cje, które świetnie radzą sobie na
rynku, umieją w godzeniu sprzecz-
nych interesów znaleźć nadrzędne
kryterium wyboru. W przypadku
sprzeczności zysk / wzrost są nim
np. korzyści dla klienta. O wybo-
rze między celami długo- i krótko-
terminowymi decyduje pewność
i trwałość zysków, a między syner-
gią i koncentracją na jednostkach
biznesowych – dostępność zasobów
i umiejętności pozwalających na
jednoczesną realizację ich celów.

Średnia sukcesu

imo podejmowanych wysił-
ków nie w każdym roku
organizacja jest zdolna do

wyważenia działań na rzecz reali-
zacji sprzecznych celów i do osią-
gnięcia pełnego sukcesu. Dlatego
też o pozycji firmy decyduje tzw.
średnia sukcesów, czyli liczba lat w
danym okresie analitycznym, kiedy

firma jednocześnie zrealizowała
sprzeczne cele. I tak, General Mo-
tors udało się w latach 1983–2003
jednocześnie zwiększyć przychody
i marżę zysku tylko sześć razy.
W pozostałych 14 latach firma, albo
nie osiągnęła żadnego wzrostu, albo
też zanotowała wzrost jednego ze
wskaźników. Stąd też jej średnia
sukcesu wynosi 0,3 (6/20).

Trzeba podkreślić, że średnia
sukcesu zależy w dużej mierze od
charakteru branży, w jakiej działa
organizacja. W branżach wymaga-
jących dużych inwestycji firmy
muszą akceptować pewne straty
w krótkim okresie, aby móc uzyski-
wać zyski długookresowe. Do ta-
kich branż należą m.in.: samocho-
dowa czy hutnictwo.

Tyle że poziom średniej sukce-
su różni się także wewnątrz branż.
Przykładem jest chociażby porów-
nanie sytuacji General Motors
i BMW. Jak wspomniano, średnia
sukcesu GM w latach 1983–2003
wynosiła 0,3, przy średniej w bran-
ży na poziomie 0,34. Tymczasem
BMW może się pochwalić średnią
– jedną z najwyższych w branży –
na poziomie 0,5, co oznacza 10 lat
wzrostu obu wskaźników.

Jakie znaczenie ma średnia
sukcesu? Autorzy artykułu wyka-
zali, że istnieje duża zbieżność mię-
dzy jej poziomem a poziomem tzw.
TSR (total shareholder returns).
Okazuje się, że średnia lepiej wró-
ży TSR niż inne wskaźniki, jak cho-
ciażby EBITDA czy ROE. Wystar-
czy wrócić do przykładów z branży
samochodowej. BMW, z jedną
z najwyższych średnich sukcesu,
osiągnęło też najwyższy poziom
TSR, równy 14%, GM – równy 8%
(konsekwentnie na poziomie śred-
nim w branży), natomiast Daihat-
su z najniższą średnią sukcesu
w branży osiągnął też niskie TSR
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,

– 4%. Autorzy obliczyli, że wzrost
o 10% średniej sukcesu daje około
2-proc. wzrost TSR.

Skoro średnia sukcesu jest tak
ważna, dlaczego firmy nie potrafią
utrzymać jej na wysokim poziomie?
Jednym z możliwych wytłumaczeń
jest to, że wielu liderów nie potrafi
zdefiniować właściwego poziomu
równowagi między pozornie
sprzecznymi celami.

Właściwa równowaga

iewielu menedżerów zda-
je sobie sprawę z tego, że
wymienione powyżej trzy

rodzaje wyborów nie są od siebie
niezależne. Niska średnia sukcesu
w jednym aspekcie na ogół powo-
duje niski jej poziom w innych
aspektach. I tak, nieumiejętność
wyważenia realizacji celów całej
organizacji i jej jednostek bizneso-
wych może spowodować wzrost
kosztów, a w konsekwencji spadek
zysków. Podobnie kultura organi-
zacyjna jednostek biznesowych
może stać się barierą w realizacji
projektów długoterminowych, wy-
magających ścisłej współpracy i ko-
ordynacji działań w całej firmie.

Jednocześnie jednak każdy
z wyborów prowokuje inne pytania
i skłania do koncentracji na innych
problemach firmy. Wybór między
zyskiem a wzrostem jest tak na-
prawdę pytaniem o model biznesu
i strategię: co zyskują klienci i ja-
kie koszty decyzji ponosi firma.
Wybór między celami długo- i krót-
kookresowymi wymaga od liderów
organizacji bliższego przyjrzenia
się modelowi zarządzania: szcze-
gólnie sposobom zarządzania in-
westycjami i mierzenia sukcesu
przedsiębiorstwa, a w konsekwen-
cji myślenia w kategorii celów, pro-
cesów i procedur. Wybór między
celami całej firmy a celami jej czę-
ści jest de facto pytaniem o model
organizacji: jej strukturę, kulturę
organizacyjną i ludzi w niej pracu-
jących. Listę problemów związa-
nych z powyższymi wyborami i ich
symptomów szczegółowo przedsta-
wiono na rysunku.

Właściwe zarządzanie

iedy już menedżerowie
zdadzą sobie sprawę z ko-
nieczności wyważenia

działań przy realizacji najważniej-
szych celów firmy, powstaje pyta-
nie, jak tym wszystkim zarządzać.

Intuicja i przysłowie o ciągnięciu
dwóch srok za ogon podpowiadają,
że nie jest możliwe osiągnięcie suk-
cesu w kilku dziedzinach naraz. Ten
sposób myślenia potwierdzają wy-
niki badań. Blisko 60% firm bada-
nych przez autorów definiuje swoje
priorytety przy wyborze między zy-
skiem a wzrostem, około 70% – przy
wyborze między celami długo-
i krótkookresowymi, a 72% – w wy-
borze między celami całości i części
organizacji. Niestety, ten sposób
myślenia powoduje, że firmy łatwo
wpadają w pułapki realizacji jedne-
go celu kosztem drugiego.

Pułapka „wiązanie kosztów
z przychodami”

Jeśli priorytetem firmy staje się
poprawa rentowności i zwiększanie
zysków, bardzo często budżety
i myślenie o kosztach wiąże się
z przychodami, a decyzje cenowe
z wymaganiami odnośnie do mar-
ży zysku. Oznacza to, że organiza-
cja w dobrej kondycji toleruje
wzrost kosztów, bo wzrastają przy-
chody. Część tych kosztów „finan-
suje” wzrost firmy, a więc jest ko-
nieczna, ale inne ten wzrost blo-
kują. Nikt jednak nie rozdziela ich
na grupy. Generalnie rosną one
w sposób niekontrolowany i z cza-
sem blokują wzrost firmy. Kiedy
przychodzi kryzys, priorytetem sta-
je się redukcja kosztów. I znów do-
tyczy to wszystkich ich rodzajów,
także tych istotnych z punktu wi-
dzenia stymulowania wzrostu.

Pułapka „koncentracja
na kliencie”

Kiedy priorytetem staje się
wzrost, podstawowym kryterium
oceny firmy jest satysfakcja klien-
ta. Stąd też stara się ona różnico-
wać oferowane przez siebie produk-
ty, jak najbardziej odróżniać się od
konkurentów, znajdywać nowe na-
rzędzia i sposoby działania w mar-
ketingu tak, aby przyciągnąć uwa-
gę klientów. Jednocześnie jednak
prowadzi to do rozdrobnienia ofer-
ty, zwiększa kompleksowość firmy,
a z czasem powoduje dublowanie
się w pracy i zwiększenie kosztów
w jednostkach biznesowych.

Pułapka „roczne wyniki ponad
wszystko”

W firmach koncentrujących się
na celach krótkookresowych wszel-

kie kryteria oceny i wynagradzania
pracowników kreują kulturę „eg-
zekwowania doskonałości”. Pilnu-
je się dyscypliny budżetu, szybkie-
go działania, szybkiego zwrotu z in-
westycji i przestrzegania standar-
dów. Rezygnuje się z projektów,
które nie przynoszą widocznych
efektów w krótkim czasie. Tymcza-
sem wartościowe pomysły wyma-
gają często dużych nakładów i dłu-
giego czasu realizacji. Autorzy ba-
dań zauważają, że 77% menedże-
rów deklaruje gotowość rezygnacji
z tych inwestycji, które mogłyby
przynieść dobre efekty w długim
okresie, ale negatywnie wpływają
na poziom zysków w danym roku
obliczeniowym.

Pułapka „profity
w długim okresie”

Jeśli celem jest maksymalizo-
wanie wartości netto i lepsze prze-
pływy finansowe w przyszłości, or-
ganizacja ma tendencję do inwesto-
wania i odsuwania zysków na przy-
szłość. Powoduje to ryzyko prze-
kroczenia bezpiecznej granicy in-
westycji i delegowania pracowni-
ków do zadań, które nie przynoszą
efektów w teraźniejszości.

Pułapka centralizacji

W firmach, w których kładzie
się duży nacisk na koordynację za-
dań i – w pierwszej kolejności – re-
alizację celów całej organizacji, ist-
nieje tendencja do centralizowania
podstawowych funkcji i odpowie-
dzialności. Oznacza to konieczność
wyszczuplenia struktury organiza-
cyjnej, dodania stanowisk pośred-
nich, dzięki czemu możliwe będą
koordynacja i kontrola. Niestety,
dla jednostek biznesowych jest to
równoznaczne z utratą autonomii
w podejmowaniu decyzji i uzależ-
nieniem od centrali. Słabnie moty-
wacja do doskonalenia swych dzia-
łań, ponieważ odległość między
miejscem, w którym podejmowane
są decyzje, a tym, w którym widać
ich konsekwencje, staje się zbyt
duża.
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Pułapka autonomii

Nadmierna autonomia jedno-
stek biznesowych jest równoznacz-
na z koniecznością utrzymywania
różnych systemów wynagradzania,
czy oceny wyników. Ponadto w jed-
nostkach zanika z czasem umiejęt-
ność rozróżnienia pojęć: odpowie-
dzialności, władzy i posiadania.

Tych sześć pułapek pokazuje,
dlaczego niski poziom średniej suk-
cesu w jednej dziedzinie pociąga za
sobą niski jej poziom w innych ob-
szarach. Koncentracja na pewnych
zadaniach i podporządkowywanie
im stosowanych narzędzi zarządza-
nia niszczy możliwość realizacji
innych zadań. Stąd też konieczno-
ścią staje się znalezienie wspólne-
go odniesienia dla sprzecznych ce-
lów.

Lista pytań

ak to zostało już powie-
dziane, wspólnym kryte-
rium wyboru w przypad-

ku sprzeczności między zyskiem
a wzrostem firmy są korzyści, ja-
kie uzyskuje klient używając pro-
duktu lub usług firmy. Pytania,
jakie należy zadać, aby znaleźć rów-

nowagę w realizacji tych celów, są
następujące:
� jak dany projekt lub inwestycja
może zwiększyć satysfakcję (korzy-
ści) klienta,
� co możemy zrobić, aby rozwinąć
rynek, a nie tylko nasz udział
w rynku,
� które z naszych kosztów klienci
byliby skłonni pokryć,
� jaki wpływ na korzyści klienta
ma skala naszych działań,
� w jaki sposób nasze fuzje i po-
łączenia tworzą korzyści dla
klienta?

W przypadku drugiej sprzecz-
ności (cele długo- i krótkookreso-
we) nadrzędnym kryterium jest
trwałość przychodów. Do najważ-
niejszych pytań, które mogą pomóc
w dokonaniu wyboru, zaliczyć moż-
na:
� które z naszych przychodów są
stałe,
� jakie są nasze priorytety w śred-
nim okresie i jak się one wiążą
z priorytetowymi celami długo-
krótkookresowymi,
� w jaki sposób myślimy o na-
szym biznesie – według kryterium
zysków, czy produktów?

W wyborze między celami całej
organizacji a celami jej jednostek

biznesowych pomaga odniesienie
się do kryterium zasobów i umie-
jętności, jakimi dysponuje organi-
zacja. Do najważniejszych pytań
w tym aspekcie należą:
� jakie są nasze najważniejsze za-
soby i umiejętności,
� co robimy, aby je wzmocnić i roz-
wijać,
� gdzie możliwe jest zastąpienie
centralizacji standaryzacją,
� jakie normy zachowań określają
naszą tożsamość jako organizacji?

Autorzy uważają, że kwinte-
sencją sukcesu firm jest dokonywa-
nie wyboru nie tyle między sprzecz-
nymi celami, ile między omówiony-
mi tu trzema grupami celów. Lide-
rzy muszą określić priorytetową
dla ich organizacji grupę celów oraz
skupić swoje wysiłki na wzmacnia-
niu tych działań, które odnoszą się
do kryterium nadrzędnego. Nie jest
to zadanie łatwe. Wymaga analiz
i znalezienia miar dla poszczegól-
nych celów. Niemniej jednak jest
to działanie konieczne, jeśli firma
ma się rozwijać i umacniać swoją
pozycję na rynku.
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Katedra Teorii Zarządzania
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