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SZYMON CYFERT *

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Kryzys i recesja są zjawiskami naturalnymi, związanymi z cyklicznością procesów
rozwoju gospodarczego świata. Zjawiska kryzysowe w otoczeniu, poprzez negatywny
wpływ na wyniki finansowe branż i sektorów, wcześniej czy później są przenoszone
z poziomu makro na poziom mikro, co skutkuje pojawieniem się kryzysu na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw. Sytuacja kryzysowa w przedsiębiorstwie, stanowiąc istotne zagrożenie dla ciągłości jego funkcjonowania i negatywnie wpływając
na jego wartość, zwykle prowadzi do podważenia podstaw tożsamości organizacyjnej, zmuszając tym samym do przemyślenia i przeformułowania dotychczasowego
sposobu funkcjonowania. Jednak zjawisko kryzysu gospodarczego nie zawsze musi
wiązać się z negatywnymi implikacjami dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Po pierwsze, stosownie do założeń teorii ekologii populacji zjawisko kryzysu
można traktować w kategoriach procesu selekcji konkurujących na rynku podmiotów, gdzie otoczenie dokonuje wyboru podmiotów, które w największym stopniu
potrafią dopasować się do wymagań formułowanych przez otoczenie, odrzucając
jednocześnie te podmioty, które tych umiejętności nie opanowały.
Po drugie, pojawienie się zjawisk kryzysowych w otoczeniu nie jest jednoznaczne
z przeniesieniem ich na poziom przedsiębiorstwa. System granic organizacji, będący
mechanizmem integracji i buforowania, może zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed
negatywnymi konsekwencjami zmian zachodzących w otoczeniu, absorbując pojawiające się zakłócenia, tym samym zapewniając jednostkom wewnętrznym wymagany poziom stabilności i efektywności.
Po trzecie, jeżeli nawet przedsiębiorstwo zostanie „zarażone” kryzysem, to może
podjąć próbę aktywnego zarządzania nim, konsekwencją czego w krótkim okresie
będzie ograniczenie negatywnego wpływu kryzysu, w długim zaś – wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dążenie do osiągnięcia takiego stanu będzie wiązało się z koniecznością przeprojektowania modelu biznesu oraz przebudową
warstwy regulacyjnej systemu zarządzania.
* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Szymon Cyfert, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Od Redaktora Naczelnego

Zagadnienie zarządzania organizacją w kryzysie jest jednym z dwóch, obok zarządzania w sferze administracji publicznej, przewodnich tematów trzeciego numeru
„Organizacji i Kierowania”.
Artykuł Janusza Strużyny, Krótki rys ewolucyjnej inspiracji dla badaczy zarządzania. Środowisko organizacji, rozpoczyna cykl publikacji poświęconych intelektualnemu
wpływowi ewolucyjnego myślenia na rozwój teorii organizacji i zarządzania. Opisując
źródła ewolucyjnego sposobu myślenia w badaniach nad organizacją i zarządzaniem
oraz dokonując syntetycznego przeglądu ekologii populacji, Autor definiuje silne i słabe
strony wykorzystania koncepcji ekologii populacji w naukach o zarządzaniu.
Przedmiotem rozważań w artykule Jolanty Góry jest analiza możliwości wykorzystania metafor w procesie badania organizacji. Autorka, wskazując na wzrost zainteresowania tematyką metafor w literaturze światowej, podejmuje próbę upowszechnienia symboliczno-interpretatywnych badań organizacji stanowiących alternatywę
dla dominującego w polskiej literaturze paradygmatu pozytywistycznego.
Waldemar Walczak podejmuje tematykę zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach, stanowiącą odpowiedź na przeobrażenia i zmiany zachodzące w gospodarce
opartej na wiedzy. Zdaniem Autora współczesne organizacje powinny w większym
stopniu uwzględniać założenia koncepcji CSR oraz regulacji prawnych dotyczących
równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałania dyskryminacji.
Przyjęcie założenia, że dla rozwoju klastrów decydujące znaczenie mają nieliczne,
nastawione na wzrost przedsiębiorstwa, stanowi dla Marty Gancarczyk i Jacka Gancarczyka punkt wyjścia do charakterystyki procesów wzrostu i internacjonalizacji
przedsiębiorstw w klastrach. Przeprowadzone przez Nich postępowanie badawcze
dowodzi zasadności selektywnej relokacji w odniesieniu zarówno do strategii kosztowej, jak i strategii dyferencjacji.
Przeprowadzenie wielowymiarowej analizy kryzysu lat 2007–2008 stanowi dla
Jacka Klicha podstawę do wyprowadzenia wniosku, że kryzys ten nie skutkował
sformułowaniem nowych problemów badawczych dla nauk zarządzania, natomiast
podstawowe wnioski z kryzysu zostały zredukowane do postulatu wzmocnienia systemu kontroli w korporacjach.
Julita Wasilczuk i Krzysztof Zięba prezentują wyniki badań odnoszące się do
zmiany systemów celów firm z sektora MSP w latach 2006–2009, dowodzące, że
pomimo wystąpienia w otoczeniu zjawisk kryzysowych, w badanych organizacjach
priorytet celów nakierowanych na wzrost nie uległ znaczącemu osłabieniu.
Kazimierz Krzakiewicz wskazuje, że większość błędów prowadzących do wystąpienia sytuacji kryzysowych związana jest z utrwalonymi sposobami zachowań
menedżerów. Dlatego też istotne jest Jego zdaniem znalezienie odpowiedzi na postawione w artykule pytania: jaką rolę w procesie powstawania kryzysów odgrywają
menedżerowie? Jak można uniknąć sytuacji kryzysowych i nauczyć się rozpoznawać
symptomy zbliżającego się kryzysu możliwie na wczesnym etapie?
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Od Redaktora Naczelnego

Punktem wyjścia w rozważaniach Anna Fornalczyk uczyniła założenie, że w dobie
kryzysu gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera efektywne gospodarowanie
finansami i majątkiem publicznym. Stanowi to dla Autorki podstawę do przeprowadzenia analizy przyczyn i skutków monopolizacji gospodarki komunalnej przez
działalność gmin oraz omówienia, w jaki sposób zarządzanie publicznym majątkiem
wzmacnia tendencje monopolistyczne w gospodarce komunalnej.
Maria Piotrowska, omawiając wyniki przeprowadzonego postępowania badawczego nad determinantami sprawności administracji publicznej szczebla lokalnego,
wskazuje że strategia modernizacji zarządzania w administracji powinna opierać się
przede wszystkim na czynnikach zewnętrznych – zmniejszeniu polityzacji oraz wyraźnym zwiększeniu wpływu opinii obywateli.
Krzysztof Rybiński, wskazując na niską skuteczność modeli zarządzania antykryzysowego, formułuje propozycję wdrożenia zmian do modelu zarządzania w sektorze publicznym obejmujących: odejście od krótkookresowych celów politycznych na
rzecz zarządzania strategicznego; rozpoczęcie reform drugiej generacji, czyli wprowadzenie pozytywnych bodźców do wspierania innowacyjnych zmian w sektorze
publicznym; wprowadzenie biznesowych zasad zarządzania ryzykiem w sektorze
publicznym i zbudowanie administracji 2.0 zamiast e-administracji.
Aneta Zelek i Grażyna Maniak, dokonując weryfikacji hipotezy o słabej i opóźnionej reaktywności polskich podmiotów gospodarczych na symptomy dekoniunktury
gospodarczej, definiują podstawowe negatywne konsekwencje owej reaktywności
– podejmowanie błędnych decyzji ekonomicznych oraz obniżenie zdolności adaptacji do wahań cyklu koniunkturalnego.
Leszek Bohdanowicz wskazuje na problem braku korelacji pomiędzy wzrostem
aktywności kobiet na rynku pracy a liczbą zajmowanych przez nich kluczowych stanowisk zarządczych i nadzorczych w spółkach. Stanowi to dla Niego punkt wyjścia
do przedstawienia argumentów za zwiększaniem roli kobiet w organach statutowych,
zdefiniowania barier utrudniających to zwiększenie oraz omówienia wyników badań
odnoszących się do udziału kobiet w radach i zarządach spółek.
Podejmując próbę analizy roli i znaczenia przedsiębiorczości samorządu lokalnego
w procesie budowania relacji, Sigmund Barczyk wskazuje na zagadnienie orkiestracji przedsiębiorczych okazji, w realizacji których uczestniczą kluczowi interesariusze gminy.
Przeprowadzona przez Irenę Łącką analiza wyników badań nad innowacyjnością
przedsiębiorstw stanowiła podstawę do określania wpływu wewnętrznych barier rozwoju i wzrostu na innowacyjność sektora MSP. W artykule Autorka wskazuje na rolę
długookresowej strategii rozwoju, proaktywnego podejścia do prowadzenia biznesu,
świadomości innowacyjnej, wiedzy o zmianach we współczesnej gospodarce oraz jakości kapitału ludzkiego w procesie funkcjonowanie firm sektora MSP.
		
Życzę ciekawej lektury!
Szymon Cyfert
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JANUSZ STRUŻYNA*

KRÓTKI RYS EWOLUCYJNEJ
INSPIRACJI DLA BADACZY
ZARZĄDZANIA

Środowisko organizacji
Od przełomu gospodarczo-politycznego w latach 90. XX wieku polska nauka
i praktyka organizacji i zarządzania wyraźnie wzbogaciła się o nowe propozycje ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne. Jedną z takich koncepcji jest teoria
ewolucji organizacji. z inicjatywą dyskusji nad znaczeniem teorii ewolucji dla zrozumienia rozwoju polscy teoretycy organizacji i zarządzania nieco się spóźnili w stosunku do polskich ekonomistów. w Polsce już w latach 70., jak pisze Witold Kwaśnicki na swojej stronie internetowej (http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/o_sobie.
htm), były podejmowane prace nad rozpoznaniem i zastosowaniem teorii ewolucji
do badania procesów rozwoju. Później, w latach 1990−2000, polscy ekonomiści, np.
Witold Kwaśnicki (1996), Elżbieta Maślak (2000), podjęli wysiłek wskazania zalet
i wad myślenia ewolucyjnego zastosowanego do ekonomiki i ekonomiki firmy. Przyjęto także, że ewolucyjna teoria przedsiębiorstw traktuje organizację gospodarczą
(Gorynia, 2000) jako różnorodną całość, która powstała w efekcie kumulowanych
zmian. Ewolucyjną teorię przedsiębiorstwa zaadoptowała także nowa ekonomia instytucjonalna (Ząbkowicz, 2003), która uznaje przedsiębiorstwo za układ organizacyjny, a nie jednostkę produkcyjną.
Pierwsze próby wprowadzenia do polskiej teorii organizacji i zarządzania podejścia ewolucyjnego zaczęli zaś inicjować kolejno datami: Mary Hatch (2002), śp. Stanisław Chełpa w swej pracy habilitacyjnej, Łukasz Sułkowski w wielu publikacjach
z okresu po 2007 roku i ostatniej swojej książce pt. Ewolucjonizm w zarządzaniu.
* Prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 9

9

12/14/11 15:44 PM

Janusz Strużyna

Menedżerowie Darwina (2010) oraz autor tych słów (Strużyna, 2006; 2007; 2008).
o ewolucji także wzmiankował Hubert Witczak (2008). Sprawa propagowania tego
podejścia nie może być jednak traktowana jako jedynie upór kilku osób. o istotności
podejścia ewolucyjnego dla zmian w organizacji zaświadczyli Van de Vena i Poole
(1995) i trudno zajmować się organizacją i zarządzaniem, pomijając to opracowanie
na temat typologii zmian.
W poniższym tekście podjęto próbę odwzorowania wyników studiów nad możliwościami przeniesienia ewolucyjnej analogii do warsztatu praktyków i badaczy
organizacji oraz zarządzania. Tekst ten ukazuje podstawowe, zaproponowane przez
różnych badaczy schematy myślenia, na których opiera się logika organizacji (firmy)
i zarządzania w ujęciu ewolucyjnym.
Prezentacja została ułożona w układzie od problemów populacji, społeczeństwa
do genetyki organizacyjnej i obejmuje w zasadzie zbiór możliwych zastosowań ewolucyjnego myślenia w dziedzinie nauk o organizacji i zarządzaniu.
W wydawnictwach dostępnych w Polsce szeroki przegląd źródeł ewolucyjnej inspiracji, ale w dziedzinie socjologii, pokazał Turner (2004), a w ekonomii i ekonomice
firmy − Witold Kwaśnicki (1996). Na podanym przez tego ostatniego „drzewie genealogicznym” teorii ewolucji szczególnie interesująca dla badaczy organizacji i zarządzania wydaje się, gałąź, na której ulokowane jest nazwisko Armena Alchiana. Jego
praca z 1950 roku przynosiła logiczne dowody na to, że niepewność, selekcja naturalna w procesach pracy, sprzężenie zwrotne, które wpływa na przyszłe decyzje oraz
imitowanie, wydają się ograniczać ekonomiczną racjonalność, ukierunkowaną na
maksymalizację zysku. Te wyniki dość dobrze współgrały z wnioskami osoby uważanej również za klasyka teorii organizacji i zarządzania, Herberta Simona (1945,
1957). To właśnie on, wraz z innymi współautorami, zakwestionował w wielu pracach dyrektywę optymalizacji decyzji gospodarczych i menedżerskich.
Z pewnym ryzykiem początki zastosowań analogii ewolucyjnej można również
ulokować nieco wcześniej. Jak pisze Olivier Williamson we wstępie do pracy The
Nature of the firm: origins, evolution, and development (1993, s. 3), mogą być one datowane nawet na okres końca lat 30., kiedy to Ronald Coase opublikował swój artykuł o naturze firmy. Postawił w nim proste pytania: dlaczego istnieje jakakolwiek
wewnętrzna organizacja i dlaczego cała produkcja nie jest prowadzona przez jedną
dużą firmę? To pytanie jest jednym z kluczowych również dla współczesnych ewolucjonistów organizacji.
Warto także zwrócić uwagę, że teoria ewolucji organizacji w pierwszej fazie swojego rozwoju pozwoliła opanować niepewność, jaka mogła ogarnąć badaczy przy
odrzuceniu praw tradycyjnej ekonomii równowagi, i odpowiedziała na zapotrzebowanie, które dotyczyło odkrywania praw tworzenia i wdrażania innowacji, a nawet
nowych przedsięwzięć gospodarczych (nowych organizacji, form organizacyjnych
itp.). Stworzyła ona nowe warunki brzegowe dla tych procesów. Między innymi taki
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efekt przyniósł prekursorski tekst opublikowany ponad 40 lat temu przez Donalda
Campbella (1960). Autor podkreślił w nim, że drobne, zupełnie przypadkowe zmiany
mogą kształtować wiedzę świata, a „ślepe różnicowanie” utrudnia przewidywanie oparte na przedłużaniu trendów i łapaniu historycznie przewidywalnej równowagi.
w tym ujęciu „ślepe” oznacza, że różnice są: produkowane bez wcześniejszej wiedzy
o nich, bez wcześniejszego doświadczenia alternatyw, bez związku przyczynowego
z okazjami, bez związku z rozwiązaniami. Rozwijając jego myśl, można zaryzykować
stwierdzenie, że „menedżerskie usprawnianie” może być traktowane jako aktywność,
która ma miejsce w okresach przejścia z jednego stanu zróżnicowania (organizacji, systemu, świata) do innego stanu zróżnicowania. w stanach w miarę stabilnych
można mówić o menedżerskim doskonaleniu, które wzmacnia jedynie ten trend.
Jednocześnie „usprawnianie, poprawianie, doskonalenie” (szczególnie intencjonalne)
nie jest najważniejsze dla rozwoju. Ważne są bowiem drobne zmiany. To, co się staje
zmianą (realną odmiennością), jest konsekwencją selekcji (Campbell, 1987, s. 92),
czyli m.in. wyboru tego, co na początku drogi historycznej było słabe i nieznane.
w tym ujęciu logika recept i instrukcji, planów zostaje zastąpiona logiką selekcji, zaś
wybory nie są funkcją przezorności, ale drobnych zmian i uwarunkowań przeszłości.
Ten typ zmian jest bardzo trudny do rozpoznania z pozycji osoby działającej. Adaptacja i rozwój stają się konsekwencją selekcji, a nie konsekwencją skutecznego wypełniania instrukcji, intencjonalnie sformułowanych przez menedżera. o ile jednak
różnicowanie jest „ślepe”, o tyle, według Campbella, selekcja ma już charakter podobny do naturalnego doboru i oddaje prawa działania „niewidzialnej ręki” środowiska. Zgodnie z jego założeniami przeżywają tylko najlepiej dopasowani.
Ten sposób prezentacji rozwoju gospodarczego i społecznego obniżył oczywiście
wagę odkryć naukowej organizacji pracy. Do wyraźnego starcia idei jednak nie doszło, gdyż w przestrzeni organizacji ewolucjoniści dokonali pewnej intelektualizacji.
Ta „ucieczka” intelektualna miała swój obiektowy charakter. o ile teoria naukowej
organizacji i pracy oraz uprawianego w połowie ubiegłego wieku zarządzania operowały na poziomie wpływu rozumu jednostek na przebieg zdarzeń w organizacji,
a nawet zachowań pojedynczego robotnika, o tyle ewolucyjne myślenie w pierwszym
okresie skierowało uwagę na populację organizacji i firmę, traktowaną jako ogólny
byt. Wyłoniła się teoria ekologii populacji jako miejsce spotkania praw ekonomii,
ekonomiki i teorii organizacji, ewolucyjnej teorii zmiany (natury i dynamiki organizacji). w tym ujęciu „istotną cechą podejścia ewolucyjnego jest traktowanie obserwowanego procesu jako występującego w obrębie zbioru (populacji) wzajemnie na
siebie wpływających elementów – podmiotów gospodarczych (firm, krajów). Często
mówi się, że „widzenie populacyjne” zjawisk gospodarczych jest immanentną cecha
podejścia ewolucyjnego” (Kwaśnicki, 2001, s. 3).
Badania literatury wskazują jednak, że teoria ekologii populacji nie jest jedynym
spadkobiercą myśli ewolucyjnej. Współczesny wachlarz badań ewolucyjnych jest
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bogatszy. Wydaje się, że dotyczy on różnych poziomów życia organizacyjnego. w tym
tekście, poniżej, zostanie omówiony pierwszy z nich − poziom populacji organizacji
analizowany z pozycji ekologii. w uproszczeniu można powiedzieć, że jest to opracowanie o środowisku organizacji, o puli (populacji) organizacji, która jest traktowana,
jako dynamiczne, bliższe środowisko dla innych organizacji. w kolejnych artykułach
zostaną poddane analizie badania nad:
 rozwojem organizacji, widzianej jako złożona całość, która jest środowiskiem dla
swoich składników i pozostaje w kontakcie ze środowiskiem wewnętrznym;
 zmianami zachowań członków organizacji i zmianami genetycznymi w organizacji, która jest środowiskiem dla składających się na nią elementów, a spojrzenie
badacza koncentruje się na zasadach ewolucji tych elementów.
Zaproponowany przegląd osiągnięć w zakresie ewolucyjnego dorobku na polu
organizacji i zarządzania nie wyczerpuje całości możliwych do podjęcia zagadnień,
ale może dostarczyć Czytelnikowi ogólnego spojrzenia na specyfikę tego podejścia.

Kluczowe idee dotyczące populacji organizacji
Ekologia populacji, choć na pewno stanowi osobny nurt badań w stosunku do
teorii zmiany ewolucyjnej, to jednak jej rdzeniem jest myślenie ewolucyjne (Hatch,
2002). Uwaga ekologów skoncentrowana jest na organizacjach jako całości (organizacja jest sytuowana analogicznie do pozycji całego organizmu, zaś przedmiotem
analizy jest populacja organizacji). Syntetyczny schemat idei prekursorów ekologii
populacji Michaela Hannana i Johna Freemana (1977, 1989) przedstawił socjolog
Jonathan Turner (rysunek 1). Obok nacisku na naturalną selekcję, jako mechanizmu
powstawania nowych form organizacji, istotne dla ekologów jest to, co się dzieje
w niszy (mniej więcej w otoczeniu bliższym i dalszym w języku strategicznego zarządzania) zajmowanej przez daną organizację. Ilość wejść do niszy, która jest stała
i skończona, określa optymalną liczbę organizacji lub pojemność niszy. z tej perspektywy pojemność jest definiowana jako maksymalna liczba firm, które mogą
być pomieszczone w ekologicznej niszy. w sytuacji, gdy populacja niszy jest poniżej
„pojemności”, będzie ona wzrastała w naturalnym tempie. Jeśli populacja wzrasta
powyżej określonej „pojemności”, rywalizacja o zasoby zwiększa śmiertelność organizacji, aż do momentu, gdy poziom populacji zostanie zredukowany do poziomu
owej „pojemności”. Pochodzenie, źródła nowej niszy nie są w tych ramach wyraźnie tłumaczone. Istnieje poważna szansa, że w jakimś dowolnym okresie czasu są
liczne „niezaludnione” nisze, które czekają na odkrycie. Równie prawdopodobne jest
to, że pewne zewnętrzne procesy mogą tworzyć, kreować nowe ekologiczne nisze.
Proces wyłaniania się niszy zapoczątkowany jest, gdy pierwsza firma „wchodzi” do
niszy. Ten proces jest kontynuowany aż do momentu, gdy liczba firm w przemyśle
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osiągnie poziom „pojemności”. Organizacje w niszy rywalizują o rzadkie składniki,
zasoby wejściowe, a na rywalizację tę ma również wpływ strukturalna inercja. w takim układzie decyzje przedsiębiorcy są w zasadzie ograniczone do wybrania czasu
wejścia do danej populacji. Głównym zadaniem przedsiębiorcy jest znalezienie niezaludnionych lub słabo zaludnionych nisz. Efektywność funkcjonowania organizacji powinna być kojarzona z wskaźnikiem przeżycia, a ocena konkurencji w danej
niszy sugeruje, iż firma, która pierwsza wejdzie do danej niszy, będzie funkcjonować bardzo dobrze (osiągać wysoką efektywność), aż do momentu, gdy nowi uczestnicy spowodują zwiększenie rywalizacji. Naturalne wydaje się, że efektywność firm
wchodzących do niszy, która jest już „zaludniona”, jest mniejsza niż tych, które odkrywają niezaludnione nisze. Firmy wcześnie wchodzące do niszy mogą osiągnąć
znaczne zyski, ale rośnie wówczas też ryzyko porażki („śmierci”). Nisza z wysoką
„pojemnością” oraz niską naturalną stopą wzrostu umożliwi pionierowi, liderowi
osiągnąć zyski w dłuższym okresie, lecz w końcu, gdy populacja osiągnie „pojemność”, trudno będzie utrzymać heterogeniczność. Firmy upodobniają się do siebie,
a zatem ich szansa na oryginalne dopasowanie do warunków środowiskowych słabnie. Dla procesu korzystania z lokalizacji w niszy istotna jest także legitymizacja organizacji. Tylko firmy akceptowane, legalne mogą liczyć w długim horyzoncie czasu
na przetrwanie. Jednocześnie legitymizacja nie jest warunkiem wystarczającym do
przetrwania i rozwoju. Konieczne jest odnalezienie odpowiedniego punktu na osi
uniwersalizacja – specjalizacja, skutecznego sposobu radzenia sobie z konkurencją,
zbudowanie sieciowego uzależnienia oraz zapewnienie dostępności zasobów. Wszystkie te parametry wpływają na wskaźnik niepowodzenia organizacyjnego, czyli trwałość niszy i dynamikę zmian w jej granicach oraz kształtowanie się nowych organizacji. Parametrem takim jest także wiek organizacji.
Dla rozwoju teorii ekologii organizacji istotne są prace Howarda Aldricha z wcześniejszego (1979) i późniejszych okresów (2003; 2006). Zostały w nich zaakcentowane
i opisane kluczowe dla zrozumienia zmian organizacyjnych pojęcia form i atrybutów organizacji, miejsca organizacji w otoczeniu, jej granic i charakterystyki otoczenia oraz relacji otoczenie − organizacja. Jednocześnie już na wstępie tego omówienia warto zaznaczyć, że koncepcja Aldircha nie pokrywa się z prostym ujęciem
ewolucji, która klasyfikuje społeczeństwa i organizacje na podstawie unilinearnego
schematu, prowadzącego od organizacji mniej złożonych do bardziej rozwiniętych.
Wypracowany model tworzy ogólny schemat organizacyjnej zmiany, który wyjaśnia
to, jak organizacyjne formy są tworzone, przeżywają i giną oraz jak są rozpowszechniane w populacji.
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Organizacja w jego ujęciu jest pewną kategorią produktu i pozostaje po wpływem ograniczeń relacji społecznych. Organizacyjne formy mogą zaś być definiowane przez trzy wymiary:
1) cele,
2) system działań,
3) świadomość granic.
Określenie tych wymiarów pozwala zidentyfikować organizację i zapoczątkować
jej istnienie w świadomości osób.
Organizacyjne formy są elementami różnicowanymi przez siły, ale selekcjonowanymi przez kryteria środowiskowe. w konsekwencji zmiana może eliminować stare
organizacje lub modyfikować istniejące formy. Istotną rolę dla trwałości organizacyjnej formy gra nisza zajęta przez nią. Organizacyjna nisza jest odrębną kombinacją zasobów lub innych wymuszeń, które są wystarczające do podtrzymania organizacyjnych form. Każda odrębna kombinacja zasobów i ograniczeń, która wystarcza
do podtrzymywania jakieś organizacyjnej formy, tworzy nisze. Organizacja w specyficznej formie może utrzymywać swoją niszę poprzez przypadkowe modyfikowanie
formy. Wówczas organizacyjne formy są organizacyjnymi systemami działania zorientowanymi na eksploatowanie zasobów w niszy. Organizacje mogą trwać w kurczących się niszach nawet wówczas, jeśli przyległe nisze się rozszerzają. Wybór nie
musi być optymalny lub nastawiony na odnajdywanie najlepszych warunków do
przeżycia. Mimo podtrzymywania konserwatywnych zachowań organizacje muszą
ulegać zmianom. Wyłaniają się tutaj dwa istotne kryteria podziału organizacji:
 niepewność ich relacji z otoczeniem,
 zależność od innych organizacji.
W propozycji Aldricha otoczenie jest wypełnione przepływami informacji, których istnienie pociąga za sobą: niepewność, dwuznaczność, ocenę percepcji i uwarunkowań kognitywnych, niedoskonałość komunikatów. Te cechy uwypuklają kwestię pozycji społecznej i percepcji otoczenia. Dla jej wzmocnienia należy dokonywać
rozróżnienia pomiędzy zmiennością a doświadczeniem niepewności, pomiędzy złożonością i doświadczeniem poznawczego nadmiaru, pomiędzy zniewoleniem i doświadczeniem stresu. To one realnie pomagają w odnalezieniu odpowiedzi na szczególnie istotne dwa pytania:
1) jak granice organizacji zmieniają się w odpowiedzi na uwarunkowania otoczenia?
2) jak wolność działania autorytetów organizacyjnych (przywódców) jest ograniczana
przez zewnętrzny wpływ oraz poprzez zakreślone organizacyjnie granice?
Prawdopodobnie to właśnie organizacyjna niezdolność do kontrolowania granic, celów i działań prowadzi m.in. do zróżnicowania. Ta niezdolność, a tym bardziej zróżnicowanie, nie może być jednak traktowana jako podstawa do orzekania o błędach kierownictwa. Zróżnicowanie staje się bowiem pierwszym etapem
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z trzy etapowego procesu zmian (różnicowania, selekcji i retencji), który można
traktować jako naturalny, czyli niepodlegający waloryzacji z punktu widzenia korzyści lub strat.
Różnicowanie wynika nie tylko z błędów, ale m.in. ze zmian nieplanowanych, wyłaniających się szans, naturalnych niedostatków, nieznanych wcześniej konfliktów itp.
Zatem oskarżanie menedżerów o to, że nie panują nad rzeczywistości, ale popełniają
błędy, jest w znacznym stopniu idealizowaniem ludzkich możliwości. Takie stanowisko nie oznacza jednak, że menedżerowie symbolicznie nie będą odpowiedzialni za
niechciany rozwój zdarzeń. w tej konwencji można uznać, że rolą menedżerów jest
odpowiadanie za nieprzewidziany i niechciany rozwój zdarzeń, ale z nikłą możliwością osobistego przeciwstawiania się temu rozwojowi. Zresztą i sami menedżerowie
mogą być również przyczyną zróżnicowania. Profesjonalne zarządzanie może być
bowiem zarówno czynnikiem różnicującym, jak i źródłem oporu przeciwko zmianom, różnicowaniu. Jednak w obu przypadkach procesu różnicowania nie da się zatrzymać lub długotrwale ukierunkować poprzez działania zarządcze.
Według Aldricha można wymienić trzy przykłady zróżnicowania:
1) w ogólnych formach;
2) wewnątrz organizacji (charakterystyka populacji może być zmieniana nie tylko
na skutek „śmiertelności” organizacji, ale także organizacje, które przeżywają,
mogą ulegać istotnym zmianom wewnętrznym);
3) zróżnicowanie w czasie i w efektach ważnych organizacyjnych działań.
Organizacje mogą także wprowadzać różnice w populacji poprzez deliberowane
zmienianie. Zatem szczególną uwagę powinna na sobie koncentrować aktywność
skierowana na tworzenie nowości. Naprawdę ważnymi stają się te innowacje, które
są nowe dla wszystkich organizacji o podobnych formach. Innowacje wywierające na
otoczenie maksymalny wpływ są rozpowszechniane pomiędzy populacjami i adaptowane przez wiele organizacji. Dla zrozumienia skali tych procesów i własnej w nich
roli istotne staje rozróżnienie pomiędzy innowatorami i adaptatorami. Ci ostatni
wprowadzają jedynie nowości do swoich organizacji, a skuteczność ich wysiłków jest
warunkowana trzema czynnikami: personalnym, strukturalnym, relacyjnym. Innowatorzy mają nieco trudniejsze zadanie i ścierają się z siłami selekcji.
Generalnie trzeba przyjąć zgodnie z tą koncepcją, że na skutek różnicowania powstaje materiał, z którego dokonuje się selekcji, zaś sam proces różnicowania ma
charakter w dużej części żywiołowy i dynamiczny.
Selekcja następuje w konsekwencji procesów różnicowania, ale jednocześnie
działa, wzmacniając lub osłabiając różnice. Kryteria selekcji mogą być ulokowane
w otoczeniu lub w organizacji. Dla zrozumienia procesów selekcji od strony otoczenia konieczne jest uznanie ograniczoności zasobów i wpływu otoczenia na organizację, zaś od strony wnętrza konieczne jest zrozumienie dynamiki zmian formy organizacyjnej i stopień presji na stabilność oraz zasoby oczekujące na aktywność (niejako
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„uśpione”, które potwierdziły swoją wartość, ale aktualnie nie są angażowane). Na
dodatek, aby czynniki selekcji naturalnej miały wzmacniające znaczenie, muszą być
spełnione dwa warunki:
1) musi być wysoki wskaźnik zmian (np. środowisko licznych innowacji, zmian);
2) musi być zapewniony dość wysoki wskaźnik zaniku działań, struktur lub organizacji (np. wysoka dynamika narodzin firm).
Z kolei inne dwa czynniki mogą ograniczać procesy selekcji:
1) ograniczenia płynące ze struktury populacji i wskaźnika pomyłek;
2) wzrost sektora publicznego, który jest chroniony w szczególny sposób.
Jednostka (menedżer, organizacja), zdaniem Aldricha, ma dość słabą moc wpływania na proces selekcji, ale nie oznacza to jej bezsilności. Proces selekcji bowiem
nie jest żadną formą „niewidzialnej ręki” − może wypływać z decyzji politycznych
podejmowanych przez dominującą organizację. Stąd też postulat, aby ewentualny
czas analiz kierowniczych i badań był relatywnie długi. Dodatkowo trzeba pamiętać,
że proces naturalnej selekcji nie tylko dzieje się w długim czasie, ale nie poddaje się
klasycznej ocenie korzyści ekonomicznych. Selekcja oznacza jedynie, że organizacje
idą w kierunku lepszego zespolenia z otoczeniem (w tym tworzonym przez inne organizacje) i nic więcej. Zespolenie może być zabójcze w przypadku radykalnej zmiany
warunków zewnętrznych. Zatem trudno oceniać go z perspektywy samych zalet.
Zatrzymywanie jest ostatnim etapem zmian ewolucyjnych. Może on być interpretowany jako faza ustalonej stabilności w organizacyjnych formach lub w specyficznych strukturach i aktywnościach indywidualnych organizacji. w społecznych organizacjach jest on inny niż w biologicznych, w których jego podstawą jest sztywna
kopiowalność genów. Mamy tutaj raczej do czynienia z retencją udanych adaptacji.
w społecznym systemie sukces organizacji zależy od retencji i transmisji wiedzy
z jednej populacji do innej, a także z jednej generacji do następnej. Kultura jest retransmitowana poprzez instytucjonalizację wierzeń i wartości, w ten sposób zapewnia zatrzymywanie. Ogromną rolę spełniają w tym procesie sankcje przeciwko odmienności, a także stabilne przywództwo. To one chronią wzór strukturalny i wzór
działań. Przeżycie organizacji, jako elementu społeczeństwa, bez zastosowania sankcji jest mało prawdopodobne. w tym świetle rola zarządzania kształtuje się na styku
uaktywniania zmienności i dążenia do stabilizacji lub z innej perspektywy − na styku
niepewności i jej ograniczania.
Tak można scharakteryzować rdzeń pierwotnej myśli Aldricha. w pracach późniejszych np. napisanych z Martinem Ruefem (2006) do tego rdzenia Aldirch dodaje
wiele wątków nowych. Na przykład wzbogacony zostaje przedmiot zainteresowania,
którym mogą być teraz: rutyny i kompetencje w organizacji, organizacje jako całość,
populacje lub społeczności. Ważnym uzupełnieniem staje się także wielopoziomowa
selekcja i operowania na zwielokrotnionym poziomie analizy.
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Generalnie wydaje się, że Aldrich prowadzi swoje badania w celu: 1) podjęcie wyzwania, polegającego na studiowaniu organizacji, a nie teorii organizacji; 2) badaniu wyłaniania się organizacji, a nie ich istnienia; 3) opisania ewolucyjnego procesu,
poprzez który nowe organizacje, populacje i społeczności wyłaniają się w konwencji wiedzy przekrojowej, a niezogniskowanej na jednej dziedzinie. Te cele wydają się
też sugerować, iż teoria ekologii populacji organizacji, a także ewolucji organizacji
może być traktowana jak metateoria, która pozwala łączyć wiele poziomów i wyników badań społecznych.
Choć przytoczone i omówione prace ekologów populacji nie są jedynymi, to
wydaje się, że na ich podstawie można wypracować sobie pewien pogląd na temat
głównych tez, zasad, pojęć i wniosków formułowanych przez ten nurt badań ewolucyjnych. Bez względu na stosunek do nich nie można ich wagi i nowatorstwa nie
doceniać.

Waga odkryć ekologów populacji i wybrane
inspiracje dla teorii organizacji i zarządzania
Poszukując inspiracji płynącej z idei ekologii populacji organizacji dla praktyków
i badaczy zarządzania można zwrócić uwagę m.in. na:
 wyraźne przedefiniowanie tego, co warto uznać za sukces organizacji (w miejscu
maksymalizacji efektów ekonomicznych pojawia się przeżycie, dopasowanie do
środowiska lub neutralność aksjologiczna);
 wyprowadzenie określonego zbioru czynników, które mogą wpływać na sukces
organizacji,
 szersze, nawet można zaryzykować inne ujęcie kategorii otoczenia, które w tej
koncepcji staje się bliższe idei środowiska, a przez to pozwala na włączenie organizacji w szeroki kontekst społeczny, fizyczny, przyrodniczy, ale przy jednoczesnym uznaniu odmienności organizacji społecznych od podmiotów biologicznych; dzięki takiemu ujęciu otoczenia stworzona zostaje szansa na zrozumienie
procesów ekologii w całej swej złożoności i ujęcie wzajemnego warunkowania się
różnego typu podmiotów świata;
 odnalezienie pomostu pomiędzy podejściem marketingowym do niszy a jej biologiczną ideą, co w efekcie pozwala spojrzeć w dość oryginalny sposób na rozwój
populacji (pewnych form organizacji);
 wyjaśnienie procesów zmian z uznaniem wagi różnicowania, selekcji, zatrzymywania oraz ukazania w każdej z tych faz innego znaczenia aktywności menedżerskiej;
 dowartościowanie znaczenia małego błędu, porażki, podobieństwa, adaptacji
i naśladownictwa;
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postawienie problemu wielopoziomowej selekcji oraz naturalizacja efektów dominacji wielkich korporacji, inercji strukturalnej i tym podobnych dotąd negatywnie ocenianych zjawisk społeczno-gospodarczych;
 mechanizm kreowania nowych form organizacji, który szczególnie w dobie organizacji wirtualnych może przynosić nadzieję na odkrywanie nowych nisz sukcesu;
 stworzenie dobrego łącznika z teorią instytucjonalną (DiMaggio, Powell, 1983),
przedsiębiorczością i sieciowym podejściem do organizacji;
 rolę i pozycję menedżera, który jest tylko fragmentem zmieniającej się rzeczywistości i zmieniającej się wbrew jego intencji do jej stabilizacji.
Jednocześnie z punktu widzenia praktyka zarządzania podejście ekologiczne
operuje na poziomie branży, przemysłu i tylko dostarcza wycinka informacji użytecznych dla konkretnej sytuacji danej firmy. Istotne ograniczenie wykorzystania
teorii ekologii populacji dotyczy także i tego, że inna jest także perspektywa kariery menedżera i perspektywa organizacyjnej zmiany. w organizacji mogą zdarzać
się przyspieszenia, ale w zasadzie zmiana ekologiczna jest dostrzegalna w długim
horyzoncie czasu. Tymczasem menedżer (szczególnie wyższego poziomu) pracuje
w znacznie krótszym – kadencyjnym – przedziale czasu. Jeśli kariera zorientowana
jest na branżę, przemysł, to wiedza o ekologii populacji może być niezastąpiona,
ale jeśli przechodzi się z branży do branży, to tylko bardzo uniwersalne twierdzenia
ekologów są przydatne. Niestety ekologia populacji, zajmując się organizacjami, nie
dostarcza wiedzy o specyfice zmian w zakresie np. zawodu księgowego, finansisty
itp. Inną uwagą względem użyteczności praktycznej tej teorii jest problem populacji
zdominowanych przez jedną lub dwie firmy (np. Microsoft). Wówczas skłonność do
upodabniania się i dominująca rola jednego zmieniają warunki konkurowania o zasoby. Nie bez znaczenia jest także pewna trudność w przekładaniu metafory ekologii
na znane schematy podręczników z zakresu zarządzania. Nisza marketingowa nie
jest niszą ekologiczną, forma organizacyjna nie jest strukturą organizacyjną, inercja nie jest dowodem sprawnego zarządzania, upodobnianie się zakłóca tożsamość
organizacyjną, pozycja w niszy nie jest równoznaczna z przewagą konkurencyjną,
a do tej ostatniej można dojść, nawet lokując się w środku kryteriów populacji. Idealnym, wydaje się, plasowaniem teorii ekologii populacji byłaby ekonomika, jednak
w polskich realiach badacze ekonomik mniej są widoczni.
Ekologia populacji jest, jak to powiedziano powyżej, jednym z nurtów inspiracji
ewolucyjnej dla badaczy organizacji i zarządzania. Operuje na poziomie organizacji
ujmowanej jako byt całościowy. Kolejne podejścia wydają się bardziej indywidualizować przedmiot analiz.
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KRÓTKI RYS EWOLUCYJNEJ INSPIRACJI
DLA BADACZY ZARZĄDZANIA
Streszczenie
To opracowanie jest pierwszym z trzech, które zostały poświęcone intelektualnemu wpływowi
ewolucyjnego myślenia na rozwój teorii organizacji i zarządzania. w tym tekście można
odnaleźć: krótki opis źródeł ewolucyjnego sposobu myślenia w badaniach nad organizacją
i zarządzaniem oraz syntetyczny przegląd słynnego ewolucyjnego podejścia – ekologii
populacji. w końcowej części artykułu autor wskazuje korzyści i ograniczenia używania
ekologii populacji w praktykach i badaniach nad zarządzaniem.

Słowa kluczowe: ewoluująca organizacja, organizacja ekologia,
populacja organizacji, proces ewolucyjny, różnicowanie, selekcja,
zatrzymywanie, inertia

THE BRIEF REVIEW OF EVOLUTIONARY
INSPIRATION FOR MENAGEMENT
RESEARCHERS. ORGANIZATIONAL
ENVIRONMENT
Abctract
This paper is the first of the three articles dedicated to the intellectual impact of evolutionary
thinking on the organization and management theory development. In this text we may
find: brief revision of sources of evolutionary way of thinking in economy, management
and organization researches and sinthetical review of the famous evolutionary approaches
− organization ecology. In the final part of this paper author submits the advantages and
limitations of ecology population utilization in management practices and researches.

Key words: evolving organization, organizational ecology,
population of organizations, evolutionary process, variation,
selection, retention, inertia
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METAFORY JAKO NARZĘDZIA
BADANIA ORGANIZACJI

1. Wstęp
We współczesnej międzynarodowej literaturze przedmiotu wyraźnie uwidacznia
się zainteresowanie możliwościami wykorzystywania metafory jako narzędzia badania organizacji. W ogólności przez metaforę rozumie się sposób myślenia i budowania wypowiedzi z zakresu jednej domeny pojęciowej za pomocą terminologii z innej
domeny [4], [5], [21]. Od czasu przełomowych prac opublikowanych przez Garetha Morgana [22], [23], [24] zarówno empiryczne, jak i teoretyczne prace dotyczące
metafor spinają szerokie spektrum badań począwszy od zachowań organizacyjnych
[11], przez komunikację organizacyjną [3, s. 541−576] oraz rozwój organizacji [26],
aż po teorię organizacji [22]. Niezależnie od przyjętego w pracach podejścia do organizacji wszystkie one traktują metaforę jako główne narzędzie badania i rozumienia organizacji. Ich wspólnym fundamentem jest spojrzenie na „badanie naukowe
jako na kreatywny proces, w którym badacz widzi świat metaforycznie, przez język
i koncepcje, które filtrują i ustrukturyzowują jego percepcję przedmiotu badań, oraz
przez specjalne metafory, które albo implicite albo explicite wybiera on w celu ustalenia obszaru dokonywanej analizy” [24, s. 606].
„Metafory łączą ze sobą królestwo ludzkiego doświadczenia i wyobraźni” [5, s. 8].
Z jednej strony tworzone są one na drodze dedukcyjnej i służą – zarówno badaczom,
jak i menedżerom − jako heurystyki do projekcji na rzeczywistość organizacyjną
w celu jej lepszego zrozumienia. Przykładem służą tu metafory zaproponowane przez
Morgana: organizacja jako maszyna, organizm, umysł, więzienie, system polityczny,
kultura czy permanentny przepływ. Z drugiej strony metafory powstają na drodze

* Dr Jolanta Góra – adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 23

23

12/14/11 15:44 PM

Jolanta Góra

indukcyjnej, pojawiając się w sposób naturalny w trakcie interakcji i rozmów osób
doświadczających na co dzień życia organizacji.
Podstawową funkcją metafory jest komunikowanie nieznanego fragmentu wiedzy
przez wyrażenie go za pomocą znanej terminologii, należącej do innego fragmentu
wiedzy. Metafora odwzorowuje swą domenę źródłową (źródło) w domenę docelową
(target, domenę tematyczną). Na przykład metafora „wiedza to bogactwo” odwzorowuje pojęcie „bogactwo” (domena źródłowa) w „wiedza” (domena docelowa). Przy
czym abstrakcyjne domeny docelowe są najczęściej łączone z konkretniejszymi, poznawalnymi zmysłowo domenami źródłowymi. Metafory pozwalają na poszerzenie naszego pojmowania organizacji jako abstrakcyjnej całości dzięki ukazaniu jej
w postaci percepcyjnie bliższych nam fragmentów. Funkcjonalny aspekt metafory
zasadza się także w jej potencjale kreatywnym. Metafora oferuje wiele możliwości
konceptualizacji domeny docelowej. Jednak każda metafora pociąga za sobą także
dwie istotne niedoskonałości poznawcze. Po pierwsze, nasze preferencje co do wyboru metafory mogą ograniczać inne, równie uprawnione reprezentowanie organizacji za pomocą innych metafor. Po drugie, wykorzystanie określonej metafory dla
badania organizacji może być błędne, prowadząc tym samym do dostrzegania rzeczy
nieistniejących i kierowania badań w ślepy zaułek.
Celem niniejszej pracy jest dokonanie krytyczno-opisowej analizy charakterystycznych współczesnych prac dotyczących metafory jako narzędzia badania
organizacji. Cel realizowany na podstawie międzynarodowych studiów literaturowych wpisuje się w szerszy cel nadrzędny, jakim jest upowszechnienie symboliczno-interpretatywnych badań organizacji prowadzonych w podejściu alternatywnym do paradygmatu pozytywistycznego, dominującego dotychczas w polskiej
literaturze.
W pierwszej części przedstawiono rolę metafory w dwu perspektywach: modernistycznej i symboliczno-interpretatywnej. Perspektywy te wybrano, aby przedstawić
dwa skrajne stanowiska co do roli odgrywanej przez metafory w badaniach organizacji. W szczególności przedstawiono kluczową rolę metafor odgrywaną w kierunku
tzw. realizmu sensomotorycznego.
W drugim kroku przedstawiono typologię metafor. Zwrócono uwagę na różnice
występujące między metaforą a porównaniem czy analogią, a także na istnienie metafor werbalnych i niewerbalnych. Przedstawiono podział metafor ze względu na
kierunek badań prowadzonych za ich pomocą (metafory projektujące i wywołujące,
kontekstualne i dekontekstualne). Następnie opisano klasyfikację metafor ze względu
na etapy ich „życia” (metafory żywe, konwencjonalne i martwe), a także ze względu
na ich złożoność (metafory pierwotne i złożone).
W trzeciej części omówiono dwie metody badania organizacji za pomocą metafor.
Przykłady zostały wybrane z dwu skrajnych obszarów badań organizacji. Pierwszy
lokuje się w badaniach z zakresu teorii organizacji (metoda systematycznej analizy
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metafor). Drugi przykład pochodzi z pogranicza rozwoju organizacji i zachowań organizacyjnych (metoda interpretatywnych studiów przypadku).

2. Rola metafor w badaniach organizacji
W badaniach organizacji można wyodrębnić cztery główne sposoby myślenia
o organizacji, bazujące na wspólnej logice i posługujące się podobnym słownictwem
[13]. Po tzw. okresie prehistorycznym reprezentowanym przez prace klasyków, takich jak: Winslow Taylor, Henry Fayol czy Max Weber, w latach 60. i 70. ubiegłego
stulecia narodziła się perspektywa modernistyczna, a w latach 80. pojawiła się perspektywa symboliczno-interpretatywna, po której od lat 90. do dnia dzisiejszego
rozwija się postmodernizm. Perspektywy te nie wypierają się, lecz wzajemnie się
dopełniają co do ich fundamentów ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych. Współczesna literatura osadza metodę metafory w ramach trzech ostatnich perspektyw [12], [15].
Aby przedstawić dwa skrajne stanowiska co do roli odgrywanej przez metafory
w badaniach organizacji, w niniejszej pracy uwagę skupiono na roli metafor w modernizmie i w perspektywie symboliczno-interpretatywnej. Współcześni badacze
sygnalizują potrzebę prowadzenia badań na mezopoziomie, które wymagają zintegrowania psychologicznych, społecznych i instytucjonalnych aspektów organizacji
[16]. Wskazuje się, że narzędzie metafory wykorzystane w kierunku tzw. realizmu
sensomotorycznego może być szczególnie ku temu przydatne [15]. Na szczególną
uwagę zasługuje wykorzystanie metafor dla prowadzenia badań jednocześnie na
wszystkich poziomach analizy.
W modernizmie organizacje są obiektywnie istniejącymi, realnymi bytami,
które odpowiednio zaprojektowane i zarządzane stają się systemami decyzyjnymi
i systemami działań, sterowanymi przez zasady racjonalizmu, wydajności i efektywności, dla realizacji określonego celu. Wiedza dotycząca organizacji ma tu charakter pozytywistyczny. Powstaje ona na drodze rozumowania opartego na logice
formalnej i wyrażana jest za pomocą jej i innych systemów symboli. Badania obiektywnej rzeczywistości mają charakter nomotetyczny. Badacz, jako niezależny obserwator, nie wchodzi w interakcję z badanym przedmiotem i dąży do sformułowania uniwersalnych praw oraz obiektywnych metod i technik prowadzących do
zestandaryzowania procedur badawczych. Tak powstająca wiedza daje się akumulować, a dzięki temu – jedynie w tej perspektywie − badacz może posiadać pewną
wiedzę a priori. W modernizmie metafora odgrywa rolę ornamentalną, służy jedynie rozszerzeniu narzędzi lingwistycznych badaczy. Wielu z nich uważa wręcz,
że metafory zniekształcają analizę „faktów” i należy ich unikać w obiektywnej i realnej nauce [31].
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W odróżnieniu od uporządkowanych, sztywno zadanych a priori poziomów analizy charakteryzujących podejście pozytywistyczne w perspektywie symboliczno-interpretatywnej poziomy te – tak jak cała organizacja − są pewną spójną konstrukcją
wytworzoną przez społeczność badaczy. Konstrukcja ta nabiera znaczenia dopiero
w określonym społecznym kontekście rzeczywistości. Wiedza w tej perspektywie
jest relatywna w stosunku do badacza, który nie może jej posiąść a priori, lecz musi
ją zdobywać na drodze własnej percepcji sensomotorycznej oraz tworząc własne
konstrukcje mentalne. Efemeryczna rzeczywistość społeczna jest zawsze zależna od
kontekstu i zmienia się wraz z perspektywą, wartościami i zainteresowaniami badacza. Badania subiektywnej rzeczywistości społecznej mają tu charakter ideograficzny.
Badacz zdobywa wiedzę o rzeczywistości organizacyjnej, wykazując empatię i stając
się częścią badanej rzeczywistości, wykorzystując refleksję jako swe podstawowe narzędzie badawcze. Refleksja powstaje w oparciu o interpretacje rzeczywistości pozyskane bezpośrednio od członków badanej społeczności.
W tej perspektywie metafory – jako część kontekstu przedmiotu badań – stanowią integralną część społecznej i organizacyjnej rzeczywistości, a w konsekwencji
wiedzy. „Metafory nie lokują się wcale tylko w języku, ale w sposobie konceptualizacji jednej domeny pojęciowej za pomocą terminologii z innej domeny” [19, s. 203].
Metafory, którymi posługują się indywidualnie członkowie badanej rzeczywistości
społecznej, mogą się spontanicznie łączyć, prowadząc do powstania metafor złożonych, opisujących całościowo badaną rzeczywistość w całkiem nowy sposób [8,
9]. W tym sensie badania na danym poziomie analizy można prowadzić w oparciu
o metafory złożone, powstałe na drodze indukcyjnej w wyniku łączenia się metafor
pierwotnych, zawsze w określonym kontekście społecznym.
Szczególnym kierunkiem wyłaniającym się w ramach perspektywy symbolicznointerpretatywnej jest tzw. realizm sensomotoryczny (ang. embodied realism) [18].
W aspekcie metateoretycznym realizm sensomotoryczny, w przeciwieństwie do filozofii Kartezjusza, zakłada nierozłączność ciała i umysłu. Zmysły są niezbędne dla
poznania i zdobywania wszelkiej wiedzy. Znajduje to swe odzwierciedlenie w metaforach, które odwzorowują źródła doświadczeń zmysłowych i ruchu w bardziej
abstrakcyjne domeny pojęciowe. Oznacza to, że natura rzeczywistości ma charakter
eksperymentalny. Poznanie i rozumienie fizykalnej i społecznej rzeczywistości płynie ze sposobu, w jaki nasze zmysły wchodzą w interakcję ze światem zewnętrznym.
Nasze doświadczenia zmysłowe i powstające wzorce interakcji z fizycznym światem
zewnętrznym są transformowane w bardziej abstrakcyjne domeny pojęciowe i stanowią fundament dla strukturyzacji naszych myśli, interpretacji świata zewnętrznego oraz dla naszych działań.
Poznanie rzeczywistości społecznej dokonuje się w oparciu o metaforyczne wyobrażenia mające swe źródło w doznaniach sensomotorycznych. Wiedza powstaje
w wyniku metaforycznego opracowania tych wyobrażeń. Oznacza to, że metafory
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powstają zarówno na bazie doświadczeń sensomotorycznych, jak i są konstytutywne
dla zdobywania nowych doświadczeń sensomotorycznych. W aspekcie epistemologicznym realizm sensomotoryczny jest alternatywą dla modernistycznego racjonalizmu (rozumienie oparte na logie formalnej, płynące „z wewnątrz”) jak i dla czystego
empiryzmu (rozumienie nabyte w toku uczenia się, płynące „z zewnątrz”). Realizm
sensomotoryczny akceptuje jako źródło wiedzy konceptualizację opartą zarówno
na wewnętrznej refleksji, jak i na procesie uczenia się w interakcji ze światem zewnętrznym.
W realizmie sensomotorycznym sposób badania rzeczywistości organizacyjnej
opiera się głównie na metaforze i ma charakter idiograficzny z akcentem położonym
na aspekty topologiczne. Proces badania rzeczywistości skupia się z jednej strony na
konstruktywnej roli metafory, a z drugiej zaś na interpretacjach pochodzących z sensomotorycznego doświadczania świata zewnętrznego, ze szczególnym akcentem położonym na topologię tych relacji uwidaczniającą się w działaniu i artefaktach. W tym
sensie, organizacyjne poziomy analizy są zależne zarówno od naszej cielesnej egzystencji w świecie zewnętrznym, jak i od hierarchicznej natury naszego rozumowania
i konstrukcji mentalnych. Inaczej niż w przypadku „z góry zadanych, obiektywnie
istniejących” poziomów analizy w perspektywie modernistycznej − tutaj poziomy
analizy są wynikiem pewnej strukturyzacji naszego systemu koncepcyjnego.

3. Typologia metafor
W badaniach organizacji można spotkać liczne sformułowania wykorzystywane
do nazwania nowych form organizacji. Wśród znanych przykładów można wymienić: organizacja − umysł [10], organizacja − system komputerowy [4], organizacja
− jazz [14], [37], organizacja − teatr [28], organizacja − pejzaż [25], organizacja − hipertekst [27]. Sformułowania te powstały jako rezultat studiów przypadku innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. Nie wszystkie z tych nazw mają taki sam status.
Tylko niektóre z nich są metaforami, a inne są porównaniami. Porównanie jest konstrukcją semantyczną, w której cechy jednego przedmiotu lub zjawiska scharakteryzowanego w jednym członie zostają uwydatnione przez jasne wskazanie jego podobieństwa do przedmiotów lub zjawiska scharakteryzowanych w drugim członie. Oba
człony połączone są charakterystycznymi dla danego języka wyrażeniami − w języku
polskim są to wyrażenia jak, jako, jakby, jak gdyby, na podobieństwo itd.
Porównanie polega na transformacji wiedzy z jednej domeny pojęciowej do innej (podobnie jak w metaforze), ale w przeciwieństwie do niej mamy tu do czynienia z przyrównaniem dwu przedmiotów lub zjawisk ukazującym explicite ich cechy
podobne [33]. Porównanie ukazuje literalne podobieństwo co do wszystkich lub co
najmniej co do większości właściwości porównywanych przedmiotów czy zjawisk.
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Natomiast w metaforze wystarczy, że jedynie niektóre z właściwości źródła i domeny
docelowej są takie same. Metafora ma na celu ukazanie pewnych niedostrzeganych
uprzednio właściwości domeny docelowej za pomocą właściwości źródła. Przy czym
właściwości mają często charakter relacyjny, np. „wykład to środek nasenny” przekazuje informacje, że po jednym i drugim chce się spać.
Ponieważ właściwości źródła są wykorzystane do wyeksponowania właściwości domeny docelowej, to transformacja informacji w metaforze przebiega zawsze
w określonym kierunku. Jednokierunkowość transformacji od źródła do domeny
docelowej jest cechą odróżniającą metaforę od porównania. Podczas gdy w porównaniu można „odwrócić” literalny związek między członami, to w metaforze jest to
niemożliwe. Na przykład „sweter jest jak kurtka” można wyrazić jako „kurtka jest
jak sweter”, natomiast nie da się tego uczynić z metaforami „wykład jest jak środek
nasenny” czy „ten menedżer to marionetka”, gdyż nielogiczne wydają się odwrócone
sformułowani „środek nasenny jest jak wykład” czy „marionetka to ten menedżer”.
Metaforę należy również odróżniać od analogii. W pewnym uproszczeniu można
powiedzieć, że przez skupienie się na relacjach pomiędzy omawianymi przedmiotami analogia jest „operacjonalizacją” metafory czy porównania. Analogia orzeka
o pewnych cechach omawianego przedmiotu czy zjawiska na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (zjawiska), dla którego odpowiednie cechy są określone i znane, lub na zasadzie równoległości występujących pomiędzy nimi innych
cech [17], [29], [30]. Na przykład można powiedzieć, że „Warszawa do Polski ma się
tak jak Londyn do Wielkiej Brytanii”.
Choć w większości badań organizacji wykorzystywano dotychczas metafory językowe (werbalne), to nie należy zapominać, że istnieją również metafory niewerbalne [5], [15]. Do metafor niewerbalnych można zaliczyć metafory wizualne (znaki
i obrazy), metaforyczne gesty, metaforyczne artefakty oraz metafory soniczne (muzykę i dźwięki). Dla przykładu, metafory wizualne w postaci znaków wyrażających
emocje na obrazach i w komiksach wykorzystywano do badania zachowań w organizacjach. Wykorzystanie metaforycznych gestów jako dopełnienia mowy badano
w zakresie komunikacji w organizacji. Z kolei metaforyczne artefakty w postaci różnorodnych modeli wykorzystywano w procesie wprowadzania zmian w organizacji.
Z przeprowadzonych badań wynika, że metafory niewerbalne zawsze współtowarzyszą metaforom werbalnym, odgrywając dwojaką rolę [5]. Po pierwsze, podkreślają
one znaczenie używanej jednocześnie metafory werbalnej przez wizualizację czy też
gestykulację. Po drugie, metafory niewerbalne stanowią albo symboliczne streszczenie, albo rozwinięcie lub dopełnienie metafory werbalnej, zawsze w określonym
kontekście prowadzonego dyskursu. Ze względu na współwystępowanie metafor
werbalnych i niewerbalnych we współczesnych badaniach organizacji postuluje się
identyfikowanie i „gromadzenie danych” w postaci jednych i drugich metafor jednocześnie, tj. analizę transkrypcji razem z zapisem wizualnym [15].
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Biorąc pod uwagę kryterium dotyczące sposobu pracy badacza z metaforą, można
wyodrębnić dwa główne kierunki analiz. Pierwszy z kierunków odnosi się do przedmiotu analizy i rozciąga się od metafor „projektujących” po metafory „wywołujące”
(ang. eliciting). Natomiast drugi kierunek dotyczy formy przeprowadzanej analizy
i rozciąga się od metafor „kontekstualnych” po metafory „de-kontekstualne”. Pierwszy z kierunków dotyczy tego, czy metafora jest projektowana (rzutowana, narzucana)
na rzeczywistość organizacyjną, czy też naturalnie pojawia się podczas rozmów pomiędzy lub z jej indywidualnymi członkami. W pierwszym przypadku badacz dokonuje projekcji metafory na badany przedmiot, a w drugim − identyfikuje i „wyławia” czy „wywołuje” metafory podczas rozmowy, w której albo sam uczestniczy,
albo której się przysłuchuje. Metafory projektujące nazywane są także w literaturze
metaforami dedukcyjnymi lub drugiego rzędu, a metafory wywołujące – metaforami
indukcyjnymi lub pierwszego rzędu.
Budowanie i rozwijanie teorii organizacji odbywa się w większości za pomocą
metafor projektujących [6], [8], [34], [36]. Celem prac teoretycznych jest zasadniczo
zidentyfikowanie i wyabstrahowanie takich metafor drugiego rzędu, które po zrzutowaniu na empiryczny przedmiot badań opisują i objaśniają prawidłowości rządzące
rzeczywistością organizacyjną na poziomie jej członków. Z kolei metafory wywołujące służą, np. jako narzędzie interwencji w fazie „rozmrażania” obowiązujących dotychczas sposobów myślenia i wypracowania alternatywnych scenariuszy dla rozwoju
organizacji [2], [21]. Metafory wywołujące służą również do badania sensemakingu*
na poziomie indywidualnych członków organizacji. Celem prac z tego zakresu jest
zidentyfikowanie symbolicznego i interpretatywnego wykorzystania metafor w procesie sensemakingu i wzajemnej komunikacji. Metafory wywołujące są traktowane
wtedy zarówno jako „dane” zbierane w rzeczywistości organizacyjnej, jak i jako narzędzia, które mogą zostać pozyskane i zinterpretowane przez badacza.
Drugi kierunek analiz organizacji dotyczy tego, czy metafora jest osadzona w określonym kontekście, czy też ma charakter niezależny od kontekstu społecznego. Metafory dekontekstualne odnoszą się do metafor używanych przez różne osoby i dotyczą abstrakcyjnych znaczeń, które są zrozumiałe w różnych językach i kontekstach.
Metafory kontekstualne są zawsze osadzone w specyficznym lokalnym środowisku
kulturowym i wchodzą w interakcje z innymi charakterystycznymi dla danego środowiska elementami dyskursu, np. metonimie. Przykładem metafor dekontekstualnych są metafory opisywane przez tzw. konceptualną teorię metafory − CMT [19],
[20]. Teoria te sugeruje, że codzienne wzorce językowe wykazują istnienie pewnego
systemu konwencjonalnych metafor konceptualnych. Przykładem służą tu metafory,
* Sensemaking to proces, w wyniku którego członkowie organizacji (społeczności) nadają sens otaczającej ich rzeczywistości. Chcąc dostrzec porządek wokół siebie, tworzą abstrakcyjne modele, a następnie się
z nimi utożsamiają, biorąc je za rzeczywistość; por. [35].
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takie jak „miłość to podróż”, „kłótnia to wojna” itp. Wskazuje się tu na rozróżnienie
między lingwistycznym a konceptualnym „poziomem” metafory.
W metaforze konceptualnej zarówno źródło, jak i domena docelowa należą do
pewnego systemu konceptualnego, stanowiącego część procesu myślowego. Językowe wyrażenie metafory konceptualnej jest jedynie „powierzchniową realizacją
takiego odwzorowania” [19, s. 203]. W tym sensie metafory konceptualne są zawsze
metaforami dekontekstualnymi. Innym charakterystycznym przykładem metafor
dekontekstualnych są metafory wykorzystywane w publikacjach naukowych [3, s.
541–576]. Wiele z tych metafor utrzymuje swoje znaczenie poznawcze niezależnie
od języka, czy szerzej, od kontekstu kulturowego, w jakim powstają, czy którego dotyczą. Również słynne prace Morgana [22], [23], [24] zakładają, że przedstawione
w nich metafory organizacji są rozumiane w taki sam sposób zarówno przez teoretyków, jak i menedżerów, czy po prostu pracowników organizacji, niezależnie od ich
naturalnego środowiska, w którym funkcjonują.
Metafory kontekstualne są narzędziami wykorzystywanymi w określonej rozmowie i w określonym kontekście. Analiza tekstu tych rozmów pozwala na zidentyfikowanie metafor wykorzystywanych w określonym lokalnym środowisku oraz na
przebadanie interakcji tych metafor z innymi elementami dyskursu. Ta sama metafora może nieść ze sobą różne znaczenia w różnych kontekstach społecznych i językowych. Co więcej, jedna metafora może wywoływać „łańcuch skojarzeń” z innymi
metaforami, a proces ten jest silnie zakorzeniony w określonym kontekście [3, s. 541–
576]. W tym rozumieniu metafory kontekstualne są nie tylko pomocne członkom
organizacji w procesie sensemakingu, ale przez łańcuchy skojarzeń mogą wpływać
i ukierunkowywać ich relacje społeczne.
Metafory ewoluują wraz z upływem czasu, stymulując w ten sposób rozwój badań organizacji. Sugeruje się, że na „życie” metafory składają się trzy kolejne fazy [4].
W pierwszej fazie życia mówi się o metaforach „żywych” („nowatorskich”), w drugiej
– o „konwencjonalnych”(„uśpionych”, „zamrożonych”), a w trzeciej – o „martwych”.
Metafory żywe nie mają ustalonego, monosemicznego znaczenia, które determinowałoby sposób myślenia badaczy. Ich znaczenie powstaje, czy też jest aktywowane
w momencie ich użycia w określonym kontekście. W szczególności „produkcja wiedzy akademickiej przez wykorzystanie żywych metafor jest kolektywnym wysiłkiem
usytuowanym w określonym momencie historii: szukając odpowiedzi na pytania,
badacz opiera się na swych zasobach konceptualnych i sposobach myślenia oraz argumentuje za pomocą rozwiniętego w ciągu całej historii języka, którym posługuje
się społeczność akademicka, do której sam należy” [31, s. 8]. Żywe metafory mogą
sugerować szerokie spektrum potencjalnych znaczeń, które są aktywowane przez
różnych badaczy i w różnych obszarach badawczych. Wraz z upływem czasu i krotnością ich wykorzystania metafory żywe stają się metaforami konwencjonalnymi,
a w końcu mogą stać się po prostu alternatywną nazwą domeny docelowej.
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Metafory konwencjonalne dotyczą już poznanych i używanych transformacji metaforycznych, które pomimo wielokrotnego ich używania przez badaczy
nadal traktowane są jako metafory. Przykładami metafor konwencjonalnych są
choćby takie sformułowania, jak: „ekologia organizacyjna”, „myślenie organizacyjne”, „uczenie się organizacji” czy też „tożsamość organizacyjna”. Co więcej,
metafory konwencjonalne − tak samo jak żywe – mogą być rozumiane odmiennie na gruncie różnych obszarów badawczych. Jednak inaczej niż w przypadku
metafor żywych daje się zauważyć, że wszystkie znaczenia metafory konwencjonalnej zmierzają do pewnego jednego „wspólnego” znaczenia. Jest to możliwe,
gdy wraz z upływem czasu różne obszary badawcze komunikują się ze sobą, choć
wytworzenie jednego znaczenia metafory konwencjonalnej może trwać nawet
kilka dekad.
Joep Cornelissen [6, s. 700] posługuje się tu przykładem „tożsamości organizacyjnej”, która m.in. w obszarze komunikacji organizacyjnej oznacza „utożsamianie się
z i komunikowanie się w języku korporacyjnym”, natomiast w obszarze psychologii
organizacji oznacza „poczucie jedności z organizacją”. Autor wskazuje, że wszystkie znaczenia tej metafory w różnych obszarach badania organizacji można wyrazić jako: „postrzeganie lub artykułowanie cech organizacji, które są fundamentalne,
unikatowe i trwałe w czasie”. W niektórych przypadkach, jeśli jedno znaczenie metaforyczne zaczyna być ugruntowane we wszystkich obszarach badawczych, metafora
konwencjonalna staje się metaforą martwą. Jednak znacznie częściej metafory konwencjonalne są po pewnym czasie porzucane albo modyfikowane czy rozszerzane
nabierają na nowo statusu metafor żywych.
Metafory martwe to takie metafory, w których transformacja źródła w domenę
docelową dała tej ostatniej trwałe, nowe znaczenie (polisemia), lub po prostu nadała
jej znaczenie (jeśli dotychczas nie istniało). Przykładem może służyć to słownikowe
objaśnienie organizacji, jako: „zorganizowanej struktury, która porządkuje lub klasyfikuje” [18, s. 51]. Objaśnienie to powstało w oparciu o transformację metaforyczną
pomiędzy „fizyczną strukturą rzeczy” (źródło) i „organizacją” (domena docelowa).
Dziś „struktura organizacyjna” stała się metaforą martwą, alternatywnym znaczeniem pojęcia „organizacji”.
Metafory ewoluują przechodząc nie tylko kolejne etapy życia, ale zmieniając także
swą złożoność. Na każdym etapie życia metafory są albo metaforami pierwotnymi,
albo metaforami złożonymi [4]. Teoria organizacji wręcz naszpikowana jest licznymi
metaforami złożonymi, takimi jak: „organizacja ucząca się”, „populacje organizacji”,
„organizacja na krawędzi chaosu” czy też „turbulentna organizacja”. Metafory te są
złożonymi systemami myśli zbudowanymi z metaforycznych części, nazywanych metaforami pierwotnymi. Metafora pierwotna jest najbardziej podstawowym opisem
domeny docelowej i ma zminimalizowaną strukturę. Natomiast metafory złożone
są uformowane z metafor pierwotnych w toku ich łączenia i dalszego opracowania.
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Łączenie to polega – tak jak w przypadku puzzli – na wzajemnym dopasowywaniu
metafor pierwotnych w większą, spójną całość.
Joep Cornelissen [8] podaje tu przykład stosunkowo mało złożonej metafory
„szklanego pułapu”, która w świecie biznesu oznacza dyskryminację kobiet i/lub
mniejszości np. etnicznych w organizacji. Według tego autora ta złożona metafora
powstała całościowo jako wynik wzajemnego dopasowania się dwu metafor pierwotnych. Pierwsza metafora pierwotna to metaforyczny gest „kciuk uniesiony w górę”,
który kojarzy pojęcie „dobrze”, „OK” z ruchem w górę. Druga składowa metafora to
powiedzenie „wiedzieć to widzieć”. Razem te dwie metafory pierwotne sugerują, że
ruch w górę jest ograniczony przez obiekt w postaci pułapu, przez który nie można
nic dokładnie zobaczyć. Ten sam autor wraz z Mario Kafouros [4] pokazują w podobny sposób, z jakich metafor pierwotnych powstały powszechnie znane złożone
metafory Garetha Morgana.
Metafora pierwotna jest to metafora, w której istnieje tylko jedno połączenie
transformacyjne od źródła do domeny docelowej. Zgodnie z konceptualną teorią metafory źródło metafory pierwotnej odwołuje się zawsze bezpośrednio do ludzkiego
doświadczenia sensomotorycznego [20]. Metafory pierwotne są najbardziej podstawowymi sposobami opisu organizacji jako całości, czy też jej elementów. Badacz nie
jest w stanie „rozłożyć” takiej metafory na jeszcze drobniejsze elementy, aby otrzymać jeszcze pierwotniejsze obrazy organizacji. Jedną z typowych metafor pierwotnych w badaniach organizacji jest traktowanie organizacji jako pewnej zamkniętej
przestrzeni czy swoistego pojemnika. Ta metafora pierwotna jest często łączona w literaturze z wieloma innymi metaforami i dalej rozwijana, prowadząc do powstania
złożonych metafor, takich jak np. „granice organizacji”. Metafory pierwotne stanowią niezbędny budulec dla metafor złożonych.
Metafora złożona jest funkcjonującym samodzielnie metaforycznym kompleksem, który składa się zawsze z więcej niż jednej metafory pierwotnej. Metafora złożona ma zatem zawsze więcej niż jedno źródło i zawsze więcej niż jedno
połączenie transformacyjne między źródłami a domeną docelową. Poszczególne
teorie i abstrakcyjne konstrukcje teoretyczne w badaniach organizacji opierają
się na metaforach złożonych, które powstały z połączenia metafor pierwotnych.
W wyniku łączenia metafor pierwotnych przez badaczy powstają kolejne złożone
metafory opisujące rzeczywistość organizacyjną. Takie złożone metafory są często dalej opracowywane przez badaczy, łączone z nowymi metaforami pierwotnymi, prowadząc do powstania nowych konstrukcji czy teorii organizacji. Często
też istniejące już metafory pierwotne łączone są w nowy sposób, prowadząc także
do powstania nowych metafor złożonych. I choć powstałe w ten sposób teorie bazują na różnych metaforach pierwotnych, to muszą one pozostawać ze sobą logicznie spójne, aby powstający ze złożonych metafor obraz organizacji mógł być
jednakowo interpretowany przez badaczy. Utrzymanie logicznej spójności teorii
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organizacji wymaga od współczesnego badacza swobodnego posługiwania się narzędziem metafory.

4. Przykłady wykorzystania metafor
w badaniach organizacji
Poniżej przedstawiono dwa charakterystyczne przykłady badań organizacji z wykorzystaniem metafor. Przykłady zostały wybrane z dwu skrajnych obszarów badań
organizacji. Pierwszy lokuje się w badaniach z zakresu teorii organizacji. Pokazano
w nim, że za pomocą metody systematycznej analizy metafor, używanej w procesie
definiowania i opisu konstrukcji teoretycznych, można pomóc w ich objaśnieniu
i/lub „wspólnym” zdefiniowaniu abstrakcyjnych, subiektywnie dotychczas definiowanych koncepcji [1]. Drugi przykład pochodzi z pogranicza rozwoju organizacji
i zachowań organizacyjnych. W tym przykładzie opisano metodę interpretatywnych
studiów przypadku, w których zastosowano metafory wywołujące na poziomie grupy
dla zbudowania metafor drugiego rzędu, umożliwiających lepsze zrozumienie procesu zmian zachodzących na poziomie całej organizacji [15].

4.1. Systematyczna analiza metafor
Systematyczna analiza metafor jest metodą mającą na celu zidentyfikowanie metafor pierwotnych użytych w analizowanym tekście. Analizie podlegają metafory
pozostające w relacji z określoną domeną docelową lub tematyką tekstu. Metoda ta
prowadzi na drodze indukcyjnej do objaśnienia i/lub zdefiniowania tych metafor
złożonych, które są już w użyciu. Na metodę systematycznej analizy metafor składa
się sześć kolejnych kroków.
W pierwszym kroku ustala się domenę docelową, która ma podlegać dalszej
analizie. Domenę docelową stanowi koncept ulokowany zawsze w określonym obszarze badawczym. W drugim kroku dokonuje się wyboru tekstów należących do
obszaru ustalonej domeny docelowej. Jeśli celem analizy jest zidentyfikowanie najczęściej używanych metafor w danym obszarze badawczym, to próba tekstów powinna zostać losowo wybrana. Jeśli natomiast celem jest znalezienie „wspólnej”
definicji dla pewnego abstrakcyjnego konceptu definiowanego dotychczas w różny
sposób przez badaczy, wtedy należy dobrać próbę warstwowo, tak aby równie licznie reprezentowane były różne punkty widzenia domeny docelowej (wszystkie lub
możliwie najwięcej).
Trzeci krok polega na zidentyfikowaniu w tekście wszystkich fraz związanych
z domeną docelową. Frazy zawierają czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. Za pomocą tych fraz identyfikuje się wszystkie metafory pierwotne. Fraza (lub pojedyncze
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słowo) uznaje się za metaforę, jeśli: 1) można je rozumieć poza literalnym jej znaczeniem w danym kontekście; 2) znaczenie literalne jest zakorzenione w źródle związanym z doświadczeniem sensomotorycznym lub określonym kontekstem kulturowym; 3) literalne znaczenie jest transferowane z domeny źródłowej w abstrakcyjną
domenę docelową. W kolejnym kroku grupuje się razem wszystkie te metafory pierwotne, które odwołują się do tego samego źródła i przypisuje się im wspólne znaczenie metaforyczne. Czasem możliwie jest na tym etapie zbudowanie taksonomii
źródeł, w taki sposób, że jedno źródło jest częścią innego, szerszego źródła.
W piątym kroku zlicza się ilość fraz przyporządkowanych danej metaforze i dzieli
się tę liczbę przez ilość wszystkich zidentyfikowanych fraz. Omawiana metoda zakłada, że waga danej metafory użytej w tekście jest tym większa, im więcej fraz można
jej przyporządkować. Umożliwia to dokonanie porównań między tekstami i ich poszczególnymi autorami. Finalnie rezultatem analizy metafor jest lista (i/lub wykres
według częstości używania) metafor pierwotnych używanych przez autorów w tekstach dla konceptualizacji domeny docelowej.
Daniel Andriessen i Claire Gubbins [1] wykorzystali opisaną powyżej metodę
dla objaśnienia abstrakcyjnego konceptu „kapitał społeczny”. W pierwszym kroku
na podstawie dostępnej literatury zidentyfikowali trzy podstawowe teorie kapitału
społecznego, którym początek dały przełomowe prace trzech autorów: M. Granovettera, N. Lina i M. Burta. Następnie „posortowano” dostępne prace pod względem
tych trzech dominujących teorii. Po zapoznaniu się z literaturą ustalono, że w każdym z trzech podejść autorzy, mówiąc o kapitale społecznym, odwoływali się w taki
czy inny sposób do „relacji” („słabych więzi”, „sieci społecznej” itd). Pojęcie „relacje” stanowiło zatem wspólny mianownik dla wszystkich przeanalizowanych prac
dotyczących abstrakcyjnej koncepcji „kapitału społecznego”. Dlatego jako domenę
docelową badanej metafory złożonej ustalono jako „relacje”.
W analizowanych tekstach znaleziono ponad 800 fraz i słów związanych z pojęciem „relacje”, które w większości spełniały kryteria ustalone dla metafor pierwotnych. Wiele z nich odwoływało się do tego samego źródła. Ustalono 7 podstawowych źródeł dla zidentyfikowanych metafor pierwotnych. Każda z siedmiu metafor
pierwotnych dotyczyła pewnej charakterystyki „relacji”. W większości przebadanych
prac dokonywano konceptualizacji za pomocą metafory „relacji jako kontaktów” ze
źródłem w postaci sensomotorycznej funkcji dotyku. Metafora ta pozwala na traktowanie jednostki ludzkiej jako punktu kontaktu w istniejących relacjach. Drugą zidentyfikowaną metaforą pierwotną były „relacje jako więzi, połączenie i koneksje”. Dwa
punkty kontaktu w relacjach tworzą połączenie, więź lub koneksję. W tej metaforze
źródłem jest sensomotoryczne doświadczenie bliskości fizycznej związanych razem
ludzi. Kolejne 5 zidentyfikowanych metafor pierwotnych to: „relacje jako ścieżki”, „relacje jako sieci”, „relacje jako kanały”, „relacje jako zasoby” oraz „relacje jako kapitał”.
Następnie przeanalizowano także częstość pojawiania się tych 7 metafor w tekstach
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i według autorów. Powyżej wymieniono metafory w kolejności ich częstości występowania w pracach naukowych.
Zidentyfikowane metafory pierwotne dają zasadniczy wkład w konceptualizację „kapitału społecznego”. Pierwsze 5 z wymienionych metafor pozostaje ze sobą
związanych, w ten sposób, że kolejna opiera się na poprzedniej, włączając w to niesione przez metaforę atrybuty. Metafora „relacje jako ścieżki” odwołuje się do relacji
jako pewnej sekwencji więzi, połączeń i koneksji. Sieć jest z kolei złożonym wzorem
ścieżek, a kanały są czymś, co umożliwia transfer zawartości przez sieć. Z kolei dwie
ostatnie metafory skupiają się nie tyle na strukturze, co na wykorzystaniu relacji.
Kiedy relacje wykorzystywane są jako instrumenty, stają się wtedy zasobami. Natomiast kapitał jest szczególną formą zasobów. Zidentyfikowane metafory pobudzają
wyobrażenia badacza na temat „relacji” w organizacji i pozwalają na lepsze ustrukturyzowanie jego myśli (wypowiedzi) za pomocą rzeczowników.
Metafory pozwalają na budowanie dynamicznych obrazów przez wykorzystanie
określonych czasowników przynależnych poszczególnym metaforom. „Relacje jako
ścieżki” wiążą się z czasownikami ruchu, natomiast „relacje jako zasoby” z czasownikami kontroli, takimi jak np.: „używać, korzystać, mierzyć”. Im więcej jest zidentyfikowanych metafor pierwotnych, tym więcej możliwych czasowników staje się
dostępnych dla abstrakcyjnej koncepcji kapitału społecznego, tak aby łatwiej zrozumieć jego współzależności, mechanizmy przyczynowo-skutkowe, kontrolę i manipulowanie nim. Na każdą metaforę składa się także pewien zbiór przymiotników
obrazujących atrybuty „relacji”. Na przykład „więzi, połączenia i koneksje” mogą być
słabe lub mocne, bezpośrednie i pośrednie, odległe lub bliskie, częste i sporadyczne,
wartościowe i bezużyteczne itp., i atrybuty te są transformowane w domenę docelową „relacje”. Przymiotniki zidentyfikowane w metaforach odgrywają ważną rolę
jako baza dla zmiennych teoretycznych wykorzystywanych do budowy mierników
w empirycznym testowaniu teorii. Na przykład miernikiem dla „więzi” może być zarówno ich ilość, jak i natężenie, długość czy przypisywana im wartość.
Opisany powyżej przykład wykorzystania systemowej analizy metafor dla objaśnienia i zdefiniowania abstrakcyjnego konceptu „kapitału społecznego” pokazuje użyteczność takiego sposobu badania organizacji. W ogólności systematyczna
analiza metafor może pomóc badaczom w dogłębnym zrozumieniu abstrakcyjnych
koncepcji teoretycznych prezentowanych w pracach naukowych, a tym samym przyczynić się do lepszego zrozumienia ich natury i „wspólnego” zdefiniowania. Analiza
metafor pierwotnych pozwala na dostrzeżenie wspólnych źródeł metafor drugiego
rzędu proponowanych przez autorów jako definicji danego konceptu teoretycznego.
Pozwala zrozumieć różnorodność definicji tego samego konceptu pojawiających się
w różnych pracach i obszarach badawczych. Metoda ta jasno pokazuje, że nie ma
„dobrych” i „złych” definicji, są tylko odmienne wyobrażenia badaczy tego samego
zjawiska.
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W omawianym przykładzie wyraźnie widać, że „kapitał społeczny” nie jest czymś
istniejącym gdzieś w sposób obiektywny, jak oczekiwano by w podejściu modernistycznym, ale że jest to konstrukt wytworzony przez społeczność badaczy za pomocą
metaforycznej konceptualizacji. Podobnie jak z każdą definicją uzyskaną w taki sposób, autorzy mają prawo ją redefiniować w sposób, który odpowiada ich wyobrażeniom rzeczywistości organizacyjnej i celom. Po drugie, systemowa analiza metafory
pozwala na lepsze zrozumienie samych fundamentów określonej teorii. W pokazanym przykładzie trzy podstawowe teorie kapitału społecznego są pochodną trzech
grup „zazębiających się” metafor pierwotnych, które w nich wykorzystano. Po trzecie, opisana metoda wskazuje na ważną rolę metafor pierwotnych w tworzeniu teorii,
przez sygnalizowanie możliwej argumentacji prowadzącej w ślepy zaułek.
Zabrnięcie w ślepy zaułek jest wynikiem niedostrzeżenia metafory i zbyt literalnego
potraktowania fraz użytych przez badacza. Typowym błędem może tu być przeoczenie
metafory przez potraktowanie źródła tożsamo z domeną docelową. W omawianym
przykładzie takim błędem byłoby literalne potraktowanie „kapitału społecznego” jako
„kapitału” z pominięciem metafory pierwotnej „relacji jako kapitał”. Istnieją prace,
w których krytykuje się użycie pojęcia „kapitał” w „kapitale społecznym”. Krytyka
ta wynika z niezrozumienia metaforycznego ujęcia tego konstruktu i literalnego potraktowania tej frazy. Należy pamiętać, że w metaforze jedynie niektóre z atrybutów
źródła są transformowane w domenę docelową. Finalnie należy również podkreślić
użyteczność tej metody dla operacjonalizacji abstrakcyjnych konstrukcji teoretycznych przez wykorzystanie przymiotników i czasowników fraz metaforycznych do budowy wskaźników i mierników badanego zjawiska. Z omówionych powyżej względów
systematyczna analiza metafor wydaje się być współcześnie szczególnie użyteczna na
gruncie teorii organizacji, w której większość tzw. nowych form organizacyjnych i ich
pochodnych opisywanych jest za pomocą metafor złożonych.

4.2. Interpretatywne studium przypadku
Badania prowadzone za pomocą narzędzi, jakim są metafory wywoływane, mogą
być wykorzystane dla lepszego zrozumienia i wdrożenia zmian w organizacji. Badania takie można wykonać w oparciu o interpretatywne studia przypadku [15]. Danymi empirycznymi są tu pierwotne, werbalne i niewerbalne metafory wywołujące
o źródłach sensomotorycznych, wykorzystywane przez członków organizacji w procesie sensemakingu towarzyszącym zmianom zachodzącym w organizacji. W oparciu o zgromadzone metafory pierwotne zespół tworzy następnie sam złożone metafory drugiego rzędu, opisujące w ten sposób te same zjawiska najpierw na poziomie
zespołu, a następnie na poziomie całej organizacji.
Loizos Hareclous i Claus Jacobs [15] przedstawili takie badania przeprowadzone
na różnych grupach menedżerów pewnej organizacji przechodzącej proces zmian
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związany z fuzją z inną organizacją działającą w tej samej branży telekomunikacyjnej.
W badaniach wzięły udział trzy 6–10-osobowe zespoły menedżerów nowo powstającej organizacji: zespół menedżerów ds. rozwoju strategicznego, zespół menedżerów
ds. działań operacyjnych i zespół menedżerów ds. technicznych. Zespół ds. rozwoju
strategicznego wypracowywał przez dwa dni wspólnie nową wizję organizacji i idealną strategię jej dalszego rozwoju. Pozostałe zespoły pracowały dwa i pół dnia nad
jak najlepszym zrozumieniem i przyswojeniem zmian w obszarze ich zadań.
Badacz pełni tu rolę moderatora warsztatów oraz interpretatora konstruowanych
metafor. Warsztaty filmowano, aby móc analizować zarówno werbalne, jak i niewerbalne (gesty, artefakty) transformacje metaforyczne. Do dyspozycji uczestników były
liczne i różnorodne (co do formy, rozmiaru, kolorów i kształtu) materiały wykorzystywane do konstrukcji zabawek, a w tym same zabawki naśladujące różnorodne zwierzęta i postacie ludzkie. Po wstępnym zapoznaniu się z celem warsztatów i dostępnymi
materiałami uczestników proszono o zbudowanie i werbalne zinterpretowanie ich indywidualnych konstrukcji związanych z celem spotkania. Dla przykładu, członkowie
jednego z zespołów przedstawili krajowych operatorów sieci (domena docelowa) jako
różne gatunki dziko żyjących, podążających w różnych kierunkach zwierząt (źródło),
a siebie (domena docelowa) jako astronautów (źródło), a finał (domena docelowa)
jako zieloną polanę (źródło) − cel, do którego zmierzają zwierzęta. Dokument zawierający opis strategii (domena docelowa) jako błękitną księgę (źródło), niedostępną
dla zwierząt. W kolejnym kroku proszono uczestników o wspólne zintegrowanie ich
indywidualnych konstrukcji w jedną, wspólną konstrukcję, w taki sposób, aby nie
utracić bogactwa i zróżnicowania metafor indywidualnych. Ten krok jest kluczowy
dla procesu łączenia metafor drugiego rzędu w metafory pierwszego rzędu. Wymagał
on wymiany informacji i negocjacji wszystkich uczestników zespołu.
W trzecim kroku metafory uczestników zespołu operacyjnego i technicznego były
– analogicznie jak w kroku drugim – integrowane w metafory złożone, opisujące zadania w zmienionej rzeczywistości strategicznej na poziomie strategicznym. Na tym
etapie badań powstał złożony obraz parku safari (źródło), w którym różne miejsca
zajmują różne zwierzęta i w którym znaleźli się też astronauci (menedżerowie), którzy jako jedyni widzą błękitną księgę. W wyniku wspólnej debaty, przy różnorodnych
ruchach wykonywanych przez zwierzęta i astronautów, wypracowano wspólną metaforę „organizacji po fuzji jako parku safari”, w którym wszystkie zwierzęta i ludzie
muszą ze sobą jakoś współżyć, żeby przetrwać. Astronauci jako jedyni wiedzą, jak
dojść do zielonej polany, więc zwierzęta muszą ich obserwować bardzo uważnie, ale
muszą też obserwować uważnie siebie nawzajem, aby przetrwać.
Finalnie powstałe w zespołach złożone konstrukcje metaforyczne były testowane
za pomocą różnych scenariuszy typu „a co, jeśli…”, tworzonych przez uczestników.
Na tym etapie metafora „parku safari” stała się częścią wypracowanej na poziomie
organizacji metafory „budowy nowej strategii jako podróży różnych zakłopotanych
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i zdezorientowanych ludzi, którzy muszą finalnie dotrzeć do wspólnego punktu
przeznaczenia”.
Opisana powyżej metoda interpretatywnego studium przypadku jest szczególnie pomocna przy interwencjach podejmowanych w organizacjach przechodzących procesy zmian. Zauważono, że „w obliczu nieznanego” ludziom jest łatwiej
wypowiadać się za pomocą metafor, bez odwoływania się do konkretnych osób, ludzi i sytuacji. Z drugiej strony posługiwanie się metaforą pozwala nie tylko na lepsze ustrukturyzowanie myśli, lecz także pozwala dostrzec wiele nowych aspektów
w sytuacjach, do których się one odwołują. Posługiwanie się różnymi źródłami pozwala nie tylko lepiej zrozumieć domeny docelowe. Różnorodność źródeł pozwala
przede wszystkim dostrzec te aspekty domen docelowych, które mogą powodować
trudne sytuacje w rzeczywistości organizacyjnej, a które uwidaczniają się dopiero
za pomocą źródła sensomotorycznego. Wykorzystanie interpretatywnych studiów
przypadku opartych na metaforach sensomotorycznych umożliwia nowe spojrzenie na pojmowanie organizacyjnych poziomów analizy. Jest kreatywną alternatywą
dla prowadzonych w duchu modernizmu badań opartych na paradygmacie pozytywistycznym.

Podsumowanie
Powyżej dokonano przeglądu charakterystycznych prac z literatury międzynarodowej dotyczących wykorzystania metafory jako narzędzia badania organizacji.
Przegląd ten sygnalizuje, że współcześnie prowadzone są liczne badania organizacji
prowadzone w podejściu alternatywnym do − dominującego dotychczas w rodzimej literaturze − paradygmatu pozytywistycznego. Jak omówiono w pierwszej części, w badaniach tych metafora (werbalna i niewerbalna) jest podstawowym narzędziem, które łączy wyobraźnię badacza z poznawaną empirycznie rzeczywistością
organizacyjną. Przedstawiona typologia metafor, wsparta dwoma przykładami metod badawczych bazujących na metaforach, pozwala dostrzec ich znaczenie zarówno
dla lepszego zrozumienia koncepcji teoretycznych, jak i procesów zmian i rozwoju
zachodzących w rzeczywistości organizacyjnej.
W szczególności pokazano, że identyfikacja i reinterpretacja sensomotorycznych
metafor pierwotnych stanowiących bazę metafor złożonych, takich jak np. „kapitał
społeczny”, pozwala na budowanie nowych koncepcji teoretycznych i/lub na głębszą
i szerszą interpretację już istniejących metafor złożonych. Jeśli nowa metafora złożona jest nowatorską rekombinacją istniejących już metafor pierwotnych, to zachowuje ona wymaganą ciągłość dla budowania nowej wiedzy. Ale ciągłość tę można
dostrzec jedynie wtedy, jeśli potrafi się uprzednio zidentyfikować metafory proste
składające się na istniejącą metaforę złożoną. Taka analiza metafor pozwala również
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na zidentyfikowanie całkowicie nowych koncepcji teoretycznych, prześledzenie drogi
ich powstania i ich odróżnianie od koncepcji już istniejących.
Z kolei posługiwanie się wywołującymi metaforami sensomotorycznymi i budowanie za ich pomocą metafor drugiego rzędu pozwala na przeprowadzenie badań
ukierunkowanych na wspomaganie procesów zmian i rozwoju organizacji na wszystkich jej poziomach jednocześnie. Tego typu badania podkreślają rolę społeczności
organizacji w budowaniu jej nowego obrazu. Łączenie wywołujących metafor pierwotnych w metafory złożone jest nie tylko procesem kreatywnym, ale także procesem o otwartym zakończeniu.
Dokonane powyżej omówienie metafor pozwala na sformułowanie dwu refleksji
dotyczących posługiwania się takim narzędziem badania organizacji. Po pierwsze,
coraz liczniejsze sformułowania pojawiające się we współczesnej literaturze przedmiotu mają charakter metaforyczny, a przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że metafory odgrywają ważną rolę w procesach sensemakingu menedżerów na
wszystkich szczeblach. Istnieje zatem wyraźna potrzeba pogłębiania świadomości badaczy w zakresie posługiwania się metaforami. Mylenie metafor z porównaniami, czy
też literalne ich traktowanie może prowadzić do poważnych błędów merytorycznych
i metodologicznych. Brakuje nadal badań nad wykorzystaniem i funkcjami metafor
zarówno w literaturze, jak i w różnych kontekstach rzeczywistości organizacyjnej.
Takie badania wymagają intensyfikacji systematycznych studiów literaturowych metafor w celu ich identyfikacji i lepszego zrozumienia, a z drugiej strony − prowadzenia badań pierwotnych nad identyfikacją metafor i ich dalszych analiz. Po drugie,
badacze organizacji posługujący się współcześnie licznymi metaforami często nie
sygnalizują, co jest metaforą, a co nią nie jest w kontekście ich badań. Brak takich
jasnych sygnałów i różnorodność intuicji u różnych badaczy powoduje, że można
zidentyfikować ich w tekście zbyt dużo albo zbyt mało (w szczególności, jeśli język
tekstu nie jest rodzimym językiem jego odbiorcy), a to z kolei pomniejsza całkowitą
wartość poszczególnych analiz empirycznych.
Reasumując, potencjał wykorzystania metafory jako narzędzia badawczego wydaje się być imponujący. Umiejętność posługiwania się takim narzędziem pozwala
badaczowi na rozwinięcie znacznej kreatywności konceptualnej, a jednocześnie
umożliwia jego kontakt ze wszystkim poziomami analizy w rzeczywistości organizacyjnej. Metafora jest narzędziem pozwalającym zarówno na rozwój badań o charakterze teoretycznym, jak i na prowadzenie badań w empirii z naciskiem położonym
na kontekst społeczny. Każda metafora odkrywa szczególną prawdę o konkretnej
rzeczywistości organizacyjnej i o organizacji w ogólności. Jednak żadna metafora
sama nie jest w stanie odkryć całej prawdy. Każda metafora znajduje zastosowanie
w jednym i brak zastosowania w drugim. Prawdziwe zrozumienie przychodzi dopiero wraz z wykorzystaniem całego spektrum metafor.
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METAFORY JAKO NARZĘDZIA
BADANIA ORGANIZACJI
Streszczenie
We współczesnej międzynarodowej literaturze coraz wyraźniej daje się zauważyć wykorzystywanie metafor jako narzędzi badania organizacji. Na rodzimym gruncie istnieje wyraźny
brak badań wykorzystujących metodę metafory. Artykuł stara się wypełnić zaistniałą lukę
przez przedstawienie krytyczno-opisowej analizy charakterystycznych współczesnych prac
dotyczących metafory jako narzędzia badania organizacji. W pierwszej części przedstawiono
rolę metafory w perspektywie modernistycznej i symboliczno − interpretatywnej (realizmu
sensomotorycznego). Następnie przedstawiono typologię metafor, a finalnie omówiono dwa
przykłady badań organizacji opartych na metaforach: systematyczną analizę metafor i interpretatywne studium przypadku. Artykuł kończą refleksje dotyczące możliwości dalszego
wykorzystywania metafor w badaniach organizacji.

Słowa kluczowe: organizacja, metafora, realizm sensomotoryczny,
systemowa analiza metafor, interpretatywne studium przypadku

METAPHORS AS TOOLS FOR
ORGANIZATION STUDIES
Abstract
There is a continuous interest in the study of metaphor within organizational research. In
Poland, there has been a relatively modest attention paid so far to the metaphors as tools for
organization studies. This paper sets out to address this lacuna by critically reviewing the
dominant works on the use of metaphors in organizational research. Firstly, it focuses on the
role of metaphors in modern and symbolic – interpretive (embodied realism) perspectives.
Secondly, it overviews the typology of metaphors, and finally – their usefulness has been
examined with two research methods based on metaphors: systemic metaphor analysis and
interpretive case studies. Finally, some conclusions on metaphor applications in organization
research have been drawn upon.

Key words: organization, metaphor, embodied realism, systematic
metaphor analysis, interpretive case study
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ZARZĄDZANIE
RÓŻNORODNOŚCIĄ WYZWANIEM
DLA WSPÓŁCZESNYCH
ORGANIZACJI

Wprowadzenie
Zarządzanie różnorodnością (ang. diversity management) jest szeroko propagowane w literaturze zachodniej, a obecnie pojawia się zainteresowanie tym zagadnieniem również w Polsce. Koncepcja ta rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych
w II połowie XX wieku i początkowo służyła jako instrument integracji mniejszości
na rynku pracy, którego celem miało być świadome zwiększanie zróżnicowania kadry
pracowniczej i odpowiednie nią zarządzanie, gwarantujące dobrą atmosferę w pracy
i wysoką produktywność. Zróżnicowanie pracowników nie jest traktowane jako problem w miejscu pracy, lecz źródło korzyści ekonomicznych dla organizacji. W Europie Zachodniej duży wpływ na popularność omawianej koncepcji wywarły regulacje
prawne dotyczące równości szans, które zostały przyjęte w Traktacie ustanawiającym
Wspólnotę Europejską oraz kilkunastu dyrektywach równościowych wydanych na
jego podstawie. Te działania wymusiły na państwach członkowskich, aby dokonały
transpozycji stosownych dyrektyw i wprowadziły niezbędne zmiany prawa krajowego
dotyczące implementacji zasad równego traktowania w zatrudnieniu, a także zakazu
wszelkiej dyskryminacji – bezpośredniej i pośredniej. Elementem wspierającym te
procesy była m.in. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL mająca na celu zwalczanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji oraz nierówności na rynku pracy (ze względu
na płeć, wiek, orientację seksualną, poglądy polityczne, religijne itp.), zarówno wobec
zatrudnionych osób, jak i tych, którzy starają się o podjęcie pracy [9, s. 5–8].
* Dr Waldemar Walczak − Uniwersytet Łódzki.
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Ważnymi przesłankami, które w dużej mierze rzutowały na rozwój zarządzania
różnorodnością, są m.in.: świadomość zmian demograficznych i społecznych, uwarunkowań ekonomicznych, wymagań i oczekiwań klientów, złożoność procesów gospodarczych, globalizacja rynków, internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw,
postępujące procesy integracji europejskiej, rosnące znaczenie wiedzy i kapitału
intelektualnego jako źródła przewag konkurencyjnych. Przeobrażenia zachodzące
w otoczeniu wymuszają potrzebę nowego spojrzenia na rolę i zadania, z jakimi muszą sobie poradzić menedżerowie współczesnych organizacji.

Różnorodność pracowników postrzegana
jako wartość dla organizacji
Pojęcie „różnorodność” może być wieloznacznie interpretowane w zależności od
obiektu naszego zainteresowania. W odniesieniu do pracowników, ogólnie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że różnorodność to wszelkie aspekty, w których ludzie
się różnią i są podobni do siebie, zarówno widoczne: wiek, płeć, rasa, niepełnosprawność, jak i niewidoczne: wykształcenie, posiadana wiedza, doświadczenie, umiejętności i kompetencje, osobowość, przekonania, system wartości, tożsamość, kultura
itp. Różnice między ludźmi mają istotny wpływ na to, jak oni się zachowują, jakie
przyjmują postawy, w jaki sposób działają i jak są postrzegani, zarówno na gruncie
prywatnym, jak również w miejscu pracy. Zrozumienie i branie pod uwagę występujących różnic pomaga organizacji wykorzystać wszystkie kompetencje, potencjał
i zdolności tkwiące w zespole pracowników, a w rezultacie pozwala uzyskać lepsze
efekty w zakresie jakości i wyników pracy, będących pochodną większego zaangażowania na rzecz realizacji celów organizacji [19].
W zachodniej literaturze powszechną akceptację zyskuje pogląd, że różnorodność
pracowników może być źródłem wymiernych korzyści dla współczesnych organizacji
[10, s. 2–3]. Zapewnienie równych praw i szans dla wszystkich obywateli, poczucia
sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ma ścisły związek
z problematyką różnorodności [11]; [17]; [14], stanowiąc jej istotny filar, niemniej
jednak jest to dopiero podstawowy warunek do wdrożenia koncepcji zarządzania
różnorodnością w organizacji [3, s. 95–120], [6, s. 58–61].
Warto dodać, że różnorodność nie powinna być wyłącznie postrzegana przez
pryzmat środowiska pracy – przyjmując szersze rozumienie tego terminu, można
zauważyć, że jest ona odzwierciedleniem złożonej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Zagadnienia związane z różnorodnością są rozpatrywane zarówno w skali
mikroekonomicznej (w odniesieniu do przedsiębiorstw, organizacji sektora publicznego i pozarządowego), jak również z punktu widzenia korzyści dla całej gospodarki
i społeczeństwa [15, s. 5–12].
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Podstawowe kategorie, w których ludzie się różnią, mogą być rozpatrywane poprzez pryzmat trzech zasadniczych płaszczyzn, do których zalicza się: tożsamość
pierwotną, tożsamość wtórną i tożsamość organizacyjną.
Rysunek 1. Trzy podstawowe wymiary różnorodności
Tożsamość pierwotna
Wiedza, kompetencje,
predyspozycje, zdolności
Płeć

Wyznawane wartości,
wzorce zachowań
Rasa

Cechy osobowości,
świadomość

Wiek

Język

Sprawność ﬁzyczna

Pochodzenie etniczne

Orientacja seksualna

Narodowość

Tożsamość wtórna
Miejsce zamieszkania, status materialny, dochody, wykształcenie, kwaliﬁkacje formalne,
doświadczenie zawodowe, stan cywilny, posiadane dzieci, religia, wygląd, ﬁgura, styl
ubierania, zwyczaje, hobby, zainteresowania, itp.
Tożsamość organizacyjna
Zajmowane stanowisko – miejsce w strukturze organizacyjnej i hierarchii służbowej, charakter
wykonywanej pracy, przysługujący zakres uprawnień decyzyjnych, posiadane uprawnienia zawodowe,
prestiż z tytułu pełnionej funkcji zawodowej, przynależność do organizacji samorządu zawodowego
(korporacji zawodowej), dodatkowe przywileje pracownicze, np. prawo do wcześniejszych świadczeń
emerytalnych, stawki otrzymywanego wynagrodzenia, zasady wynagradzania, forma nawiązania
stosunku pracy, wieloetatowość, staż pracy w danej organizacji, zakres wykonywanych zadań,
obowiązków, odpowiedzialności, szczególne prawa gwarantujące ochronę przed zwolnieniem,
np. z tytułu pełnienia funkcji radnego, przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Arredondo, Successful Diversity Management Initiatives: A blueprint for planning and implementation, Sage Publications Ltd., London 1996, s. 8.

Zaprezentowana na rysunku 1 tożsamość pierwotna może być również określona
jako wymiar wewnętrzny jednostki ludzkiej. Jest ona immanentną cechą i wyróżnikiem każdego człowieka, będąc pochodną zarówno cech psychofizycznych, posiadanej wiedzy, predyspozycji i zdolności, świadomości, jak również ukształtowanego sposobu myślenia, wyznawanego systemu wartości, kultury osobistej, norm
i przekonań. Bez wątpienia tożsamość ta jest zależna od wielu czynników środowiskowych (zewnętrznych) i jest kształtowana zarówno w procesie wychowania w rodzinie, edukacji szkolnej, nauki na studiach, jak również pozostaje pod wpływem
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otoczenia, w którym żyjemy. Niezwykle ważne grupy czynników behawioralnych,
które przesądzają o różnorodności zachowań jednostek ludzkich, to przede wszystkim: cechy osobowości i świadomość, zdobyta wiedza i kompetencje oraz wartości,
jakie są wyznacznikami naszego postępowania.
Tożsamość wtórna i organizacyjna mają związek z miejscem, jakie zajmuje człowiek w społeczeństwie, odnoszą się do roli i funkcji, jaką wykonuje w życiu prywatnym i zawodowym. Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy wyodrębnionymi wymiarami
zachodzą różne zależności i współzależność, ale nie zawsze są to proste i logiczne
oddziaływania. Praktyka dowodzi, że posiadana wiedza, zdobyte wykształcenie,
predyspozycje, zdolności i kompetencje nie zawsze są tymi czynnikami, które mają
w decydującej mierze wpływ na pozycję zawodową, zajmowane stanowisko, przysługujący zakres uprawnień i odpowiedzialności, prestiż, otrzymywane dochody itp.
Co więcej, w wielu przypadkach właśnie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające rozległą wiedzę, predyspozycje i zdolności mają trudności ze znalezieniem pracy
zgodnej z profilem wykształcenia – często zdarza się, że w strukturze organizacyjnej
i hierarchii służbowej zajmują znacznie niższe stanowiska od innych osób, które swój
zawodowy sukces zawdzięczają układom, powiązaniom i znajomościom. Dlatego też
teorie naukowe powinno się zawsze rozpatrywać przez pryzmat realnych procesów
i zjawisk, aby możliwe było ich zweryfikowanie dzięki merytorycznej i obiektywnej
ocenie. Można mieć bowiem świadomość swojej wartości jako zdolnego i kompetentnego pracownika, postępować uczciwie, przestrzegać ogólnie przyjętych norm
społecznych, a takie czynniki wcale nie będą rzutowały na naszą tożsamość organizacyjną. Niekwestionowana pozostaje jednak opinia, że każdy człowiek funkcjonujący
w ramach danej organizacji, poprzez swoją pracę, przyjmowaną postawę i wzorce
zachowań, będące odzwierciedleniem jego tożsamości pierwotnej, wnosi i tworzy
nowe wartości organizacyjne. Można powiedzieć, że kształtuje w ten sposób wzorce
kulturowe, wizerunek organizacji, jej wiarygodność, a także wykorzystując swoją
wiedzę i umiejętności, wpływa na rozwijanie kluczowych kompetencji, zwiększanie
konkurencyjności, a w rezultacie przyczynia się do budowania wartości rynkowej.
Są jednak takie organizacje, które oczekują od swoich członków bezwzględnego
podporządkowania, a samodzielne myślenie i własna tożsamość nie mają większego
znaczenia, ponieważ dominantą i spoiwem wspólnie podzielanych wartości jest czerpanie korzyści finansowych z tytułu uczestnictwa w danej organizacji.
Bardzo dobrym przykładem mogą być m.in. partie polityczne, gdzie siłą demokracji i różnorodności jest to, że każdy ma prawo podnosić rękę do góry i głosować
według z góry ustalonego porządku, a własne poglądy, myślenie, sądy wartościujące
i oceny muszą być tożsame z jedyną słuszną oraz niekwestionowaną linią przewodnią. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby ten patologiczny system nie miał dalszych
kontynuacji i nie rozprzestrzeniał się na kolejne organizacje, zwłaszcza te, które są
finansowane z pieniędzy podatników.
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Warto zauważyć, że istotność i uniwersalność każdego z wymienionych wymiarów
jest silnie zdeterminowana specyfiką kraju, w którym funkcjonuje dana organizacja:
czynnikami kulturowymi, społecznymi, demograficznymi i politycznymi. Niezależnie od uwarunkowań tkwiących w otoczeniu każdy z tych wymiarów stanowi zawsze
szansę i wyzwanie dla współczesnych menedżerów.

Istota i cele zarządzania różnorodnością
Koncepcja różnorodności bazuje na dostrzeganiu, poszanowaniu i zaakceptowaniu różnić, jakie występują pomiędzy ludźmi [4, s. 1]. Podejmując próbę wyjaśnienia
istoty zarządzania różnorodnością, możemy powiedzieć, że jest ona procesem kierowania i komunikacji polegającym na aktywnym i świadomym, skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach, wychodzącej od zaakceptowania
istniejących różnic, traktującej je jako potencjał rozwojowy. Procesem przemyślanym
i celowo wdrażanym, który tworzy wartość dodaną dla firmy [1, s. 7].
Jak podkreśla M. Durska, zarządzanie różnorodnością kojarzone jest na ogół
z przeciwdziałaniem dyskryminacji. W ramach prowadzenia „akcji naprawczej”
przyjmuje się założenie o potrzebie wyrównywania szans osób przynależących do
grup mniejszościowych, wykluczanych lub pozbawionych możliwości dostępu do
rożnych sfer życia społecznego: edukacji, rynku pracy, władzy. W praktyce prowadzi to do podejmowania różnego rodzaju akcji afirmatywnych, które podobnie jak
sama dyskryminacja dotyczą zawsze ostatecznie jednostek – to indywidualna jednostka pozbawiona jest równych praw i to ona korzysta z programów wyrównywania szans. W takim ujęciu dokonuje się jednak zawężenia znaczeniowego omawianej
koncepcji wyłącznie do działań mających na celu przeciwdziałanie występującym
przejawom dyskryminacji.
Prawidłowo rozumiane zarządzanie różnorodnością nie ogranicza się jednak
tylko do stwarzania preferencyjnych warunków czy wyrównywania szans indywidualnym członkom jakiejś grupy społecznej, ale przede wszystkim chodzi o uznanie, że szeroko rozumiana różnorodność podnosi jakość i ma pozytywny wpływ na
funkcjonowanie całej organizacji. Akcent przesunięty jest tym samym z jednostki na
organizację lub firmę, czy szerzej ujmując – na całe społeczeństwo.
U podstaw takiego myślenia leży założenie, że różnorodność sama w sobie jest
wartością, będąc czynnikiem podnoszącym jakość funkcjonowania danej zbiorowości [5, s. 8–9].
Zarządzanie różnorodnością oznacza dostrzeganie różnic pomiędzy ludźmi w organizacji (i poza nią) oraz świadome rozwijanie strategii, polityk i programów, które
tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na rzecz realizacji celów organizacji. Głównym celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego
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środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana oraz doceniona i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał intelektualny, co
przyczynia się do sukcesu organizacji [9, s. 8].
Wymaga to wręcz fundamentalnej zmiany myślenia wielu menedżerów i przyjęcia postawy charakteryzującej się otwartością i zaufaniem do ludzi – zrozumieniem,
zaakceptowaniem i poszanowaniem dla występowania odmiennych tożsamości jednostek ludzkich, zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb i oczekiwań członków
danej organizacji – oraz postrzegania ich w kategoriach cennych wartości, którymi
należy umiejętnie zarządzać. W praktyce oznacza to również otwartość organizacji
na nowych pracowników z zewnątrz, świadome pozyskiwanie różnorodnej, często
unikalnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, jakie mogą wnieść nowo zatrudniane
osoby.
Najważniejszym wyzwaniem jest odrzucenie myślenia postrzegającego organizację i pracujących w niej ludzi wyłącznie jako narzędzi dla osiągania korzyści finansowych dla kadry zarządzającej, właścicieli, akcjonariuszy. Wypada niestety żałować,
że biegunowo odległe postawy i wzorce zachowań elit władzy są następnie kaskadowane na niższe szczeble oraz utrwalane jako skuteczna metoda na realizację partykularnych interesów wąskich grup beneficjentów.
Dla zarządzania różnorodnością szczególne znaczenie ma art. 183a § 1 Kodeksu
pracy, zgodnie z którym pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
W myśl § 2 równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
Niemniej jednak ważne jest to, że zarządzanie różnorodnością nie może istnieć poza
moralnym i prawnym kontekstem. Etyka i prawo dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji są nie tylko częścią środowiska firmy – tożsamość firmy musi odzwierciedlać tradycję praw człowieka.
Koncepcja zarządzania różnorodnością ma ścisły związek z podejmowaniem działań mających na celu równouprawnienie pracowników i przeciwdziałanie dyskryminacji, a ponadto jest odzwierciedleniem współczesnego podejścia do zarządzania
kapitałem ludzkim [13].
Jak słusznie zauważa T. Ugryn, zarządzanie różnorodnością i polityka równych
szans przedstawiane są czasem jako zjawiska równoległe, podczas gdy są to pojęcia
komplementarne, wzajemnie się uzupełniające. Przyjmuje się, że polityka równości szans (equal employment opportunity policy) odnosi się głównie do zagadnień
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równouprawnienia kobiet i mężczyzn, natomiast zarządzanie różnorodnością obejmuje szerokie spektrum działań dotyczących sposobów kreowania aktywnej polityki
kadrowej organizacji, pozwalających na efektywne wykorzystanie posiadanego kapitału ludzkiego, a także pozyskiwanie talentów z zewnętrznego rynku pracy. W tym
kontekście działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji na etapie rekrutacji i zatrudnienia stają się podstawowym warunkiem – są pierwszym krokiem
umożliwiającym wdrożenie koncepcji zarządzania różnorodnością, zakładającej pożądaną konfigurację struktury społecznej osób zatrudnionych w danej organizacji,
która możliwa jest do osiągnięcia tylko w sytuacji skutecznej polityki antydyskryminacyjnej [16].
Zarządzanie różnorodnością można postrzegać jako element kreowania kapitału
intelektualnego organizacji, ponieważ ludzie są nośnikiem cennych zasobów niematerialnych, takich jak: wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenie, które wykorzystują w codziennej pracy.
Równość szans dotyczących podjęcia zatrudnienia ma istotny wpływ na to, że
możliwe staje się pozyskanie nowych, utalentowanych pracowników, którzy dzięki
swojemu zaangażowaniu i kreatywności mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji i osiągane przez nią wyniki. Takie działania, jak: integrowanie i dyfuzja nowej wiedzy, doświadczeń, wzorców zachowań, pobudzanie zaangażowania
są znacznie bardziej efektywne, jeśli organizacja jest otwarta na pozyskiwanie nowych pracowników z zewnątrz, gdy nie stanowi hermetycznej i zbiurokratyzowanej
struktury, w której ukształtowały się grupy interesów dbające jedynie o swoje partykularne korzyści.
Ta bardzo prosta i logiczna zależność w praktyce często napotyka na zdecydowany opór, w szczególności w takich organizacjach, które z racji odpowiednich uregulowań prawnych stwarzają szczególne przywileje i ochronę dla swoich członków.
Takie zjawiska mają miejsce przede wszystkim w tzw. korporacjach zawodowych,
które skutecznie kontrolują procesy rekrutacji i selekcji nowych członków, pozostając
praktycznie poza jakąkolwiek niezależną kontrolą. Podobnie w administracji rządowej, gdzie ustawa o służbie cywilnej skutecznie uniemożliwia zajmowanie wyższych
stanowisk osobom, które nie mają odpowiedniego stażu na kierowniczych stanowiskach w organizacjach sektora finansów publicznych.
Innym trafnym przykładem mogą być spółki z udziałem kapitałowym Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, w których to organizacjach w procesach powoływania osób do pełnienia funkcji w radach nadzorczych i zarządach
trudno dostrzec otwartość i równość szans, a różnorodność przejawia się tym, że
trafiają tam osoby, które często są polecone.
Zdaniem H. Brdulak zarządzanie różnorodnością, postrzegane jako model biznesowy [4, s. 1–6], wynika z określonych tendencji w gospodarce, do których można
zaliczyć m.in.:
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wzrost udziału w zatrudnieniu kobiet, osób należących do mniejszości narodowych, emigrantów, osób starszych;
 powstawanie (tworzenie się) nowych grup konsumentów i klientów (nowe wyzwania) – wzrastające zróżnicowanie potrzeb konsumentów wymaga bardziej
kreatywnych strategii ich zatrzymywania i bardziej innowacyjnych produktów,
a procesy, produkty i usługi muszą zostać przystosowane do tych szczególnych
potrzeb;
 bardziej zróżnicowaną siłą roboczą, która może wpłynąć na lepszą efektywność
firmy, a także może pomoc w osiągnięciu jej celów, podnieść morale pracowników,
zwiększyć dostęp do nowych segmentów rynku, zwiększyć produktywność.
Obecnie możemy zaobserwować, że spojrzenie na biznes poprzez pryzmat różnorodności znajduje w szczególności swoje odzwierciedlenie m.in. w strategiach zarządzania relacjami z klientem, czego najlepszym przykładem mogą być oferty usług
telefonii komórkowej, usług bankowych i ubezpieczeniowych, specjalnie dedykowanych dla wyodrębnionych grup odbiorców, różniących się potrzebami i oczekiwaniami. W tym znaczeniu zarządzanie różnorodnością jest sposobem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań zapewniających pozyskanie nowych klientów, a także
przejawem dostosowania oraz adaptacyjności przedsiębiorstw do przeobrażeń zachodzących w otoczeniu.
Bardzo ważne dla skuteczności realizacji tych procesów jest tworzenie właściwej
kultury organizacyjnej opartej na wartościach, takich jak: wzajemny szacunek i zaufanie, wspólna wizja rozwoju firmy, partycypacja w zarządzaniu i przywództwo.
Kierowanie pracą zespołów zadaniowych wymaga odejścia od autokratycznego stylu
zarządzania na rzecz nowoczesnego przywództwa. Wyzwolenie synergii różnorodności tkwiącej w ludziach jest możliwe pod warunkiem zapewnienia pracownikom
rzeczywistego poczucia, że ich spostrzeżenia, pomysły, uwagi, opinie i wnioski zostaną wysłuchane i będą faktycznie brane pod uwagę. Innymi słowy, konieczne jest
pokazanie, że menedżerowie liczą się ze zdaniem pracowników i chcą skorzystać
z ich wiedzy i doświadczeń. Takie działania są niezwykle ważne, zwłaszcza w pracy
zespołów badawczo-projektowych, gdzie istotną rolę odgrywa umiejętność dzielenia
się wiedzą, kreowanie pomysłów i wypracowanie nowych rozwiązań. Warto dodać,
że taki sposób postępowania powinien również przyświecać menedżerom, którzy
zarządzają organizacjami sektora finansów publicznych, gdzie aktualnie mamy do
czynienia z sytuacją wymagającą podjęcia wielu niezbędnych reform i zmian systemowych. To właśnie te organizacje powinny również korzystać z wiedzy i doświadczeń swoich pracowników oraz wdrażać nowoczesne metody i koncepcje zarządzania do codziennej praktyki.
Do głównych korzyści wynikających z zarządzania różnorodnością zalicza się:
 umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej (równość szans, wzajemne
zaufanie, etyka zarządzania), które wpływają na kreowanie dobrej atmosfery pracy
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– ludzie są otwarci, czują się doceniani i szanowani, co sprzyja większemu zaangażowaniu, podwyższeniu poziomu motywacji i poprawie efektywności ich pracy,
a także pomaga w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników;
 impuls do innowacyjnych pomysłów – różnorodność wiedzy, umiejętności i doświadczeń pracowników pozwala na przełamanie utartych schematów myślowych, rutynowych działań i procedur, a także stwarza większe szanse na wypracowanie nowych (korzystniejszych, bardziej efektywnych) innowacyjnych
rozwiązań, doskonalenie kluczowych kompetencji, przyczyniając się dzięki temu
do zwiększania wartości kapitału intelektualnego;
 poszerzanie wiedzy, wzbogacanie doświadczeń i rozwijanie kompetencji pracowników – praca w różnorodnym środowisku stanowi szansę uczenia się od siebie
nawzajem, wymiany doświadczeń, a otwartość organizacji na zewnętrzną rekrutację umożliwia zatrudnianie utalentowanych jednostek, które będą mogły wykorzystać potencjał swojej wiedzy, zdolności i pomysłów do osiągnięcia zakładanych celów organizacji;
 kreowanie pozytywnego wizerunku i wiarygodności organizacji, wzmacnianie
dobrej opinii (reputacji) – zadowoleni pracownicy, niedyskryminowani i szanowani, którym stwarza się możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, stanowią
cenną wartość, ponieważ dzięki swojej postawie, przyjmowanym wzorcom zachowań i wyrażanym poglądom wpływają na pozytywny wizerunek firmy wśród
przyszłych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz pozostałych
grup interesariuszy;
 zwiększanie adpatacyjności do zmieniającego się otoczenia rynkowego – różnorodny zespół pracowników umożliwia lepsze rozpoznanie oczekiwań różnych
grup klientów, a firma może dzięki temu łatwiej im sprostać,
 równe traktowanie w zatrudnieniu i zwalczanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji (przejrzyste i sprawiedliwe zasady wynagradzania, dostępność do
szkoleń, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju i awansu
w organizacji) przyczyniają się do redukcji kosztów związanych z fluktuacją kadr
i absencją pracowników [9, s. 23], [12, s. 6].
Na tle zaprezentowanych korzyści rodzi się uzasadnione pytanie, dlaczego zarządzanie różnorodnością pozostaje głównie w sferze szczytnych haseł i idei teoretycznych, a zdecydowanie trudniej wskazać firmy, które nie w sferze deklaratywnej, lecz
w codziennej praktyce stosują tę koncepcję zarządzania? Podejmując próbę odpowiedzi, należy, po pierwsze, zdać sobie sprawę z tego, że bardzo często słuszne i cenne
rekomendacje teoretyczne nie są stosowane w praktyce, ponieważ rzeczywistość organizacyjna rządzi się innymi prawami i w wielu przypadkach tzw. dobro wspólne
bądź interes społeczny nie ma żadnego znaczenia.
Takie zjawiska, jak: wysoki poziom bezrobocia, wieloetatowość, dostawanie pracy
dzięki układom, powiązaniom i znajomościom, a nie dzięki posiadanej wiedzy,
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kwalifikacjom i kompetencjom, powodują, że o prawdziwie równych szansach można
mówić jedynie w kontekście możliwości oddania głosu przy urnie wyborczej, a nie
w rzeczywistości organizacyjnej. Trzeba także dostrzec, że w tzw. prywatnych „firmach rodzinnych” możliwość podjęcia pracy, zajmowane stanowisko, otrzymywane
wynagrodzenie bardzo rzadko są odzwierciedleniem polityki równych szans, a ponadto nie ma obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o naborze na wolne miejsca pracy. Pracownicy nie zakładają tam związków zawodowych,
nie wychodzą również na ulice w proteście przeciwko przejawom dyskryminacji,
redukcją zatrudnienia, bądź domagając się podwyżek.
Trudno również dostrzec równość szans w instytucjach publicznych (administracji rządowej i samorządowej), które ustawowo są zobligowane do stosowania „otwartych i konkurencyjnych naborów” na wolne stanowiska pracy, gdzie powszechną
praktyką jest ustawianie kryteriów konkursowych pod wcześniej wybranych kandydatów, awansowanie na kierownicze stanowiska osób mających układy i powiązania
polityczne, koneksje rodzinne.
Skala tych zjawisk jest w Polsce zatrważająca, i co gorsza, są one traktowane jako
patologie o znikomej szkodliwości społecznej. Jednak w rzeczywistości właśnie te
procesy są jedną z najważniejszych przyczyn osłabiających nasze państwo, a przede
wszystkim niszczących potencjał intelektualny Polaków. Należy bowiem z całą mocą
podkreślić, że nie wystarczy głosić i propagować szczytne hasła, o wiele ważniejsze jest podejmowanie skutecznych działań mających zagwarantować, że zapisane
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące przepisy prawne, gwarantujące obywatelom równe traktowanie przez władze publiczne, będą rzeczywiście przestrzegane w praktyce.
W Polsce dyskusja związana z równością szans i zarządzaniem różnorodnością
w miejscu pracy została na szerszą skalę zainicjowana dzięki projektowi Gender Index, finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, który powstał jako innowacyjna odpowiedź na
problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce. Koncepcja projektu, opracowana przez ekspertów i ekspertki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP), wpisuje się w politykę ONZ na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn na
rynku pracy oraz wychodzi naprzeciw zaleceniom prawodawstwa międzynarodowego i polskiego dotyczącego równego traktowania w zatrudnieniu. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach tego projektu, problematyka równości szans weszła
do głównego nurtu debaty o efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim w dobie
gospodarki opartej na wiedzy.
Projekt Gender Index miał na celu pokazanie, że równość szans w miejscu pracy
to kwestia nie tylko prawna i etyczna, lecz również ekonomiczna. Wdrożenie modelu „firmy równych szans”, opartego na koncepcji zarządzania różnorodnością,
wraz z przestrzeganiem Kodeksu pracy w zakresie zasad równości i niedyskryminacji
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przekłada się bezpośrednio na wzrost innowacyjności i efektywności organizacji.
Ważną zaletą projektu jest to, że proponowane rozwiązania mogą być wdrażane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz w organizacjach pozarządowych.
Opracowany w ramach projektu wskaźnik gender index to pierwsze w Polsce narzędzie, które bada w skali mikro (z perspektywy miejsca pracy) obszary nierównego traktowania ze względu na płeć i służy monitorowaniu miejsca pracy w zakresie równości szans1. Wskaźnik ten obejmuje siedem obszarów przedmiotowych [7,
s. 11–12]:
1. rekrutację,
2. dostęp do awansów,
3. ochronę przed zwolnieniami,
4. dostęp do szkoleń,
5. wynagrodzenia,
6. ochronę przed molestowaniem seksualnym i mobbingiem,
7. możliwość łączenia obowiązków zawodowych i rodzinnych.
Należy bardzo pozytywnie ocenić dobrze wyodrębnione obszary badawcze dotyczące istotnych problemów związanych z przestrzeganiem zasad równego traktowania w zatrudnieniu, ponieważ mogą one posłużyć do dalszych pogłębionych peregrynacji w ramach cząstkowych problemów badawczych. Wydaje się jednak, że można
zgłosić pewne zastrzeżenia wynikające z faktu zawężania tych ważnych i rozległych
zagadnień wyłącznie do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Analizując np. procesy rekrutacyjne, bardziej zasadne jest skoncentrowanie uwagi
na kwestii otwartości, przejrzystych reguł, sposobów definiowania wymagań kwalifikacyjnych, obiektywności i uczciwości podczas rozmowy kwalifikacyjnej, metod
oceny i selekcji kandydatów, a nie tylko na tym, czy pracodawca preferuje kobietę czy
mężczyznę na danym miejscu pracy. Wówczas możemy zdiagnozować o wiele ważniejsze zjawiska odnoszące się do stosowanych w praktyce technik rekrutacji i doboru pracowników oraz poznać, jakie przesłanki w największym stopniu decydują
o możliwości podjęcia pracy w danej organizacji.
W zarządzaniu różnorodnością powinno się przede wszystkim kłaść nacisk na
systemowe, kompleksowe rozwiązania organizacyjne wspierające równość szans,
niemniej jednak zawsze będzie trudno pogodzić sprzeczne dążenia i interesy osób,
które są długoletnimi pracownikami danej organizacji, z aspiracjami tych, którzy
dziś się ubiegają o podjęcie pracy, a dzięki lepszemu przygotowaniu mogą stać się
1 Podczas badań wskaźnikiem gender index organizacja opisywana jest przez wektor zawierający składowe podzielone na wymienione wyżej siedem obszarów. Wśród cech, które znajdują się w końcowym zbiorze charakterystyk, są zarówno cechy ilościowe, jakościowe, jak i o charakterze porządkującym. Informacje
wykorzystywane jako wartości cech w odniesieniu do poszczególnych organizacji gromadzone są metodą
badań ankietowych.
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potencjalnymi rywalami pretendującymi do awansu na stanowiska kierownicze. To
jest niewątpliwe bardzo ważny problem, który stanowi główną przyczynę, dla której niektóre organizacje nie chcą się szerzej otworzyć na nowych pracowników z zewnątrz.
Rysunek 2. Systemowe ujęcie zarządzania różnorodnością w organizacji
Zarządzanie różnorodnością
w organizacji
Strategia zarządzania
Strategia zarządzania
wiedzą w organizacji
kapitałem ludzkim
Najważniejsze założenia kulturowe:
• różnorodność pracowników jest postrzegana jako wartość i potencjał rozwojowy organizacji;
• respektowanie przepisów prawnych, dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakazu
dyskryminacji, jest powszechnie obowiązującą zasadą i wzorcem postępowania kierownictwa
najwyższego szczebla, co znajduje realne potwierdzenie w codziennej praktyce;
• ludzi pracujących w organizacji się ceni, szanuje, awansuje i wynagradza za umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy, zdolności, kompetencji, za rzeczywiste zaangażowanie oraz efekty pracy
związane z realizacją celów organizacyjnych.
Kształtowanie procesów wewnątrzorganizacyjnych:
• zasady rekrutacji do pracy, otwartość i konkurencyjność naborów na wolne stanowiska –
struktura zatrudnienia powinna odzwierciedlać konﬁgurację zasobów wiedzy, zdolności, umiejętności, doświadczeń i kompetencji, jakie są pożądane i niezbędne dla realizacji strategii rozwoju
danej ﬁrmy;
• równe szanse w zakresie możliwości podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych, dostępności do
szkoleń, czytelne kryteria przesądzające o zakresie partycypacji pracodawcy w procesie wspierania rozwoju pracowników, a także dotyczące awansowania na stanowiska kierownicze;
• przejrzyste kryteria dotyczące warunków umów o pracę, stawek wynagradzania na poszczególnych stanowiskach pracy, z poszanowaniem zasad niedyskryminacji zawartych w Kodeksie pracy;
• stwarzanie przyjaznych warunków dla osób, które ze względu na szczególną sytuację zdrowotną
lub rodzinną mogą korzystać z elastycznego czasu pracy, wspieranie działań mających na celu
umożliwienie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym;
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, a także pomaganie w znalezieniu nowej pracy osobom, które zostały
wolnione z przyczyn niedotyczących pracowników.
Kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych:
• wdrażanie koncepcji Corporate Social Responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu;
• promowanie działań charakteryzujących się otwartością na organizacyjne uczenie się od innych;
• kształtowanie relacji (w tym także biznesowych) z grupami interesariuszy, z uwzględnieniem
różnorodności ich potrzeb, dążeń, aspiracji i oczekiwań.

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej rozważania przybliżają do lepszego zrozumienia istoty
koncepcji zarządzania różnorodnością, zwracając szczególną uwagę na korzyści, jakie
mogą odnieść organizacje, które wdrażają takie rozwiązania w praktyce. Ranga i znaczenie omawianej problematyki są wyraźnie podkreślane przez Komisję Europejską,
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która zachęca pracodawców do uwzględniania zarządzania różnorodnością w swoich
strategiach biznesowych i wspiera ich działania w całej UE poprzez liczne inicjatywy
realizowane w ostatnich latach2. Obecnie uważa się, że zarządzanie różnorodnością
i promowanie integracji stanowi przejaw adaptacyjności i dostosowania się do coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa, potrzeb i oczekiwań klientów, struktury
rynku i całego otoczenia biznesu, a także postrzegania pracowników jako cennego
kapitału, źródła konkurencyjności organizacji.
Wypada żywić nadzieję, że eliminacja przejawów dyskryminacji w miejscu pracy,
budowanie kultury organizacyjnej promującej zróżnicowanie pracowników będą
również w polskich realiach zyskiwać coraz większą popularność [8, s. 28]. Ważną
rolę mają do spełnienia instytucje publiczne, w szczególności administracja rządowa
i samorządowa, których działania powinny stanowić wzorzec postępowania i dawać
dobre, godne naśladowania przykłady.
Zarządzanie różnorodnością oznacza stwarzanie takich warunków, w których
wszyscy obywatele mają rzeczywiste szanse na zatrudnienie w danej organizacji,
a następnie mają równe prawa uczestniczenia w kształtowaniu jej rozwoju. Ma ono
ścisły związek ze strategią zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim – polega na świadomym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu różnorodnej, nierzadko unikalnej wiedzy,
kompetencji i doświadczeń pracowników, zaakceptowaniu odmiennych tożsamości jednostek ludzkich oraz umiejętności harmonizowania indywidualnych potrzeb
i oczekiwań członków danej organizacji z realizacją wspólnie podzielanych celów.
Zróżnicowanie pracowników może być postrzegane jako cenny zasób – wartość,
która tworzy kapitał społeczny i jest potencjalnym źródłem budowania przewagi
konkurencyjnej.
Różnorodność, podobnie jak wiedza, towarzyszy ludzkości od zarania dziejów,
jednakże dopiero pod koniec ubiegłego wieku, zaczęto akceptować potrzebę zarządzania tymi niematerialnymi zasobami, dostrzegając, że mogą one stanowić źródło
wymiernych korzyści dla organizacji. Można sądzić, że zarządzanie różnorodnością
wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji zarządzania, które wymagają od menedżerów nowego sposobu myślenia, przestrzegania nowych wartości, przyjmowania
odmiennych wzorców postępowania – poszanowania dla ludzi, doceniania ich wiedzy, stwarzania warunków do uczenia się, rozwijania i doskonalenia kompetencji itp.
Niezbędne staje się przeprowadzenie systemowych zmian, które wiążą się z wdrażaniem nowych rozwiązań, a do tego jest zawsze potrzebna wola, chęć i determinacja, aby przezwyciężać ukształtowane przez lata kanony zachowań i podejmowa2 Z badania Korzyści ekonomiczne z różnorodności w miejscu pracy wynika, że zarządzanie różnorodnością, w ramach którego pracodawcy zatrudniają i doceniają kobiety oraz mężczyzn w różnym wieku, osoby
o różnych zdolnościach, różnym pochodzeniu, wyznaniu lub orientacji seksualnej, oznacza konkretne korzyści ekonomiczne [18].
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nych działań. Jest to również wyzwanie dla programów kształcenia przyszłych kadr
menedżerskich, aby uwrażliwiać na problemy podnoszone w artykule.
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ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ WYZWANIEM
DLA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI
Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozważań odnoszących się do koncepcji zarządzania
różnorodnością, która stanowi odpowiedź na przeobrażenia i zmiany, jakie zachodzą
w gospodarce opartej na wiedzy. Społeczna odpowiedzialność oraz regulacje prawne
dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu i przeciwdziałania dyskryminacji stanowią
ważne aspekty, które powinny w swoich strategiach uwzględniać współczesne organizacje. W
polskich realiach społeczno-gospodarczych te zagadnienia zyskują na znaczeniu po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, dlatego też tak ważna jest ich popularyzacja
i upowszechnianie.
Szczególną uwagę poświęcono omówieniu korzyści, jakie są możliwe dzięki stosowaniu
w praktyce tej koncepcji zarządzania, która opiera się na stworzeniu warunków środowiska
pracy, umożliwiających wykorzystywanie różnorodnych zasobów unikalnej wiedzy, talentów,
kompetencji oraz doświadczeń pracowników dla realizowania celów organizacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, równe traktowanie
w zatrudnieniu
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THE DIVERSITY MANAGEMENT AS A CHALLENGE
FOR CONTEMPORARY ORGANIZATIONS
Abstract
The aim of this paper is to introduce a deliberations referring to diversity management
conception, which constitutes the reply to transformations and changes occurring in the
knowledge-based economy The social responsibility and regulations concerning the equal
treatment in the employment, counteracting the discrimination, are important aspects which
contemporary organizations should take into account in their strategies. In polish socialeconomic reality these issues are regarded as significant legal aspects after the accession of
our country to the European Union, therefore their popularization and disseminating are
so important.
The particular attention was paid on discussing benefits which are possible as a result of implementation diversity management conception into practice, which concentrates on creating
conditions of the workplace environment, which enables using the unique knowledge assets,
talents, competences and experience of employees for realizing the organization objectives.

Key words: diversity management, the equal treatment
in the employment
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WZROST
I INTERNACJONALIZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW
W KLASTRACH

Wprowadzenie
Klastry nie są zazwyczaj analizowane z perspektywy indywidualnego przedsiębiorstwa i jego wyborów lecz z perspektywy grupy firm w relacjach sieciowych, działających jak system liczebnie zdominowany przez małe i średnie podmioty. Ostatnie badania nad ewolucją klastrów poszerzają, a częściowo weryfikują to ujęcie.
Wskazują bowiem na decydujące znaczenie nielicznych, nastawionych na wzrost
przedsiębiorstw, których wybory nadają kierunek rozwoju całej aglomeracji firm.
Szczególne znaczenie mają zachowania tych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji. Umiędzynarodowienie przez eksport było zawsze cechą działania rozwiniętych klastrów, ze względu na koncentrację podaży przewyższającą potrzeby regionalnego i krajowego rynku. Jednak procesy wytwórcze realizowano w znacznej
części wewnątrz aglomeracji, gdyż rację istnienia zjawiska stanowiły korzyści z przestrzennej bliskości kooperantów i czynników produkcji oraz specjalistycznej wiedzy.
Tymczasem w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat nasilają się procesy zagranicznego outsourcingu i przemieszczania operacji, które powodują zmianę lub zerwanie dotychczasowych powiązań kooperacyjnych i relacji firm z partnerami w regionach macierzystych. Przemieszczanie elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw
z regionu, tzw. relokacja, ma w konsekwencji istotne znaczenie także dla terytorium,
* Dr Marta Gancarczyk – Zakład Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
w Nowym Sączu.
** Dr Jacek Gancarczyk – Katedra Zarządzania w Turystyce, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
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z którego wyprowadzane są określone dziedziny działalności. Procesy wzrostu i internacjonalizacji wiodących firm prowadzą bowiem do przeobrażeń profilu sektorowego, a nierzadko wywołują zjawiska schyłkowe w całych branżowych1 aglomeracjach przedsiębiorstw. Internacjonalizacja poszerza możliwości rynkowe i dostęp
do materialnych i niematerialnych zasobów. Niesie też jednak zagrożenia związane
z „wyciekaniem” wiedzy w nowych relacjach biznesowych, co stymuluje konkurencję ze strony naśladowców.
Celem artykułu jest charakterystyka procesów wzrostu i opcji internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach oraz określenie konsekwencji tych zjawisk zarówno
dla firm, jak i branżowych aglomeracji, z których pochodzą. Tekst oparto na przeglądzie literatury przedmiotu, w tym badań empirycznych obejmujących studia porównawcze oraz indywidualne opisy przypadków wzrostu i internacjonalizacji firm
działających w klastrach.

1. Regionalne i międzynarodowe sieci powiązań
jako podstawa rozwoju wiedzy w klastrach
Klaster traktujemy jako geograficzną aglomerację przedsiębiorstw działających
w powiązaniach wzajemnych i w związkach z organizacjami otoczenia, w ramach jednego lub ograniczonej liczby sektorów [28, 9]. Nazwą klastrów obejmuje się współcześnie zjawiska określane także wcześniej jako okręgi lub dystrykty przemysłowe
czy lokalne systemy produkcyjne. Z przedstawionej definicji wynika, że podstawowe
atrybuty zjawiska to branżowa i przestrzenna koncentracja oraz system powiązań sieciowych. Wymienione atrybuty niosą istotne korzyści. Skupienie w jednej przestrzeni
zapewnia korzyści w postaci niskich kosztów transportu i efektów zewnętrznych dostępu do infrastruktury, wykwalifikowanych kadr oraz informacji, która rozprzestrzenia się spontanicznie, nabierając cech dobra klubowego [7, 30]. Są to efekty określane
jako korzyści aglomeracji, wynikające nie tyle z planowej, rozmyślnej, działalności
przedsiębiorstw, co z samego faktu skupienia na danym terytorium i przestrzennej
bliskości znacznej liczby firm i organizacji otoczenia [37, s. 49]. Aglomeracja i wynikająca z niej koncentracja są koniecznym, ale niewystarczającym atrybutem klastrów.
Przestrzenna bliskość implikuje bowiem system sieciowych zależności – kooperacyjnych i konkurencyjnych, tj. drugi z podstawowych wyróżników klastra. W literaturze z zakresu przedsiębiorczości, sieci rozumiane są jako zbiory względnie trwałych
związków z wybranymi partnerami [16]. Z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych sieci stanowią strukturę zarządzania (structure of governance) pośrednią między
organizacją i rynkiem. W ujęciu ewolucyjnym teorii organizacji sieci analizuje się
1

Określenia branża i sektor stosowane są w tekście zamiennie.
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jako złożone systemy adaptacyjne, które rozwijają się w oparciu o świadome wybory
międzyorganizacyjnych strategii, historyczne zależności (path dependence) i wzajemne dostosowania w procesie koewolucji, a jednocześnie podlegają zewnętrznym
czynnikom otoczenia [36, s. 195–197]. Sieci w klastrach interpretowane też są w kategoriach teorii regulacji, która dotyczyłaby częściowego ograniczenia relacji konkurencyjnych (spontanicznego ładu rynkowego) na rzecz instytucjonalnego systemu
regulującego zachowania uczestników (ładu regulowanego) [13]. Uczestników sieci
łączą bowiem zależności, które dają im pośrednio kontrolę nad zasobami i działaniami partnerów [8, s. 303]. Do korzyści generowanych przez sieci należą przede
wszystkim niskie koszty zawierania i realizacji kontraktów rynkowych (niskie koszty
transakcyjne) oraz rozwój specjalistycznej wiedzy [32]. Współpraca zapewnia aktywne wykorzystanie potencjalnych korzyści wynikających z przestrzennej bliskości
wyspecjalizowanych kadr, przedsiębiorstw i zasobów. Korzyści aglomeracji i korzyści sieci wspólnie budują przewagę klastrów w zakresie kosztów oraz generowania
i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Jednak podstawowe znaczenie dla rozwoju wiedzy, a w ślad za tym dla kosztów i efektywności procesów innowacyjnych,
należy przypisać korzyściom sieci. Decyduje o tym specyfika rozprzestrzeniania informacji i wiedzy. Informacja jako zbiór uporządkowanych danych jest stosunkowo
prosta do skopiowania i przeniesienia do innej organizacji, może zatem przenikać
w sposób bierny, oparty na fluktuacji kadr lub kontraktach rynkowych realizowanych w branżowej aglomeracji. Wiedza, która oznacza zdolność do wykorzystania
informacji, ma często niesformalizowany charakter, „ukryty” w kompetencjach i łączących pracowników danego przedsiębiorstwa relacjach, trudnych do skopiowania
i przeniesienia w inne otoczenie organizacyjne [25], [22], [11]. Przeniknięcie wiedzy
do innej firmy wymaga pogłębionych i trwałych związków, które występują w warunkach sieciowych zależności [23]. Ze względu na interaktywny i relacyjny charakter zdobywania wiedzy [24] uzasadnione jest badanie jej w określonych kontekstach
kulturowych i organizacyjnych. Ten kontekstualny charakter wiedzy jest jedną z przesłanek wyróżniania wiedzy organizacji czy danej społeczności regionalnej w rozumieniu wspólnego dla jej członków doświadczenia, zawartego w systemach pracy,
rutynie oraz praktyce dzielenia się informacją i umiejętnościami. Wiedza, w odróżnieniu od informacji, może być kształtowana i przenoszona tylko w drodze bliskich
i powtarzalnych relacji. Na rysunku 1 przedstawiono relacje między strukturalnymi
cechami klastra i korzyściami, które z nich wynikają, z akcentem na rozprzestrzenienie się informacji i rozwój wiedzy.
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Rysunek 1. Cechy strukturalne a korzyści klastra i ich wpływ
na rozprzestrzenianie się informacji i rozwój wiedzy
Cechy strukturalne
klastra

Geograﬁczna i branżowa
koncentracja

Korzyści aglomeracji
– niskie koszty transportu
– efekty zewnętrzne (dostęp do
wykwaliﬁkowanych kadr, informacji,
infrastruktury)

Sieciowe powiązania między
ﬁrmami oraz między ﬁrmami
i organizacjami otoczenia

Korzyści sieci
– niskie koszty zawierania i realizacji kontraktów
rynkowych (niskie koszty transakcyjne)
– rozwój specjalistycznej wiedzy jako podstawy
aktywności innowacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Wiedza organizacyjna gromadzona jest i zatrzymywana nie tyle przez poszczególne jednostki, co zawiera się w organizacyjnych zasadach działania i rutynach. Na
poziomie klastra, jako szczególnej organizacji sieciowej, specjalistyczna wiedza nie
jest zlokalizowana w jednej organizacji ani też nie stanowi prostej sumy wiedzy zawartej w indywidualnych przedsiębiorstwach [19]. Jej istota tkwi w zasadach i rutynach działania współpracujących firm [11]. Wiedza właściwa klastrom powstaje zatem w interakcjach opartych na kapitale społecznym danego terytorium.
W tradycyjnym ujęciu klastry stanowiły w znacznym stopniu samowystarczalne
systemy gospodarcze i społeczne, utrzymujące związki z otoczeniem międzynarodowym głównie w formie eksportu. Z racji koncentracji branżowej podaż przewyższała
bowiem potrzeby regionalnego i krajowego rynku. Podkreślano zatem wartość powiązań regionalnych dla osiągania przewag skali i zakresu przez kooperujące firmy.
Współczesne badania wskazują jednak na znaczenie powiązań międzynarodowych
w celu uzyskania oszczędności kosztowych oraz uniknięcia izolacji (lock-in) w dostępie do zasobów materialnych i niematerialnych, zwłaszcza technologicznych [12],
[35], [18]. Izolacja może stać się przesłanką kryzysu i schyłku klastra. Powodują ją
zazwyczaj wysokie koszty zmiany kontrahentów, trudność znalezienia dostawców
specyficznych zasobów oraz spetryfikowane relacje społeczne i biznesowe. Przedsiębiorstwa popadają wówczas w pułapkę sztywnej specjalizacji i braku zdolności
do kreowania nowych produktów i technologii w sytuacji schyłku dotychczasowych
[35]. Przewaga firm opierająca się na gęstości i sile powiązań regionalnych zamienia
się w ich słabość. Z drugiej jednak strony internacjonalizacja w połączeniu z rozpadem relacji kluczowych dla utrzymania wiedzy prowadzi także do schyłku danego
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skupiska branżowego. Globalne łańcuchy wartości głównych firm mogą bowiem powodować migrację wartości do innych lokalizacji [10].

2. Wzrost firm wiodących
i jego znaczenie dla rozwoju klastra
Analizy zjawiska klastrów podejmowane są współcześnie przez przedstawicieli
kilku dyscyplin naukowych. Należą do nich przede wszystkim: geografia gospodarcza, ekonomia i socjologia. Z perspektywy tych dyscyplin klastry traktowane są jako
systemy produkcyjne i usługowe, oparte na lokalnym kapitale społecznym i ściśle
uzależnione od społecznego oraz kulturowego kontekstu [7], [26], [14], [30]. Indywidualne przedsiębiorstwo stanowi w tym ujęciu jedynie element struktury złożonej
z firm i instytucji otoczenia. Przedmiotem badania jest system – jego konkurencyjność i korzyści, które odnosi jako pewna zorganizowana całość. W środowisku tym
małe firmy osiągają dzięki kooperacji korzyści zbliżone do korzyści skali i zakresu
dużych przedsiębiorstw, co ogranicza lub pozbawia zasadności dążenie do powiększania rozmiarów. Środowisko firm jest zatem homogeniczne – złożone w większości
z małych i średnich przedsiębiorstw, podlegających procesom koewolucji, rozumianych jako wspólne ścieżki rozwoju. Myślenie w kategoriach systemowych – struktur
i określających je wewnętrznych zależności – łączy się z pominięciem roli indywidualnych firm oraz osoby przedsiębiorcy. „Diament” M.E. Portera, jako najbardziej
popularne wyjaśnienie czynników powstawania i konkurencyjności klastrów, nie
wyjaśnia w pełni mechanizmów i zależności przyczynowo-skutkowych w tym procesie. Już jednak pod koniec lat 90. XX wieku zaproponowano podejścia odmienne
od systemowego ujęcia Portera [3]. Należy do nich koncepcja M.H. Besta bazująca
na modelu wzrostu firmy według E. Penrose. Koncepcja ta zakłada, że rozwój klastra i regionalnych struktur gospodarczych zależy od przedsiębiorczych firm, których wzrost jest wynikiem powiązania odpowiednich umiejętności technologicznych z szansami rynkowymi. Po etapie ekspansji indywidualnych przedsiębiorstw,
poprzez dywersyfikację istniejących i powstanie nowych firm, następuje etap tworzenia sieciowych powiązań między tymi przedsiębiorstwami. Wewnątrz sieci dochodzi stopniowo do specjalizacji i wydzielenia branż pokrewnych i/lub wspierających2. Podstawą rozwoju klastra jest splot technologicznych umiejętności i szans
rynkowych indywidualnych, szybko rosnących firm. Jednak kolejne etapy ewolucji
uzależnione są także od zasobów firm kooperujących z liderami. W tej sytuacji np.
2 Sektory pokrewne to sektory dostawców w procesie wytwarzania produktu lub usługi wobec sektora
producentów dóbr finalnych. Sektory wspierające to wyspecjalizowani dostawcy usług doradczych, finansowych i dystrybucyjnych; por. [27].
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szanse rynkowe postrzega się z perspektywy umiejętności dostępnych nie tylko we
własnej firmie, lecz także w sieci firm współpracujących.
Lukę związaną z pomijaniem roli przedsiębiorczych jednostek i wzrostowych firm
starają się ostatnio wypełnić badacze obszaru przedsiębiorczości oraz nauk o zarządzaniu, zwłaszcza zaś zarządzania strategicznego [1, s. 35–37]. Akcentują oni niejednorodność środowiska firm w klastrach i wyodrębniają szereg zróżnicowanych
ról przedsiębiorstw, które scharakteryzowano poniżej.
 Przedsiębiorstwa, które „ugrzęzły” (stuck firms) – populacja firm liczebnie dominująca w klastrach i w tradycyjnym ujęciu uważana za główny element jego
struktury. Są to głównie mali i średni podwykonawcy, wśród których panuje podział pracy oparty na elastycznej specjalizacji.
 Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane – koncentrują się na kluczowej kompetencji
w dziedzinie wytwarzania określonego komponentu lub fazy procesu produkcyjnego, osiągając w tym zakresie dominację na poziomie klastra, a nawet na rynku
międzynarodowym. Wskazuje się, że większość klastrów powstała wskutek transferu specjalistycznych umiejętności tych firm do innych przedsiębiorstw oraz firm
odpryskowych. Firmy wyspecjalizowane rozwijają trwałe i oparte na wymianie
kapitału intelektualnego związki z „liderami sieci”.
 „Liderzy sieci” – firmy, które stymulują rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez outsourcing produkcji, koncentrując się na projektowaniu, badaniach i rozwoju oraz koordynacji łańcucha wartości. Wraz z rozwojem operacji najczęściej
poszerzają sieci podwykonawców poza granice klastra, internacjonalizując relacje kooperacyjne. Ich powstanie prowadzi do hierarchizacji powiązań sieciowych w klastrze.
 „Imitatorzy” – rozwój opierają na czerpaniu korzyści z naśladowania strategii
firm – liderów, jednak zazwyczaj nie osiągają ich rozmiarów ani potencjału i operują w niszach.
 „Integratorzy systemu” – firmy o profilu usługowym, w tym konsultingowym.
Ich działalność polega m.in. na projektowaniu i doradztwie w zakresie systemu
wytwarzania dla firm produkcyjnych.
 Oddziały korporacji transnarodowych – duże firmy pochodzące spoza regionu.
Bywają uważane za zagrożenie dla tożsamości klastra, prowadząc do jego silnej
hierarchizacji i uzależnienia od zewnętrznych decyzji firm macierzystych. Wskazuje się jednak na ich rolę jako łącznika z otoczeniem międzynarodowym, a także
źródło informacji i wiedzy oraz dostępu do kanałów dystrybucji.
Przegląd ról przedsiębiorstw w klastrze pozwala wyodrębnić przedsiębiorstwa
wiodące, które zdolne są do prowadzenia w znacznym stopniu niezależnych wyborów strategicznych, mających wpływ na działalność innych firm. Kryteria te spełniają
przede wszystkim liderzy sieci, w dalszej zaś kolejności przedsiębiorstwa wyspecjalizowane, integratorzy systemu oraz oddziały korporacji transnarodowych. Oprócz
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relatywnej niezależności wyborów i zdolności do wpływania na strategie innych podmiotów, firmy te cechuje także ponadkrajowy zasięg relacji rynkowych i biznesowych
oraz poziom kompetencji pozwalający konkurować na rynku międzynarodowym.
Firmy wiodące spełniają w klastrze dwie istotne role:
 rolę odźwiernego (gatekeeper) w dostępie do materialnych i niematerialnych zasobów oraz do ponadregionalnych i międzynarodowych rynków [20];
 rolę agenta zmian wewnątrz aglomeracji przedsiębiorstw – ich ewolucji w obrębie
asortymentu, kluczowych kompetencji, relacji biznesowych czy miejsca w łańcuchu wartości [1].
Firmy wiodące pełnią funkcję „odźwiernych” (gatekeepers) dla zewnętrznych zasobów materialnych, technologii i rynków. Według koncepcji technologicznej chłonności regionu E. Maleckiego [20] technologia ma charakter międzynarodowy i mobilny, a nie lokalny, podczas gdy kwalifikacje kadr i przedsiębiorczość są zjawiskami
o charakterze lokalnym, związanym z określoną przestrzenią. Konkurencyjność regionu zależy od jego zdolności do adaptacji do nowoczesnej technologii. Jeśli brak
w regionie podmiotów, które potrafią adaptować technologię z zewnątrz, zostanie
on zdegradowany do roli peryferii w przepływie innowacji. Dzięki sile rynkowej
firmy – odźwierni koordynują łańcuchy dostaw i produkcji wewnątrz klastra oraz
w jego otoczeniu, a w ten sposób łączą lokalne i globalne sieci innowacji [21]. Stają
się osiami postępu w klastrze, z drugiej jednak strony, w przypadku przeniesienia
głównej aktywności inwestycyjnej poza region mogą prowadzić do negatywnych,
schyłkowych zmian w jego strukturze.
Wewnątrz klastra firmy wiodące spełniają funkcję agentów zmian, którzy sygnalizują tendencje w otoczeniu i stymulują adaptację do nowych wyzwań konkurencyjnych. Jako swego rodzaju strategiczne centra stanowią źródła wiedzy, kapitału
inwestycyjnego i rynków zbytu dla mniejszych podmiotów [6]. Ich obecność przyciąga ponadto kapitał inwestycyjny i działalność badawczo-rozwojową, gdyż tworzą
popyt. Są często źródłem lokalnej przedsiębiorczości w formie firm odpryskowych
bazujących na ich materialnych i niematerialnych zasobach.
W świetle powyższej charakterystyki zależności między firmami i znaczenia firm
wzrostowych zmienia się postrzeganie mechanizmów rozwoju klastra. Mechanizmy
te objaśnia się jako rezultat działalności firm wiodących, a następnie procesów grupowych angażujących ich kooperantów. Z kolei zdolność małych i średnich kooperantów do absorpcji, adaptacji i rozwoju rozwiązań wprowadzanych przez odźwiernych
jest kluczowa dla powodzenia strategii liderów. Technologia jest mobilna i międzynarodowa, jednak jak wcześniej zauważono, wiedza powstaje w sieciach powtarzalnych
relacji i ma najczęściej charakter zlokalizowany [38]. Za wartościowe należy uznać
rozróżnienie między przedmiotowym i podmiotowym ujęciem internacjonalizacji
branżowych skupisk [15]. Ujęcie przedmiotowe koncentruje się na indywidualnych
decyzjach firm jako determinantach procesów grupowych. W ujęciu podmiotowym
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bada się aglomerację przedsiębiorstw jako system, co czyni tę perspektywę przydatną
w analizie decyzji podejmowanych na szczeblu formalnych organizacji klastrowych
(inicjatyw klastrowych).

3. Internacjonalizacja firm wiodących w klastrach
Otwarcie firm – liderów na międzynarodowe rynki i kooperację w procesie wytwarzania niesie jednak zagrożenia dla dotychczasowych podstaw konkurencyjności
opartych na powiązaniach regionalnych. Umiędzynarodowienie oparte na działalności eksportowej było naturalnym procesem w sytuacji koncentracji wyspecjalizowanej podaży w regionie. Jednak istota klastra polegała na lokalizacji systemu
wytwórczego i kompetencji w ramach geograficznej aglomeracji przedsiębiorstw.
Od końca lat 80. firmy przeszły od działalności eksportowej do umiędzynarodowienia produkcji, co wiązało się przede wszystkim z poszukiwaniem niższych kosztów
pracy, ale także technologii i możliwości zaopatrywania lokalnych rynków w oparciu o wytwarzanie na miejscu. Międzynarodowej koordynacji logistyki i produkcji
przedsiębiorstw sprzyjają ponadto technologie informacyjne. Są one także istotnym
narzędziem kooperacji w procesach rozwoju technologii, w pewnym zakresie zastępując bezpośrednią komunikację. Internacjonalizacja firm wiodących rozwija się zazwyczaj w czterech fazach, do których należą: 1) faza eksportu, 2) faza outsourcingu
materiałów i półfabrykatów, 3) faza outsourcingu procesu produkcji (tzw. przerobu
uszlachetniającego) oraz 4) faza inwestycji zagranicznych i tworzenia oddziałów
firmy za granicą [29] (por. tabela 1).
Tabela 1. Fazy internacjonalizacji firm wiodących a lokalizacja łańcucha wartości
Faza 1

Faza 2

Faza 3

Eksport

Outsourcing
materiałów
i półfabrykatów

Outsourcing procesu
produkcji (przerób
uszlachetniający)

Łańcuch wartości
w klastrze

Relokacja (przemieszczenie łańcucha wartości)

Faza 4
Inwestycje zagraniczne
(oddziały za granicą)

Źródło: opracowanie własne.

Druga faza internacjonalizacji polega na prostych zakupach materiałów i półfabrykatów. Faza trzecia opiera się na eksporcie materiałów za granicę, gdzie podlegają one przerobowi do postaci półproduktu, po czym reimportuje się je do klastra,
kończąc tam proces produkcyjny. Czwarta faza polega na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, które gwarantują lepszą kontrolę nad procesem wytwarzania, jednocześnie jednak wiążą się ze znacznymi inwestycjami i organizacyjnym
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wysiłkiem oraz wzrostem ryzyka. W fazie eksportu przedsiębiorstwa polegają głównie na lokalnych zasobach wytwórczych. Fazy 2–4 oznaczają relokację – eliminowanie z regionu określonych elementów łańcucha wartości dotychczas wykonywanych
samodzielnie lub przez podwykonawców. Zakres relokacji jest zróżnicowany – od
selektywnej, ograniczającej się tylko do niektórych elementów łańcucha wartości, po
replikującą, która oznacza przemieszczanie wszystkich operacji firmy. Pogłębianiu
się procesów umiędzynarodowienia towarzyszy hierarchizacja zależności wewnątrz
aglomeracji, prowadząca do wyłonienia grupy liderów organizujących wokół siebie
pozostałe podmioty.
Kryteriami doboru regionu do współpracy w obszarze outsourcingu i przemieszczenia operacji są najczęściej [4]:
 powiązania branżowe (te same lub pokrewne dziedziny działalności, podobne
rynki i technologie) i podobieństwo branżowej struktury (przewaga przedsiębiorstw z grupy małych i średnich);
 różniące się, lecz komplementarne kluczowe kompetencje umożliwiające zaplanowanie podziału pracy między klastrami;
 zbliżone środowiska instytucjonalne w sensie zasad kooperacji przedsiębiorstw
oraz współdziałania firm i organizacji otoczenia;
 różniące się, lecz komplementarne obszary wsparcia publicznego w zakresie określonych dóbr publicznych (informacja, doradztwo, infrastruktura materialna i badawczo-rozwojowa) sprzyjających wymianie między klastrami.
Firmy wiodące w klastrach kształtują międzynarodowe strategie konkurowania
według klasycznych podejść 1) przewagi kosztowej lub 2) dyferencjacji i innowacji
[39]. Podstawowe wybory w realizacji tych strategii dotyczą profilu działalności oraz
relokacji. Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami na temat sieciowego charakteru
wiedzy w klastrach oraz niebezpieczeństwa izolacji (lock-in) firmy wiodące powinny
łączyć w swej działalności dwa strategiczne cele:
1) tworzyć międzynarodowe sieci powiązań dla uniknięcia izolacji w dostępie do
materialnych i niematerialnych zasobów;
2) chronić przed imitacją i rozwijać wiedzę wbudowaną w sieci regionalnych powiązań, jako podstawę konkurencyjności zarówno własnej, jak i źródłowej aglomeracji.
Poniżej zanalizowano sposób realizacji międzynarodowych strategii konkurowania z uwzględnieniem ich ocen pod kątem realizacji wymienionych celów. Analiza i oceny opierają się na przeglądzie badań indywidualnych klastrów i na studiach
porównawczych obejmujących grupy klastrów, zarówno w sektorach dojrzałych, jak
i technologicznie zaawansowanych.
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3.1. Opcje oparte na kosztach
W ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat większość strategii kosztowych, lub inaczej strategii nakierowanych na wzrost efektywności, oparta była na relokacji. Pewną
rolę odgrywały w nich także oszczędności w procesie wytwarzania wynikające z mechanizacji i automatyzacji. Rozwój technologii wytwarzania stanowi naturalną konsekwencję postępu technicznego, jednak w przypadku dóbr, których wartością był
tradycyjny sposób produkcji, tego rodzaju usprawnienia mogą prowadzić do zmiany
wizerunku i obniżenia postrzeganej jakości. Mechanizacja procesu oznacza zazwyczaj ograniczenie lub eliminację pewnych faz dotychczasowego systemu wytwarzania.
Jeśli opierał się on dotychczas na kooperacji w regionie, mechanizacja prowadzi do
rezygnacji z określonych dostawców [39]. Mechanizacja jest opcją nakierowaną na
utrzymanie operacji wewnątrz regionu i ma charakter głównie eksportowy. Chroni
ona zasoby wiedzy klastra, ale nie buduje zewnętrznych powiązań i nie zabezpiecza
przed izolacją.
Relokacja elementów łańcucha wartości przybiera formę selektywną lub replikującą [5]. Selektywna obejmuje wybrane fazy produkcji, najczęściej o charakterze
standardowym, jak obróbka, montaż, dystrybucja i produkcja wystandaryzowanych
części. Działania wymagające wyższych kompetencji, tj.: B + R, marketing, projektowanie produktów i procesów, koordynacja międzynarodowego łańcucha wartości czy
zaawansowana technologicznie produkcja, pozostają zazwyczaj w klastrze. Relokacja
selektywna polegać może na: 1) outsourcingu surowców, półfabrykatów, 2) outsourcingu procesu produkcji, czyli przerobie uszlachetniającym oraz 3) inwestycjach
zagranicznych. Wymienione opcje występują indywidualnie lub są łączone w strategiach poszczególnych firm. W zróżnicowany sposób odpowiadają one na priorytety ochrony i rozwoju wiedzy zlokalizowanej w źródłowym regionie oraz uniknięcia
izolacji w dostępie do niematerialnych i materialnych zasobów (tabela 2).
Tabela 2. Opcje kosztowej strategii internacjonalizacji a realizacja celów
1) ochrony i rozwoju wiedzy oraz 2) uniknięcia izolacji
Relokacja
Mechanizacja
OPCJA

Wytwarzanie
w klastrze

Relokacja
replikująca

Relokacja selektywna
1)  Outsourcing 2)  Outsourcing
surowców
procesu
i półfabrykatów
produkcji

3)  Inwestycje
zagraniczne
(wybrane
operacje)

Inwestycje
zagraniczne (cały
łańcuch wartości)

CEL 1

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

CEL 2

Nie

Częściowo

Częściowo

Tak

Tak

Źródło: opracowanie własne.
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Relokacja oparta na outsourcingu (opcje 1 i 2) stanowi odejście od realizacji elementu działalności na rzecz zakupów w nowych lokalizacjach od dostawców, którzy dysponują w danej dziedzinie przewagą kosztową. W przypadku outsourcingu
polega się na kompetencjach odpowiednio dobranych partnerów dostarczających
określonych produktów i usług. Stąd wymiana nie dotyczy zazwyczaj wiedzy ukrytej,
lecz informacji i wiedzy sformalizowanej, co chroni przed „wyciekaniem” tajemnicy
biznesowej i niebezpieczeństwem powstania konkurencji imitatorów. Outsourcing
chroni przed izolacją w dostępie do zasobów materialnych i częściowo także niematerialnych. Zapewnia transfer wiedzy poprzez relacje kooperacyjne pod warunkiem,
że relacje te mają charakter pogłębionych, długoterminowych związków, nie zaś doraźnych kontraktów [5]. Znaczenie ma w tym przypadku także przedmiot outsourcingu – gdy nabywane dobra i usługi wymagają dostosowania do specyfiki potrzeb
danej firmy, wymagane są zazwyczaj głębsze powiązania [34].
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w ramach relokacji selektywnej (opcja 3)
oznaczają, że firma nie rezygnuje z realizacji elementu łańcucha wartości, lecz z wykonywania działalności wewnątrz macierzystego klastra, gdyż przestaje on być konkurencyjny kosztowo. Opcja ta polega na przeniesieniu do innych regionów działań
o niższej wartości dodanej, podczas gdy czynności wymagające wyższych kompetencji pozostają w źródłowym regionie. Umożliwia to dostęp do zewnętrznych zasobów
materialnych, a także niematerialnych, ze względu na tworzenie sieci biznesowych
w nowych lokalizacjach. Ograniczone jest zarazem niebezpieczeństwo utraty wiedzy
w dziedzinach kluczowych dla przewagi konkurencyjnej. Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w ramach relokacji selektywnej są wskazane zarówno z punktu widzenia strategii firmy przenoszącej działalność, jak i jej klastra, który może zachować
konkurencyjność, koncentrując się na obszarach trudnych do naśladownictwa. Pozytywne efekty tego wyboru zaobserwowano zarówno w klastrach niskiej technologii,
do których należy produkcja odzieży sportowej w Montebelluna we Włoszech [31],
jak i w aglomeracjach firm technologicznie zaawansowanych, których przykładem
jest Dolina Krzemowa [33].
Relokacja replikująca ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa podejmują inwestycje zagraniczne, przenosząc całą swoją działalność do nowej lokalizacji. Jeśli
tylko część firm źródłowej aglomeracji przyjmuje taką postawę, mamy do czynienia
z częściową replikacją, jeśli jednak wybory te mają charakter masowy, prowadzą do
znacznego naruszenia struktury powiązań w regionie i do „wyciekania” wiedzy [10].
W okręgu produkcji galanterii jedwabnej w rejonie Como [2] oraz okręgu produkcji
odzieży w rejonie Val Vibrata [31] we Włoszech relokacja replikująca nie poprawiła
konkurencyjności firm, lecz wzmocniła naśladowców przejmujących ukrytą wiedzę
i informację biznesową.
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3.2. Opcje oparte na dyferencjacji
Strategia dyferencjacji kładzie nacisk przede wszystkim na zapewnienie unikatowości ofercie produkcyjnej czy usługowej przez technologiczne i/lub marketingowe
innowacje. Przedsiębiorstwa stosują tu najczęściej następujące opcje:
1) koncentrację na produktach wymagających wysokich kompetencji w dziedzinie
wzornictwa, marketingu oraz B + R, przy wykorzystaniu strategii niszy w skali
międzynarodowej [5] (np. oryginalne produkty spożywcze i markowa odzież
jako niszowe produkty włoskich okręgów);
2) rozwój w kierunku branż pokrewnych o wyższej technologii i bardziej złożonym produkcie [39], [31] (np. produkcja maszyn do opakowań oraz opakowań
dla przemysłu spożywczego w rejonie Parmy i Mediolanu; produkcja maszyn
do wytwarzania płytek ceramicznych w regionie Emilia Romania we Włoszech;
przejście od przemysłu komputerowego, elektronicznego i instrumentów precyzyjnych do oprogramowania i biotechnologii w rejonie Cambridge i w Dolinie Krzemowej);
3) selektywną relokację, która obejmuje przemieszczenie wybranych elementów łańcucha wartości, związanych przede wszystkim z badaniami i rozwojem, w poszukiwaniu wiedzy i marki miejsca; opcja ta dotyczy głównie sektorów zaawansowanej
i średnio zaawansowanej technologii [38, 17], np. przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, które lokują jednostki badawcze i laboratoria w klastrach typu
Dolina Krzemowa czy Monachium, aby nadążać za zmianą technologiczną.
Wymienione opcje występują indywidualnie lub też są łączone w działalności
przedsiębiorstw. W zróżnicowany sposób odpowiadają one na priorytety ochrony
i rozwoju wiedzy zlokalizowanej w źródłowym regionie oraz uniknięcia izolacji w dostępie do niematerialnych i materialnych zasobów (tabela 3).
Tabela 3. Opcje dyferencjacji a realizacja celów 1) ochrony
i rozwoju wiedzy oraz 2) uniknięcia izolacji
Koncentracja
na niszy w skali
międzynarodowej

Rozwój w kierunku branż
o wyższej technologii
i złożonym produkcie

CEL 1

Tak

Tak

Tak

CEL 2

Nie

Nie

Tak

OPCJE

Selektywna relokacja w obszarze B + R
Outsourcing

Inwestycje zagraniczne

Źródło: opracowanie własne.

Dwie pierwsze opcje ścieżki innowacji, tj. koncentracja i zmiana produktowa
w kierunku sektorów o wyższej technologii, mają charakter głównie eksportowy. Są
nastawione na utrzymanie procesów projektowania i wytwarzania wewnątrz źródłowego regionu, a przez to na ochronę zaawansowanej wiedzy. Ponieważ jednak
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wybory te opierają się na wewnętrznych powiązaniach w procesie projektowania
i produkcji, nadal występuje zagrożenie izolacją. Trzecia z opcji, tj. selektywna relokacja, charakteryzuje się nastawieniem na zewnętrzne relacje i poszerzeniem sieci
powiązań o partnerów w innych lokalizacjach, co ma służyć podtrzymaniu konkurencyjności w obszarze badań i rozwoju [17]. Może ona opierać się zarówno na outsourcingu elementów badań i rozwoju, jak i na inwestycjach zagranicznych w postaci
laboratoriów i jednostek badawczych lokalizowanych w innych regionach. W klastrze pozostaje jednostka koordynująca globalną sieć badań i rozwoju oraz działania
wymagające najbardziej zaawansowanej wiedzy [18]. Wybór ten zabezpiecza przed
izolacją i sprzyja wykorzystaniu efektów sieci w obszarze kreowania wiedzy w skali
międzynarodowej [33]. Selektywną relokację można zalecać także jako rozwiązanie
łączone ze strategiami niszy i rozwoju w kierunku branż o wyższej technologii.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono procesy wzrostu i opcje internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach oraz określono konsekwencje tych zjawisk zarówno dla firm,
jak i branżowych aglomeracji, z których one pochodzą. Klastry przestały być współcześnie traktowane jako zjawiska o homogenicznej strukturze, opartej głównie na
podmiotach małych i średnich. Zwraca się uwagę na znaczenie indywidualnych,
nakierowanych na wzrost firm, wokół których tworzą się hierarchiczne struktury
dostawców w procesie wytwarzania i dystrybucji. Hierarchizacja powiązań pogłębia się wskutek procesów internacjonalizacji działalności firm wiodących. Firmy te
działają jako liderzy i łącznik regionalnych przedsiębiorstw z materialnymi i niematerialnymi zasobami w otoczeniu międzynarodowym, co zabezpiecza przed izolacją.
Z drugiej jednak strony procesy internacjonalizacji niosą zagrożenie dekompozycją
sieci powiązań, w których zgromadzona była wiedza ukryta. W artykule sformułowano tezę, że skuteczne opcje internacjonalizacji winny realizować dwa cele: 1) tworzenia międzynarodowych sieci powiązań, aby uniknąć izolacji w dostępie do materialnych intelektualnych zasobów 2) ochrony przed imitacją i rozwoju wiedzy, która
stanowi podstawę konkurencyjności zarówno firm wiodących, jak i źródłowego klastra. Opcją, która łączy oba cele, jest selektywna relokacja w obrębie zarówno strategii kosztowej, jak i strategii dyferencjacji. Z analizy badań empirycznych wynika, że
ta ścieżka rozwoju przynosi korzyści firmom wiodącym, a przy tym pozwala utrzymać pozycję ich źródłowych aglomeracji.
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WZROST I INTERNACJONALIZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW W KLASTRACH
Streszczenie
W artykule przedstawiono procesy wzrostu i opcje internacjonalizacji przedsiębiorstw
w klastrach oraz określono konsekwencje tych zjawisk zarówno dla firm, jak i branżowych
aglomeracji, z których one pochodzą. Procesy wzrostu i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw zapewniają dostęp do materialnych i niematerialnych zasobów poza regionem
i pozwalają uniknąć izolacji. Z drugiej jednak strony niosą zagrożenie dekompozycją
sieci dotychczasowych powiązań, w których zgromadzona była wiedza ukryta. Sformułowano tezę, że skuteczne opcje internacjonalizacji winny realizować dwa cele: 1) tworzenia
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międzynarodowych sieci powiązań, aby uniknąć izolacji w dostępie do zewnętrznych
zasobów; 2) ochrony przed imitacją i rozwoju wiedzy zawartej w sieciowych powiązaniach
źródłowego klastra. Opcją, która łączy oba cele, jest selektywna relokacja w obrębie zarówno
strategii kosztowej, jak i strategii dyferencjacji.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja klastrów, wzrost
przedsiębiorstwa, relokacja selektywna, relokacja replikująca

GROWTH AND INTERNATIONALIZATION
OF CLUSTER ENTERPRISES
Abstract
In the article the growth and internationalization options of cluster enterprises were discussed
and their consequences for individual companies and their industrial agglomerations were
identified. The processes of growth and internationalization ensure access to tangible and
intangible resources out of the source region and prevent the lock-in. On the other hand,
they bring the threat of decomposing networks where the tacit knowledge was stored. The
proposition was formulated that effective options of internationalization should address two
objectives: 1) to establish international networking relationships so that lock-in is avoided
in the access to external resources, 2) to prevent imitation and to develop the knowledge
embedded in the network relationships of the source cluster. It is argued that selective
relocation, both in the cost and in the differentiation strategies, is the option that meets
those objectives.
Key words: internationalization of clusters, company growth, selective
relocation, replicative relocation
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KRYZYS 2007−2008:
NOWE WYZWANIA DLA
ZARZĄDZANIA?

Wprowadzenie
Kryzys finansowy lat 2007−2008 ze względu na swój zasięg, głębokość i konsekwencje jest porównywany do Wielkiego Kryzysu lat 30. XX wieku [1] i był największym spośród 122 zjawisk recesyjnych w 21 państwach OECD w okresie 1960−2007
[2], o poziomie ryzyka zbliżonym do poziomu ryzyka sprzed wielkiego kryzysu ubiegłego stulecia [3]. Wskazując na konsekwencje kryzysu 2007−2008, wystarczy tylko
przypomnieć, że pomoc kierowana przez banki centralne i rządy państw do sektora
bankowego szacowana jest na 13 bilionów USD [4, s. 2].
Już choćby z tego powodu kryzys finansowy 2007−2008 wymaga refleksji ze
strony badaczy zarządzania. Istnieje bogata (i ciągle się powiększająca) literatura na
temat przyczyn i mechanizmów tego kryzysu. Można postawić pytanie, czy w oparciu o wnioski płynące z analizy jego przyczyn1 formułowane są wobec nauk zarządzania nowe problemy badawcze? Dopełniającym (choć nie rozwijanym w tym artykule) wątkiem jest analiza kryzysu finansowego lat 2007−2008 dokonywana przez
samych badaczy zarządzania.
Celem artykułu jest analiza literatury2 na temat przyczyn i konsekwencji kryzysu
lat 2007−2008 pod kątem nowych pytań (problemów) kierowanych pod adresem
* Dr hab. Jacek Klich − Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński.
1 Na potrzeby tego artykułu zakładamy, że analiza przyczyn kryzysu dokonywana jest przez badaczy
z innych dyscyplin, głównie ekonomistów i finansistów.
2 Wykorzystano zasoby ScienceDirect (z serwera ICM oraz z serwera Elsevier). w poszukiwaniach wykorzystano frazy: economic(financial) crisis and management, economic (financial) crisis and governance, economic crisis and corporation(s) oraz global governance. Po dwuszczeblowej weryfikacji (według tytułu oraz
treści abstraktu) szczegółowej analizie (lekturze) poddanych zostało 58 pozycji.
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nauk zarządzania. w artykule formułowane są i weryfikowane dwie hipotezy. Hipoteza pierwsza mówi, że analiza przyczyn kryzysu lat 2007−2008 nie daje podstaw
do twierdzenia, że kryzys ten postawił przed naukami zarządzania nowe problemy
badawcze. Według drugiej hipotezy lekcje z kryzysu 2007−2008 redukowane są do
postulatu wzmocnienia systemu kontroli w korporacjach.

Diagnoza przyczyn kryzysu
finansowego lat 2007−2008
Formuła tego artykułu oraz wymogi edytorskie nie pozwalają na przedstawienie
rozwiniętego przeglądu wyników badań nad przyczynami, mechanizmami oraz konsekwencjami kryzysu 2007−2008. Przedstawiana poniżej klasyfikacja oraz opis stanowisk ipso facto nie są wolne od subiektywnych wyborów autora i należy je traktować
jedynie jako propozycje, które mogą być (i będą) modyfikowane i rozwijane.
Analizy przyczyn i konsekwencji ostatniego kryzysu finansowego mogą być porządkowane z wykorzystaniem kilku dualnych podziałów.
Przyjmując jako kryterium podziału charakter przedmiotu badań, możemy wyróżnić analizy jednostkowe, gdzie przedmiotem badań są zachowania i decyzje pojedynczych decydentów [5], [6], [7], [8] bądź analizy grup, gdzie uwaga badaczy
koncentruje się korporacjach, organizacjach czy instytucjach międzynarodowych
[9], [10], [11], [4].
Przy uwzględnieniu kryterium poziomu, na jakim analizy są prowadzone, możemy wyróżnić poziom mikro [12], [13], [14] i poziom makro, przy czym może to być
zarówno poziom gospodarki narodowej, jak i poziom globalny [15], [16], [17], [1].
Następnie analizy mogą być prowadzone z wyróżnieniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych [18] bądź z uwzględnieniem zjawisk pojawiających się niedawno (jak na przykład OBS − Off-balance Sheet Entities czy wykorzystywanie na
szeroką skalę dźwigni finansowej) lub tych będących konsekwencją powolnych zmian
ewolucyjnych (np. zmiana wzajemnych relacji między produkcją i finansami oraz
rosnąca rola rynków finansowych w systemach gospodarczych państw) [19]. Zarysowując jedynie kwestię klasyfikacji typów (rodzajów) analiz przyczyn kryzysu finansowego 2007−2008, przejdźmy do zidentyfikowania i bardzo skrótowej analizy
głównych nurtów w badaniach nad przyczynami i konsekwencjami tego kryzysu.
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Główne nurty analizy
W ramach przedstawionych powyżej typologii w analizowanej literaturze przedmiotu można wyróżnić następujące cztery nurty w badaniach nad przyczynami kryzysu1:
1. Nurt analiz związany z ryzykiem i zarządzaniem ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest tym obszarem kompetencji menedżerskich, którego waga jest powszechnie w literaturze przedmiotu doceniana i posiada już swoją historię, sięgającą końca
lat 70. XX w. Obecnie niektórzy badacze w umiejętności zarządzania ryzykiem
widzą ważny komponent trwałej przewagi konkurencyjnej . Jednak, jak wskazują
m.in. badania Langa i Jagtianiego, to zarządzanie ryzykiem, a właściwie popełnione
w tym obszarze błędy były bezpośrednią i główną przyczyną kryzysu finansowego
2007−2008 [20]. Autorzy ci formułują pytania skłaniające do dalszych dociekań, np.
jak mogło dojść do sytuacji, w której w portfelach banków i instytucji finansowych
powstała tak wysoka koncentracja instrumentów finansowych, dla których zabezpieczeniem (w różnych formach) były kredyty hipoteczne? Taka sytuacja była przecież w najbardziej oczywisty sposób sprzeczna z logiką nowoczesnego zarządzania
ryzykiem kredytowym. Na błędy w zarządzaniu ryzykiem jako przyczynę kryzysu
wskazują również inni teoretycy [21].
Problemy zarządzania ryzykiem podejmowane były nie tylko przez teoretyków
i badaczy, lecz także przez praktyków gospodarczych. w ten właśnie nurt wpisują
się wnioski i rekomendacje przedstawiane na konferencji pt: Risk Analysis and Risk
Management zorganizowanej z inicjatywy Banku Światowego i Międzynarodowego
Funduszu Walutowego 2−3 października 2008 r. w Waszyngtonie [2]. Problemom
zarządzania ryzykiem była również poświęcona konferencja organizowana przez Financial Market Group we współpracy z Deutsche Bank w marcu 2008 roku w London School of Economics. Tam właśnie White wykazywał, że błędy w zarządzaniu
ryzykiem były najważniejszą przyczyną kryzysu (obok braku przejrzystości i wykorzystywania nadmiernej dźwigni finansowej) [22]. Podobne wnioski formułuje Hildebrand [23].
Jako wydzieloną kategorię w ramach tego nurtu analiz można potraktować badania nad ryzykiem kursu walutowego. Można tu przytoczyć wyniki badań Choi
i Cao [24], którzy analizowali zależności między poziomem umiędzynarodowienia
firm i ich wyeksponowaniem (podatnością) na ryzyko kursowe (a pośrednio na kryzysy finansowe). Badania potwierdziły istnienie takich zależności (co podpowiada
zdrowy rozsądek), ale wskazały na odmienny (od zdroworozsądkowego) kierunek
1 Proponowana klasyfikacja nie spełnia warunku rozłączności, co oznacza, że przywoływane tu badania
i stanowiska nie zawsze mieszczą się tylko w jednej wyróżnionej tu kategorii.
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tych zależności. Choi i Cao wykazują bowiem, że badane amerykańskie korporacje
transnarodowe były w mniejszym stopniu wyeksponowane na ryzyko kursowe niż
firmy nieuczestniczące w takim zakresie (lub w ogóle) w wymianie międzynarodowej.
Warto zaznaczyć, że analizując przyczyny błędów w zarządzaniu ryzykiem, niektórzy badacze wskazywali również na niedoskonałości i ograniczenia samych narzędzi wykorzystywanych do oceny ryzyka [25], który to wątek kieruje nas ku następnemu wyodrębnionemu nurtowi analiz.
2. Nurt związany z niedoskonałością narzędzi i procedur. Chociaż badacze
zaliczani do tego nurtu również wskazywali na błędy w zarządzaniu ryzykiem czy
zarządzaniu w ogóle, to na czoło wybijali jednak brak dostatecznie precyzyjnych
narzędzi do pomiaru i analizy ryzyka [26]. Błędy w zarządzaniu według Arnold wyrażały się w tolerowaniu nieodpowiedzialnych praktyk kredytowych, w agresywnej
inżynierii finansowej, wycenie obligacji (śmieciowych w istocie rzeczy) obligacji
oraz w stosowaniu nieprzejrzystych instrumentów finansowych [26, s. 803], które
to zarzuty można interpretować w kategoriach błędnych procedur. Autorka akcentuje brak miarodajnych i dostatecznie precyzyjnych narzędzi pozwalających antycypować kryzysy finansowe. Wskazuje ponadto, że mało jest zbadany jeszcze układ
wzajemnych sprzężeń i zależności między księgowością na poziomie firmy (mikro),
a procedurami (nazywa je „technologiami”) regulacyjnymi wykorzystywanymi na
poziomie makro.
W podobnym kierunku zmierzają wnioski z badań Bhimani [27]. Po negatywnej
ocenie sytuacji w rachunkowości w warunkach rosnącej globalizacji formułowana
jest rekomendacja budowania międzynarodowego (w znaczeniu: przyjmowanego
i stosowanego powszechnie na świecie) systemu standardów rachunkowości, posiadającego mocną instytucjonalną legitymację i wysoce responsywnego w stosunku do
dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia. Spotykana w literaturze krytyka dotyczy również poszczególnych narzędzi, np. metody wyceny zasobów opartej
na wartości rynkowej (fair-value accounting − FVA) [28].
Demyanyk i Hasan [29], dokonując przeglądu literatury z ekonometrii i zarządzania operacyjnego, podejmującej temat narzędzi oraz sposobów wyjaśniania i antycypowania kryzysów finansowych, również konstatują dokuczliwe braki w tym
zakresie. w opinii autorów współczesny dorobek w zakresie modelowania matematycznego i zaawansowanej statystyki nie doprowadził jeszcze do zbudowania
dostatecznie precyzyjnych i niezawodnych narzędzi możliwych do praktycznego
wykorzystania. Autorzy wiążą duże nadzieje z wykorzystaniem modelu sieci neuronowych do diagnozowania i antycypowania zjawisk finansowych. Wątek sieci
neuronowych podejmowany jest również w pracy Yu i kolegów [30], którzy proponują wykorzystać wielowymiarowy model sieci neuronowej do przewidywania
kryzysów finansowych.
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Oprócz wzmiankowanych powyżej nieodpowiednich procedur w innych pracach
lista ta jest powiększana m.in. o stosowanie nieodpowiednich procedur udzielania
kredytów [31] oraz sekurytyzacji i ratingu [2], [19]. w kategoriach nieodpowiednich
procedur można również interpretować stosowanie w bankach i instytucjach finansowych (w tym drugim przypadku chodzi szczególnie o Fannie Mae i Freddie Mac)
systemu bodźców, który wykazywał wyraźne sprzeczności między interesem podejmującego decyzje kredytowe pracownika a interesem korporacji (rozumianym w kategoriach bezpieczeństwa finansowego) [32]. Osobną kategorią (podawaną tu tylko
dla kompletności wywodu i nierozwijaną z uwagi na ograniczoną objętość artykułu)
może być brak procedur, na który wskazuje Huertas [4].
3. Nurt związany z szeroko rozumianym zarządzaniem korporacyjnym, w ramach którego można wyróżnić kilka orientacji. Część opracowań dotyczy ogólnej
oceny jakości zarządzania korporacyjnego, która wypada negatywnie [33]. Badania
Kima [12] potwierdziły istnienie pozytywnej korelacji między niską jakością zarządzania korporacyjnego a dynamiką przyrostu zadłużenia korporacji. Można jednak
znaleźć prace wskazujące na istnienie trendu do poprawy jakości zarządzania korporacyjnego i odnotowujące zjawisko przejmowania dobrych wzorów zarządzania korporacyjnego. Interesującą jest konstatacja, że poprawa jakości zarządzania dokonuje
się przede wszystkim w tych korporacjach (i sektorach), które są najbardziej zależne
od zewnętrznego finansowania [34]. Inną orientacją badawczą pomieszczoną w tym
nurcie są badania zarządów korporacji. Jednym z wątków jest tu badanie aktywności
członków zarządu korporacji. Praca Bricka i Chidambarana [35] dotyczy wypełniania przez członków zarządu funkcji monitorujących i kontrolnych w korporacji oraz
wpływu tych aktywności na rynkową (giełdową) wartość korporacji. Badania obejmujące lata 1999−2005 wykazały, że dotychczasowe dokonania (rezultaty) firm, ich
profil i charakter (wielkość, sektor, położenie itd.) oraz sposób zarządzania stanowią
najważniejsze determinanty aktywności zarządów. Aktywność zarządów mierzona
liczbą zebrań zarządu w ciągu roku okazała się pozytywnie skorelowana z wartością
rynkową firm. Taki wniosek nie wychodzi jednak poza to, co podpowiada zdrowy
rozsądek. Równie mało odkrywcze są wnioski z badań Jiraporona i kolegów [36],
które objęły grupę 1400 firm, a dotyczyły aktywności poszczególnych członków zarządów. Wyniki badań pokazały, że osoby pełniące funkcje w kilku zarządach wykazywały mniejszą aktywność w pracy zarządów niż ich koledzy, dla których praca
w danym zarządzie była jedynym przejawem aktywności zawodowej.
Ciekawą orientacją w tym nurcie są badania jakości zarządzania w kontekście rodzaju własności: własność publiczna – własność prywatna [37], [38], [39] oraz profilu
właściciela: właściciel instytucjonalny – właściciel jednoosobowy [40]. Wyniki badań
pokazują, że własność prywatna jest pozytywnie skorelowana z jakością zarządzania [37], a korporacje, w których menedżerowie najwyższego szczebla mają udziały
w kierowanych przez siebie firmach, lepiej i szybciej reagują na kryzys finansowy
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[38]. Prywatne korporacje wykazują również większą skłonność do przeprowadzania
projektów restrukturyzacji [39]. w grupie właścicieli prywatnych korporacje o wysokim stopniu instytucjonalizacji zarządzania są przy tym bardziej podatne na nieprawidłowości w zakresie raportowania finansowego [40].
Dla kompletności wywodu dodajmy, że integralną orientacją w tym nurcie jest
dążenie do stworzenia instytucjonalnych form kontroli globalnego rynku finansowego [1], a stanowisko i rola UE w debacie na ten temat są przedmiotem skrupulatnych analiz [41].
4. Nurt związany z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami kontroli korporacji. Chociaż wątki kontroli obecne są również w nurtach przedstawianych powyżej, można wskazać na przykłady opracowań, które z tej problematyki czynią
centralną oś rozważań. Ilustracją mogą tu być prace Windsor [42] oraz Nettera i kolegów [43]. Windsor, wskazując na rosnący udział korporacji międzynarodowych na
rynkach światowych oraz ich duże systemowe znaczenie, konstatuje, że efektywność
kontroli tych korporacji pozostawia wiele do życzenia, a poprawa w tym zakresie
jest trudna do osiągnięcia. Kontrola w korporacjach transnarodowych jest trudna
między innymi z uwagi na rozliczne (i często w stosunku do siebie sprzeczne) naciski, jakim międzynarodowe korporacje są poddawane ze strony swoich interesariuszy. Dla przykładu, praktyki z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu czy
wymogów ekologii mogą w krótkim horyzoncie czasowym kolidować z dążeniem
do uzyskiwania satysfakcjonujących giełd i akcjonariuszy krótkookresowych wyników finansowych. Na to nakładać się jeszcze mogą różnice kulturowe, światopoglądowe, różne oczekiwania i standardy definiowane przez regulatorów, giełdy czy
narodowe systemy prawne. w konsekwencji budowa efektywnego systemu kontroli
korporacji międzynarodowych pozostaje ciągle wyzwaniem dla teoretyków i praktyków zarządzania.
Praca Nettera i innych zasługuje na szczególną uwagę zarówno ze względu na temat (w pracy tej znajdujemy przegląd artykułów poświęconych najbardziej aktualnym problemom kontroli korporacyjnej), jak i na kontekst (specjalne wydanie „Journal of Corporate Finance” poświęcone tematyce kontroli korporacyjnej). w pracy
tej formułowany jest sąd o rosnącym znaczeniu wewnętrznej kontroli w korporacjach
oparty na analizie trendu [43, s. 1]. Prace Robinsona [44] i Offenberga [45], w których
również podkreśla się przewagę kontroli wewnętrznej w korporacjach nad kontrolą
poprzez mechanizmy rynkowe, potwierdzają ocenę Nettera i zespołu. Taka konstatacja zachęca z kolei do dalszej refleksji nad zadaniami nauk zarządzania w zakresie
konstruowania takich narzędzi i procedur, które byłyby kompatybilne z mechanizmem rynkowym, ale umożliwiały jego korektę w zdefiniowanych granicach.
Warto nadmienić, że środowisko finansistów w sposób krytyczny ocenia poziom
teoretycznej refleksji nad implikacjami kryzysu dla rachunkowości zarządczej [46],
a niektórzy nie cofają się przed formułowaniem oskarżeń pod adresem audytorów
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wewnętrznych za nieprzestrzeganie reguł i dobrych praktyk [7]. Ciekawe wyniki
przynoszą też badania Normana i zespołu na temat kierunków podporządkowania
audytorów i jakości raportów przez nich przygotowywanych. Badania 172 doświadczonych audytorów pokazały, że kiedy raportują oni do kierujących korporacjami,
istnieje mniejsza inklinacja do łagodzenia wniosków zawartych w raporcie, aniżeli
w przypadku, kiedy raport kierowany jest do specjalnie do tego celu powołanego
komitetu czy rady [8].

Podsumowanie
Analiza przywoływanych powyżej pozycji pozwala pozytywnie zweryfikować
obie postawione hipotezy.
Autorzy artykułów z ekonomii, finansów, księgowości, socjologii organizacji i innych nie diagnozują zjawisk czy problemów, które byłyby dla badaczy zarządzania
jakościowo nowymi. Zainteresowania badaczy koncentrują się wokół zarządzania
ryzykiem i zwiększania efektywności kontroli w korporacjach. Wskazuje się na potrzebę doskonalenia narzędzi w obu tych obszarach, co bez wątpienia stanowi wyzwanie dla nauk zarządzania.
Warto odnotować, że w odróżnieniu od periodyków naukowych z innych specjalności (np. „Journal of Corporate Finance”, „Accounting, Organizations and Society”
czy „Journal of Socio-Economics”), z zarządzania tylko „Long Range Planning” poświecił problematyce kryzysu finansowego lat 2007−2008 specjalne wydanie. Również
liczba artykułów na temat kryzysu 2007−2008 w czasopismach z zarządzania znacząco
odbiega na niekorzyść od liczby artykułów w czasopismach z obszaru ekonomii, finansów czy bankowości. To swoiste desinteressment badaczy zarządzania można złośliwie tłumaczyć tym, że nie mają oni niczego nowego i ciekawego do zaoferowania.
Należy jednak wskazać na ograniczenia przyjętej metody (wąsko zakreślone badania, krótki horyzont czasowy itd.) i wyrazić nadzieję, że badacze reprezentujący
nauki zarządzania szerzej włączają się do dyskursu na temat diagnozy kryzysu lat
2007−2008 oraz działań usprawniających system finansów.
Na koniec można wskazać na przykładowe dwa obszary zagadnień, które badacze zarządzania mogliby (powinni?) podjąć w swoich badaniach.
Pierwszy dotyczy kwestii wiązania rosnącej dekompozycji układów właścicielskich z odpowiedzialnością. Można bowiem wykazywać, że u podłoża wielu przyczyn kryzysu leżał brak efektywnej odpowiedzialności2 osób i instytucji podejmują2 Efektywna odpowiedzialność jest tu rozumiana jako zestaw potencjalnych sankcji, które dla podmiotu
podejmującego decyzje są na tyle dotkliwe, aby stanowić zasadniczy punkt odniesienia przy podejmowaniu
decyzji.
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cych błędne decyzje, akceptujących/tolerujących złe procedury oraz podejmujących
nadmierne ryzyko. Dopełniający byłby tu problem efektywnego wypełniania funkcji
właścicielskich przez akcjonariuszy, w tym przede wszystkim akcjonariuszy instytucjonalnych (ciekawym przyczynkiem jest tu artykuł Wonga [47]).
Drugi obszar to refleksja nad stosowanym (de facto) w zarządzaniu paradygmatem racjonalności w kontekście podnoszonych w ekonomii, ale również w zarządzaniu głosów na temat konieczności jego rewizji [48].
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KRYZYS 2007−2008: NOWE
WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA?
Streszczenie
Kryzys finansowy lat 2007−2008 z uwagi na jego zakres i głębokość był − w perspektywie
kliku ostatnich dekad − wydarzeniem bez precedensu. Analiza tego kryzysu musi być wielowymiarowa i nie może w niej zabraknąć refleksji z obszaru nauk organizacji i zarządzania.
Celem artykułu jest przedstawienie głównych nurtów w analizie przyczyn i konsekwencji
kryzysu lat 2007−2008 prezentowanych w literaturze przedmiotu pod kątem nowych wyzwań
dla nauk zarządzania. Weryfikowane są dwie hipotezy. Pierwsza: analiza przyczyn kryzysu
lat 2007−2008 nie daje podstaw do twierdzenia, że kryzys ten skutkował sformułowaniem
nowych problemów badawczych dla nauk o zarządzaniu. Druga hipoteza mówi, że lekcje z
kryzysu 2007−2008 redukowane są do postulatu wzmocnienia systemu kontroli w korporacjach. Obie te hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, przyczyny kryzysu finansowego,
przeciwdziałanie kryzysowi finansowemu, wychodzenie z kryzysu
finansowego
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FINANCIAL CRISIS 2007−2009: NEW
CHALLENGES FOR MANAGEMENT SCIENCE?
Abstract
The article presents main streams of thought on causes and consequences of the 2007−2008
financial crisis from the point of view of new challenges for management. Two hypotheses
are verified here. The first states that analysis of the causes of the 2007−2008 financial crisis
does not lead towards formulating new research questions for management science, and the
second says that the lessons from the 2007−2008 financial crisis are reduced to tightening
corporate control.

Key words: financial crisis, financial crisis causes, financial crisis
containment, financial crisis cure
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CEL PRZEDSIĘBIORSTWA A JEGO
DZIAŁANIA PODEJMOWANIE
W WARUNKACH KRYZYSU
GOSPODARCZEGO

Wprowadzenie
Od połowy lat 70. XX wieku w Europie prowadzi się badania wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Polska dołączyła do grona badaczy stosunkowo niedawno.
W prowadzeniu badań możemy korzystać z modeli i teorii opracowanych w gospodarkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Prowadzone tam badania nie
zapełniły jednak wszystkich białych plam związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na małą skalę – a to właśnie one w każdej gospodarce przeważają. Jedną z takich białych plam jest wzrost przedsiębiorstwa i wszystkie aspekty z nim związane.
Sytuacja ta jest konsekwencją między innymi braku jednoznacznych miar rozwoju
firm, który zresztą często, szczególnie w przypadku mniejszych podmiotów, utożsamiany jest ze wzrostem (więcej na ten temat w: [23]). Zagadnienie wzrostu firmy
nabiera znaczenia w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej.
Jedną z możliwości wypełnienia wielu białych plam dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania przedsiębiorstw – szczególnie tych mniejszych – jest realizowany od 2006 roku na Pomorzu projekt: Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
(POG). Ideą POG jest obserwowanie sytuacji w tej samej grupie firm (w pierwszym
etapie przebadano ich 2132). Obserwacja ta obejmuje zarówno aspekty związane
z kondycją tych przedsiębiorstw, jak i z zamierzeniami oraz planami. W ramach
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projektu przeprowadzono trzy badania: w 2006, 2008 i 2009 roku. Badania prowadzone w roku 2009 miały na celu określenie kondycji, ale także i stosunku przedsiębiorców do faktu pogorszenia koniunktury. Pozwoliło to na sformułowanie pytań
badawczych i udzieleniu na nie odpowiedzi w niniejszym artykule.
Autorzy mają świadomość różnicy pomiędzy wzrostem (zmiany ilościowe) a rozwojem (zmiany jakościowe) firmy. Jednak z wieloletnich badań prowadzonych wśród
przedsiębiorców oraz z analizy literatury wynika, że oba te terminy w przypadku
zmian w małych firmach mogą być traktowane jako synonimy, tym bardziej, że sami
respondenci (właściciele małych firm) tak właśnie te terminy traktują. Dlatego też
w niniejszym artykule te dwa terminy będą traktowane synonimicznie.

Wzrost przedsiębiorstwa
– teorie i czynniki nań wpływające
Jak już wspomniano, zarówno w teorii, jak i w praktyce nie zostało powiedziane
jeszcze ostatnie słowo na temat rozwoju firmy oraz czynników na ten rozwój wpływających. A lista potencjalnych czynników badanych oraz proponowanych do badań
jest długa. Brak jednoznacznych teorii, czy też modeli wzrostu nie wynika z braku
zainteresowania badawczego tą problematyką. Badania na ten temat są prowadzone
od kilkudziesięciu lat, jednak doprowadziły one na przestrzeni ubiegłego wieku do
powstania kilkunastu teorii rozwoju przedsiębiorstwa odwołujących się do różnych
perspektyw badawczych. Klasyczne teorie bazowały na ekonomii skali i analizie zachowań przedsiębiorczych w oparciu o nierealne warunki konkurencji doskonałej.
Jednym z pierwszych, który zanegował statyczne patrzenie na teorię rozwoju firmy,
był Schumpeter (1960), wprowadzając na stałe do rozważań pojęcie kreatywnej destrukcji oraz wskazując na innowacje jako motor rozwoju firm. Z kolei R. Coase wyjaśniał rozwój firmy, wykorzystując teorię kosztów marginalnych: firma tak długo
zwiększa skalę działalności, dopóki koszty krańcowe związane z realizacją dodatkowych działań nie przewyższają kosztów krańcowych realizacji tych działań przy wykorzystaniu firm zewnętrznych (1937). Z podobnego okresu (1931) pochodzi często
przywoływane prawo Gibrata (Law of Proportionate Effect), wskazujące na pozytywną
relację pomiędzy rozwojem firmy a jej wielkością początkową oraz wprowadzające
czynniki stochastyczne do modelu. Współcześnie relacje pomiędzy wiekiem i wielkością firmy a jej rozwojem także są przedmiotem licznych badań, jednak ich wyniki
nie wskazują na proporcjonalne zależności, a wręcz przeciwnie [8], [13], [12].
Współcześnie, pomimo badań prowadzonych na temat wzrostu firmy, wciąż nie
ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego firmy wzrastają. Stwierdzenie to nie traci na aktualności. Jak zauważa w najnowszej publikacji Wiklund i in. [24], cały czas niewiele
na ten temat wiemy. Wynika to z tworzenia ciągle nowych teorii i prowadzenia badań,

90

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 90

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

12/14/11 15:44 PM

Cel przedsiębiorstwa a jego działania podejmowanie w warunkach kryzysu…

które nie zawsze są weryfikowalne na dużych próbach badawczych. Już wiele lat temu
Storey podkreślał, iż trudno wyciągać wnioski na temat rzeczywistych czynników
wpływających na wzrost firm, skoro badania na ten temat są prowadzone zazwyczaj
jednorazowo, na różnych próbach badawczych (od kilkunastu do kilku tysięcy firm),
w różnych krajach w oparciu o różne metodyki badawcze [22]. Przeglądu dotychczasowych współczesnych teorii wzrostowych firmy dostarczają między innymi: O’Farrell i in. [13], Wiklund i in. [23] oraz Coad [2]. Ułatwieniem w poruszaniu się w gąszczu różnorodnych teorii wzrostowych jest ich systematyka zaproponowano w kilku
pracach na temat rozwoju przedsiębiorstwa (patrz między innymi: [10], [21], [24]).
Na użytek dalszych badań autorzy zamieszczają własną systematykę, która zostanie
dalej wykorzystana do stworzenia modelu podejmowania decyzji o wzroście przedsiębiorstwa. Schemat teorii wzrostowych został przedstawiony na rysunku 1.
Rysunek 1. Teorie wzrostu przedsiębiorstwa
teorie wzrostu

rzeczowe

strategiczne

ludzkie

otoczenia

wł/men

Modele zintegrowane

zasobowe

cyklu życia

Źródło: opracowanie własne.

Teorie wzrostu przedsiębiorstwa bardzo często odwołują się do teorii zasobowych,
obejmując zarówno zasoby rzeczowe jak i ludzkie, w tym samą osobę właściciela –
menedżera. Wiele uwagi poświęca się elementom zarządzania, w tym strategiom
obieranym przez właściciela – menedżera. Otoczenie badane jest pod kątem wpływu
na funkcjonowanie firmy, ale także jako czynnik wpływający na wybór przez właścicieli strategii. Osobną grupę teorii wzrostowych stanowią teorie cyklu życia firmy
(najobszerniejszy jak do tej pory ich opis znajduje się w [9]). Teorie te opierają się na
założeniu fazowości rozwoju firm, które na wzór żywych organizmów przechodzą
przez różne fazy od narodzin do śmierci. Nie jest to jednak nurt badań, który doczekał się powszechnej akceptacji. Teorie te są często krytykowane, przede wszystkim
za zbyt skomplikowane metody przypisywania firm do konkretnych faz rozwoju, co
utrudnia prowadzenie wiarygodnych badań.
Wzrost, czy też rozwój przedsiębiorstwa jest jednak bardzo skomplikowanym
zjawiskiem, a czynników nań wpływających nie można sprowadzać tylko do jednej
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grupy. Davidsson [4], Storey [22], Wasilczuk [23], Wiklund i in. [24] poszukują takich modeli, które pozwoliłyby wykazać złożoność czynników wpływających na
zwiększanie aktywności gospodarczej. Stąd też modele wieloczynnikowe odwołujące
się do kilku grup lub też kilku wybranych czynników z poszczególnych ich grup.
Większość grup teorii wzrostowych w sposób pośredni lub bezpośredni odnosi
się do osoby właściciela. To od niego zależy, jakie zasoby zostaną zaangażowane do
działalności firmy. Postrzeganie otoczenia oraz umiejętności zarządcze wpływają na
dopasowanie obranej strategii do funkcjonowania firmy oraz sytuacji na rynku. Najistotniejszy jest jednak cel właściciela firmy − to od niego będzie zależało, czy firma
będzie wzrastała, czy też nie.

Założenia do badań – model i próba badawcza
Z przeglądu literaturowego dotyczącego teorii wzrostu firmy niezaprzeczalnie wynika, że cele wzrostowe właściciela będą miały istotny wpływ, chociaż nie jedyny, na
wzrost przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, na potrzeby dalszych rozważań,
można uprościć model wzrostu przedsiębiorstwa do przedstawienia grup czynników,
które będą wpływały na wybór celu przedsiębiorstwa przez jego właściciela. Grupy
tych czynników będą pokrywały się częściowo z grupami czynników wpływających
na ostateczny wzrost firmy i obejmą one:
 cechy i postawy charakteryzujące właściciela/menedżera firmy,
 charakterystykę firmy,
 sposób zarządzania firmą,
 sposób postrzegania otoczenia i samej firmy przez właściciela/menedżera (odbiór subiektywny).
Należy jednak podkreślić, że samo obranie celu wzrostowego nie wystarczy, by
firma się rozwinęła. Może się bowiem zdarzyć, jak w omawianym przypadku, że sytuacja gospodarcza ulegnie zmianie na skutek kryzysu. Rodzą się w związku z powyższym następujące pytania badawcze:
1) Czy właściciel będzie chciał w dalszym ciągu realizować cel wzrostowy, czy też
go porzuci?
2) Czy postrzeganie sytuacji firmy w kontekście pogorszenia koniunktury gospodarczej będzie inaczej odbierane przez właścicieli, którzy obrali sobie wcześniej
rozwój jako cel?
3) Czy postawa wobec kryzysu spowoduje różnice w reakcjach (podejmowanych
działaniach) właścicieli na pogorszenie koniunktury gospodarczej?
Odpowiedzi na te pytania są możliwe tylko w przypadku prowadzenia badań panelowych. Tego typu badania nie często jednak są prowadzone, dlatego też Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG) jest unikatowym – w warunkach polskich
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– przedsięwzięciem badawczym. POG jest realizowane od 2006 roku przez Agencję
Rozwoju Pomorza SA przy współpracy z zespołem naukowym z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Unikatowość POG wynika z dwóch czynników: skali badania (spektrum tematyczne oraz liczba badanych firm) oraz przyjętego
podejścia (badanie panelowe). Do chwili obecnej (rok 2010) przeprowadzono trzy
edycje POG, w których skupiono uwagę na pomorskich przedsiębiorstwach z sektora MSP. W czasie drugiej i trzeciej edycji przebadano także dwie próby mikrofirm
z tego samego regionu.
Pierwsza edycja POG została zrealizowana w 2006 roku. Tematem przewodnim
była próba określenia kondycji pomorskiego sektora MSP i analiza zagadnień mających kluczowe znaczenie dla jego konkurencyjności. Próbę badawczą stanowiło
niespełna trzy i pół tysiąca pomorskich przedsiębiorstw, z czego udało się przebadać 2132 firmy [16].
Do tej samej grupy 2132 firm powrócono w drugiej edycji POG, która miała
miejsce w 2008 roku. Liczba przebadanych przedsiębiorstw zmniejszyła się do 772
(co stanowiło około 36% przyjętej próby). Motywem przewodnim w POG II była
ponowna diagnoza kondycji pomorskich MSP w świetle dość pozytywnego obrazu
wyłaniającego się z edycji pierwszej [17]. Co więcej, zbadano też zmiany, które zaszły
w przebadanych firmach na przestrzeni minionych kilkunastu miesięcy. Dużo uwagi
poświęcono analizie zmian zatrudnienia w celu weryfikacji powszechnie panującej
opinii o znaczącej roli sektora MSP w tworzeniu nowych miejsc pracy.
Trzecia edycja POG, która odbyła się w 2009 roku, bazowała na tej samej grupie
2132 firm, którą przebadano w 2006 roku. Spośród tej liczby, udało się przebadać
982 firmy [18]. Kontynuowano ocenę kondycji pomorskiego sektora MSP, tym razem
jednak w warunkach pogorszenia koniunktury gospodarczej. W większości przypadków analiza zmian obejmowała tylko grupę przedsiębiorstw przebadanych w POG
i POG III, w niektórych jednak przypadkach występowały odwołania do wyników ze
wszystkich edycji POG lub tylko drugiej i trzeciej. Skala badań przeprowadzonych
we wszystkich dotychczasowych edycjach POG została pokazana na rysunku 2.
Rysunek 2. Udział firm w badaniach POG
POG I – liczebność ﬁrm: 2132
POG II – liczebność ﬁrm: 772
Nieprzebadane
w POG III – 331

Nieprzebadane w POG II – 1360 ﬁrm

POG III – liczebność ﬁrm 982
POG I, II, III – 441

POG I, III – 541

Nieprzebadane
w POG II i POG III
– 819

Źródło: opracowanie własne.
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Sposób prowadzenia badań w ramach POG pozwala na analizowanie zmian zachodzących nie tylko na poziomie badanych grup przedsiębiorstw (np. częstości obieranych celów przez firmy), lecz także umożliwia identyfikację zmian mających miejsce w poszczególnych firmach. Dzięki temu możliwe było przeanalizowanie wpływu
wskazanego w 2006 roku celu działalności firmy na postawy i działania zasygnalizowane w badaniach w 2009 roku. Na rysunku 3 zaprezentowano założenia przyjęte do
badań. Umieszczono na nim także grupy czynników wpływających na obierany przez
właściciela cel – jednak w tym artykule ten wątek nie będzie dalej omawiany.
Rysunek 3. Model badawczy relacji pomiędzy celem działania firmy
a postawami i działaniami w warunkach kryzysu
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Źródło: opracowanie własne.

Pytanie o cel działalności firmy rodzi szerokie spektrum możliwych odpowiedzi ze strony właściciela/menedżera małej (bądź średniej) firmy. Ze względu jednak
na zogniskowanie uwagi w niniejszym opracowaniu na problematyce wzrostu MSP,
wskazane jest sprowadzenie uzyskiwanych odpowiedzi do dychotomicznie zarysowanej kwestii: czy celem działania firmy jest jej wzrost, czy też obrane zostały inne
cele – niewzrostowe.
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Obrany cel (wzrostowy bądź też nie) determinuje działania podejmowane przez
firmę. W warunkach zaistnienia kryzysu gospodarczego następuje weryfikacja dotychczas realizowanych działań ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie firmy i zmieniające się w związku z tym warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wyniki badań
Pierwsze pytanie badawcze: Czy właściciel będzie chciał w dalszym ciągu realizować cel wzrostowy, czy go też porzuci?
Odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań dostarcza porównanie wskazań
z 2006 oraz 2009 roku na temat głównego celu firmy (przedsiębiorcy mogli wskazać
tylko jeden cel). Porównując odpowiedzi udzielone na to pytanie w 2006 i 2009 okazuje się, że cel, jakim jest wzrost przedsiębiorstwa, jest obecnie rzadziej wybierany
przez przebadane firmy, niż był w trakcie poprzedniego badania (2006) na tej samej
próbie (rysunek 4). Tym samym nieznacznie wzrósł udział przedsiębiorców, których
głównym celem jest utrzymanie status quo. Nadal jednak ponad połowa przedsiębiorców chce swoje firmy rozwijać, co przeczy toczonej w literaturze tezie, jakoby
właściciele małych firm nieczęsto obierali cele wzrostowe.
Rysunek 4. Rozkład najczęściej wybieranych celów w 2006 i 2009 roku
70%
60%
50%
40%
%

30%
20%
10%
0%
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2009
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38%

rozwój

66%
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Uwaga: pominięto cele, których udział wynosił 1% i mniej. (Rozkład celów w 2006 i 2009 roku różni się statystycznie
istotnie).
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza indywidualnych wskazań przedsiębiorców wskazuje, że ponad połowa
z nich nie zmieniła celu od poprzedniego badania, dotyczyło to 41% tych, którzy obierali wzrost jako cel oraz 15% tych, którzy obierali utrzymanie status quo.
Z drugiej strony 22% tych przedsiębiorców, którzy w 2006 roku myśleli o wzroście,
obecnie chce utrzymać status quo, 9% − ograniczyć działalność oraz 1% − zmienić
profil działalności. Byli także tacy, którzy w 2006 roku zamierzali utrzymać status
quo, a obecnie myślą o wzroście (15%), ograniczeniu działalności (1%) oraz likwidacji (1%). Relacje pomiędzy utrzymaniem i zmianą celów przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Cel w 2006 i 2009 roku, utrzymanie oraz zmiany
Cel w 2006
Utrzymało cel

Zmiana celu

Cel w 2009

wzrost

wzrost

41%

status quo

status quo

15%

status quo

22%

wzrost

zmienić profil

1%

ograniczyć

9%

wzrost
Zmiana celu

Udział w całości

status quo

15%

ograniczyć

1%

likwidacja

1%

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy zmian w celach przedsiębiorstw wynika, że więcej przedsiębiorców
zmieniło cel ze wzrostu (32%) (najczęściej na status quo) niż z utrzymania status quo
(17%) (najczęściej na wzrost). Ma to niewątpliwie związek z obecną sytuacją gospodarczą i zmianą na gorsze postrzeganie możliwości firmy.
Trudno powiedzieć, czy fakt utrzymania celu rozwojowego przez 41% firm jest
wynikiem dobrym, czy też złym, nie przeprowadzono bowiem porównywanych badań w warunkach innej gospodarki (niezależnie czy w warunkach dobrej, czy też
złej koniunktury) z którymi można byłoby ten wynik porównać. Wydaje się jednak,
że to nie jest zły prognostyk na przyszłość, świadczący o dość ekspansywnym podejściu do biznesu i dużych ambicjach przedsiębiorców. Tym bardziej, że tylko 2%
badanych zamierza ograniczyć lub zlikwidować działalność (odpowiedzi z 2009
roku). Ta deklaracja powinna cieszyć, bowiem świadczy o pozytywnym postrzeganiu możliwości badanych firm, nawet w warunkach powszechnie obwieszczanego
kryzysu gospodarczego.
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Drugie pytanie badawcze: Czy postrzeganie sytuacji firmy w kontekście pogorszenia koniunktury gospodarczej będzie inaczej odbierane przez właścicieli,
którzy obrali sobie cele wzrostowe?
Wśród tych przedsiębiorców, którzy w 2006 roku deklarowali niewzrostowe cele
firmy, częściej postrzega się kryzys jako zdarzenie zagrażające firmie upadkiem lub
też niosące za sobą poważne utrudnienia w funkcjonowaniu firmy. Relacja między
celami firmy a postrzeganiem pogorszenia koniunktury jest szczególnie widoczna
w odniesieniu do tej grupy respondentów, która upatruje w kryzysie szansy na rozwój
firmy. Stanowią oni odpowiednio 28% i 18% spośród tych, którzy mieli cele wzrostowe i tych, którzy ich nie mieli, co pokazują dane zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2. Postrzeganie wpływu kryzysu na firmę
w zależności od obranego celu jej działania
Obecny kryzys niesie:

Deklarowany w 2006 roku cel działania firmy:
rozwijać firmę

zagrożenie upadkiem firmy

nie rozwijać firmy

Ogółem:

6%

8%

7%

poważne utrudnienia
w funkcjonowaniu firmy

37%

41%

38%

szanse na rozwój

28%

18%

25%

jeszcze nie wiem

28%

32%

29%

brak odpowiedzi

1%

1%

1%

Źródło: opracowanie własne.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że firmy, które obrały sobie cel wzrostowy,
w lepszym świetle widzą obecną sytuację gospodarczą w kontekście swojej działalności niż te firmy, które zakładały już w 2006 roku, że nie będą wzrastały.
Trzecie pytanie badawcze: Czy postawa wobec kryzysu spowoduje różnice
w reakcjach (podejmowanych działaniach) właścicieli na pogorszenie koniunktury gospodarczej?
Wystąpienie kryzysu skłania wiele firm do podjęcia działań o charakterze defensywnym, jak np. ograniczenie lub zupełna rezygnacja z inwestycji, zmniejszenie zatrudnienia, ograniczenie udziału w wymianie handlowej z zagranicą (w sferze
importu lub eksportu). Powszechność działań defensywnych wiąże się też jednak
z postawą firm wobec kryzysu. Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że działania takie są podejmowane najrzadziej przez firmy upatrujące w kryzysie głównie
szansy, a nie zagrożenia. Działania obronne są znacznie bardziej charakterystyczne
dla podmiotów, dla których kryzys jest stanem zagrożenia.
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Tabela 3. Postawa wobec kryzysu a podejmowanie działań defensywnych
Podjęcie działań
defensywnych

Brak działań defensywnych

zagrożenie upadkiem firmy

62%

38%

poważne utrudnienia w funkcjonowaniu firmy

75%

25%

szanse na rozwój

38%

62%

jeszcze nie wiem

56%

44%

brak odpowiedzi

11%

89%

Ogółem:

59%

41%

Obecny kryzys niesie:

Źródło: opracowanie własne.

Innym rodzajem działań, które mogą stanowić odpowiedź na kryzys, są działania
adaptacyjne. Można wśród nich wymienić m.in.: obniżenie wynagrodzeń pracowników lub renegocjację warunków umowy kredytowej, lub innych form zadłużenia.
Jak się okazuje, działania takie nie dość, że są rzadkie (występują w badanej próbie
trzy razy rzadziej niż działania defensywne), to w dodatku wydają się być domeną
przedsiębiorstw postrzegających kryzys jako zagrożenie upadkiem. Działania adaptacyjne są najrzadziej podejmowane w grupie firm, które traktują kryzys w kategoriach szansy na rozwój, co pokazują dane zawarte w tabeli 4.
Tabela 4. Postawa wobec kryzysu a podejmowanie działań adaptacyjnych
Podjęcie działań
adaptacyjnych

Brak działań
adaptacyjnych

zagrożenie upadkiem firmy

46%

54%

poważne utrudnienia w funkcjonowaniu firmy

Obecny kryzys niesie:

28%

72%

szanse na rozwój

9%

91%

jeszcze nie wiem

14%

86%

brak odpowiedzi

0%

100%

20%

80%

Ogółem:
Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane rezultaty są nieco zaskakujące. Można było spodziewać się, że firmy
chcące wykorzystać czas kryzysu na rozwój, wykorzystają też pogorszenie ogólnej koniunktury do podjęcia działań zwiększających ich szansę na ekspansję rynkową. Dla takich firm kryzys mógłby być dogodnym pretekstem, by np. zmniejszyć obciążenia finansowe wynikające z zaciągniętych kredytów. Widać jednak,
że obniżenie wynagrodzeń i renegocjacja warunków kredytu traktowane są raczej
jako działania podejmowane jedynie w ostateczności, gdy byt firmy staje się bezpośrednio zagrożony.
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Wnioski i dalsze badania
Dosyć istotnym wnioskiem wynikającym z badań jest utrzymanie celu wzrostowego przez 41% badanych firm, przy jednoczesnej zmianie celu z niewzrostowego na
wzrostowy przez 15%, pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej. Świadczy to
niewątpliwie o dobrej kondycji sektora MSP na Pomorzu, a co więcej, o dobrym samopoczuciu samych przedsiębiorców, którzy, wbrew wysyłanym przez otoczenie sygnałom o kryzysie, nie poddają się pesymizmowi i chcą dalej rozwijać swoje firmy.
Drugim ważnym wnioskiem jest relacja pomiędzy obranym w 2006 roku celem
a obecnym postrzeganiem sytuacji firmy w kontekście obniżonej koniunktury. Optymistyczna ocena sytuacji firmy była domeną tej grupy firm, które już wcześniej obrały
cel wzrostowy. Może to wynikać: albo z rzeczywiście dobrej kondycji tych firm, które
być może od 2006 roku już ten cel zrealizowały, uzyskując przewagę nad konkurentami, albo też z optymistycznego spojrzenia na otoczenie firmy i jej sytuację, które
mogą wynikać po prostu z takiej konstrukcji psychicznej samych właścicieli.
Trzeci wniosek wypływa z analizy działań, jakie podejmowali właściciele wobec
pogarszającej się koniunktury. Tutaj można mówić o lekkim zaskoczeniu, wynikającym z faktu podejmowania głównie działań defensywnych (ograniczenie lub zupełna
rezygnacja z inwestycji, zmniejszenie zatrudnienia, ograniczenie udziału w wymianie
handlowej z zagranicą), a nie dostosowawczych (obniżenie wynagrodzeń pracowników lub renegocjację warunków umowy kredytowej lub innych form zadłużenia).
W ramach dalszych badań przewiduje się analizę czynników wpływających na
podejmowanie celu przez poszczególne firmy. Pozwoli to, wraz z wynikami przedstawionych tu badań, na kompleksową analizę roli celu w zarządzaniu firmą.
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CEL PRZEDSIĘBIORSTWA A JEGO DZIAŁANIA
PODEJMOWANIE W WARUNKACH
KRYZYSU GOSPODARCZEGO
Streszczenie
Artykuł porusza niezwykle istotny element zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, jakim jest cel jego działania. W oparciu o analizę literatury dotyczącej wzrostu małych
i średnich przedsiębiorstw, zaproponowano model zestawu czynników, wpływających na
obieranie celów wzrostowych przez MSP. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczemu na próbie 2132 firm przeanalizowano zmiany celów
firm pomiędzy 2006 a 2009 rokiem, analizując także postawy przedsiębiorców wobec kryzysu
(w 2009 roku) w zależności od obranego w 2006 roku celu.

Słowa kluczowe: sektor MSP, wzrost firmy, zarządzanie w MSP

THE AIM OF AN ENTERPRISE AND ITS ACTIVITIES
UNDERTAKEN DURING ECONOMIC CRISIS
Abstract
The paper investigates a very important component of SME management – the aim of an
enterprise. After the theoretical background, a model of factors influencing the aims of growth
in firm was proposed. Using the data from Pomeranian Economic Observatory (2132 firms)
the authors analyzed changes of aims in firms between 2006 and 2009 as well as attitudes of
entrepreneurs towards the crises in terms of aims declared in 2006.

Key words: SME, company growth, SME management
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ZACHOWANIA MENEDŻERÓW
I SYTUACJE KRYZYSOWE
W ORGANIZACJI

Wprowadzenie
Niektóre cechy, które zwykle traktuje się jako atrybuty doskonałej firmy, w rzeczywistości stanowią pierwotną przyczynę wielu problemów zarządczych. Wiele cech,
które menedżerowie starają się ukształtować w sobie i których brak traktuje się jako
osobistą wadę, okazuje się właśnie tym, bez czego lepiej się obejść. Wiele dowodów
sukcesów, które jako inwestorzy pragniemy dostrzec w interesujących nas spółkach,
okazuje się symptomami istotnych problemów.
Wielu kryzysom można zapobiec, lecz pod warunkiem, że spojrzymy na problemy
kierowania firmą z nowej perspektywy. Na początek należy przestać zadowalać się
leżącymi na powierzchni wyjaśnieniami i uważnie spojrzeć na podstawowe źródło
problemów osłabiających przedsiębiorstwo – na ludzi, którzy zakładają firmy, wytyczają ich strategiczny kurs i zarządzają nimi.
Często można odnieść wrażenie, że skoro tylko firma popełnia rzeczywiście
istotne błędy, to traci całkowicie zdolność do jakichkolwiek prawidłowych działań.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zamiast poprawiać popełnione błędy, kierownicy
często jeszcze pogarszają sytuację?
Te ogólne pytania dotyczące przyczyn nagłych kryzysów, które stają się udziałem
rozwijających się dynamicznie przedsiębiorstw, skłaniają nas do zastanowienia się
nad szeregiem innych, bardziej konkretnych pytań. Jak to się bowiem dzieje, że kierownicy, w okresie wielu lat zasłużenie cieszący się reputacją profesjonalnych i skutecznych menedżerów, nagle tracą zdolność do podejmowania prawidłowych decyzji? Co zmusza ich do podejmowania niekiedy nieracjonalnych działań? Dlaczego
* Dr hab. Kazimierz Krzakiewicz prof. zw. UEP − Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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ignorują oni oczywiste dowody, że wybrana przez nich strategia jest błędna? Dlaczego firmy wpadają w te same pułapki wielokrotnie? Jak mogą rady nadzorcze spokojnie patrzeć na powstające na ich oczach sytuacje kryzysowe? i co najważniejsze,
co kierownictwo przedsiębiorstwa może uczynić, aby przeciwdziałać powstawaniu
podobnych sytuacji?

1. Błędne postrzeganie rzeczywistości
jako źródło kryzysu w organizacji
Aby poznać rzeczywiste przyczyny wielu kryzysowych sytuacji, należy zidentyfikować to, co skłania przedsiębiorstwa do wyboru błędnego kierunku działań
i trwałego podtrzymywania go. Najczęściej istotne kryzysy stają się nieodwracalne
w rezultacie oddziaływania kilku negatywnych czynników, a niemal zawsze jednym
z nich jest błędne postrzeganie rzeczywistości prowadzące do strategicznego błądzenia organizacji [por. 2].
Jego wyrazem jest wiara w tzw. ,,uniwersalne rozwiązanie”. Kiedy takie rozwiązanie zostanie ,,odnalezione”, kierujący podejmują wszystkie swoje decyzje na podstawie jednej jedynej zasady, w której ich zdaniem tkwi sekret osiągnięcia sukcesu.
Wiara w uniwersalne rozwiązanie skłania kierowników do skoncentrowania się na
jednej zasadzie lub jednym modelu i powoduje, iż nie dostrzegają oni ewentualnego
istnienia rozwiązania alternatywnego.
Większość uniwersalnych rozwiązań nadaje nadmierne znaczenie jednemu czynnikowi sprawczemu. Zakładają one stworzenie planu lub modelu, który posiada
określoną logikę, lecz który jest w istocie niepełny i jednostronny, i dlatego nie odzwierciedla dokładnego obrazu stanu rzeczywistego. Jedni kierują się w złą stronę,
uwierzywszy w uniwersalne rozwiązanie, inni natomiast schodzą z prawidłowej
drogi, goniąc nieosiągalny cel. W odróżnieniu od uniwersalnego rozwiązania, które
przypisuje nadmiernie znaczenia jednemu – jedynemu czynnikowi sprawczemu,
nieosiągalny cel obdarza niezwyciężoną siłą czynnik – przyczynę, który w rzeczywistości nie istnieje.
Co skłoniło wielu menedżerów do takich zachowań? w pewnym stopniu kierowało nimi to, aby nie pozostawać w tyle za innymi, chęć uczestniczenia w nowej rewolucji zmieniającej obraz działalności gospodarczej. Swoją rolę odegrał tutaj zapewne także urok samej idei. Nieosiągalne cele, ku którym kierują się od czasu do
czasu menedżerowie i kierowane przez nich organizacje, są zawsze niezwykle pociągające – i przy tym istnieją najczęściej jedynie w ich wyobraźni.
Trzecie niebezpieczeństwo, które czyha na organizację na tej drodze wyboru strategii, to pułapka nieadekwatnego wskaźnika. Firma, która opiera swą działalność
na nieadekwatnym wskaźniku (wskaźnikach), może posiadać w pełni realistyczny
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pogląd na to, co musi osiągnąć. Lecz dla określenia tego, na ile skuteczna jest jej
działalność, wykorzystuje nieodpowiedni system oceny. Za każdym razem, kiedy
menedżerowie nadają nadmierne znaczenie drugorzędnym aspektom procesów gospodarowania, ryzykują, że wywołają w kierowanych organizacjach negatywne konsekwencje. Jeżeli natomiast problem jest jeszcze głębszy i orientacja taka jest dominująca i determinuje proces oceny rozwoju, firmę czeka kryzys.
Bywa, że menedżerowie, którzy zdobyli uznanie za osiągnięcia w pewnej określonej sferze, kierują szczególną uwagę właśnie na tę sferę działalności. Jeżeli przewagę można tutaj zmierzyć przy pomocy określonych miar, kierownicy zaczynają je
preferować. W efekcie sukcesy firmy są oceniane wyłącznie według tego wskaźnika.
Z czasem najczęściej okazuje się, że wskaźnik ten nie należy do podstawowych.
Efektywni kierownicy mają świadomość, że organizacja powinna posiadać strategiczny plan, jednakże w procesie opracowania tego planu popadają oni nierzadko
w którąś z przedstawionych trzech pułapek. Oprócz strategicznego błądzenia w praktyce można dostrzec jeszcze jedno niekorzystne zjawisko. Można je określić jako
negatywne przeniesienie, a oznacza ono relację: korzystne doświadczenie – błędne
wykorzystanie.
Kierownicy wyższego szczebla, konsultanci i badacze problemów zarządzania
organizacjami często mówią o podstawowych kompetencjach, zarządzaniu wiedzą
i samouczących się organizacjach. Można dostrzec, że w ostatnich kilkunastu latach
wiele firm skoncentrowało swoje wysiłki na kilku podstawowych charakterystykach
i śladem liderów poddali się wpływowi ogólnej tendencji, która zawiera się w dążeniu do ukształtowania intelektualnych aktywów, które niezwykle wysoko są oceniane
przez wszystkich uczestników rynku.
Niestety, obok organizacji, które wykorzystując tę strategię, osiągnęły sukcesy, jest
wiele takich, które poniosły na tym polu bolesne niepowodzenia. Fakt ten w istocie
nie świadczy o nieprawidłowości tego typu strategii. Obserwacje wskazują, iż wiele
firm popełnia błąd, który określiliśmy jako ,,negatywne przeniesienie”.
Wydaje się, iż można wyodrębnić kilka form tego błędu, który powoduje, że
strategie oparte na wykorzystaniu kapitału intelektualnego nie zawsze okazują się
skuteczne. W każdym z przypadków menedżerowie wychodzili z nieprawdziwych
przypuszczeń dotyczących tego, co sprzyja, a co nie sprzyja sukcesowi ich firm lub
konkurentów i, w efekcie podejmowali błędne decyzje strategiczne.
Pierwszy błąd to akceptacja tzw. ,,wczorajszego rozwiązania”. W kontekście działań biznesowych wczorajsze rozwiązanie to obraz otoczenia, który kiedyś odpowiadał
rzeczywistości, lecz obecnie jest już nieaktualny. Atrakcyjność wczorajszego rozwiązania polega na tym, że jego skuteczność została praktycznie dowiedziona. Zwolennicy wczorajszego rozwiązania wskazują niezmiennie na to, jak skutecznie stosowali
je w przeszłości. Firmy, które zawierzają wczorajszym rozwiązaniom, wychodzą z założenia, że formuła, która sprawdziła się wczoraj, niewątpliwie sprawdzi się dzisiaj
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lub jutro. Jednakże w szybko zmieniającym się świecie bardzo często wszystko przebiega całkiem inaczej niż wczoraj.
Często we wczorajsze rozwiązanie przekształcają się dobrze zaprojektowane i wykonane wyroby. Kiedyś efektywnie zaspokoiły one potrzeby odbiorców, lecz z czasem
przestały cieszyć się popytem. Z reguły poczucie dumy, które odczuwa producent
danego wyrobu, przeszkadza mu dostrzec, że konsumenci coraz wyraźniej przejawiają zainteresowanie innym typem produktów.
Nawet jeżeli firma ma świadomość, czego oczekują od niej odbiorcy, może ona
w istotnym stopniu osłabić swoją pozycję, jeżeli będzie próbować wykorzystywać dla
zaspokojenia popytu wczorajsze rozwiązania. Jest to szczególnie widoczne w przypadkach, kiedy problem związany jest z pojawieniem się nowych technologii.
Niemniej niebezpieczne jest wczorajsze rozwiązanie także wówczas, gdy wykorzystuje się go w sferze prowadzenia negocjacji. Najczęstszy błąd tego typu to niezdolność do dostrzegania, że zmiana warunków rynkowych doprowadziła do zmiany
rynkowej pozycji danej firmy.
Wyobrażenie menedżerów na temat rzeczywistości może okazać się błędne nie
tylko w rezultacie zmian, które zaszły w otoczeniu, lecz także w wyniku tego, że firma
przeszła do nowej sfery działalności, gdzie gra toczy się według innych reguł. Kiedy
firma osiąga znaczne sukcesy w danym sektorze, który nie stwarza już możliwości
dalszego wzrostu, próbuje ona często wykorzystać swoje kluczowe kompetencje na
innych rynkach, które pozornie wydają się bardzo podobne. Równocześnie nie dostrzega ona ukrytych różnic nowego rynku wymagających innego od dotychczasowego podejścia.
W istocie firma podejmuje inną grę, nawet wówczas, jeżeli sami menedżerowie
nie zdają sobie z tego sprawy. Z reguły uważają oni, że skuteczne dotychczas metody
i sposoby postępowania staną się gwarantem ich sukcesów także na nowym rynku.
Niemniej zgubne niż nieznajomość zasad gry, którą się podejmuje, może być
błędne wyobrażenie o własnych kompetencjach. Jeżeli w przedsiębiorstwie powstało
,,błędne wyobrażenie o nim samym”, wówczas dowolna próba rozszerzenia lub zmiany
sfery działalności grozi jego wejściem w obszar nieznanej gry. Kierownictwo firmy podejmuje decyzje dotyczące maksymalnie efektywnego wykorzystania jej silnych stron.
Ponieważ posiada błędny pogląd na temat kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa,
zaczyna realizować nie to, co potrafi robić najlepiej. W pewnym zakresie zaczyna ono
przenosić doświadczenie, którego w istocie nie posiada. Równocześnie nie zwraca
uwagi na rzeczywiście posiadane umiejętności, a niekiedy nawet traci je.
Taka sytuacja powstaje w firmach, które osiągają istotne sukcesy, lecz w sposób
nieprawidłowy identyfikują ich źródła.
Niekiedy menedżerowie wyciągają błędne wnioski dotyczące tego, jaki czynnik
zapewnił powodzenie konkretnego projektu. W takim przypadku popełniają oni
błąd powielania.
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Błąd naśladowczy popełniają nie tylko organizacje, które nie uświadamiają sobie
istoty źródeł sukcesów konkurentów, lecz także organizacje, które nie są zdolne zrozumieć głębokich przyczyn własnego sukcesu. W takim przypadku firma odnosząca
sukcesy w pewnego rodzaju przedsięwzięciach podejmuje się realizacji innych, podobnych projektów, sądząc, że ,,nam to dobrze wychodzi”.
Poznanie problemu negatywnego przeniesienia pomaga w praktyce przyswoić
ważną prawdę: doświadczenie i potencjał intelektualny nie zawsze przynoszą korzyści, co więcej, w niektórych sytuacjach doświadczenie może stać się źródłem istotnych problemów.
Istotne błędy mogą pojawiać się w wyniku zawężenia pola widzenia. Ograniczone
widzenie jest często cechą zapatrzonych w nowe technologie menedżerów, stojących
na czele firm specjalizujących się w realizacji technicznych projektów. Jeżeli tych menedżerów pasjonuje jakaś ,,całkowicie nowa idea”, wówczas oni, co by się nie stało,
muszą ją realizować – i tutaj nic nie może ich zatrzymać.
Istotnym mankamentem zachowań wielu menedżerów jest nieprawidłowe podejście do aspektów kulturowych. Kiedy organizacja rozpoczyna funkcjonowanie
w nowym regionie lub kraju, powinna ona nie tylko posiadać zdolność dostrzegania tego, co dzieje się poza jej ,,wewnętrznym światem”, lecz także rozumieć, że najprawdopodobniej zetknie się ona z nowymi warunkami funkcjonowania, w których
mogą obowiązywać inne zasady i systemy wartości [por. 6].
Firma, która nie bierze pod uwagę tych różnic, będzie mieć problemy z akceptacją w nowym środowisku. Jej kierownictwo oczekuje, że w dowolnej części świata
ich partnerzy będą prowadzić biznes według tych samych zasad, które ono akceptuje.
Zapomina o tym, że kiedy gra prowadzona jest na ,,cudzym polu”, wówczas należy
podporządkować się zasadom, które określają gospodarze.
Trzeci rodzaj błędu popełniany przez menedżerów, których charakteryzuje zawężenie pola widzenia, można określić jako ,,żądza wzrostu”. Kiedy firmę ogarnia
pragnienie wzrostu, przeznacza ona wszystkie zasoby na rozszerzenie sfery swego
wpływu, poświęca dla tego celu rentowność działalności i nie zwraca uwagi na wzrost
zadłużenia. Pragnienie wzrostu to z reguły coś więcej niż tylko brak umiejętności
identyfikacji właściwych czynników sukcesu. Menedżerowie zarażeni tą chorobą rozpatrują każdy wskaźnik i każde zdarzenie wyłącznie z punktu widzenia tego, w jaki
sposób wpływają one na zdolność firmy do wzrostu. Tworzenie nowej wartości, działania do realizacji celów społecznych, a nawet osiąganie zysku schodzą na dalszy plan.
Dla podtrzymania wysokiego, a jeszcze lepiej rosnącego tempa wzrostu kierownictwo przedsiębiorstwa gotowe jest tutaj poświęcić wszelkie inne cele.
Przedstawione problemy dotyczące strategicznego błądzenia, negatywnego
przeniesienia i zawężenia pola widzenia są w praktyce przyczyną powstania wielu
zjawisk kryzysowych, które można dostrzec w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami.
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2. Działania menedżerów niezgodne
z uzyskaną informacją
Wiele jest przykładów na to, jak firmy lub organizacje nienastawione na zysk
ignorują istotne informacje. Tym niemniej w świecie biznesu i wśród instytucji administracyjnych są takie, które potrafią dostrzegać sygnały ostrzegające i w sposób
operatywny reagować na nie. Dlaczego jedne organizacje postrzegają pewne sygnały
i są gotowe do działania, a inne – nie? Jest to trudne pytanie. Nie można wyjaśnić
tej różnicy wielkością aparatu administracyjnego instytucji. Wiele organizacji posiada ogromne rozmiary, składa się z wielu szczebli zarządzania, potrafi co dzień
przetwarzać ogromną ilość przychodzącej informacji. Współczesne technologie
informacyjne ułatwiły znacznie proces przetwarzania danych i zapewniły jego wysoką efektywność. Poza tym interesuje nas informacja szczególnego rodzaju, która
raczej nie może zagubić się w potoku zbieżnych faktów. Informację, która wskazuje
na prawdopodobieństwo przybliżającego się kryzysu, nie tak trudno wydzielić spośród ogólnej masy i z możliwie maksymalną szybkością przekazać w odpowiednie
miejsce [por. 7].
Aby zrozumieć, jak ta ważna informacja gubi się w labiryntach organizacyjnych,
należy prześledzić jej drogę, zaczynając od momentu, kiedy wchodzi ona w pole widzenia któregoś z członków organizacji, do momentu, kiedy kierownictwo firmy podejmuje decyzję dotyczącą niezbędnych przedsięwzięć antykryzysowych. W jakimś
punkcie tej drogi proces przekazywania danych z reguły blokuje się, informacja okazuje się zagubiona, zniszczona lub po prostu przestaje być motywem działań. Różne
organizacje posiadają różne krytyczne miejsca utrudniające dalsze przekazywanie
istotnych wiadomości. W niektórych organizacjach takich miejsc może być wiele;
w strukturze organizacyjnej innych istnieje tylko jedno ,,wąskie gardło”, które jednak całkowicie pozbawia je możliwości operatywnego reagowania na przychodzące
sygnały [14, s. 195−209].
Należy przede wszystkim dowiedzieć się, co dzieje się z sygnałem na początkowym jego etapie, tzn. co robią pracownicy, którzy jako pierwsi stykają się z krytyczną
dla organizacji informacją. Najczęściej tego typu informacja wchodzi do systemu
wielokrotnie i przyjmujący ją członkowie mają niejedną szansę oceny znaczenia
otrzymanych wiadomości. A zatem ważna jest ocena, czy pracownicy, którzy z największym prawdopodobieństwem mogą otrzymać ostrzegawcze sygnały, gotowi są
do tego, aby rzetelnie ocenić ważność danych. Czy mogą oni np. zrozumieć, że zagrożenie, o którym świadczy konkretna informacja, jest w pełni realne?
Często ludzie nie dostrzegają znaczenia ujawnionych faktów, gdyż nikt nigdy nie
dawał im do zrozumienia, że do potencjalnego niebezpieczeństwa takiego rodzaju
należy odnosić się z pełną powagą.
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Jeżeli w pewnym okresie zlekceważenie istotnej informacji nie doprowadzi do sytuacji kryzysowej, członkowie organizacji dochodzą często do wniosku, że nic złego
się nie wydarzy.
Upewniwszy się, że członkowie organizacji są w stanie prawidłowo ocenić znaczenie ujawnionych przez nich faktów, należy zatroszczyć się o to, aby wiedzieli oni,
gdzie adresować informację. Często bezpośredni przełożony danego pracownika
niekoniecznie wie lepiej od swego podwładnego, co należy zrobić z uzyskanymi danymi. O zaistniałych faktach należy poinformować pracownika, który może sam
podjąć niezbędne działania lub przynajmniej szybko skontaktować się z osobą, która
jest w stanie to zrobić. Brak jasności w zakresie tego, kto za co odpowiada (podziału
zadań, uprawnień i odpowiedzialności), w szczególności poza granicami danej jednostki organizacyjnej, której członkiem jest konkretny pracownik, może utrudnić
organizacji odpowiednio szybką reakcję na uzyskane sygnały.
Niekiedy problem polega na tym, że w organizacji po prostu nie ma osoby przygotowanej do tego, aby działać zgodnie z pozyskaną informacją. Z takim problemem często stykają się działy badań i rozwoju. Formułują one określone koncepcje
lub opracowują nowy produkt, lecz nie mogą znaleźć w firmie nikogo, kto chciałby
znaleźć praktyczne zastosowanie dla uzyskanych przez nie wyników [por. 1].
W praktyce pracownik posiada często ważną informację, ma świadomość jej znaczenia i wie komu należy ją przekazać. Powstaje jednak niekiedy problem nawiązania kontaktu z menedżerem, który będzie podejmował konkretne decyzje. Wynika
to z faktu, że z reguły pracownicy współpracują jedynie z członkami swojej komórki
organizacyjnej. Bieżące wychodzenie poza jej granice nie zawsze jest łatwe i akceptowane. Prowadzi to do tego, że kierownictwo wielu firm nie słyszy alarmujących
sygnałów z powodu braku kanałów komunikacyjnych między pracownikami otrzymującymi informacje a tymi, którzy podejmują decyzje. Nawet jeżeli tego typu kanały istnieją, mogą one posiadać nadmiernie hierarchiczny charakter. Mogą także
być niedostatecznie elastyczne, aby skutecznie przekazywać pilne informacje.
Organizacja, która chce mieć pewność, że informacja o krytycznym znaczeniu
stanie się przesłanką do podjęcia zdecydowanych działań, powinna stworzyć system
pozwalający na wyselekcjonowanie szczególnie ważnych faktów z ogólnego potoku
informacji. Każdy pracownik, który zetknie się z potencjalnym problemem, powinien mieć możliwość przekazania swoich spostrzeżeń bezpośrednio kierownikowi
odpowiedniego szczebla. Po potwierdzeniu tego typu informacja powinna być automatycznie przesłana do wszystkich komórek organizacyjnych z których funkcjonowaniem jest ona związana. Kiedy informacja dochodzi do punktu przeznaczenia,
konkretny pracownik powinien być odpowiedzialny za jej przetworzenie i podjęcie
niezbędnych działań.
Istotne znaczenie posiada tutaj także problem motywacji. Jeżeli pracownicy są
w stanie dostrzegać znaczenie konkretnych informacji i wiedzą komu należy je
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przekazać, jeżeli w organizacji istnieją kanały informacyjne, poprzez które tę informację można swobodnie przesłać adresatowi, należy jeszcze zastanowić się, czy
członkowie organizacji są zainteresowani tym, aby posiadane informacje przekazać
odpowiedniej osobie. Nie jest to bowiem oczywiste. Kierownictwo organizacji jest
zwykle przekonane, że ich współpracownicy w sposób automatyczny przekazują im
istotne informacje. Tymczasem często okazuje się, że pracownicy nie posiadają żadnych bodźców do tego, aby to czynić. Co więcej, mają oni często powody, aby tego
nie robić.
Niekiedy pracownicy niechętnie przekazują uzyskane informacje z obawy, iż ich
autorytet ucierpi, jeżeli informacja okaże się w istocie nieistotna. Dotyczy to szczególnie pracowników o krótkim stażu, którzy nie chcą, aby koledzy uznali ich za niedostatecznie przygotowanych i niedoświadczonych. Niekiedy pracownicy unikają
informowania o istotnych ich zdaniem faktach, obawiając się, że będą posądzeni
o przesadne reakcje.
Istotne problemy z przekazywaniem informacji o charakterze krytycznym powstają w firmach, które wspierają ostrą konkurencję między swoimi jednostkami
organizacyjnymi a menedżerami pracującymi w nich. Zdecentralizowana struktura
i system wynagradzania według wyników działalności poszczególnych jednostek biznesowych skłania kierowników wielu wielkich firm do ostrożnego odnoszenia się
do perspektywy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi. Sporadyczne
prośby kierownictwa naczelnego doprowadzenia do współpracy między różnymi
oddziałami nie są z reguły wsparte istotnymi bodźcami motywacyjnymi i dlatego
mało skuteczne [por. 3].
Jeżeli menedżerowie są w zbyt dużym stopniu zainteresowani sukcesem jakiegoś
przedsięwzięcia, wówczas mają często trudności z wyrobieniem sobie obiektywnego
poglądu, na ile perspektywiczny jest dany projekt i czy nie należy z niego zrezygnować. Problem ten staje się jeszcze poważniejszy, kiedy jako element wynagrodzenia
menedżerowie otrzymują znaczne opcje. Dysponując prawem na zakup akcji, lecz
nie samymi akcjami, menedżer nie ponosi ryzyka. W przypadku spadku kursu po
prostu nie będzie on realizował swojej opcji. Jeżeli jednak cena akcji wzrośnie, wówczas desponent opcji może znacznie się wzbogacić. Tego typu sytuacja może odebrać
menedżerowi ochotę, aby dzielić się z kimś danymi, które przedstawiają realizowany
przez niego projekt w niekorzystnym świetle.
Kiedy człowiekiem dążącym do tego, aby ukryć niekorzystną informację, jest dyrektor, pozostali kierownicy mogą zetknąć się z tym, że przestaną do nich docierać
informacje niezbędne do likwidacji w odpowiednim czasie popełnionych błędów.
Nawet w przypadku istnienia wszystkich elementów, niezbędnych do przekazywania informacji, ktoś powinien obserwować, aby ten mechanizm funkcjonował skutecznie. Oznacza to, że kierownicy realizujący funkcję kontroli nad jakimś aspektem
działalności gospodarczej nie mogą ograniczać się jedynie do analizy otrzymywanych
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sprawozdań. Powinni aktywnie poszukiwać potencjalnie ważnej informacji, która
mogła nie znaleźć się w ich polu widzenia.
Wielu kierowników nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zniekształcony jest ich obraz rzeczywistości, sądzą bowiem, że ich podwładni sprawnie przekazują im wszelkie niezbędne informacje.
Często menedżerowie najwyższego szczebla sądzą, że ich interwencji wymagają
jedynie sytuacje problemowe, natomiast informacje o sukcesach i dokonaniach wysłuchują oni bez zbędnych pytań. Tacy menedżerowie nie wdają się w szczegóły dochodowych operacji, zapominając o tym, że duży zysk – to jeszcze nie oznaka zdrowego biznesu.
Niekiedy za sprawą kierownictwa naczelnego i menedżerów wyższego szczebla
w firmie tworzy się na tyle lekceważący stosunek do standardowych procedur przetwarzania informacji, że firma przestaje praktycznie zwracać uwagę na określone
aspekty swojej działalności. Najczęściej dzieje się tak w szybko rosnących, skoncentrowanych na działalności innowacyjnej firmach, które oczekują od swoich współpracowników twórczego podejścia i śmiałych idei. Kierownicy niektórych firm są
przekonani, że twórczego podejścia nie można pogodzić z dowolnymi przejawami
biurokratycznego porządku, do którego zaliczają także odpowiednią kontrolę. Inni
uważają szybki wzrost za podstawowe zadanie, niepozwalające na odrywanie się od
realizacji zadań w celu obserwacji bieżących operacji. Niektóre firmy są tak pochłonięte opracowaniem nowych produktów, że w znacznym stopniu lekceważą wewnętrzne systemy oceny.
Niektóre organizacje okazują się niesterowalne z powodu nieodpowiedniego
składu rady nadzorczej – grupy, która ponosi główną odpowiedzialność za dostrzeganie i skupienie uwagi na informacji i sygnałach o podstawowym znaczeniu oraz
za funkcjonowanie głównych elementów systemu zarządzania.
Efektywność rady nadzorczej określają czynniki jakościowe, które trudno wyrazić
przy pomocy danych statystycznych i wielkości średnich. Tym niemniej jego poziom
uświadamia sobie wielu członków różnych rad. Czy działalność rady będzie efektywna, w istotnym stopniu zależy od tego, czym charakteryzuje się rada jako zespół:
w jaki sposób członkowie rady współpracują ze sobą i z prezesem firmy, co uważają
za szczególnie ważne, a na co nie zwracają większej uwagi.
Większość rad nadzorczych trudno uznać za rzeczywiście efektywne organy zarządzania. Nie mała część kryzysów była w jakimś stopniu uwarunkowana nieprawidłową polityką rad nadzorczych. Często podtrzymują one realizację wyraźnie błędnych decyzji zarządów [4, s. 39−49].
Jak sprawić aby praca nadzorczych była efektywna? Ich członkowie powinni
uświadomić sobie, że mają prawo do niewyrażania zgody i nie zgadzania się z pewnymi działaniami. Innym warunkiem jest rozpatrywanie problemów i pozycji z różnych punktów widzenia. Ważne także, aby w skład rady wchodzili odpowiedni ludzie,
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tzn. posiadający odpowiednie doświadczenie oraz potrafiący myśleć strategicznie.
Istotną rolę odgrywa także psychologiczna zgodność członków rady: konstruktywna
dyskusja, kształtująca różnorodność punktów widzenia, nie powinna być powodem
powstawania interpersonalnych konfliktów, które dzielą radę na wrogie obozy i obniżają efektywność jej działania.
Najważniejsze zapewne zdanie rady nadzorczej polega na tym, aby dostrzegać
alarmujące symptomy, świadczące o powstających problemach i podejmowaniu odpowiednich działań. Doświadczenie wielu firm, które doświadczyły kryzysu, wskazuje na konieczność większej aktywności rad nadzorczych.
Kiedy chodzi o regulowanie potoku informacji, wówczas nadmiar kontroli może
stanowić nie mniejsze niebezpieczeństwo, niż jego niedostatek. Jeden z problemów nadmiernej kontroli polega na dążeniu do ograniczenia przekazywania danych w granicach standardowych kanałów komunikacyjnych, a wszystkie zachodzące w firmie procesy – w granicach standardowych procedur. Jednakże główną
cechą rzeczywiście ważnej informacji jest właśnie jej skrajny i nietypowy charakter. W wielu przypadkach adekwatna reakcja na tego typu wiadomość wymaga nie
tylko naruszenia typowych procedur, lecz także wniesienia w te procedury radykalnych zmian.
Firmy cierpiące na przeorganizowanie do tego stopnia cenią płynny i rytmiczny
przebieg wszystkich procesów, że nie przyjmują do wiadomości ewentualnego powstawania szczególnych uwarunkowań i konieczności podjęcia nadzwyczajnych
kroków.
Przy pomocy nadmiernej kontroli można zamknąć dostęp szczególnie istotnych
informacji do wszystkich organów firmy, w tym także do rady nadzorczej.
Organizacje, które dostrzegają, że ich działalność w tym lub innym stopniu okazała się niesterowalna, często wybierają najgorsze rozwiązanie z możliwych i przystępują do chaotycznego wdrażania systemu kontroli. Taka ,,ślepa kontrola” przynosi
firmie szczególną szkodę, prowadzi bowiem do nieproduktywnego wykorzystania
zasobów i odciąga pracowników od rozwiązywania ważniejszych zadań momencie,
gdy powinni oni skoncentrować całą swoją uwagę na głównym celu.
Kiedy przedsiębiorstwa zmieniają właścicieli, to ci nowi, szczególnie jeżeli są obcokrajowcami, nie otrzymują często bardzo ważnych informacji dotyczących ich nowego biznesu, i w efekcie nie podejmują niezbędnych często działań. Niekiedy dzieje
się tak dlatego, że nowi właściciele nie są dostatecznie dobrze zaznajomieni z otoczeniem, w którym funkcjonuje zakupiona przez nich organizacja, i nie posiadają
własnej sieci kontaktów wewnątrz organizacji. Tym niemniej w większości przypadków główny problem polega na tak zwanym syndromie nieingerencji. ,,Obcy” tracą
miliony na pozyskanie nowych aktywów, lecz nabywszy je, nie podejmują zdecydowanych kroków, aby wziąć ster władzy w swoje ręce, nie mówiąc już o tym, aby integrować zakupioną firmę w ramach macierzystej struktury. Zagraniczni nabywcy,
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szczególnie kiedy mamy do czynienia z transakcjami o dużej skali, są bardziej od innych skłonni trzymać się z dala od takiej polityki nieingerencji. Problem w tym, że
wraz ze zmianą właściciela miejscowi menedżerowie tracą często dużą część bodźców, które zabezpieczały ich efektywną pracę.
Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której organizacja może zignorować niezwykłe dla jej dalszego funkcjonowania dane. Chodzi o sytuacje, kiedy organizacja nie
wykorzystuje w swoim interesie wiedzy, której dostarcza jej własne niepowodzenie
[por. 2].
Jednym z powodów zwracania szczególnej uwagi na te informacje jest to, że poważne sytuacje kryzysowe poprzedzają drobniejsze niepowodzenia. Firma, która
wyciągnie wnioski, jak przeciwdziałać podobnym niepowodzeniom, z dużym prawdopodobieństwem obroni się przed poważniejszym kryzysem. Organizacje, które
przetrwały kryzys o dowolnej skali, uzyskują możliwość uchronienia się przed nowymi stratami, jeżeli ich kierownictwo zrozumie, w jaki sposób przeciwdziałać podobnym problemom w przyszłości.
Drugi powód polega na tym, że nieudane przedsięwzięcie stanowi potencjalne
źródło cennych intelektualnych aktywów. Często aktywa te otrzymuje organizacja
za wysoką cenę i stanowią one zasoby trudne do uzupełnienia. Przenosząc te aktywa
do nowych projektów lub projektów, które zakończyły się niepowodzeniem, może
wykorzystywać je dla tworzenia nowej wartości.
Kiedy organizacja zbyt szybko przechodzi do nowych projektów, ryzykuje, że nie
przyswoi sobie nauk, które płyną z dowolnego niepowodzenia. Nikt nie jest w pełni
zabezpieczony przed niepowodzeniem. Takie zaniedbanie utrudnia jej kierownictwu
zrozumienie, że należy być przygotowanym na potencjalne błędy. W efekcie menedżerowie nie pozostawiają sobie dostatecznej przestrzeni do ewentualnego manewru,
co nie pozwala im na naprawę popełnionych błędów i korektę obranego kierunku
działań. W takiej sytuacji niewielki stosunkowo błąd może być wystarczający do tego,
aby całe przedsiębiorstwo znalazło się w kryzysie.
Wiele organizacji, które znalazły się w kryzysie, miało doświadczenia wynikające z błędów, świadczące o możliwości powstania bardziej niebezpiecznych sytuacji. Równocześnie wszystkie one posiadały określone cechy, które nie pozwoliły na
wyciągnięcie prawidłowych wniosków z doświadczonych niepowodzeń.
Kiedy badano problem, dlaczego przedsiębiorstwa doznające niepowodzeń nie
dostrzegają ważnych informacji, okazało się, ze z reguły nie chodziło o jednostkowy błąd lub konsekwencję braku kompetencji pojedynczego członka organizacji.
W istocie we wszystkich przypadkach stykano się z szczególnymi cechami funkcjonującego systemu.
Kto jest winien, że organizacja staje się niewolnikiem tego typu systemu? Błędne
postrzeganie rzeczywistości sprzyja kształtowaniu takich podejść, a te z kolei − utrzymaniu się błędnego wyobrażenia. Poglądy i sposoby działania, które przekształcają
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przedsiębiorstwa w organizacje zarażone kryzysem, utrwalają błędne poglądy na
temat rzeczywistości. Tworzą one warunki do tego, aby członkowie organizacji nie
reagowali na krytyczne informacje, które nie wpisują się w ramy ,,zatwierdzonego”
obrazu firmy. W istocie trzy elementy – błędne postrzeganie rzeczywistości, charakterystykę organizacji zarażonej kryzysem i niezdolność do dostrzegania sygnałów
ostrzegawczych i reagowania na nie – można określić mianem trzech stron kryzysowego trójkąta, które są ze sobą silnie związane. Ktoś jednak jest odpowiedzialny
za kształtowanie się tego kryzysowego trójkąta.
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ZACHOWANIA MENEDŻERÓW I SYTUACJE
KRYZYSOWE W ORGANIZACJI
Streszczenie
Wszyscy ludzie dopuszczają możliwość popełnienia błędów. Także menedżerowie. Jeżeli
mowa o błędach w zarządzaniu, to nie jest to problem zwykłego niezrozumienia prostych
rzeczy, chociaż takie wrażenie może powstać u postronnego obserwatora. Większość błędów,
tak czy inaczej, związanych jest z utrwalonymi sposobami zachowań menedżerów.
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Wielu menedżerów zarządzających wielkimi firmami, którzy wydają się czarodziejami biznesu,
wyróżniającymi się na tle pozostałych kierowników, nie jest pozbawionych zwykłych ludzkich
słabości i niedoskonałości i może popełniać zwykłe ludzkie błędy, jedynie na większą skalę.
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zachowań menedżerów w kontekście sytuacji
kryzysowych w organizacji. Podejmując się realizacji tak postawionego celu w artykule,
poszukuje się odpowiedzi na poniższe pytania: jaką rolę w procesie powstawania kryzysów
odgrywają menedżerowie? Jak można uniknąć sytuacji kryzysowych i nauczyć się rozpoznawać symptomy zbliżającego się kryzysu możliwie na wczesnych etapie?

Słowa kluczowe: sytuacje kryzysowe w organizacji, zachowania
menedżerów, strategiczne błądzenie, informacja kierownicza

MANAGER BEHAVIOUR AND CRISIS
SITUATIONS IN AN ORGANISATION
Abstract
All people allow for the possibility of making mistakes. Managers are no different. If we are
talking about errors in management, it is not a problem of an ordinary failure to understand
simple things, even though an outsider may have such an impression. This way or another,
most errors stem from long-established behavioural patterns in managers.
Many CEOs managing large companies who seem to be business wizards and stand out from
other directors are not free from common human weaknesses and imperfections and may
commit ordinary human errors; it is just the scale that is greater.
The aim of this paper is to analyze the behavior of managers in the context of crisis in the
organization. Trying to achieve this objective two questions were raised What role in the
process of crisis managers play? How can they avoid crises, and learn to recognize signs of
possible impending crisis in the early stage?

Key words: risis situations in organizations, managerial behaviour,
strategic wandering, managerial information
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MONOPOL W ZARZĄDZANIU
MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kryzys gospodarczy i współczesne monopole
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego, zbagatelizowane przez większość analityków, pojawiły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na rynku kredytów hipotecznych w roku 2007. W ciągu kilku miesięcy kryzys finansowy przerodził
się w kryzys gospodarczy o charakterze globalnym. Nie był więc spowodowany przez
monopole, ale przez politykę prowadzoną przez amerykańskie banki i inne instytucje finansowe zajmujące się kredytami i pożyczkami hipotecznymi. W 2008 roku na
rynku amerykańskim okazało się, że obligacje subprime (oparte o kredyty udzielone
osobom niegwarantującym ich spłaty) są bez pokrycia i na zasadzie efektu domina
skutki takich działań z rynku hipotecznego rozlały się na amerykański i stopniowo
globalny rynek finansowy. W zależności od warunków makroekonomicznych w różnych krajach różna była także siła działania tego kryzysu i skala przerodzenia się go
w kryzys gospodarczy.
Jednym z istotnych czynników decydujących o wpływie globalnego kryzysu gospodarczego na przedsiębiorstwa była ich siła rynkowa i zasobność kapitałowa.
Z tego punktu widzenia w kryzysie lepiej poradziły sobie firmy o dużej sile rynkowej i dysponujące dużymi zasobami kapitałowymi, a zwłaszcza monopole w różnych
dziedzinach gospodarczych. Kryzys wywołał i wzmocnił także protekcjonistyczne
skłonności władz gospodarczych szczebla centralnego i lokalnego. Siła rynkowa
przedsiębiorstwa zależy bowiem od wielkości rynku, na jakim ono działa, i siły
działania instrumentów chroniących go przed konkurencją. Monopole to nie tylko
wielkie przedsiębiorstwa, ale także firmy działające na lokalnych rynkach chro-
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nione w dobie kryzysu przez administrację lokalną. Znane w teorii i praktyce zalety
konkurencji na rynku przekładają się na korzyści dla konsumentów.
W dobie kryzysu gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera efektywne
gospodarowanie finansami i majątkiem publicznym, w tym także zaangażowanie
w świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Tzw. dobra publiczne
charakteryzujące się niemożnością wyłączenia z konsumpcji (każdy może z nich
korzystać bez względu na to, czy zapłacił za nie, czy nie) oraz brakiem konkurencyjności w konsumpcji (wiele osób jednocześnie może korzystać z dobra publicznego). Warto podkreślić, że w przypadku dobra publicznego brak konkurencyjności dotyczy konsumpcji, ale nie produkcji takich dóbr lub świadczenia usług [3,
s. 355−356].
Dobra i usługi publiczne są produkowane i świadczone przez firmy działające
w ogólnym interesie gospodarczym, a wiele z nich obsługuje lokalne społeczności
zorganizowane w Polsce w formie gmin. Gospodarka komunalna organizowana jest
przez władze samorządowe, co nie powinno oznaczać zamykania rynków lokalnych
na konkurencję ze wszystkimi jej pozytywnymi skutkami. Zamykanie rynku jest naruszeniem prawa ochrony konkurencji. Należy jednak pamiętać, że postępowania
antymonopolowe mają jednostkowy charakter, tzn. każde domniemanie naruszenia
prawa antymonopolowego wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
lub antymonopolowego, w którym coraz większego znaczenia nabierają argumenty
ekonomiczne, wymagające jednak bardzo starannej analizy w oparciu o dane i informacje finansowe, organizacyjne i techniczne.
W tym kontekście powstaje wiele pytań. Jak organizować gospodarkę komunalną,
aby efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe i materialne? Na ile słuszne jest
chronienie firm komunalnych przed konkurencją? Czy gminy powinny same realizować działania w ogólnym interesie gospodarczym, czy też raczej powinny ustanawiać standardy realizowania takiej działalności przez niezależne i konkurencyjne
podmioty? Jak chronić rynki lokalne przed monopolizacją szkodliwą dla konsumentów w obszarze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym? Czy gminy
faktycznie wykazują skłonności do ograniczania konkurencji na lokalnych rynkach?
Odpowiedzi na te pytania zawarte są w dalszej części artykułu na przykładzie orzecznictwa antymonopolowego w Polsce w minionym 20-leciu.
Celem niniejszego artykułu jest analiza przyczyn i skutków monopolizacji gospodarki komunalnej przez działalność gmin, co powinno odpowiedzieć na wyżej
sformułowane pytania, i wskazać, jak zarządzanie publicznym majątkiem wzmacnia tendencje monopolistyczne w gospodarce komunalnej. Skoncentrowanie uwagi
Czytelnika na antykonkurencyjnych przypadkach działalności gmin nie oznacza,
że takie zachowania dominują w praktyce, ale ma wskazać na podstawowe elementy tych naruszeń prawa konkurencji ku przestrodze włodarzy mienia komunalnego.
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2. Reforma samorządowa w Polsce
– demonopolizacja gospodarki komunalnej
Zmiany systemów politycznego i gospodarczego w Polsce po 1989 roku, kontynuowane przez minionych 20 lat, polegają na rozwoju demokracji oraz budowaniu
warunków dla rozwoju gospodarki rynkowej. Elementem tych zmian było utworzenie w 1990 roku Urzędu Antymonopolowego odpowiedzialnego za stosowanie prawa
antymonopolowego (prawa konkurencji). Demonopolizacja gospodarki po okresie
ponad 40 lat funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej była dużym wyzwaniem i wymagała wielkiej konsekwencji, aby nie ulegać naciskom politycznym blokującym zmiany systemowe.
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (ustawa antymonopolowa) nadawała Prezesowi Urzędu Antymonopolowego
(UA) szerokie uprawnienia w zakresie przeciwdziałania antykonkurencyjnym lub
eksploatacyjnym rynkowym zachowaniom przedsiębiorców [8], a zwłaszcza w zakresie zmian struktury podmiotowej gospodarki poprzez prewencyjną kontrolę przekształceń własnościowych oraz fuzji i przejęć. W strategii działania UA zmiany strukturalne miały kluczowe znaczenie, bowiem zmonopolizowana struktura gospodarki
sprzyjała stosowaniu praktyk monopolistycznych, których zwalczanie przy niezmienionej strukturze gospodarki byłoby mało skuteczne. Łatwiej bowiem jest likwidować przyczyny zachowań monopolistycznych, aniżeli walczyć ze skutkami rozwiązań prawych i strukturalnych tworzących warunki naruszania konkurencji na rynku.
Z tego też powodu UA uczestniczył (kontynuuje to UOKiK) w procesie legislacyjnym
na szczeblu rządowym, czuwając nad zapisami w różnych aktach prawnych, aby nie
naruszały one ustawy antymonopolowej oraz nie tworzyły warunków sprzyjających
stosowaniu praktyk monopolistycznych [6, s. 7−34], [4, s. 17].
Jednym z ważnych elementów początków samorządowej reformy w Polsce była
komunalizacja mienia Skarbu Państwa rozpoczęta w 1990 roku. W praktyce proces
komunalizacji mienia Skarbu Państwa polegał na tworzeniu spółek kapitałowych,
w znakomitej większości przypadków spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
w których dominującym udziałowcem była gmina (z reguły spółki te są w 100%
własnością gmin). Zakładanym celem takiej formy komunalizacji była racjonalizacja działalności komunalnej oraz wszędzie, gdzie to możliwe, otwarcie rynków tych
usług na konkurencję ze strony nowo powstających przedsiębiorstw.
Z doświadczeń krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej wynikało, że wśród
rynków usług komunalnych najbardziej obiecującym rynkiem, który rokował powstanie konkurencji z korzyścią dla konsumentów (poziom cen i jakość świadczonych usług), jest rynek usług oczyszczania terenów mieszkalnych i przemysłowych. Z tego właśnie wynikało przyjęte przez UA założenie, że w dużych miastach
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warunkiem rozwoju konkurencji jest wydzielanie składowisk odpadów ze struktury
komunalnego przedsiębiorstwa oczyszczania. Takie podejście likwidowało instytucjonalną podstawę stosowania praktyk dyskryminujących firmy konkurencyjne
wobec firmy komunalnej. Zważywszy na szczególną podatność tego rynku na powstawanie konkurencji, co potwierdziła praktyka także w Polsce, na tym przykładzie zostaną zaprezentowane meandry pro- i antykonkurencyjnych działań władz
samorządowych i centralnych.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [9] określiła w otwartym katalogu zadania własne gminy, wśród których znalazły się zadania w zakresie
transportu publicznego, ochrony zdrowia, edukacji, utrzymania zieleni, dostarczania
energii elektrycznej i ciepła, jak również „(…) utrzymania czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (…)”
(art. 7 ust. 1, pkt 3). Przytaczana ustawa określa też, że zadania własne gmina może
realizować we własnym zakresie poprzez powołanie do życia zakładów budżetowych,
ale może również utworzyć niezależne decyzyjnie i ekonomicznie przedsiębiorstwa
w formie spółek kapitałowych albo zlecać wykonanie usług własnych gminy firmom
niezależnym kapitałowo, a więc także decyzyjnie i ekonomicznie od jednostki samorządu terytorialnego (JST).
Pomysł na odchodzenie od instytucji zakładu budżetowego miał doprowadzić do
biznesowego traktowania usług użyteczności publicznej. Główną przesłanką takiego
podejścia było dążenie do racjonalizacji wydatków publicznych i tworzenia warunków dla powstawania oraz rozwoju konkurencji. Jest to szczególnie ważne w dobie
kryzysu gospodarczego i dyscyplinowania finansów publicznych.

3. Wytyczanie kierunku działania
w orzecznictwie Urzędu Antymonopolowego
Zgodnie z ustawą antymonopolową z 1990 roku prewencyjnej kontroli Prezesa
UA podlegał także proces przekształceń własnościowych na rynkach usług komunalnych, w tym gospodarki odpadami, który to rynek okazał się być najsilniej podatny
na rozwój konkurencji w minionym 20-leciu. Tylko w 1992 roku Prezes UA wydał
141 decyzji i zawiadomień dotyczących przekształceń w sektorze komunalnym [7].
Celem tej kontroli było doprowadzenie do takich rozwiązań w procesie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, aby przekształceniom towarzyszyła demonopolizacja
i tworzenie warunków do rozwoju konkurencji na rynkach usług komunalnych. W
dużych miastach prezes UA wydawał warunkowe zgody na przekształcenia własnościowe, przy czym warunkiem tworzącym przestrzeń dla rozwoju konkurencji był
np. wymóg wydzielenia składowiska odpadów traktowanego jako tzw. urządzenie
niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej przez firmy oczyszczania.
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Poprzez takie decyzje strukturalne prezes Urzędu starał się zapobiegać tworzeniu
warunków dla stosowania praktyk monopolistycznych, polegających na preferencyjnym traktowaniu przedsiębiorstw komunalnych wobec firm konkurencyjnych.
Wprawdzie na początku lat 90. nie było jeszcze konkurencji na rynku gospodarowania odpadami, ale poprzez swoje decyzje prezes UA świadomie tworzył warunki
dla jej powstania.
Na marginesie warto dodać, że rynku i działającej na nim konkurencji nie da
się utworzyć (byłoby to sztuczne działanie), ale demonopolizacja wymaga tworzenia warunków dla powstania i rozwoju rynku oraz rządzącej nim konkurencji. Demonopolizacja i rozwój konkurencji na rynku usług komunalnych zostały wpisane
jako działalności stałe do „Rządowego programu rozwoju konkurencji w latach
1991−1993”, który po raz pierwszy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
14 maja 1991 roku [2, s. 4−13]. Działania te znajdują się również wśród aktualnych
priorytetów polityki konkurencji w Polsce [5].
Pojęcie konkurencji nie jest zdefiniowane w prawie konkurencji polskim ani
unijnym. Z ekonomicznego punktu widzenia konkurencja jest procesem, w trakcie
którego sprzedawcy, dążąc do realizacji własnych interesów, rywalizują między sobą
ofertami zgłaszanymi na rynku różniącymi się ceną, jakością i innymi warunkami
wpływającymi na zawarcie transakcji. Nabywcy zaś konkurują o znalezienie możliwie taniej i odpowiadającej im jakościowo oferty, oczekując także od sprzedawców
innych warunków zachęcających do zawarcia transakcji.
Prewencyjna kontrola przekształceń własnościowych realizowana w pierwszej
połowie lat 90. przez prezesa UA na rynku gospodarowania odpadami stworzyła
warunki dla powstania w minionym 20-leciu konkurencyjnych ofert po stronie
sprzedawców usług gromadzenia i wywozu odpadów oraz możliwość znajdowania
przez mieszkańców oferty najbardziej odpowiadającej im pod względem cenowym
i jakościowym.
Z ekonomicznej definicji konkurencji wynika jasno, że proces ten wymusza racjonalność działania po stronie podażowej i popytowej rynku. Wymaga to jednak
powstania firm zdolnych do działania na rzecz odbiorców ich towarów i usług (inwestycje, organizacja zasobów, marketing) oraz do konkurowania z innymi graczami
rynkowymi.
Jak każdy proces wymaga to czasu i sprzyjających warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych. W odniesieniu do procesów przekształceń własnościowych oraz zmian podmiotowej struktury gospodarki kolejność wymienionych wyżej
warunków nie jest przypadkowa. Jednym z kluczowych warunków samorealizowania
się tych procesów jest stabilność prawa regulującego działanie podmiotów na tworzącym się konkurencyjnym rynku. Bez tej stabilności inwestorzy nie będą podejmować decyzji wiążących ich w długim okresie z działalnością na rynku. Dotyczy
to każdego rynku, w tym rynku usług komunalnych.
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Przykładem jednej z pierwszych decyzji prezesa UA zakazującej przekształcenia,
jeżeli nie nastąpi wydzielenie składowiska odpadów, jest decyzja dotycząca wniosku
Urzędu Miasta Łodzi. W decyzji tej stwierdza się, że z uwagi na dominującą pozycję
MPO − Łódź, zachowanie dotychczasowej struktury organizacyjnej „(…) pozwoliłoby Spółce oddziaływać na poziom cen usług wywozu odpadów na rynku” [17].
I dalej czytamy: „Organizacyjne połączenie obydwu rodzajów działalności stwarza
możliwość dofinansowania wywozu odpadów z działalności na wysypisku i przenoszenia części kosztów własnych na konkurentów. Umożliwia to sztuczne podwyższanie rentowności własnych usług wywozu odpadów i obniżanie cen wywozu śmieci
na rynku w takim stopniu, aby wyeliminować konkurencję ze względu na brak opłacalności”[17]. Podobne kryteria zakazu zawarte zostały w decyzji UA-DK-412/25/92.
Zamykające rynek działania gmin na początku lat 90. (różnicowanie cen dyskryminujące konkurentów przedsiębiorstwa komunalnego), o których mowa w przytaczanym uzasadnieniu decyzji, były przedmiotem zakazu orzeczonego także w następujących decyzjach Urzędu: DO-I-500/58/1200/91/HS, DP-500/193/230/ES.
[30; UA i S.A. podejmowały działania także przeciwko uprzywilejowanej pozycji
gminnych firm gromadzenia i wywozu odpadów, która pozwalała im na stosowanie
zaniżonych cen tych usług, zamykając rynek dla konkurentów.]
Działalność spółek komunalnych i gmin ograniczająca konkurencję na rynku
zbierania i składowania odpadów jest ciągle stosowaną praktyką, o czym świadczą
decyzje Prezesa UOKiK z lat dwutysięcznych, w tym najnowsze dwie decyzje z 2009
roku [18]. W obu przypadkach konkurenci spółek komunalnych zmuszeni byli płacić wyższe ceny za składowanie odpadów aniżeli spółki komunalne. Potwierdza to
zasadność przyjętej na początku lat 90. strategii wydzielania składowisk odpadów ze
struktury przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się zbieraniem odpadów.
Ograniczanie konkurencji przez gminy widoczne jest szczególnie na rynkach, na
których konkurencja może się rozwijać, zważywszy na przesłanki technologiczne
i ekonomiczne. Wśród zadań własnych gminy, określonych w przywołanej powyżej ustawie o samorządzie gminnym, są takie, których realizacja jest ekonomicznie
opłacalna, jeżeli wykonawcą jest jeden przedsiębiorca (wodociągi i zaopatrzenie
w wodę oraz kanalizacja, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz). Kryteria ekonomicznej opłacalności działania przedsiębiorstw sieciowych sprawiają, że
mają one charakter monopoli naturalnych. Pozostałe zadania własne gmin, w tym
„(…) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (…)”, mogą być z powodzeniem realizowane
przez firmy konkurujące o klientów jakościowymi i cenowymi warunkami obsługi.
Należy jednak zważyć, że konkurenci wchodzący na rynek mogą być skłonni do
stosowania cen drapieżnych, tzn. nieprzynoszących zysku albo niepokrywających
kosztów świadczenia usług. Takie działania rynkowe są również naruszeniem prawa
konkurencji, ale wymaga to udowodnienia w każdym przypadku.
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W procesie orzeczniczym UA pojawił się problem decyzyjnej zależności pomiędzy JST i spółkami komunalnymi. W bardzo wielu przypadkach spółki komunalne
realizowały uchwały rady gminy bądź decyzje lub zalecenia organów wykonawczych
samorządu terytorialnego. Trzeba było rozstrzygnąć gospodarczy status gminy. Dokonywano tego stopniowo poprzez orzecznictwo dotyczące praktyk monopolistycznych na rynkach usług komunalnych.

4. Gmina jako przedsiębiorca
Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, znajdują się w kręgu podmiotów, które objęte są przepisami prawa antymonopolowego. Ustawodawca
w art. 4 pkt 1 lit. a Ustawy wskazał, że jako przedsiębiorcę rozumie się „(…) osobę
fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, (…)”.
Na podstawie powyższej definicji można wskazać, że jednostka samorządu terytorialnego może być traktowana jako funkcjonalny przedsiębiorca, co znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie[19].
Artykuł 431 Kodeksu cywilnego [10] określa, iż przedsiębiorcą jest „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową”. Jednocześnie zgodnie z art. 2. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [11] „działalnością gospodarczą” jest zarobkowa
aktywność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym należy podkreślić, iż powyższa
definicja przedsiębiorcy jest jedną z wielu funkcjonujących w systemie prawa polskiego [16].
Chcąc uogólnić istniejące definicje, można określić przedsiębiorcę jako podmiot
aktywnie i profesjonalnie działający na rynku, na którym świadczy on odpłatne
usługi lub dostarcza towar. Należy także wskazać, iż polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów za przedsiębiorcę uznaje także podmiot, który organizuje
lub świadczy usługi o charakterze użyteczności publicznej [12, art. 4 ust. 1 pkt a].
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odnoszącym się do prawa konkurencji oraz prawa pomocy publicznej utrwaliło się pojęcie
„przedsiębiorstwa”, które jest znacznie szerzej pojmowane niż w prawie polskim. Terminem tym bowiem określana jest każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania [28]. Przy czym za
działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr i usług na danym rynku [29].
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Tym samym można wskazać, iż przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna,
przedsiębiorstwo państwowe, jak i stowarzyszenie, fundacja, gospodarstwo pomocnicze, zakład budżetowy czy organ administracji publicznej – jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Co więcej, zgodnie z linią orzeczniczą TSUE prowadzenie działalności gospodarczej nie musi być nastawione na osiąganie z niej zysku, dlatego za
przedsiębiorcę może zostać uznana również organizacja non profit (nawet, jeśli w statucie ma zapisane prowadzenie działalności bez osiągania zysku).
Aby możliwe było stwierdzenie, czy dany podmiot spełnia funkcjonalną definicję
przedsiębiorstwa, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na rodzaj faktycznie prowadzonej przez niego działalności. Definicja przedsiębiorcy oparta na funkcjonalnym
podejściu sprowadza się więc do wskazania, czy działalność, jaka jest podejmowana
przez dany podmiot, może zostać zdefiniowana jako działalność gospodarcza, która
mogłaby być prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę.
Dla funkcjonalnej wykładni przedsiębiorstwa istotne jest określenie, czy w wyniku prowadzonej działalności oferowane są towary będące przedmiotem obrotu na
rynku, czy też towary te nie mają charakteru rynkowego. Szereg orzeczeń z zakresu
wykonywania zadań publicznych wskazuje na fakt, że nawet usługi wspierane dopłatami ze źródeł publicznych mają charakter komercyjny [13].
Działalność związana z wykonywaniem zadań własnych gminy stanowi normalną
działalność gospodarczą, gdzie gmina jest stroną popytową, czyli kreuje określone
zapotrzebowanie rynkowe.

5. Konkurencja i regulacja na przykładzie
rynku gospodarowania odpadami
Konkurencja i jej ograniczanie na rynkach usług komunalnych jest mniej widoczna z makroekonomicznego punktu widzenia. Zwykle pisze się i mówi o wielkich
firmach stosujących praktyki monopolistyczne na dużą skalę. Warto sobie uświadomić, że wartość rynku usług komunalnych w Polsce w roku 2007 była szacowana na
200 miliardów złotych (!) [1]. Dlatego też tworzenie warunków dla rozwoju konkurencji wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczno-ekonomiczne jest
w pełni uzasadnione i jest przedmiotem konsekwentnej działalności UOKiK poprzez
stosowanie prawa konkurencji.
W latach 2000–2010 2/3 ogólnej liczby decyzji UOKiK dotyczyło stosowania
praktyk monopolistycznych na rynkach usług komunalnych, a przede wszystkim
na rynku zaopatrzenia w wodę i systemów kanalizacyjnych oraz usług pogrzebowych. Decyzje dotyczące kanalizacji i zaopatrzenia w wodę (monopol naturalny)
odnosiły się do ustalania przez firmy komunalne cen nadmiernie wygórowanych lub
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uciążliwych warunków umów [20]. Decyzje dotyczące usług pogrzebowych odnosiły
się do działań dyskryminacyjnych stosowanych przez komunalne przedsiębiorstwo
albo dzierżawcę cmentarza ustanowionego przez gminę wobec firm konkurencyjnych na rynku usług pogrzebowych [21].
Innym rynkiem komunalnym, na którym widoczne było działanie władz gminy,
faworyzujące firmę komunalną, był rynek zbiorowego transportu publicznego, gdzie
z reguły przedmiotem postępowania przed prezesem UOKiK były zakazy zatrzymywania się przewoźników prywatnych na przystankach dostępnych dla przewoźników
komunalnych [22].
Rynek gospodarowania odpadami spełnia techniczne i ekonomiczne warunki
rynku konkurencyjnego. Potrzebne jest tylko tworzenie stabilnych warunków dla
rozwoju konkurencji poprzez umożliwienie wejścia na ten rynek, a właściwie rynki
lokalne, nowym przedsiębiorcom oferującym swoje usługi mieszkańcom „produkującym” odpady. Na przestrzeni minionego 20-lecia rozwinął się sektor prywatny
działający na rynku odpadów, który aktualnie obsługuje około 52% całego rynku
odpadów komunalnych (dane z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami za 2009 rok).
Szacuje się, że na tym rynku w całym kraju działa 2 000 firm prywatnych. Sektor
prywatny na rynku odpadów komunalnych odgrywa istotną rolę i jest dowodem na
to, że tworzenie warunków dla jego rozwoju pozwala na trwałe uplasowanie się firm
tego sektora na rynku gospodarowania odpadami.
Konkurencja na rynku usług użyteczności publicznej nie wyklucza możliwości
regulowania tego rynku przez gminy. Na przykład każdy przedsiębiorca podejmujący
działalność na określonym rynku gospodarowania odpadami musi mieć zezwolenie
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach [14]. Rozporządzenie Ministra Środowiska uszczegóławia ustawową treść zezwolenia, które powinno zawierać następujące elementy: opis wyposażenia technicznego firmy uzyskującej zezwolenie, zabiegi sanitarne i porządkowe
związane ze świadczonymi usługami, określenie miejsca odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych [15, par. 2]. Poprzez zapisy zezwolenia oraz egzekwowanie
tych zapisów jak również zasad funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku odpadów
komunalnych władze samorządowe mogą skutecznie regulować poprawne działanie tego rynku.
Nieprawidłowości, o których informują media oraz które przyjmowane są jako
przesłanki zmian obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, najczęściej są wynikiem braku egzekwowania przez gminy ustawowych i ustanowionych przez nie same zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
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6. Orzecznictwo UOKiK na rynku
gospodarowania odpadami
komunalnymi w latach 2000–2010
Z orzecznictwa UOKiK wynika, że najczęściej stosowaną praktyką na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi było tworzenie przez gminę preferencyjnych
warunków dla przedsiębiorstwa komunalnego lub dzierżawcy gminnych aktywów.
Takie właśnie działanie było przedmiotem decyzji prezesa UOKiK i wyroku Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z 30 czerwca 2005 roku [26]. Gmina
Głubczyce, będąc właścicielem lokalnego składowiska odpadów, oddała je w dzierżawę spółce, która jednocześnie prowadziła zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych
z terenu tej gminy. Zgodnie z umową dzierżawy spółka miała wydawać zapewnienia
odbioru odpadów na składowisko przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na
działalność na tym rynku.
Wbrew założeniom Rada gminy nie podjęła uchwały ustanawiającej cennik za
przyjmowanie odpadów na składowisko, co dawało dzierżawcy wolną rękę w ustalaniu tych cen. Powodowało to brak możliwości wejścia na ten rynek firm konkurencyjnych. Prezes UOKiK uznał, że pomiędzy gminą i spółką dzierżawiącą składowisko doszło do porozumienia ograniczającego rozwój konkurencji. Ten przykład
pokazuje, jak gmina może zamykać rynek przed konkurencją, wybierając jednego
operatora i dając mu wszelkie prerogatywy działania na określonych rynkach.
Wyrok Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 23 czerwca 2005 roku dotyczył preferowania przez gminę własnego przedsiębiorstwa działającego na rynku
gospodarowania odpadami komunalnymi [27]. Sprawa polegała na tym, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z rejonu Lublina świadczyło
usługi na rynku wywozu odpadów oraz ich składowania. Samo też decydowało o poziomie cen za składowanie odpadów. Umożliwiło to ustalenie przez firmę komunalną
niskich cen za zbieranie odpadów oraz wysokich cen za ich składowanie. Straty ponoszone na zbieraniu odpadów były rekompensowane poprzez wysokie zyski za
składowanie odpadów. Jednocześnie niskie ceny za zbieranie odpadów zniechęcały
konkurentów do wejścia na ten rynek (tzw. ceny drapieżne eliminujące konkurencję).
Prezes UOKiK i dalej SOKiK uznali takie działania za zakazaną praktykę ograniczającą konkurencję, stanowiła ona bowiem nadużycie pozycji dominującej przez przedsiębiorstwo gminne i przeciwdziałała powstaniu oraz rozwojowi konkurencji.
W decyzji dotyczącej praktyki stosowanej przez Miasto Grudziądz Prezes UOKiK
analizował problem odmowy zawarcia umowy na odbiór odpadów przez gminne
składowisko [23]. W omawianej sprawie Miasto Grudziądz występowało w podwójnej roli − z jednej strony miało monopol prawny na wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z drugiej zaś przez
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zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Robót Publicznych (dalej
ZGKiRP) – zarządzało gminnym składowiskiem odpadów. Zgodnie zaś z przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie stosownego zezwolenia musiał udokumentować możliwość przekazywania odpadów na składowisko. W przedmiotowej sprawie Miasto Grudziądz odmawiało zawarcia umowy między ZGKiPR a wnioskodawcą
(Alba Ekoserwis sp. z o.o. z Radzionkowa), i powołując się na powyższe, odmawiało
też wydania zezwolenia na rozpoczęcie przez wnioskodawcę działalności. Należy
podkreślić, że warunkiem koniecznym do wydania zezwolenia Miasto Grudziądz
uczyniło obowiązek zawarcia umowy z gminnym składowiskiem.
W toku postępowania prezes UOKiK ustalił, że w przypadku zezwoleń wydanych dla innych przedsiębiorców (w tym spółki komunalnej – Przedsiębiorstwo
Usług Miejskich sp. z o.o.) Miasto Grudziądz nie ograniczało miejsca składowania
odpadów wyłącznie do jednego, gminnego składowiska. Wobec powyższych faktów
praktyka stosowana przez Miasto Grudziądz została zakwalifikowana przez Prezesa
UOKiK jako nadużycie pozycji dominującej. Nałożona kara finansowa, w wysokości
17,6 tys. zł, choć stanowiła 0,08% maksymalnego wymiaru (licząc od sumy przychodów Miasta Grudziądz), to w odniesieniu do obrotów generowanych przez ZGKiPR
– swoistego ośrodka zakłócenia konkurencji, wynosiła aż 50%.
Kolejna decyzja prezesa UOKiK odnosząca się do kształtowania konkurencji
przez gminę poprzez sposób zarządzania składowiskiem odpadów dotyczyła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim (dalej MPGK Stargard Szczeciński) [24]. W sprawie tej wnioskodawca (Rethmann Szczecin – Oczyszczanie Miasta sp. z o.o., Rethmann), posiadając czynną
umowę o dostarczanie odpadów do miejskiego składowiska odpadów, zwrócił się
do zarządzającego składowiskiem – spółki komunalnej MPGK Stargard Szczeciński
z wnioskiem o umożliwienie zwiększenia limitu dostarczanych odpadów. W odpowiedzi na ten wniosek MPGK Stargard Szczeciński odmówił zmiany umowy, argumentując to m.in. ograniczoną pojemnością składowiska oraz obawą o utratę swoich
dotychczasowych klientów (sic!). Wśród pozostałych przyczyn odmowy spółka komunalna wskazywała na obawę o wykorzystanie zwiększonego limitu wprowadzania na składowisko odpadów z innych regionów (gmin niekorzystających dotychczas
z tego składowiska), konieczność swoistego zagwarantowania sobie określonej pojemności składowiska w związku ze zobowiązaniami umownymi do odbioru odpadów od mieszkańców oraz konieczność pokrycia nakładów na infrastrukturę składowiskową, co jakoby sankcjonuje konieczność zachowania określonego udziału
w rynku właściwym. Prezes UOKiK uznał argumenty przedstawione przez MPGK
Stargard Szczeciński w toku postępowania za bezzasadne. Jednocześnie wskazał na
zaniechanie stosowania praktyki, w związku z czym odstąpił od nałożenia kary finansowej.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 127

127

12/14/11 15:44 PM

Anna Fornalczyk

Innego sposobu ograniczania konkurencji dotyczyła decyzja prezesa UOKiK
w postępowaniu wobec gminy Bogatynia [25]. Na lokalnym rynku odbioru i transportu odpadów w gminie Bogatynia działało trzech operatorów, w tym wnioskodawca – Przedsiębiorstwo Transportowe „Eltur-Trans” sp. z o.o. (Eltur-Trans) – oraz
spółka komunalna – Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. (GPO), administrujące również gminnym składowiskiem odpadów. Do GPO należało ok 80%
udziałów w rynku odbioru i transportu odpadów. W okresie obowiązywania umowy
na odbiór odpadów między Eltur-Trans a GPO zarządca składowiska wypowiedział
ją, argumentując powzięciem informacji o rozbieżności między treścią umowy a zakresem udzielonego przez Gminę Bogatynia zezwolenia na prowadzenie działalności przez Eltur-Trans. Prezes UOKiK uznał, iż GPO, wbrew przyjętemu stanowisku,
nie jest podmiotem uprawionym do kontroli zgodności treści zezwolenia na świadczenie przedmiotowych usług z faktycznie prowadzoną działalnością. Takie uprawnienia przysługują wyłącznie wydającemu zezwolenie w zakresie, jaki wynika z realizacji prerogatyw przewidzianych przepisami prawa. Dodatkowo prezes UOKiK
zwrócił uwagę na brak precyzji w uzasadnieniu przez GPO wypowiedzenia umowy
– przedsiębiorca ten nie powołał się na żadne postanowienie umowne, ani nie wyjaśnił, dlaczego nie podjął decyzji o wypowiedzeniu umowy niezwłocznie po otrzymaniu przez Eltur-Trans zezwolenia.
Należy również zwrócić uwagę na okoliczność dodatkową, tj. fakt odmowy rozszerzenia zezwolenia dla Eltur-Trans, o które ten przedsiębiorca zwrócił się do burmistrza miasta i gminy Bogatynia. Zmiana ta miała obejmować poszerzenie obszaru
działalności Eltur-Trans z terenów administrowanych przez Elektrownię Turów S.A.
do całego obszaru miasta i gminy Bogatynia. Wniosek ten został odrzucony przez
JST z uwagi na m.in. ryzyko „zaburzenia stabilności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy”, który obecnie obsługiwany
jest przez jedyny podmiot – GPO. Decyzja ta ostatecznie została zakwestionowana
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i do czasu zakończenia postępowania
pozostała nierozstrzygnięta.
Niezależnie od powyższego prezes UOKiK wskazał na bezsprzeczne naruszenie
konkurencji przez GPO, określając je mianem poważnego. Nałożona na GPO kara
wyniosła 58 tys. zł.
Jedna z najnowszych decyzji prezesa UOKiK w sprawie praktyk monopolistycznych, stosowanych przez gminy na lokalnych rynkach gospodarki odpadami, dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą
w Zgorzelcu (MPGK Zgorzelec), będącego spółką zależną Gminy Miejskiej Zgorzelec. Posiadając ok. 80% udziału w lokalnym rynku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz zarządzając gminnym składowiskiem odpadów, MPGK
Zgorzelec świadczyła swoje usługi poniżej kosztów całkowitych. Formuła cenowa
stosowana przez tę spółkę w odniesieniu do usług komunalnych nie uwzględniała
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bowiem podwyżek cen składowania odpadów, których wysokość musieli uwzględniać konkurenci.
W efekcie powyższej praktyki cenowej w okresie objętym postępowaniem prezesa
UOKiK (lipiec – grudzień 2007 r.) MPGK Zgorzelec zwiększyło swój udział rynkowy
o ok. 12 p.p. natomiast udział głównego konkurenta zmniejszył się o ok. 13 p.p. Prezes
UOKiK uznał bezsprzecznie, iż MPGK Zgorzelec nadużyło swojej pozycji dominującej, przeciwdziałając ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź
rozwoju konkurencji. W związku z powyższym Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę
w wysokości 18,2 tys. zł, stanowiącą ok. 0,3 % obrotu spółki za rok 2008.
Warto zwrócić uwagę na jeden z argumentów obrony MPGK Zgorzelec przed zarzutem o nadużycie pozycji. Spółka tłumaczyła swoje postępowanie działaniami Rady
Miasta. Rada Miasta swoją decyzją zakazała Zarządowi MPGK Zgorzelec podwyżki
cen usług świadczonych mieszkańcom gminy. Polemizując z tym argumentem, Prezes UOKiK wskazał, że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (art. 201 par. 1
i art. 227 par. 1 kodeksu spółek handlowych) jedynie Zarząd, Rada Nadzorcza oraz
Zgromadzenie Wspólników są organami spółki. Z punktu widzenia przepisów prawa
antymonopolowego UOKiK uznał argument spółki jako bezzasadny, zważywszy na
domniemaną samodzielność spółki.
W kolejnej ze spraw, Prezes UOKiK dopatrzył się nadużycia pozycji dominującej
związku 12 gmin województwa lubuskiego (Związek) [8]. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w przedmiotowej decyzji jednym z głównych celów powołania
Związku była budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, który po oddaniu
do użytku został jednostką organizacyjną Związku. Na obszarze zrzeszonych gmin
nie było konkurencyjnego składowiska odpadów, czyniąc ze Związku lokalnego monopolistę na rynku składowania odpadów komunalnych. Związek był również stroną
umów zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi zbiórkę i transport odpadów
z obszaru zrzeszonych gmin.
Zgodnie z ustaleniami prezesa UOKiK Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
od jednego z przedsiębiorców − Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. z Sulęcina
(spółka zależna od Gminy Sulęcin, jednego z członków Związku) pobierał opłatę
za składowanie odpadów o 20% niższą niż od innych przedsiębiorców. W związku
z powyższym konkurenci ZUK Sulęcin mieli ograniczoną możliwość cenowej konkurencji. Opisana powyżej praktyka Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych była
w ocenie prezesa UOKiK formą nadużycia pozycji dominującej (monopolistycznej),
wobec czego na Związek zostały nałożone: obowiązki zaprzestania dyskryminowania przedsiębiorców oraz kara finansowa w wysokości 21 tys. zł.
Działalność spółek komunalnych i gmin ograniczająca konkurencję na rynkach
usług komunalnych, w tym na rynku zbierania i składowania odpadów, jest ciągle
stosowaną praktyką, o czym świadczą decyzje prezesa UA i UOKiK oraz wyroki sądowe omówione powyżej podejmowane w minionym 20-leciu.
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Demonopolizacja rynków usług komunalnych, w tym gospodarowania odpadami, stała się rozwiązaniem niewygodnym dla wielu władz samorządowych i aktualnie widać tendencję do wycofywania się z tej koncepcji, zastępując ją zamykaniem rynków na konkurencję w celu ochrony spółek komunalnych traktowanych
przez władze samorządowe jako obszar ich gospodarczego i politycznego władztwa. Przedsiębiorstwa komunalne mają w większości przypadków status spółek
kapitałowych, co nie wyklucza bezprzetargowego zlecania świadczenia usług oraz
ustalania rekompensaty za tę działalność. Wymaga to uzasadnienia, że powierzenie świadczenia usług jest lepszym rozwiązaniem niż zastosowanie przetargu lub
procedury konkursowej.

7. Podsumowanie
Ustawa antymonopolowa wprowadziła prewencyjną kontrolę przekształceń własnościowych sprawowaną przez Prezesa Urzędu Antymonopolowego (dzisiaj Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Celem tej kontroli, która obowiązywała do 1995
roku, była taka komunalizacja mienia Skarbu Państwa, aby sprzyjała ona demonopolizacji i tworzeniu warunków do rozwoju konkurencji na rynkach usług komunalnych.
Organizowanie przedsiębiorstw komunalnych w formie spółek kapitałowych miało
na celu racjonalizację ich działalności oraz otwarcie rynków tych usług na konkurencję. Z uwagi na charakter usług w ogólnym interesie gospodarczym ustawowo wprowadza się „regulowaną konkurencję” lub same gminy ograniczają zakres działania
konkurencji na rynkach lokalnych. Takie tendencje dodatkowo wzmacnia kryzys gospodarczy, bezrobocie na rynkach lokalnych oraz obawa władz samorządowych przed
reakcją załóg spółek komunalnych, organizowaną przez związki zawodowe i skierowaną przeciwko wchodzeniu konkurentów na rynki lokalne. Z praktyki orzecznictwa antymonopolowego w Polsce wynika, że jakiekolwiek zmiany prawnych regulacji
wzmacniające gospodarczy monopol gmin mogą być wykorzystane dla ograniczania
konkurencji na rynkach komunalnych, w tym rynku gospodarowania odpadami.
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MONOPOL W ZARZĄDZANIU
MIENIEM KOMUNALNYM
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest prezentacja przyczyn i skutków monopolizacji gospodarki
komunalnej zarządzanej przez gminy. Kryzys gospodarczy wzmocnił monopolistyczne
tendencje w zarządzaniu świadczeniem usług publicznych. Przytoczone są argumenty
świadczące o tym, że gmina jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa ochrony konkurencji
i pomocy publicznej. W tym celu stosowane jest funkcjonalne rozumienie przedsiębiorcy
jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Proces monopolizacji gospodarki
komunalnej jest zaprezentowany na podstawie analizy orzecznictwa antymonopolowego
na przestrzeni minionych 20 lat ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 10. Z analizy
tej płynie następujący wniosek: gminy od początku reformy samorządowej wykazywały
skłonności monopolistyczne wynikające z przesłanek społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zamykanie rynków lokalnych na konkurencję jest kontynuowane do dzisiaj,
i dlatego jakiekolwiek wzmacnianie gospodarczych funkcji gmin będzie także ograniczało
konkurencję ze szkodą dla konsumentów.

Słowa kluczowe: monopol, gospodarka komunalna, spółki komunalne,
usługi użyteczności publicznej

MONOPOLY IN COMMUNAL
PROPERTY MANAGEMENT
Abstract
Causes and results of monopolization of communal economy governed by gminas is a subject
of the paper. Economic crisis has strengthened monopolistic tendencies in markets of services
of general economic interest. The paper presents arguments that gmina is an entrepreneur
according to implementation of competition and state aid law. This is an issue of a functional
interpretation of entrepreneur as an entity which runs an economic activity. Analysis of
antimonopoly jurisdiction from the last twenty years is a basis for presentation of a monopolization of communal economy. The analysis provides us with the following conclusion: since
the beginning of a local authorities reform in Poland (1991) monopolistic tendencies has
been seen in activity of local authorities because of social, political and economic reasons.
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The process of closing the local markets for competition has been continued up today and
that’s why any strengthening economic functions of gminas would restrict competition to the
detriment of consumers’ interest.

Key words: monopoly, communal economy, communal companies,
services of general economic interest
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CZYNNIKI POPRAWY
SPRAWNOŚCI ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ SZCZEBLA
LOKALNEGO1

Wprowadzenie
Kryzys finansowy lat 2008−2009 doprowadził w wielu krajach do dużych deficytów budżetowych oraz wzrostu długu publicznego. Podobna sytuacja ma również
miejsce w Polsce i wymaga z jednej strony redukcji wydatków z drugiej zaś − poprawy jakości funkcjonowania państwa. Reakcją na złą kondycją finansów publicznych nie powinno być mechaniczne zmniejszenie nakładów na administrację publiczną ale poprawa jakości dostarczania usług i otwarcie administracji w kierunku
społeczeństwa obywatelskiego, jak sugerują nowe modele administracji publicznej:
New Public Management oraz New Public Service (network governance) – por. [14],
[15], [7], [5], [23]. Ustalenie znaczenia czynników wpływających na sprawność administracji w Polsce byłoby pomocne w wyznaczeniu priorytetów zmian.
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania czy poprawa sprawności
działania administracji publicznej szczebla lokalnego w Polsce (tzn. urzędów gminnych) powinna być dokonana przy pomocy:
 tradycyjnych narzędzi zarządzania sektorem publicznym, takich jak wynagrodzenia urzędników, przestrzeganie procedur, zwiększanie zasobów urzędów?
 a może dzięki zwiększeniu poziomu merytoryczności i wykształcenia?

* Dr hab. Maria Piotrowska, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
1

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008−2009 jako projekt badawczy.
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czy też poprawa sprawności powinna uwzględnić w większym zakresie czynniki
zewnętrzne (w stosunku do sektora publicznego), takie jak: opinia obywateli oraz
upolitycznienie (polityzacja)?
Sprawność działania administracji jest wyrażona poprzez jakość obsługi obywateli
w urzędach, poziom korupcji oraz poziom przejrzystości decyzji dotyczących personelu, budżetu, dostarczania usług. Odpowiedzi na powyższe pytania są oparte na
wynikach estymacji modeli ekonometrycznych. Źródłem danych jest wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony wśród 858 urzędników pracujących w 100 urzędach
gminnych na terenie całej Polski w 2009 roku.
W pierwszej części artykułu jest przedstawiony krótki przegląd literatury na temat przyczyn zachowań biurokratycznych i sposobów rozwiązywania tego problemu;
druga część jest poświęcona metodyce; trzecia część zawiera oceny urzędników dotyczące trzech aspektów sprawności urzędów gminnych; w czwartej części są przedstawione wyniki symulacji, które pozwalają stworzyć ranking czynników; artykuł
kończą wnioski podsumowujące.


1. Zachowania biurokratyczne
W literaturze od dawna toczy się dyskusja nad źródłami zachowań biurokratycznych. Zachowania biurokratyczne polegają na tym, że organy administracji publicznej nie skupiają się wyłącznie na dostarczaniu usług publicznych, ale przesuwają
swoją aktywność w kierunku realizacji indywidualnych celów urzędników. Zwiększanie budżetu instytucji publicznej, i tym samym jej rozmiarów, podnosi prestiż jej
kierownictwa. Niechęć do ryzyka jest innym istotnym przejawem biurokracji. Podejmowanie decyzji w administracji publicznej podlega ściśle określonym procedurom. Typowy urzędnik może łatwo uniknąć odpowiedzialności za swoje ewentualne błędy. Wystarczy, że przestrzega wyznaczonych reguł. Rozbudowane procedury
podejmowania decyzji zwiększają koszty funkcjonowania samej administracji oraz
koszty, jakie ponoszą obywatele korzystający z usług administracji. Istnieje jednak
pozytywny aspekt wieloszczeblowości podejmowania decyzji. Pojedynczy urzędnik
nie ma dominującego wpływu na decyzje dotyczące wydawania publicznych funduszy, co ogranicza pole korupcji.
W literaturze wskazywane są różne źródła zachowań biurokratycznych. Jedną
z istotnych przyczyn nieefektywności w administracji publicznej są trudności z rozwiązaniem problemu mocodawcy (principal) oraz pełnomocnika (agent). Teoria
mocodawca − pełnomocnik wskazuje na problem niedoskonałej informacji w systemach biurokratycznych [2], [21], [22], [12], [13]. Z powodu asymetrii informacji obywatele („mocodawcy”) napotykają na trudności w sytuacji, gdy chcą skłonić
urzędników („pełnomocników” zatrudnionych przez obywateli) do realizowania
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interesów „mocodawców”, czyli obywateli. Teoria mocodawca − pełnomocnik wskazuje na znaczenie mechanizmów wzmacniających wpływ opinii obywateli [4], [20],
[9]. W tym kontekście wpływ opinii obywateli (public voice, citizen voice) jest rozumiany jako możliwość przedstawiania urzędnikom swoich poglądów, jaką mają
obywatele [10].
Najbardziej skuteczną metodą rozwiązania problemu mocodawca−pełnomocnik
jest skonstruowanie systemu bodźców, który pozwala nagradzać urzędników, gdy
dobrze realizują potrzeby obywateli, i karać, gdy źle wywiązują się z tego obowiązku. Jednakże w administracji publicznej słabo działają bodźce proefektywnościowe, ponieważ polityka kadrowa napotyka na istotne ograniczenia. Z jednej
strony nie jest łatwe usunięcie niekompetentnego pracownika, z drugiej strony
nie ma możliwości nagradzania efektywnych pracowników współmiernie do ich
wyników (system wynagrodzeń i premii nie jest tak rozbudowany, jak w sektorze
prywatnym). W konsekwencji urzędnicy nie wiążą swoich wynagrodzeń z wynikami pracy.
Wzrost płac, jako instrument poprawy sprawności administracji, od dawna jest
przedmiotem dyskusji, która koncentruje się wokół takich problemów jak: nieprawidłowa alokacja utalentowanych osób między sektorem publicznym a prywatnym
[1], wysokie koszty takiego instrument poprawy sprawności oraz niebezpieczeństwo
przyciągnięcia przez wysokie płace osób nieuczciwych [3], [6], [24].
Innym sposobem marginalizowania zachowań biurokratycznych jest łączenie
hierarchicznego system administracyjnej kontroli z mechanizmami wiarygodności
opartymi na opinii obywateli. Obywatele powinni mieć możliwość wyrażenia swoich
potrzeb oraz prawo złożenia zażaleń. Ich opinie muszą mieć realny wpływ na funkcjonowanie urzędów. Istotne jest, aby administracja publiczna miała jasno określone
mechanizmy, które pozwalają na zebranie informacji o potrzebach obywateli. Kaufmann i in. [10] twierdzą, że w przypadku Boliwii głos obywateli jest czynnikiem mającym większy wpływ na sprawność administracji niż czynniki tradycyjne takie, jak
płace i przestrzeganie procedur. Przy ograniczeniach polityki kadrowej oraz niekorzystnych skutkach wieloszczeblowości podejmowania decyzji bezpośredni wpływ
opinii obywateli na działania administracji publicznej powinien być istotnym czynnikiem zwiększającym sprawność działania urzędów.
Obok zachowań biurokratycznych ważnym czynnikiem mającym wpływ na
sprawność administracji jest polityzacja. Jeśli decyzje dotyczące polityki kadrowej
zapadają pod naciskiem polityków, wówczas kariera urzędników zależy od tego, jak
bardzo są użyteczni dla polityków, a nie od merytoryczności [8]. Ponadto polityzacja decyzji administracyjnych dotyczących alokacji środków finansowych, udzielania zezwoleń czy koncesji prowadzi do zniekształcenia tych decyzji i marnotrawstwa
pieniędzy publicznych.
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2. Metodyka
2.1. Dane
Źródłem danych są wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 858
urzędników pracujących w wybranych losowo 100 urzędach gminnych zlokalizowanych we wszystkich województwach. Próbka obejmowała: 226 urzędników z 26
urzędów gmin wiejskich; 227 urzędników z 28 urzędów gmin miejsko-wiejskich; 203
urzędników z 23 urzędów gmin miejskich; 202 urzędników z 22 urzędów w miastach
na prawach powiatu. Zasady konstrukcji próbki są szczegółowo opisane w [17].
Urzędnicy oceniali w skali od 1 do 5: jakość obsługi obywateli w ich urzędzie,
przestrzeganie procedur, przejrzystość, merytoryczność, zasoby urzędu, zadowolenie z wynagrodzenia i premii, wpływ opinii obywateli (public voice), polityzację oraz
korupcję (wszystkie pytania ankiety są dostępne na życzenie Czytelnika). Ocena „1”
zawsze oznaczała, że w opinii urzędnika sytuacja jest bardzo zła, natomiast ocena
„5” zawsze była przypisywana bardzo dobrej sytuacji.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przez PBS DGA w lipcu 2009 na zlecenie autorki artykułu. Urzędnicy byli proszeni o wyrażenie swoich opinii w wywiadach bezpośrednich w rozmowie z ankieterami PBS DGA na terenie urzędu.

2.2. Konstrukcja zmiennych
Wartości zmiennych użytych w badaniu zostały ustalane na podstawie odpowiedzi na pytania ankiety. Wartość każdej zmiennej jest średnią arytmetyczną ocen danego urzędnika. Dodatkowo uwzględniono jeszcze dwie zmienne: poziom wykształcenia urzędnika (wyższe, średnie) oraz szczebel zarządzania w urzędzie (pracownik
wyższego szczebla, średniego oraz niższego).
Zmienne konstruowane na podstawie pytań ankiety są zmiennymi jakościowymi,
co wiąże się z problemem ich pomiaru. Wykorzystanie percepcji, jako miar wszystkich zmiennych użytych w badaniu (oprócz wykształcenia i szczebla zarządzania),
pozwala na analizę zależności między zmiennymi w kategoriach „co myślą urzędnicy”. Na to bowiem jak urzędnicy oceniają jakość obsługi obywateli w swoich urzędach, ma wpływ to, co myślą na temat różnych aspektów swojej pracy.

2.3. Metoda
Identyfikacja czynników statystycznie istotnych dla sprawności funkcjonowania
urzędów gminnych jest oparta na modelu ekonometrycznym estymowanym dla każdego typu gminy. Sprawność funkcjonowania jest wyrażona poprzez trzy zmienne:
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jakość obsługi obywateli w urzędach, poziom korupcji oraz poziom przejrzystości. Zmienne te są zmiennymi objaśnianymi w trzech równaniach strukturalnych.
Zmiennymi objaśniającymi, interpretowanymi jako czynniki zarządzania, są następujące zmienne: przestrzeganie procedur, merytoryczność, zasoby urzędu, zadowolenie z wynagrodzeń i premii, opinia obywateli, polityzacja, poziom wykształcenia
obywateli oraz szczebel zarządzania.
Równania zostały oszacowane MNK (wyniki testu Hausmana dotyczącego endogeniczności zmiennych objaśnianych, korelacje reszt równań są dostępne na życzenie Czytelnika, oszacowanie parametrów równań, wyniki testów diagnostycznych w [18]).
Wyestymowane równania strukturalne są wykorzystane do symulacji polegającej
na obliczeniu: 1) procentowego wzrostu jakości obsługi obywateli; 2) procentowego
spadku korupcji; 3) procentowego wzrostu poziomu przejrzystości − spowodowanego poprawą poszczególnych zmiennych egzogenicznych o wartość odchylenia
standardowego (założenie: poprawie ulega tylko jedna zmienna, pozostałe zmienne
w równaniu pozostają na swoich dotychczasowych poziomach; opis obliczenia został zamieszczony pod tabelą 1). Jest to efekt bezpośredni.
Pełny efekt (połączony bezpośredni i pośredni) poprawy każdego czynnika jest
obliczony na podstawie podobnej symulacji wykorzystującej zredukowaną formę:
1) równania jakości obsługi obywateli oraz 2) równania korupcji (opis został zamieszczony pod tabelą 1). W zredukowanej formie równania występują wszystkie istotne
statystycznie zmienne objaśniające. Jeśli dana zmienna jest istotna dla wyjaśnienia
np. przejrzystości, to również ma pośredni wpływ na korupcję, a poprzez nią ostatecznie oddziałuje na jakość obsługi.
Uzyskane wyniki pozwalają ocenić znaczenie poprawy poszczególnych czynników
dla wzrostu jakości obsługi obywateli w urzędach w poszczególnych typach gmin
(szczegółowe wyniki symulacji efektów bezpośrednich i pełnych w [18]).

3. Oceny jakości obsługi obywateli, korupcji
oraz przejrzystości w urzędach gminnych
Średnia całościowa ocena jakości obsługi obywateli w urzędach wystawiona przez
samych urzędników to 3,97 w skali od 1 do 5. Najniższej zostało ocenione pytanie
o „Wzywanie obywateli/firm do uzupełnienia lub skorygowania wniosków” co może
sugerować zachowania biurokratyczne. Na podstawie jednego pytania nie można
wyciągać daleko idących wniosków, niemniej jednak rozkład ocen w odniesieniu do
tej kwestii różni się od rozkładu pozostałych odpowiedzi. Wyraźnie jest więcej ocen
niskich („1” oraz „2”) i mniej ocen najwyższych („5”) niż w pozostałych pytaniach.
Pozostałe aspekty obsługi obywateli zostały wprawdzie ocenione wyżej (średnia
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ocena mieściła w granicach od 3,93 do 4,29), ale w zdecydowanej większości przypadków mniej niż połowa urzędników przyznawała ocenę najwyższą. Oznacza to,
że w każdym z rozpatrywanych aspektów obsługi obywateli konieczna jest wyraźna
poprawa.
Jak można było oczekiwać, większość urzędników postrzega korupcję w swoich
urzędach na niskim poziomie. Chociaż biorąc pod uwagę aspekt działający zdecydowanie na niekorzyść urzędników, tzn. „Przyjmowanie do pracy, obsadzanie
stanowisk w wyniku znajomości, protekcji”, odsetek odpowiedzi, że takie praktyki
bardzo rzadko występują (ocena „5”), jest wyraźnie niższy niż w pozostałych pytaniach.
W ocenie samych urzędników poziom przejrzystości urzędów gminnych w 2009
roku nie był wysoki. Najlepiej została oceniona przejrzystość zakresu obowiązków
i kompetencji pracowników, na drugim miejscu znalazła się przejrzystość przydziału
zadań pracownikom, na trzecim przejrzystość decyzji dotyczących podziału środków finansowych w ramach różnych konkursów, a na ostatnim przejrzystość polityki kadrowej.
Zarówno w przypadku korupcji, jak i przejrzystości najgorzej zostały ocenione
aspekty związane z zarządzaniem personelem.

4. Znaczenie czynników zarządzania
w urzędach gminnych – wyniki symulacji
Przestrzeganie procedur
W tradycyjnym modelu administracji publicznej podejmowanie decyzji oraz mechanizmy kontroli oparte są na procedurach [11], [7]. Większość urzędników przyznała ocenę co najmniej dobrą przestrzeganiu procedur w swoim urzędzie (ponad
70% urzędników). Wyniki prostej symulacji „co by było, gdyby” wskazują na znaczenie tego czynnika. Poprawa przestrzegania procedur podniosłaby jakość obsługi
obywateli w urzędach w prawie wszystkich typach gmin (oprócz gmin miejsko-wiejskich). Im większa gmina, tym większe znaczenie przestrzegania procedur.

Płace i premie
Płace i stabilność pracy to dwa podstawowe bodźce motywujące urzędników
w modelu tradycyjnym. Z badania ankietowego wynika, że 35% urzędników nie
jest zadowolonych z uposażenia (oceny „1” plus „2”). Podniesienie wynagrodzeń
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i premii mogłoby zwiększyć jakość obsługi obywateli, obniżyć korupcję i zwiększyć
przejrzystość w urzędach we wszystkich typach gmin, oprócz gmin wiejskich.
Zasoby urzędu (liczba i kwalifikacje pracowników, wyposażenie, powierzchnia
biurowa)
Jedynie około 50% urzędników oceniło zasoby w swoich urzędach jako co najmniej dobre. Średnia ocena to 3,58. Poprawa zasobów nie wpłynęłaby na sprawność
funkcjonowania urzędów jedynie w miastach na prawach powiatu.

Merytoryczność i wykształcenie
W nowoczesnym modelu administracji, New Public Management, głównym
zadaniem urzędników jest elastyczne reagowanie na potrzeby obywateli. Dyskrecjonalne działanie wymaga innych umiejętności niż tylko przestrzegania procedur. Znaczenia nabiera merytoryczność oraz poziom wykształcenia. Jedynie 42%
urzędników uważa, że ich kariera zależy od umiejętności zawodowych (oceny „4”
plus „5”). Tylko 55% ocenia, że zadania, jakie otrzymują, są zgodne z ich kwalifikacjami. Wzrost merytoryczności oraz poziomu wykształcenia poprawiłby sprawność
funkcjonowania urzędów przede wszystkim w gminach wiejskich i w miastach na
prawach powiatu.

Opinia obywateli
W tradycyjnym modelu administracja publiczna jest systemem zamkniętym.
Obywatele są uważani za petentów. W modelu New Public Management (market
governance) zmienia się rola obywateli. Stają się konsumentami dóbr publicznych.
Urzędy, tak jak przedsiębiorstwa prywatne, powinny znać potrzeby swoich klientów.
Obywatele mają prawo wnoszenia skarg, które powinny być respektowane. W modelu New Public Service (network governance) obywatele są postrzegani jako partnerzy, a zadaniem urzędników jest współdziałanie i pozyskiwanie zaufania obywateli. W badaniu ankietowym wpływ opinii obywateli uzyskał niskie oceny. Urzędnicy
przyznali procedurom uwzględniania wniosków średnią ocenę na poziomie 3,31,
a procedurom poznawania potrzeb obywateli na poziomie 3,43. O ile w większości
urzędów istnieją procedury w tym zakresie, o tyle ich praktyczne zastosowanie jest
na bardzo niskim poziomie. 48,6% urzędników oceniło, że „Wpływ skarg obywateli/
firm na zmiany w organizacji pracy, wykonywane zadania, usługi” jest słaby i bardzo
słaby. Wzmocnienie wpływu opinii obywateli mogłoby poprawić sprawność administracji głównie w gminach miejsko-wiejskich. Natomiast w urzędach w gminach
wiejskich opinia obywateli okazała się zmienną statystycznie nieistotną w wyjaśnieniu każdego z trzech aspektów sprawności administracji.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 141

141

12/14/11 15:44 PM

Maria Piotrowska

Polityzacja
Decentralizacja administracji spowodowała rozdzielenie odpowiedzialności administracyjnej od odpowiedzialności politycznej. Politycy, wywierając naciski na
podejmowanie decyzji administracyjnych, nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Przyczynia się to do wzrostu polityzacji administracji. Urzędnicy oceniają, że najsilniejsza presja polityków dotyczy decyzji personalnych (średnia ocena 3,74), następnie decyzji związanych z podziałem środków finansowych w ramach różnych konkursów (średnia ocena 3,95), najsłabsze naciski polityczne występują w odniesieniu
do akceptowania złożonych w urzędach wniosków (średnia ocena 4,09). Polityzacja
jest bardzo silnie związana z postrzeganiem korupcji. Ograniczenie nacisków politycznych poprawiłoby funkcjonowanie urzędów we wszystkich typach gmin.

5. Ranking czynników zarządzania
W tabeli 1 jest przedstawione podsumowanie wyników symulacji w postaci rankingu czynników, które mogłyby poprawić trzy aspekty sprawności funkcjonowania urzędów gminnych.
Wzrost jakości obsługi obywateli można uzyskać poprzez zmniejszenie nacisków
politycznych. Przede wszystkim należy ograniczyć presję na decyzje kadrowe oraz
decyzje związane z podziałem środków finansowych. Powodem kluczowego znaczenia polityzacji jest jej bardzo silne oddziaływanie na korupcję. Ograniczenie nacisków politycznych prowadziłoby do zmniejszenia negatywnego wpływu korupcji
na jakość obsługi obywateli w urzędach gminnych.
Przestrzeganie procedur jest na drugim miejscu w ranking czynników mających
znaczenie dla wzrostu jakości obsługi obywateli. Tak wysokie miejsce tego czynnika,
przed stymulantami modernizacji administracji, takimi jak: opinia obywateli, merytoryczność wykształcenie, budzi niepokój. Skupianie się na procedurach ma bowiem
efekt negatywny – obniża efektywność urzędów gminnych. Hipotezę tę potwierdzają
wyniki uzyskane metodą DEA. Oceny pytań dotyczących jakości obsługi obywateli
zostały wykorzystane jako miary rezultatów, natomiast odpowiedzi na pytania dotyczące zasobów urzędów posłużyły jako miary nakładów − w metodzie DEA pozwalającej obliczyć współczynniki efektywności dla wszystkich urzędów gminnych
uwzględnionych w ankiecie [19]. Otrzymane wyniki wskazywały na znaczne zróżnicowanie efektywności urzędów. Jedną z istotnych statystycznie przyczyn tego zróżnicowania okazało się przestrzeganie procedur (ostał oszacowany model ekonometryczny, w którym zmienną objaśnianą był współczynnik efektywności obliczony
metodą DEA [19]). Związek między przestrzeganiem procedur a efektywnością
był ujemny. Podejmowanie decyzji administracyjnych w oparciu o hierarchiczne
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mechanizmy typu „góra − dół” generuje koszty. Brak elastyczności w działaniu powoduje, że administracja nie spełnia dobrze podstawowego zadania, jakim jest reagowanie na potrzeby obywateli. Urzędnicy nie są oceniani za umiejętności rozwiązywania
problemów a jedynie za zgodność postępowania z procedurami. Nie skłania to ich do
wykorzystywania zasobów w taki sposób, aby uzyskać jak najwyższą jakość obsługi
obywateli. Potwierdzeniem tego jest brak wpływu merytoryczności i wykształcenia
na efektywność (w modelu ekonometrycznym te dwie zmienne były statystycznie
nieistotne) oraz dalekie miejsca tych dwóch czynników w rankingu zmiennych mogących poprawić jakość obsługi obywateli.
Merytoryczność okazała się ważnym czynnikiem jedynie jako instrument poprawy przejrzystości.
Trzecie miejsce w rankingu czynników mogących poprawić jakość obsługi obywateli zajęły zasoby urzędu. Zwiększanie zasobów musiałoby jednak iść w parze
z wyraźnym odejściem od tradycyjnego modelu administracji i oparciu funkcjonowania urzędów bardziej na rynkowej zasadzie maksymalizowania efektów. Większą
nadzieję na poprawę jakości obsługi obywateli dzięki zwiększeniu zasobów rokują
urzędy w mniejszych gminach niż w miastach na prawach powiatu. Badanie efektywności metodą DEA wskazało bowiem, że wśród urzędów efektywnych nie było
żadnego zlokalizowanego w dużym mieście [19].
Dopiero na czwartym miejscu w rankingu znalazła się opinia obywateli. Jej silniejsze oddziaływanie na funkcjonowanie urzędów mogłoby poprawić wszystkie trzy
aspekty sprawności administracji. Niestety zdecydowana większość urzędników nie
obserwuje zależności między głosem obywateli a jakością ich pracy.
Płace i premie są marginalnym czynnikiem mogącym poprawić jakość obsługi
obywateli. Ich rola jest większa jako narzędzia redukcji korupcji. Jednak w porównaniu z ograniczeniem polityzacjiwzrost płac i premii miałby nieporównywalnie
mniejszą siłę oddziaływania.
Wyniki symulacji dotyczące poprawy przejrzystości wymagają pewnego wyjaśnienia. Przy doborze zmiennych objaśniających do regresji zmiennej „przejrzystość’ wystąpił problem współliniowości. Analiza korelacyjna wykazała, że zdecydowana większość potencjalnych zmiennych objaśniających jest w podobnym stopniu skorelowana
z przejrzystością, jak również z przestrzeganiem procedur. Nie można było zatem w regresji przejrzystości uwzględnić obok przestrzegania procedur również innych zmiennych skorelowanych z przestrzeganiem procedur. Przestrzeganie procedur jest oczywistym czynnikiem poprawiającym przejrzystość. Bardziej interesujące było pytanie,
które z pozostałych zmiennych mogą być istotne dla wyjaśnienia poziomu przejrzystości. Ostatecznie w regresji przejrzystości nie uwzględniono przestrzegania procedur, co pozwoliło na identyfikację innych czynników statystycznie istotnie związanych
z przejrzystością. Najważniejszym z nich okazała się merytoryczność. Biorąc jednak pod uwagę, że współczynnik korelacji między przejrzystością a przestrzeganiem
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procedur wynosi w zależności od typu gminy od 0,49 do 0,64, to właśnie przestrzeganie procedur, obok merytoryczności, jest znacznie bardziej istotne w wyjaśnianiu
poziomu przejrzystości niż pozostałe czynniki wymienione w tabeli 1.
Tabela 1. Ranking czynników zarządzania wpływających na poprawę trzech
aspektów sprawności funkcjonowania urzędów gminnych
Poprawa sprawności funkcjonowania urzędów gminnych
Wzrost jakość obsługi obywateli

1

Spadek korupcji

Wzrost przejrzystości

Kolejność
czynników

Efekt
całkowity

Kolejność
czynników

Efekt
całkowity

Polityzacja

13,65%

Polityzacja

72,21%

Płace i premie

4,97%

Merytoryczność

4,96%

Kolejność
czynników

Efekt
całkowity

Merytoryczność

31,15%

Płace i premie

17,37%

Przestrzeganie
procedur

5,97%

3

Zasoby urzędu

4,15%

Wykształcenie

4,60%

Zasoby urzędu

13,22%

4

Opinia obywateli

3,25%

Opinia obywateli

4,51%

Opinia obywateli

10,08%

5

Merytoryczność

1,22%

Zasoby urzędu

4,44%

Polityzacja

6

Płace i premie

1,10%

7

Wykształcenie

0,71%

2

8,64%

Wyjaśnienia: Efekt całkowity = zsumowane efekty pełne występujące we wszystkich typach gmin w odniesieniu do wzrostu jakości obsługi/spadku korupcji lub zsumowane efekty bezpośrednie występujące we wszystkich typach gmin w odniesieniu do wzrostu przejrzystości.
Poprawa zmiennej objaśniającej o jedno odchylenie standardowe = parametr przy zmiennej w równaniu strukturalnym
(lub w zredukowanej formie równania) * odchylenie standardowe zmiennej. Procentowy wzrost jakości obsługi obywateli/procentowy spadek korupcji/procentowy wzrost przejrzystości jest obliczony przy założeniu, że wartość wybranej
zmiennej objaśniającej poprawia się o jedno odchylenie standardowe, natomiast wartości pozostałych zmiennych objaśniających pozostają na swoich dotychczasowych poziomach dla danej jednostki obserwacji, czyli urzędnika. Procentowy
wzrost jakości obsługi obywateli/procentowy spadek korupcji/procentowy wzrost przejrzystości jest średnim stosunkiem
poprawy zmiennej objaśniającej o jedno odchylenie standardowe do istniejącego poziomu jakości obsługi/procentowego
spadku korupcji/procentowego wzrostu przejrzystości.
Równania oszacowane MNK na podstawie danych z badania ankietowego 858 urzędników pracujących w 100 urzędach
gminnych w Polsce w 2009, badanie przeprowadzone przez PBS DGA na zlecenie autorki, liczba obserwacji: urzędnicy
w gminach wiejskich = 226; urzędnicy w gminach miejsko-wiejskich = 227; urzędnicy w gminach miejskich = 203; urzędnicy w miastach na prawach powiatu=202.
Źródło: obliczenia własne.

6. Wnioski
Uzyskane wyniki przyczyniają się do rozwoju wiedzy na temat sprawności funkcjonowania administracji publicznej. Mają również praktyczne zastosowanie. Ranking
determinant sprawności funkcjonowania urzędów gminnych pozwala na wskazanie
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priorytetowych czynników, które wyznaczają kierunek modernizacji. Przede wszystkim należy zdecydowanie zmniejszyć naciski polityczne i zwiększyć realny wpływ
opinii obywateli, a także wzmocnić znaczenie przejrzystości urzędów. Przy czym
przejrzystości nie należy utożsamiać jedynie z przestrzeganiem procedur, ale łączyć
ją w znacznie szerszym zakresie z merytorycznością i kwalifikacjami urzędników.
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CZYNNIKI POPRAWY SPRAWNOŚCI
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
SZCZEBLA LOKALNEGO
Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na sprawność urzędów gminnych
w Polsce. Badanie jest oparte na wynikach estymacji modelu ekonometrycznego obejmującego trzy równania. Zmiennymi objaśniającymi są trzy aspekty sprawności działania
administracji: jakość obsługi obywateli, poziom korupcji oraz poziom przejrzystości.
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Zmiennymi objaśniającymi są czynniki zarządzania − przestrzeganie procedur, merytoryczność, zasoby urzędu, zadowolenie z wynagrodzeń i premii, poziom wykształcenia − oraz
dwa czynniki zewnętrzne w odniesieniu do administracji – opinia obywateli oraz polityzacja.
Źródłem danych są wyniki wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród 858
urzędników pracujących w 100 gminach na terenie Polski w 2009 roku. Wyniki sugerują, że
strategia modernizacji zarządzania w administracji powinna opierać się przede wszystkim
na czynnikach zewnętrznych – zmniejszeniu polityzacji oraz wyraźnym zwiększeniu wpływu
opinii obywateli, który aktualnie odgrywa zbyt małą rolę. Wśród czynników wewnętrznych
konieczne jest wzmocnienie znaczenia merytoryczności.

Słowa kluczowe: urząd gminny, jakość obsługi obywateli, korupcja,
przejrzystość, model ekonometryczny

FACTORS OF PUBLIC ADMINISTRATION
EFFECTIVENESS AT THE LOCAL LEVEL
Abstract
The purpose of the paper is to identify factors that can influence public administration
capability at the local level in Poland. The research is based on the estimation of an econometric
model that covers three regressions. Three aspects of the public administration capability− the
quality of public service delivery, corruption and transparency− are endogenous variables.
Exogenous variables reflect the factors of public administration management − enforcement
of rules, meritocracy, resources, wages and benefits and education − as well as two external
(to public administration management ) factors – public voice and politicization. The source
of data set is a questionnaire survey of 858 public officials working in 100 commune councils
in Poland in 2009. (A commune council is a primary agency of public administration in
Poland). Findings suggest that the improvement of public administration management should
be based mostly on external factors – reduction in politicization and strengthening public
voice which role is considerably too weak. Among internal factors, meritocracy should have
much stronger effect on the quality of public service delivery.

Key words: commune council, public service performance,
corruption, transparency, econometric model
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KRZYSZTOF RYBIŃSKI *

CZAS NA ADMINISTRACJĘ 2.0

Upadek Lehman Brothers symbolicznie zakończył jedną erę i rozpoczął nową
w wielu wymiarach. W teorii ekonomii definitywnie załamał się nurt neoliberalny,
który pokładał wielkie nadzieje w tym, że rynki są efektywnym mechanizmem przywracającym równowagę. Nowego dominującego nurtu na razie nie ma, ale być może
nowe standardy pojawią się w Chinach, a nie na uczelniach amerykańskich lub brytyjskich. W obszarze praktyki polityki gospodarczej załamał się zupełnie konsensus waszyngtoński, określany potocznie jako stabilizuj – liberalizuj − prywatyzuj. Na
razie nie ma nowego konsensusu i pewnie długo nie będzie, ale coraz bardziej uwidaczniają się przewagi komparatywne krajów, które profesjonalnie stosują metody
zarządzania strategicznego, co może stworzyć zręby nowej teorii rozwoju gospodarczego dla krajów rozwijających się. Chiny są w tej dziedzinie liderem. W obszarze
roli państwa w gospodarce załamał się model europejskiego państwa socjalnego.
Krótka globalna recesja 2009 roku wystarczyła, żeby średni dług publiczny w Unii
Europejskiej wzrósł z niecałych 60% PKB w 2007 roku do ponad 80% PKB w 2010
roku, a szybko rosnące koszty starzenia się społeczeństwa w Europie spowodują, że
proces stabilizacji długu publicznego jest niemożliwy, bez podjęcia reform, które
dzisiaj nie są w zbiorze rozwiązań politycznie dopuszczalnych. W światowym systemie finansowym został uruchomiony długotrwały proces utraty przez dolara
statusu globalnej waluty rezerwowej na rzecz systemu wielu globalnych walut.
O ile jeszcze rok temu euro miało niezachwianą pozycję jednej z takich walut, o tyle
obecnie wielu ekonomistów – głównie amerykańskich i brytyjskich wieszczy – koniec euro i rozpad Unii Gospodarczej i Walutowej. W teorii i praktyce prowadzenia polityki pieniężnej załamał się standard prowadzenia tej polityki w oparciu
o strategię bezpośredniego celu inflacyjnego. Banki centralne zapatrzone w niskie
wskaźniki inflacji przegapiły narastające do monstrualnych rozmiarów bąble na wielu
rynkach aktywów, szczególnie na rynkach nieruchomości i rynkach pochodnych instrumentów kredytowych. Obecnie nie ma żadnych zaawansowanych intelektualnie
prób zastąpienia strategii BCI innym mechanizmem prowadzenia polityki pieniężnej.
* Dr hab. Krzysztof Rybiński, prof. UV – rektor Uczelni Vistula.
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Załamał się również mechanizm globalnego i europejskiego zarządzania w warunkach kryzysu finansowego. Wystarczy przypomnieć, że w kwietniu 2008 roku
kraje Unii Europejskiej podpisały MoU, które regulowało postępowanie w czasie kryzysu i stanowiło, że żaden kraj nie podejmie działań na szkodę innego kraju i bez porozumienia z innymi krajami Unii, a już kilka miesięcy później Irlandia wprowadziła
gwarancje depozytów do wysokości 100 tysięcy euro bez uzgodnienia z innymi krajami, a irlandzkie banki rozpoczęły masowy mailing do swoich klientów w Wielkiej
Brytanii nakłaniający ich do ucieczki z – w domyśle mało bezpiecznych – banków
brytyjskich i przenoszenia depozytów do banków irlandzkich. Rozpoczęte w 2008
roku regularne spotkania grupy G20 okazały się nic nieznaczącym biciem piany, do
tej pory pomimo szeregu spotkań nie ma żadnych zrębów nowej, skoordynowanej
globalnej polityki gospodarczej, a niektóre kraje – na przykłąd Norwegia – otwarcie
podważają mandat G20 do kreowania globalnej polityki gospodarczej. W zasadzie
krajom rozwiniętym w ramach G20 udało się ustalić tylko jedno, że ograniczą pomoc rozwojową dla krajów biednych, co pozostawia te kraje pod jeszcze większym
wpływem Chin, które inwestują na potęgę w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
Warto pamiętać, że to wszystko ma miejsce w sytuacji, gdy świat poniósł sromotną
porażkę w realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych.
Takich obszarów można wymienić więcej. To powoduje, że stajemy przed olbrzymim wyzwaniem intelektualnym, jak na nowo zaprojektować mechanizmy prowadzenia polityki gospodarczej, żeby w nadchodzących dekadach Europa pozostała
jednym z wiodących regionów kształtujących globalny porządek polityczny i gospodarczy. I jak powinna wpisać się w ten proces Polska?
W tym krótkim artykule podejmuję próbę zdefiniowania kilku kluczowych zmian,
które powinny nastąpić w procesie zarządzania sektorem publicznym w Europie
i w Polsce, żeby Europa i Polska odniosły sukces w nowo tworzącym się porządku
światowym, choć wiele osób słusznie zauważa, że nie jest to nic nowego, tylko powrót do naturalnej globalnej równowagi, która istniała przez wiele stuleci do początków XIX wieku, w której połowę światowego PKB wytwarzały Chindie, czyli łącznie
Chiny i Indie. Zmiany te powinny objąć kilka kluczowych obszarów.

1. Odejście od realizacji krótkookresowych
celów politycznych na rzecz zarządzania
strategicznego w sektorze publicznym
Dominującym ustrojem w Europie jest demokracja słupkowo-medialna. To oznacza, że politycy w krajach Unii Europejskiej podejmują takie działania, które poprzez media wpływają na wzrost ich popularności i wzrost słupków poparcia w krótkim okresie, nawet jeżeli odbywa się to ze szkodą dla długookresowych perspektyw
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rozwoju Europy lub ich własnych krajów. Na przykład odkładanie w czasie kluczowych reform, które mogą obniżyć popularność polityków na skutek ograniczania
przywilejów różnych grup interesu (związków zawodowych, zatrudnionych w danej
branży, grup wiekowych) doprowadziło do dramatycznych napięć w finansach publicznych i do ryzyka bankructwa niektórych krajów, czego przykładem jest Grecja.
W minionych 30 latach średni deficyt budżetowy Grecji przekraczał 7% PKB, stopa
zastąpienia (relacja przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia) w 2007
roku wynosiła 73%, a w wielu sektorach, włączając w to sektor administracji publicznej, efektywny wiek emerytalny był niższy niż 60 lat, mimo rosnącej oczekiwanej
długości życia. Innym klinicznym przykładem demokracji słupkowo-medialnej jest
Polska. W debacie przed wyborami prezydenckimi obaj główni kandydaci składali
Polakom wiele obietnic, których realizacja prowadziłaby do znaczącego wzrostu wydatków publicznych. Odbywało się to w momencie, gdy wiele krajów europejskich
ogłosiło i wdrożyło programy oszczędnościowe, a Polska miała drugi rok z rzędu deficyt sektora finansów publicznych najwyższy w historii przekraczający 7% PKB. Na
poziomie europejskim demokracja słupkowo-medialna skutkuje na przykład tym,
że prawie połowa budżetu Unii jest przeznaczana na dopłaty dla rolników, bo politycy nie chcą narazić się tej nielicznej, ale dobrze zorganizowanej grupie nacisku.
W rezultacie Unia może słabo wykorzystać szansę na rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, ale politycy unikną bardzo medialnych protestów rolników, którzy mogą
skutecznie zablokować ciągnikami autostrady lub centra miast.
Innym przykładem patologii, które generuje w dużych ilościach demokracja słupkowo-medialna, jest porażka w budowie wspólnego rynku w Europie. Skuteczny
lobbing różnych grup interesów powoduje, że w Europie utrzymują się silne bariery
w swobodnym przepływie towarów, usług, ludzi i nawet wiedzy, czyli w praktyce realizacja unijnej zasady pięciu wolności napotyka na poważne opory, co ogranicza
potencjał rozwojowy Europy. Jeżeli ktoś wymyśli nowy produkt lub usługę w Stanach
Zjednoczonych lub w Chinach, to może w miarę szybko wykorzystać olbrzymi lokalny rynek, żeby osiągnąć olbrzymie korzyści. Natomiast w Europie jest to niemożliwe lub bardzo kosztowne, szczególnie dla małych i średnich firm, które są bardzo
ważne w procesie tworzenia i komercjalizacji przełomowych innowacji produktowych i procesowych.
Podczas gdy w Europie rozwijały się patologie w rządzeniu w warunkach demokracji słupkowo-medialnej, to w Chinach i krajach Azji Południowo-Wschodniej bardzo skutecznie wdrożono techniki zarządzania strategicznego na poziomie
kraju. Przykłady sukcesu można mnożyć: koreański przemysł samochodowy, tajwański przemysł elektroniczny, budowa Biopolis – centrum światowych biotechnologii
w Singapurze czy chińska strategia określana przez Amerykanów złośliwie jako gigantyczny surowcowy kalmar – wampir, który skutecznie zasysa surowce z całego
świata, bo słusznie oni oczekują, że za kilka lat dostęp do niektórych surowców,
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w tym złóż metali rzadkich, będzie kluczowy dla perspektyw rozwoju. Jako przykład niech posłuży kontrolowany przez państwo wielki koncern China National
Petroleum Corporation a takich kilka wielkich firm w Chinach, które na zlecenie
i w porozumieniu z rządem prowadziły w 2008 roku 75 projektów na całym świecie, których celem było uzyskanie dostępu do złóż surowców lub przejęcie kontroli
nad firmami, które mają dostęp do złóż surowców. Od tamtej pory skala działalności CNPC znacznie wzrosła.
Dlatego na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie poszczególnych krajów
trzeba wprowadzić profesjonalne zarządzanie strategiczne. Rada UE powinna wypracować wizję silnej UE w XXI wieku i wyznaczyć cele strategiczne (przy czym obecny
unijny dokument strategiczny zupełnie nie spełnia tej roli). Cele te powinny zostać
skaskadowane niżej w formie mapy strategii na poszczególne kraje z uwzględnieniem
ich specyfiki, a rządy poszczególnych krajów powinny mieć swobodę w wyborze
działań, które prowadzą do osiągnięcia tych celów. Potrzebne są mierniki SMART
realizacji celów i coroczne unijne oraz narodowe audyty strategiczne. Informacje
o stopniu realizacji celów strategicznych byłyby kluczowe z punktu widzenia oceny
jakości pracy rządów w poszczególnych krajach i wpływały na wyniki demokratycznych wyborów w nich.
Przykład patologii generowanych przez demokrację słupkowo-medialną na
przykładzie transakcji połączenia PKO BP i BZ WBK
Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk czy Turcja świadomie realizują strategię budowania globalnych firm kontrolowanych przez rodzimy kapitał. Natomiast w Polsce takiej
strategii nigdy nie było i nie ma. Co więcej, reguły demokracji słupkowo-medialnej powodują, że jakiekolwiek próby stworzenia takiej strategii rozwoju napotykają na przeszkody nie do pokonania. Na przykład przejęcie BZ WBK przez PKO BP mogło prowadzić do stworzenia instytucji, która miała by zysk netto w granicach 2 miliardów euro,
co uzasadniało regionalną, a być może nawet globalną ekspansję. Niestety ryzyka dla
tej transakcji i strategii rozwoju są przede wszystkim związane z polityką. Na przykład
po kolejnych wyborach w 2011 roku zwycięzcy w nowym rozdaniu mogą zdecydować
o wymianie zarządu, żeby umieścić tam swoich ludzi. A wymiana zarządu w trakcie
fuzji w wysokim prawdopodobieństwem prowadzi do porażki. Albo kolejny minister
finansów, żeby uniknąć medialnie upokarzającej dyskusji o przekroczeniu poziomu
długu do PKB 60%, może nakłonić ministra skarbu, żeby wypłacił cały zysk banku
w postaci dywidendy, co pogrzebie plany ekspansji regionalnej. W ten sposób wilcze
prawa demokracji słupkowo-medialnej pogrzebały jedną z niewielu szans na zbudowanie rozpoznawalnej na skalę europejską albo globalną polskiej marki finansowej.
Dlatego trzeba wprowadzić nowe standardy w zarządzaniu publicznym, czyli zawrzeć
porozumienie polityczne wszystkich partii, że niezależnie od wyników przyszłych wyborów nie będą ingerować w proces tworzenia wielkiej polskiej instytucji finansowej,
chyba że pojawią się znaczne niekorzystne odchylenia od realizowanej strategii.
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Żeby to osiągnąć, musi ulec zmianie kultura ewaluacji i kontroli w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. Do tej pory organy kontrolne skupiają się na wynajdywaniu nieprawidłowości (OLAF, NIK), natomiast podstawowym narzędziem kontrolnym powinien stać się audyt strategiczny, czyli ocena, czy wydatkowane środki
przybliżają kraj UE do realizacji postawionych celów strategicznych. Raz w roku
prezydent UE powinien mieć w Parlamencie Europejskim wystąpienie pt. „Raport
o przyszłości UE”, gdzie przedstawiałby wyniki audytu strategicznego, co rozpoczynałoby debatę o utrzymaniu lub modyfikacji celów strategicznych Unii. Takie same
wystąpienia powinny mieć miejsce w poszczególnych krajach, np. premier polskiego
rządu prezentowałby wyniki audytu strategicznego NIK w ramach corocznego wystąpienia „O przyszłości Polski”.
Wprowadzenie zarządzania strategicznego, zintegrowanego na poziomie UE, wymagałoby odpowiednich zmian prawnych. W tej propozycji nie proponuję wprowadzenia rządu europejskiego, ponieważ taka propozycja nie ma szansy na realizację
w dającej się przewidzieć przyszłości. Natomiast proponuję koordynację procesu
tworzenia celów strategicznych z zachowaniem swobody narodowych polityk w osiąganiu tych celów. Takie rozwiązanie należy do zbioru rozwiązań politycznie dopuszczalnych i powinno zostać poważnie rozważone. Dopuszcza ono również efektywną
alokację celów unijnych na poszczególne kraje. Na przykład, jeżeli chcemy ograniczyć emisję CO2 w UE o 20% przed 2020 rokiem, to być może nie jest optymalne,
żeby każdy kraj ograniczył swoją emisję w tym samym stopniu. Ale za to kraj który
mniej „dołoży” się do realizacji tego celu, może bardziej dołożyć się do realizacji innego celu, np. równego statusu kobiet i mężczyzn czy równego startu dzieci z miast
i wsi.

2. Rozpoczęcie reform drugiej generacji,
czyli wprowadzenie pozytywnych
bodźców dla wspierania innowacyjnych
zmian w sektorze publicznym
W większości krajów UE administracja publiczna jest źle postrzegana, szczególnie na poziomie centralnym. Według wskazań Eurobarometru z jesieni 2008 roku
swojemu narodowemu rządowi w UE przeciętnie ufa tylko 34% respondentów,
podczas gdy nie ufa 61%. W Polsce te wyniki były jeszcze gorsze, 20% ufa rządowi,
a 74% nie. Ponadto administracja publiczna w wielu krajach jest nękana przez syndrom Parkinsona. W 1957 rok Cyryl Parkinson zaobserwował, że liczba urzędników
w administracji marynarki wojennej Wielkiej Brytanii silnie wzrosła, mimo że spadła liczba statków i marynarzy w Royal Navy. Gdy liczba statków zmalała z 62 do
20, a liczba marynarzy i oficerów ze 146,000 do 100,000 w tym samym czasie liczba
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urzędników i oficjeli wzrosła z 5200 do ponad 8100. Parkinson zauważył też, że pomimo faktu, iż Wielka Brytania przestała być światowym imperium i straciła swoje
kolonie, liczba urzędników w Colonial Office wzrosła z 372 w 1935 roku do 1661
w 1954 roku. W ciągu 20 lat liczba urzędników wzrosła 4 razy, mimo że mieli coraz
mniej pracy, bo kolonie stawały się niepodległe. W wyniku tych obserwacji Cyryl
Parkinson sformułował prawo, zwane syndromem Parkinsona, które w uproszczeniu
mówi, że urzędnik zawsze znajdzie sobie pracę, tak żeby być bardzo zajęty. Innymi
słowy, olbrzymia część urzędników poświęca gro swojego czasu na wykonywanie zadań, które są potrzebne innym urzędnikom, a tylko niewielki procent czasu poświęca
się na rzeczywiste usługi dla obywateli. W większości administracji publicznych na
świecie syndrom Parkinsona jest dobrze znany i podejmuje się próby okiełznania
rozrastającego się ponad miarę potwora administracji.
W Polsce syndrom Parkinsona działa z wyjątkową siłą. Potwór administracji
rozrasta się i pożera coraz więcej podatków na wynagrodzenia, biura, samochody,
szkolenia czy podróże. Tempo w jakim rośnie potwór administracji zapiera dech
w piersiach. W 1990 roku, na początku transformacji, w administracji publicznej
pracowało 159 tysięcy osób. Ostatnie dane o zatrudnieniu w administracji publicznej podane w 2004 roku mówią o 335 tysiącach urzędników. Od 2004 roku już nie
podaje się tych informacji, za to GUS publikuje łączne zatrudnienie w administracji publicznej, obronie narodowej i ZUS-ie, które w 2009 roku wyniosło 620 tysięcy
osób. Ale na podstawie prostych szacunków możemy wywnioskować, że na koniec
2009 roku w administracji publicznej wszystkich szczebli pracowało ponad 420 tysięcy osób. Co więcej, tempo wzrostu zatrudnienia w administracji publicznej przyspiesza. Zwiększenie zatrudnienia o 90 tysięcy osób w latach 2004−2009 trwało 5 lat,
poprzednio okres takiego zwiększenia zatrudnienia trwał 9 lat, w latach 1995-2004.
Zatem potwór administracyjny zaczął żyć własnym życiem, skutecznie pożera nasze zasoby podatkowe w coraz szybszym tempie i staje się zagrożeniem dla rozwoju
gospodarczego.
Rząd dumnie ogłosił na początku 2009 roku, że w odróżnieniu od nieodpowiedzialnych rządów innych krajów, które nieodpowiedzialnie zwiększają wydatki, my
prowadzimy politykę oszczędnego państwa i ograniczamy wzrost wydatków. Jednak
fakty mówią co innego. W 2009 roku wydatki rządu i samorządów wzrosły o ponad
10%, zaś zatrudnienie w administracji publicznej wzrosło o 26 tysięcy osób, i był
to największy roczny wzrost zatrudnienia w administracji publicznej od wielu lat
(w 2010 roku wzrost jeszcze przyspieszył). Wzrost liczby urzędników ma miejsce
wszędzie, zaś absurdalność tej sytuacji można zilustrować na przykładzie kancelarii
prezydenta. Przed wojną prezydent Ignacy Mościcki zatrudniał w swojej kancelarii
od 40 do 70 urzędników, teraz zatrudnienie jest dziesięć razy większe, i to pomimo
faktu że mamy komputery, telefony komórkowe i Internet, których nie było za czasów Ignacego Mościckiego. W minionym 20-leciu były takie lata, gdy tylko w jednym
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roku zatrudniano w kancelarii prezydenta tyle osób, ile w sumie liczyła kancelaria
prezydenta Mościckiego.
Uważam, że rozrośnięta do granic absurdu administracja publiczna jest jedną
z głównych przeszkód w realizacji modelu wzrostu w Europie opartego na wiedzy
i innowacjach. Dotyczy to zarówno administracji unijnej w Brukseli, jak i administracji krajowych, szczególnie w Polsce. Rozbudowana administracja publiczna
dba przed wszystkim o swoje interesy, w tym o swoje miejsca pracy. To znaczy, że
zawsze gdy pojawia się reformator, który próbuje zoptymalizować procesy administracyjne, co może prowadzić do znacznego ograniczenia zatrudnienia i podniesienia jakości świadczonych usług, to administracja publiczna natychmiast uruchamia
swój system ochronny, który traktuje takiego reformatora jak wirus i skutecznie go
eliminuje. Znanym medialnie przykładem jest propozycja deregulacji działalności
gospodarczej, co jest bardzo potrzebne, bo według statystyk OECD Polska jest krajem o najbardziej przeregulowanym rynku produktów. Różne urzędy zgłosiły do
tej propozycji ponad 500 uwag, co oczywiście skutecznie „zneutralizuje” wysiłki reformatorów, którzy zamiast działać, będą przez kolejne miesiące odpowiadali na te
uwagi. Administracja stała się już zbyt duża i zbyt silna, żeby można było osiągnąć
szybką zmianę za pomocą radykalnych działań oszczędnościowych. Wtedy po prostu wiele usług przestanie działać i media natychmiast zniszczą takiego reformatora.
Jedyną skuteczną drogą jest wdrożenie reform drugiej generacji, które opierają się
na takim systemie bodźców, że reformatorom administracji osobiście opłaca się reformować. Obecnie mamy antybodźce. Na przykład jeżeli ktoś podejmie działania,
w wyniku których dany urząd zaoszczędzi milion złotych, to taka osoba lub zespół
w najlepszym razie dostaną uścisk ręki i może jakąś symboliczną nagrodę. Ale natychmiast przełożeni poczują się zagrożeni, że dany reformator może zrobić zbyt
szybką karierę i ich wygryźć, więc podejmą odpowiednie działania. Jeżeli przy okazji uzyskania miliona złotych oszczędności w innym obszarze zmarnowano tysiąc
złotych, to będzie się eksponowało tę stratę, NIK napisze raport, a osoba która dopuściła do tej straty poniesie konsekwencje, nieważne że jednocześnie zaoszczędziła
dla sektora publicznego tysiąc razy więcej w innym obszarze. W skrajnym przypadku
ktoś zada , dlaczego ta oszczędność miała miejsce dopiero teraz i kto tolerował niegospodarność przez tyle lat. Jak widać, wobec takiej struktury antybodźców tylko
prawdziwi pasjonaci albo szaleńcy decydują się na innowacyjne działania w administracji publicznej.
Aby to zmienić, trzeba stworzyć system pozytywnych bodźców premiujących
innowatorów. Premier i ministrowie muszą codziennie wysyłać jasne sygnały, że
oczekują takiej postawy. Jeżeli innowatorzy osiągną sukces, to pewną część pozytywnego efektu finansowego swoich działań powinni uzyskać w formie wysokiej premii. Raz na rok premier powinien zapraszać na obiad najlepszych innowatorów sektora publicznego i wręczać im nagrody w świetle jupiterów. Dopiero takie skuteczne
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wdrożenie reform drugiej generacji pozwoli na zatrzymanie syndromu Parkinsona
w administracji publicznej. Ale nie będzie łatwo. Gdy przedstawiałem moje wioski
w gronie, w którym był polski minister, którego zresztą oceniam wysoko za działania
merytoryczne i który właśnie rozpoczyna karierę w Brukseli, oraz wysocy urzędnicy
Komisji Europejskiej, zostałem poinformowany, że administracja publiczna musi być
duża, bo ma dużo zadań i zostałem oskarżony o populizm. Jeżeli wśród najwyższych
władz UE i władz narodowych takie poglądy są powszechne, to Europa jest skazana
na utratę znaczenia w kolejnych dekadach.

3. Wprowadzenie biznesowych zasad
zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym
Podczas mojej służby publicznej miałem jedno bardzo istotne doświadczenie,
które ilustruje problem omawiany w tym rozdziale. Nie podam szczegółów, bo dokumenty były opatrzone klauzulą tajne, ale liczy się sam mechanizm, który jest powszechny w sektorze publicznym. W obszarze mojego bezpośredniego nadzoru
znalazła się inwestycja o dużej wartości – około 500 mln zł. Na przygotowanie tej
inwestycji, projekty, opinie, zakup gruntu, wcześniej wydano już 20 mln zł. Właśnie
nadszedł kamień milowy projektu, czyli decyzja o rozpoczęciu budowy. Zgodnie
z zasadami zarządzania projektami (a w tej instytucji stosowano uproszczoną metodologię Prince 2), poprosiłem o weryfikację uzasadnienia biznesowego. Okazało
się, że ta weryfikacja wykonana bardziej kompleksowo i wykorzystująca najnowsze dane pokazuje, że nie ma sensu kontynuowanie tej inwestycji. Ponieważ decyzja dotyczyła bardzo dużej kwoty, przeprowadzono kilka niezależnych weryfikacji
i odpowiedź była taka sama, nie ma potrzeby biznesowej kontynuacji tej inwestycji.
I wtedy rozpętało się piekło, starano się na siłę uzasadnić że trzeba kontynuować,
sięgano po argumenty niemerytoryczne. Przez pewien czas nie mogłem pojąć o co
chodzi, w końcu zrozumiałem. Wiele osób bało się, że kontrola NIK wykaże, że wydano pieniądze, w końcu całkiem spore, a inwestycja nie została zrealizowana, więc
kto za to odpowie. Dlatego forsowano dalsze wydawanie pieniędzy, o wiele większych, byle tylko uniknąć ryzyka osobistej odpowiedzialności za „niegospodarność”
w kwocie 20 mln zł. Potem okazało się że straty nie ma, bo w międzyczasie ziemia
mocno zdrożała, ale sam mechanizm, który zadziałał, był bardzo silny i bardzo destrukcyjny. Ponieważ system zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym generuje
patologiczne bodźce i zachowania, opłaca się zmarnować 500 mln zł, żeby uniknąć
odpowiedzialności za stratę 20 mln zł.
Takie zachowania w dobrze funkcjonujących firmach prywatnych są nie do pomyślenia. Wiadomo, że warunki się zmieniają, że część inwestycji może być niepotrzebnych, że niektóre produkty nie osiągną sukcesu sprzedażowego. Ale wtedy
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zarząd firmy natychmiast podejmuje decyzję o konicznych zmianach, o zaprzestaniu produkcji lub o zatrzymaniu inwestycji, za każdym razem analizując najbardziej
aktualne informacje na ten temat.
Zatem w sektorze publicznym mamy następującą sytuację. Z jednej strony traktuje się innowatorów jak wirusy, skutecznie zniechęcając osoby ambitne, z wizją
do podejmowania trudu zmian zwiększających efektywność administracji publicznej, ale jednocześnie obecny system bodźców zmusza do kontynuowania działań
(inwestycji, alokacji zasobów pod nowe procedury itd.) o których „wiadomo”, że
są nieefektywne lub że nie mają sensu. Łącznie oba zjawiska prowadzą do niskiej
efektywności sektora publicznego. Rozwiązaniem tego problemu jest omawiane powyżej wdrożenie reform drugiej generacji oraz wprowadzenie zasad profesjonalnego
zarządzania ryzykiem biznesowym w administracji. Należy wprowadzić przymus
tworzenia profesjonalnego uzasadnienia biznesowego dla podejmowanych wydatków (do tej pory się zastanawiam jakie było uzasadnienie biznesowe budowy stacji
Włoszczowa Północ na linii Kraków − Warszawa) oraz przymus uaktualniania tego
uzasadnienia przy każdym kamieniu milowym projektu. Organy kontrolne muszą
zrozumieć, że w administracji publicznej podobnie jak w sektorze prywatnym, część
inwestycji będzie nietrafionych, bo zmienia się otoczenie zewnętrzne, więc zamiast
ścigać tych, co zmarnowali pieniądze, organy te powinny się skupić na ocenie jakości uzasadnień biznesowych na etapie planowania i kontynuacji inwestycji lub generowania wydatków na inne cele. Klinicznym przypadkiem bezmyślnego wydawania pieniędzy przez Sejm są tzw. OSR-y, czyli oceny skutków regulacji dołączane do
projektów ustaw. Żaden z moich studentów nie zaliczyłby przedmiotu, produkując
takie gnioty, jakie są często dołączane do projektów ustaw jako oceny skutków regulacji, które generują wydatki idące łącznie w setki milionów lub miliardy złotych
rocznie. To właśnie wtedy na etapie pisania uzasadnienia biznesowego powinien
wkraczać NIK i zmuszać autorów pomysłów na wydanie kolejnych milionów złotych do napisania profesjonalnego uzasadnienia, weryfikowanego przez NIK lub
wynajętych ekspertów.
Ponadto w sektorze publicznym, podobnie jak w prywatnym, powinna być zdefiniowana pewna tolerancja na ryzyko. Po pierwsze dlatego, że zawsze jakieś działania kończą się porażką i jest to normalne zjawisko, a po drugie, jeżeli wszystkie podjęte działania zakończyły się sukcesem, to oznacza, ze wiele korzystnych projektów
związanych z pewnym poziomem ryzyka w ogóle nie zostało podjętych, ze szkodą
dla ogółu, bo tolerancja na ryzyko była zbyt niska lub zerowa.
Ponadto każdy premier i minister, zanim obejmie stanowisko, powinien przejść
obowiązkowe tygodniowe szkolenia z technik profesjonalnego zarządzania zespołami ludzkimi oraz technik prowadzenia projektu i portfela projektów. Taki obowiązek powinien być wpisany do konstytucji.
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4. Zbudowanie administracji 2.0 zamiast
e-administracji i połączenie tego
procesu z zatrzymaniem syndromu
Parkinsona w administracji publicznej
W minionych latach słowo e-administracja zrobiło w Polsce wielką karierę. Powszechnie uważa się, że położenie światłowodów i wyposażenie urzędników w komputery i dostęp do Internetu rozwiąże obecne problemy i pozwoli zbudować nowoczesne, dobrze rządzone państwo. Nie zgadzam się z tą oceną i uważam, że jeżeli
nie zatrzymany postępującego syndromu Parkinsona, to potwór biurokratyczny zamieni się w e-potwora, który będzie jeszcze potężniejszy, bo nakarmiony miliardami
środków unijnych. Zanim zaczniemy proces informatyzacji czy internetyzacji usług
publicznych trzeba radykalnie zmienić sposób, w jaki funkcjonuje administracja
publiczna, np. dokonując zmian opisanych w poprzednich trzech rozdziałach. Celem wdrażanych zmian powinna być budowa administracji 2.0, czyli administracji
transparentnej i partycypacyjnej, a nie e-administracji, w której każdy urzędnik ma
komputer z Internetem, ale niewiele z tego wynika, najwyżej może wejść na Naszą
klasę lub Facebooka, chyba że mu zablokują dostęp w urzędzie.
W rankingach ONZ gotowości do wdrożenia e-administracji Polska spadła z 33
miejsca w 2008 roku na 45 miejsce w 2010 roku, i gdyby nie wysoki udział osób
z wyższym wykształceniem spadlibyśmy jeszcze o kolejne dziesięć pozycji. Przegoniła
nas Bułgaria i dogoniła Rumunia, czyli kraje znacznie od nas biedniejsze. W rankingach partycypacji obywateli w rządzeniu jesteśmy w szóstej dziesiątce, co oznacza, że
w praktyce władza zupełnie ignoruje zdanie obywateli w procesie rządzenia, oczywiście poza tyranią sondaży. To wszystko dzieje się, mimo że mamy wiele miliardów
złotych środków unijnych, które możemy przeznaczyć na inwestycje w tym obszarze.
Dlatego uważam, że jesteśmy w przełomowym momencie z punktu widzenia jakości administracji publicznej w Polsce i punktu widzenia jakości rządzenia w Polsce.
Albo wykorzystamy środki unijne do stworzenia administracji 2.0, albo stworzymy
e-potwora. Na razie wiele działań prowadzi nas w tym drugim kierunku.
Ze względu na ograniczenia rozmiaru artykułu nie ma tutaj miejsca na zdefiniowanie pojęcia administracji 2.0 i na pogłębioną dyskusję, podam za to jeden intuicyjny przykład. Zwykle gminy i miasta utrzymują służby, które sprawdzają, czy stan
nawierzchni dróg jest właściwy, gdy pojawią się dziury, to wtedy takie służby podejmują odpowiednie działania. W efekcie często dziury w drodze nie są naprawiane
przez wiele tygodni albo nawet miesięcy, kierowcy ponoszą straty z tytułu napraw
samochodów, a władze gminy lub miasta zbierają złe oceny swojej działalności w tym
obszarze. Co wtedy robi administracja funkcjonująca w archaicznym XX-wiecznym
modelu? Zwiększa zatrudnienie w służbach kontrolujących stan nawierzchni, żeby
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szybciej wynajdywać dziury w drogach. A co robi nowoczesna administracja 2.0?
Uruchamia serwis internetowy, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać dziury w drodze
(i inne powstałe szkody), nawet przesłać zdjęcie dziury MMS-em lub Internetem.
Administracja wprowadza listę zgłoszeń ze statusem przyjęte, w trakcie realizacji
i zrealizowane, i może zmniejszyć zatrudnienie w służbach monitorujących stan
nawierzchni, albo przesunąć ich do zespołu naprawiającego. W efekcie mamy partycypację obywateli w zarządzaniu miastem lub gminą, większe zaufanie do władzy,
niższe koszty i wzrost zadowolenia obywateli, bo mają lepsze drogi i przyjazną im,
efektywną administrację.

5. Podsumowanie
Po przeczytaniu tego artykułu koś może zadać pytanie, co ma wspólnego dziura
w drodze z kryzysem neoliberalizmu czy z kryzysem konsensusu waszyngtońskiego.
Otóż ma bardzo wiele. Idziemy nieuchronnie w kierunku takiego modelu zarządzania krajem, w którym rząd i administracja publiczna będą miały o wiele większą rolę
niż w minionych dekadach. Dlatego jakość publicznego zarządzania strategicznego
oraz efektywność administracji publicznej stają się kluczowe dla perspektyw rozwoju
kraju. W Europie i w Polsce mamy do wyboru dwie drogi. Albo przyjmiemy w sektorze publicznym metody zarządzania sprawdzone w sektorze prywatnym, w tym
metody zarządzania strategicznego, metody kreowania właściwych bodźców prowadzących do realizacji celów strategicznych, nowoczesne metody zarządzania ryzykiem i odniesiemy sukces, albo pozwolimy na dalszy rozwój syndromu Parkinsona,
zarówno w Brukseli, jak i w Warszawie, i wtedy poniesiemy porażkę. Wybór należy
do nas, Europejczyków i Polaków.

CZAS NA ADMINISTRACJĘ 2.0
Streszczenie
Głęboki kryzys finansowy lat 2009−2010 symbolicznie zakończył wiele trendów w praktyce
i teorii ekonomii i zarządzania w sektorze publicznym. Na przykład w teorii ekonomii
załamał się nurt neoliberalny. W praktyce międzynarodowej polityki gospodarczej załamał
się konsensus waszyngtoński. Modele zarządzania antykryzysowego w Europie okazały
się nieadekwatne do skali problemów, a mechanizmy globalnej koordynacji zupełnie
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nieskuteczne. Zjawiska te są szczególnie silne w Europie i mogą prowadzić do jej marginalizacji. Aby do tego nie dopuścić, proponuję wdrożenie czterech zmian w modelu zarządzania
w sektorze publicznym na poziomie unijnym i narodowym: 1) odejście od krótkookresowych celów politycznych na rzecz zarządzania strategicznego; 2) rozpoczęcie reform drugiej
generacji, czyli wprowadzenie pozytywnych bodźców dla wspierania innowacyjnych zmian
w sektorze publicznym; 3) wprowadzenie biznesowych zasad zarządzania ryzykiem w sektorze
publicznym i 4) zbudowanie administracji 2.0, zamiast e-admistracji.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, zarządzanie strategiczne,
zarządzanie ryzykiem, system bodźców

IT IS TIME FOR GOVERNMENT 2.0
Abstract
Deep financial crisis of 2008-2009 brought to a symbolic end several decades-long trends
in theory and practice of economics and management in the public sector. For example
neo-liberal trend in economic theory went bankrupt. Washington consensus collapsed. Crisis
management models in Europe failed when faced with unexpected reality. The model of global
coordination between largest countries proved dysfunctional at best. These trends are particularly strong in Europe and can lead to European marginalization in the global economy.
I propose four major changes in the present model of public sector management that will
reduce the risk of Europe’s decline. I also show how to implement my proposals. These
changes are: (1) replacing short-term political goals with long-term strategic management;
(2) launching second generation of reforms based on creating good incentives that support
innovation in the public sector; (3) introducing professional risk management methods in
the public sector; (4) establishing government 2.0.

Key words: public administration, strategic management,
risik management, incentives
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POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
WOBEC DEKONIUNKTURY
GOSPODARCZEJ
– NA PODSTAWIE BADAŃ FIRM
POMORZA ZACHODNIEGO1

Wprowadzenie
Kryzys gospodarczy roku 2009 coraz wyraźniej ujawnia swoje oblicze w tysiącach
polskich firm. Niezależnie od tego, czy chodzi o wielkie firmy wchodzące w skład
międzynarodowych korporacji, czy też o małe, jednoosobowe podmioty oferujące
swoje usługi na lokalnych rynkach. Gwałtowny spadek zamówień i sprzedaży wywołuje redukcje produkcji, zatrudnienia i realnie zagraża znaczącym pogorszeniem
kondycji finansowej w sektorze przedsiębiorstw. W efekcie rośnie stopa upadłości,
a w przypadku firm niezagrożonych bankructwem słabnie zdolność do rozwoju lub
przetrwania. Analitycy i eksperci są zgodni co do jednego – jest to zupełnie inny
kryzys niż wszystkie dotychczas znane. Jego podłoże, skala, czas trwania oraz konsekwencje dla gospodarki w skali makro są trudne do przewidzenia. Jeszcze trudniejsza jest próba oszacowania skutków tego kryzysu dla pojedynczych organizacji.
Dlatego firmy narażone są aktualnie na wysoki stopień niepewności oraz ryzyko
funkcjonowania w wyjątkowo niepredyktywnych warunkach.
Niezależnie od dość optymistycznych doniesień dotyczących kondycji makrogospodarki w Polsce, sektor przedsiębiorstw zgłasza w ostatnich dwóch latach poważne
* Dr hab. Aneta Zelek – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
** Dr Grażyna Maniak – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
1

Artykuł powstał w II kwartale 2010 r.
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problemy i bariery funkcjonowania. Jednocześnie polskie kadry kierownicze są
stosunkowo słabo przygotowane do funkcjonowania w warunkach recesyjnych.
Doświadczenia polskich firm w walce z objawami kryzysu z lat 2000–2002 jednoznacznie wskazują na ułomność polskiej praktyki zarządzania w kryzysie. Według
Europejskich Badań Restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych przez Roland
Berger Strategy Consultants [3, s. 8], w porównaniu z zachodnioeuropejskimi,
polskie firmy później rozpoznają kryzys, co ogranicza ich możliwości działania.
Jedynie 19% przedsiębiorstw badanych przez Roland Berger wykazuje reaktywność
i reaguje natychmiast po ujawnieniu się pierwszych problemów oznaczających starzenie się i dezaktualizację strategii, czyli wtedy gdy możliwości działania są największe. W przypadku bazy porównawczej w tych badaniach, czyli grupy G5 (Austria,
Francja, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria), było to aż 27%. Średni czas – jaki upłynął od identyfikacji kryzysu do rozpoczęcia programu restrukturyzacji – wyniósł
w przypadku Polski 14 miesięcy. Aż 46% przedsiębiorstw potrzebowało do podjęcia działań zaradczych ponad 12 miesięcy, w przypadku G5 było to 27%. Polskie
przedsiębiorstwa zatem znacznie rzadziej stosują narzędzia wczesnego ostrzegania
niż przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej. Narzędziom tym przypisuje się w Polsce także mniejsze znaczenie. Wynika to z niedoceniania czynnika czasu w reakcji na kryzys, postrzegania kryzysu wyłącznie w kategoriach negatywnego wyniku
i problemów z płynnością, nieuwzględnienia czynnika strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Ostateczną konsekwencją tego stanu rzeczy jest większa – w porównaniu z firmami z Zachodniej Europy – podatność na upadek, mniejsza odporność na kryzys,
który – warto zaznaczyć – jest przecież immanentną cechą działalności gospodarczej, i jak dowodzi Peter Drucker, wynika z faz cyklu życia sektorów.
Uwzględniając powyższe doniesienia, ale również wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę niniejszego referatu w latach 2001–2003 [9], w niniejszym opracowaniu za wiodącą tezę przyjmuje się założenie, że podmioty gospodarcze w Polsce wykazują bardzo słabą i opóźnioną reaktywność na symptomy dekoniunktury
gospodarczej, podejmują błędne (ułomne) decyzje ekonomiczne, co w efekcie
wpływa na ich obniżoną zdolność adaptacji do wahań cyklu koniunkturalnego.
Podstawą empiryczną weryfikacji powyższej hipotezy są wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w okresie lipiec – wrzesień 2010 w ramach projektu badawczego pod nazwą Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazie
dekoniunktury [8]. Należy podkreślić, że niniejszy raport powstał na bazie wyników
badań pilotażowych, obejmujących wywiady przeprowadzone w 56 przedsiębiorstwach regionu Pomorza Zachodniego. W tym kontekście, interpretując wyniki badań, należy zachować daleko posuniętą ostrożność oraz wziąć pod uwagę fakt, że
badania pilotażowe z zasady nie mogą być podstawą do żadnych uogólnień. Niemniej jednak autorki sugerują, że generalne trendy i zjawiska zidentyfikowane w tym

162

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 162

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

12/14/11 15:44 PM

Polskie przedsiębiorstwa wobec dekoniunktury gospodarczej…

badaniu mogą ukazywać realną kondycję firm i charakteryzować ich reaktywność
na symptomy ostatniej dekoniunktury.

Cykl koniunkturalny w Polsce
a cykl życia przedsiębiorstw
Od 20 lat polska gospodarka podlega obiektywnym procesom ekonomicznym
właściwym dla gospodarki rynkowej jako ustroju gospodarczego, którego permanentną i bezdyskusyjną cechą jest cykliczność wzrostu i wahania koniunkturalne.
Polski cykl koniunkturalny do roku 2000 nie wykazywał silnych związków z koniunkturą światową, a jego przebieg był zakłócony, a może tylko zmodyfikowany procesem
transformacji. Po 2000 roku jednak polska gospodarka charakteryzuje się wyraźną
zbieżnością z trendami ogólnoświatowymi. W latach 2000–2010, pomimo generalnie
sprzyjających tendencji rozwojowych, polska gospodarka przynajmniej dwukrotnie
została dotknięta zjawiskiem dekoniunktury. Pierwsza faza spowolnienia przypadła
na lata 2000–2002 i zakończyła dekadę imponującego tempa wzrostu gospodarczego
(lata 1991–1999). Kolejna faza spowolnienia gospodarczego rozpoczęła się w połowie
2008 roku i trwa nadal, istotnie weryfikując perspektywy i prognozy dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Pomimo faktu, że zarówno analizy rządowe, jak i prognozy
ośrodków niezależnych (w tym międzynarodowych instytucji finansowych i ratingowych) dość zgodnie oceniają względną odporność polskiej gospodarki na kryzys, to
jednak symptomy recesji są wyraźne w wielu sektorach przemysłu czy usług.
W obu omawianych okresach negatywne trendy makroekonomiczne spowodowały
poważne perturbacje i problemy w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Dekoniunktura z przełomu wieków zdemaskowała słabość polskich przedsiębiorstw, wskazując na ich niewystarczające umiejętności i zdolności do funkcjonowania w trudnych
warunkach rynkowych i makroekonomicznych. Potwierdzeniem takiej tezy jest rosnąca stopa upadłości przedsiębiorstw przypadająca na wskazane fazy spowolnienia
gospodarczego. W latach 2000–2002 liczba upadłości w Polsce wzrosła w stosunku do
roku 1999 – o 30% w 2000 r., o 67% w 2001 r. i aż o 86% w 2002 r. (zob. rysunek 1).
Analogiczne zagrożenia wzrostu liczby upadłości dotyczą lat 2009 – 2010, a więc
aktualnej dekoniunktury. Blisko 700 przedsiębiorstw nie przetrwało pierwszego roku
kryzysu. To aż o 68% więcej niż w 2008 roku, który był najlepszy pod tym względem
od wielu lat (w 2008 roku liczba upadłości spadła o 17% w stosunku do roku poprzedniego [4]). Zatem po 6 latach spadku stopy upadłości w Polsce rok 2009, zgodnie z przewidywaniami, zaowocował znacznym wzrostem niewypłacalności polskich
firm. Trend ten utrzymuje się również w 2010 roku – tylko w pierwszym kwartale
sądy ogłosiły upadłość 168 polskich firm. Oznacza to wzrost liczby upadłości o 33%
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 [6, s. 12].
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Jednocześnie, należy odnotować, że nominalnie liczba upadłości jest aktualnie
znacznie niższa, niż w okresie poprzedniej recesji (lata 2000–2002). O ile w tamtym
okresie zdolność do przetrwania traciło nawet ponad 1800 firm, o tyle aktualnie postępowanie upadłościowe dotyczy jedynie około 500–700 podmiotów rocznie. Efekt
ten jednak nie oznacza słabszego oddziaływania recesji na polskie firmy, ale ma wyraźny związek ze zmianą prawa upadłościowego w Polsce wraz z wprowadzeniem
nowej ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze” z 2003 r.1
Rysunek1.KorelacjamiędzystopąwzrostuPKBa liczbąupadłości
w Polsce–lata1999–2010
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*Prognoza wg Euler Hermes Poland.
Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk Eurostat, GUS, Upadłości firm w Polsce, Euler Hermes, www.eulerhermes.com oraz Centrum Informacji o upadłościach, www.syndyk.pl.

Biorąc pod uwagę fakt, że statystyki upadłościowe z pewnym opóźnieniem pokazują zmiany w sytuacji gospodarczej kraju, należy oczekiwać, iż w najbliższej perspektywie nie nastąpi radykalna poprawa stopy bankructw przedsiębiorstw. W dość
zgodnej ocenie analityków i ekspertów liczba upadłości będzie prawdopodobnie
rosła, pomimo spodziewanych lepszych wyników makroekonomicznych. Zdaniem
Coface Poland liczba upadłości może rosnąć nawet do końca III kwartału 2010 r.,
1 Analizując skalę bankructw w Polsce, warto zauważyć, że upadłości przedsiębiorstw stanowią niewielki
odsetek, w porównaniu do skali procesów likwidacyjnych. W 2009 r. odnotowano 693 upadłości, a w tym samym czasie z bazy REGON zostało wyrejestrowanych (zlikwidowanych) 357 530 jednostek gospodarczych.
Oznacza to, że na każde 1 000 firm likwidowanych w tym okresie przypadały zaledwie dwie upadłości.
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bowiem balast zobowiązań narosłych w ciągu 2009 r. będzie nadal obciążać wiele
firm, które także z tego powodu nie będą w stanie szybko odbudować swojej pozycji
rynkowej [7, s. 2]. Podobne prognozy publikuje Euler Hermes, szacując liczbę upadłości w 2010 roku nawet na 1500 [2].

Kryzys 2009 a kondycja polskich przedsiębiorstw
Umiarkowany optymizm towarzyszący ocenom sytuacji makroekonomicznej polskiej gospodarki, a szczególnie analizom komparującym naszą gospodarkę z otoczeniem nie oznacza, że polskich przedsiębiorstw nie dotykają symptomy kryzysu. Jak
wynika z cyklicznych badań portalu Favore.pl, już w II połowie 2008 roku z objawami
kryzysu miała do czynienia co czwarta firma w Polsce, a kolejne 40% przedsiębiorców liczyło się z jego konsekwencjami [1]. Tylko nieco ponad 23% ankietowanych
miało nadzieję, że ich firmom uda się wyjść z kryzysu bez szwanku.
Rysunek 2. Ocena sytuacji w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2009 r. i I kw. 2010 r.
– badania na próbie 1032 podmiotów niefinansowych,
reprezentujących wszystkie sekcje PKD
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D – firma borykała się z trudnościami, ale ma już je za sobą
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Źródło: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2010 r.
oraz prognoz koniunktury na II kw. 2010 r., Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Warszawa, Kwiecień 2010, s. 11.
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Podobne doniesienia wynikają z systemu szybkiego monitorowania NBP. Według
ostatniego raportu o kondycji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw [5], około ¾
firm badanych w IV kwartale 2009 borykało się z problemami lub ich oczekiwało.
W I kwartale 2010 r. sytuacja ta poprawiła się nieznacznie, jednak nadal blisko 60%
firm zgłasza obawy co do swojej kondycji ekonomicznej (zob. rysunek 2).
Od początku 2010 r. sytuacja w sektorze przedsiębiorstw ulega nieznacznej choć
systematycznej poprawie. Prognozy i oczekiwania, w tym przede wszystkim prognozy popytu i eksportu, cechuje rosnący optymizm. Przekłada się on na coraz
mniejszy odsetek firm redukujących zatrudnienie i coraz większy udział przedsiębiorstw je zwiększających. Nie przekłada się on natomiast jeszcze na plany inwestycyjne przedsiębiorstw.
Rysunek 3. Odsetek firm nie dotkniętych kryzysem (lewy panel) oraz firm, które
doświadczyły trudności, ale sobie z nimi poradziły (prawy panel),
wg podstawowych klas – badania na próbie 1032 podmiotów
niefinansowych, reprezentujących wszystkie sekcje PKD
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Źródło: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2010 r.
oraz prognoz koniunktury na II kw. 2010 r., Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Warszawa, Kwiecień 2010, s. 11.
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Tempo poprawy pozostaje niskie (a nawet za niskie dla uzyskania efektu kompensacji strat), a zróżnicowanie między poszczególnymi branżami i klasami bardzo
wysokie. Nadal, mimo stopniowej poprawy, głównym problemem sektora przedsiębiorstw pozostaje zbyt niski popyt, a w dalszej kolejności wahania kursu walutowego
oraz silna presja konkurencji. W efekcie tempo pokonywania problemów związanych z wciąż silnie zaznaczającą się dekoniunkturą jest zbyt wolne i w różnym stopniu ostro determinuje perspektywy wzrostu poszczególnych sektorów w najbliższej
przyszłości. Uwzględniając najświeższe wyniki badań w ramach szybkiego monitoringu NBP, najbardziej dotknięte kryzysem branże to: przemysł inwestycyjny, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. Podczas gdy dla całej populacji firm na negatywne oddziaływanie kryzysu cierpi około 58% podmiotów, to w wymienionych
branżach kryzys dotyka nawet 70% firm (zob. rysunek 3).
Najistotniejsze problemy i zakłócenia kondycji finansowej przedsiębiorstw w czasie
tego kryzysu mają swe podłoże przede wszystkim w kłopotach płynnościowych przedsiębiorstw, wynikających z dwóch czynników mających bezpośredni wpływ na poziom
płynności. Pierwszy to utrudniony dostęp do finansowania, którego firmy o pogorszonej kondycji nie mogą uzyskać w bankach. Drugi zaś wynika z dekoniunktury na
rynku, powodującej obniżenie przychodów ze sprzedaży. W efekcie polskie przedsiębiorstwa odczuwają typowe objawy tzw. kryzysu płynności – czyli eskalację kryzysu do
sytuacji, w której firma traci realną zdolność do regulowania bieżących wydatków. W
istocie w badaniach NBP polskie firmy za główny objaw kryzysu uznają zatory płatnicze oraz zakłócenia w płynności finansowej. Według wypowiedzi ankietowanych przez
NBP kadr kierowniczych od połowy 2008 roku radykalnie wzrasta odsetek firm wskazujących te problemy jako główne bariery ich działalności (zob. rysunek 4).
Rysunek 4. Płynność finansowa oraz zatory płatnicze jako bariera rozwoju
przedsiębiorstw (odsetek odpowiedzi) – badania na próbie 1032
podmiotów niefinansowych, reprezentujących wszystkie sekcje PKD
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Źródło: Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2010 r.
oraz prognoz koniunktury na II kw. 2010 r., Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Warszawa, Kwiecień 2010, s. 44.
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Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że polskie przedsiębiorstwa znacznie rzadziej
stosują narzędzia wczesnego ostrzegania niż przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej.
Narzędziom tym przypisuje się w Polsce także mniejsze znaczenie. Najczęściej stosowanym instrumentem poprawy płynności bieżącej są w praktyce polskich firm dodatkowe
kredyty bankowe, które zamiast prowadzić do sanacji w znacznej mierze prowadzą do
eskalacji problemów płatniczych, zwiększając dźwignię finansową i stan zadłużenia.
Te z kolei istotnie ograniczają zdolności firm do realizacji ewentualnych programów
rozwojowych. W rezultacie polskie firmy wykazują tendencje stagnacyjne, a nawet destrukcyjne, co w dłuższym okresie powoduje wzrost podatności na upadłość.

Reaktywność firm Pomorza Zachodniego
wobec dekoniunktury 2009 roku
Rysunek 5. Ocena ogólne kondycji ekonomicznej
badanych firm – rozkład odpowiedzi

Które z poniższych twierdzeń w Pana/i opinii najlepiej opisuje ogólną kondycję
ekonomiczną Państwa przedsiębiorstwa w latach 2007–2010
– rozkład odpowiedzi, N=56
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C. Sytuacja ekonomiczna ulegała stopniowej poprawie
D. Sytuacja ekonomiczna była niestabilna
– zmienna, w efekcie nie nastąpiły
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E. Sytuacja ekonomiczna ulegała
stopniowym pogorszeniom
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ale nie zagrażała funkcjonowaniu ﬁrmy
G. Sytuacja ekonomiczna znacznie się
pogarszała, zagrażając funkcjonowaniu ﬁrmy
H. Był to okres najgorszych wyników
ekonomicznych w historii ﬁrmy

Źródło: opracowanie własne.
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Opisane powyżej objawy dekoniunktury, charakterystyczne dla całej populacji
polskich przedsiębiorstw, ujawniły się z całą mocą w firmach regionu Pomorza Zachodniego, jako regionu wyjątkowo wrażliwego na symptomy recesji ze względu na
strukturę sektorową gospodarki. Jak wynika z badań pilotażowych, przeprowadzonych w okresie lipiec – wrzesień 2010 r. na grupie 56 przedsiębiorstw regionu, ponad 60% badanych zgłasza poważne problemy i osłabienie kondycji ekonomicznej
po 2008 r., przy czym dla blisko co 10-tej firmy okres ten okazał się być krytyczny
w całej jej historii (zob. rysunek 5).
Jednocześnie w ocenie wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację w firmie ¾ badanych podmiotów wskazuje na negatywne oddziaływanie kryzysu, tylko kilkanaście
procent firm upatruje w kryzysie szans rozwojowych, oceniając jego oddziaływanie
jako pozytywne, kreujące niepowtarzalne szanse ekspansywnego rozwoju (zob. rysunek 6). Stan taki może oznaczać, że ewentualne tezy (jakże często eksponowane
w mediach) o odporności polskich firm na objawy kryzysu są dalece nieprawdziwe,
i tym samym szkodliwe.
Rysunek6.Ocenaoddziaływaniakryzysunabadanefirmy–rozkładodpowiedzi

Jak kryzys gospodarczy wpływana Państwa ﬁrmę? – rozkład odpowiedzi, N=56
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Źródło: opracowanie własne.

Potwierdzeniem dla subiektywnego postrzegania oddziaływania kryzysu na firmy
w Polsce Północno-Zachodniej są wyniki analizy głównych trendów zmian podstawowych wskaźników i wielkości ekonomicznych w badanych firmach (zob. tabela 1). W tym celu analizowano kierunki zmian bazowych danych ekonomicznych
w trzech okresach:
1) rok 2008 w stosunku do 2007 – czyli okres pojawiania się pierwszych symptomów recesji;
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2) rok 2009 w stosunku do 2008 – czyli okres ujawnienia się znaczących negatywnych zmian w kondycji finansowej firm;
3) rok 2010 w stosunku do roku 2009 – czyli okres umiarkowanego optymizmu,
związanego z poprawą sytuacji makroekonomicznej.
Równie istotna dla oceny realnej kondycji ekonomicznej badanych firm jest analiza trendów dotyczących kosztów działalności i sytuacji zadłużeniowej. Widać wyraźnie, że kryzys 2009 roku skutkował presją na obniżanie kosztów – spadek kosztów
w 2008 roku dotyczył około 20% firm, a rok później już ponad 30%. Jednocześnie
osłabienie kondycji ekonomicznej i problemy z zachowaniem normatywnej płynności finansowej zmuszały badane firmy do zwiększenia udziału kapitałów obcych
w finansowaniu działalności. Wzrost zadłużenia w 2008 roku dotyczył ponad 30%
firm, w 2009 roku zadłużenie całkowite rosło już w co drugiej firmie.
Tabela 1. Trendy zmian w kondycji badanych przedsiębiorstw
– częstotliwość występowania trendu, N=56
2008/2007

Mierniki

2009/2008

2010/2009

ì

è

î

ì

è

î

ì

è

î

Przychód
z działalności
operacyjnej

57,1%

10,7%

32,1%

39,3%

14,3%

46,4%

39,3%

17,9%

42,9%

Koszty działalności
operacyjnej

53,6%

25,0%

21,4%

46,4%

21,4%

32,1%

42,9%

25,0%

32,1%

Wynik finansowy
z działalności
operacyjnej

46,4%

17,9%

35,7%

35,7%

21,4%

42,9%

35,7%

23,2%

41,1%

Wynik finansowy
netto

42,9%

21,4%

35,7%

35,7%

14,3%

50,0%

39,3%

17,9%

42,9%

EBIDTA

42,9%

25,0%

32,1%

32,1%

21,4%

46,4%

39,3%

14,3%

46,4%

Płynność finansowa
bieżąca

39,3%

32,1%

28,6%

25,0%

46,4%

28,6%

23,2%

35,7%

41,1%

Wartość aktywów

39,3%

39,3%

21,4%

25,0%

50,0%

25,0%

25,0%

46,4%

28,6%

Wartość zadłużenia
długoterminowego

32,1%

50,0%

17,9%

42,9%

39,3%

17,9%

44,6%

28,6%

26,8%

Wartość zadłużenia
całkowitego

32,1%

50,0%

17,9%

46,4%

35,7%

17,9%

39,3%

39,3%

21,4%

Źródło: opracowanie własne.

Obiektywna ocena trendów zmian w kondycji finansowej badanych firm w pełni
uzasadnia więc narastający pesymizm kadr menedżerskich w ocenie oddziaływania
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kryzysu na ich firmy. Pomimo faktu, że wielu firmom udaje się zachowywać ekonomiczne status quo niezależnie od koniunktury makroekonomicznej (dotyczy to średnio
co trzeciej firmy), zwiększa się liczba firm, w których negatywne tendencje narastają.
Analiza głównych symptomów kryzysu w badanych przedsiębiorcach wskazuje na
ich eskalujący charakter i sekwencyjne ujawnianie się w wielu obszarach działalności
i funkcjach zarządzania (zob. rysunek 7). Najczęściej wymieniane objawy pogarszania się kondycji firm dotyczą spadku przychodów, wzrostu kosztów działalności, i co
za tym idzie zysku z działalności operacyjnej. Te znamiona kryzysu wskazuje 3/4 badanej populacji firm. Tym typowym symptomom finansowym towarzyszy równie
często pogarszająca się sytuacja w sferze behawioralnej. Obawy pracowników, spadek
morale i motywacji do pracy to zjawiska ujawnione w ponad 2/3 badanych firm.
Rysunek 7. Symptomy kryzysu (dekoniunktury) ujawniające się
w badanych firmach – częstotliwość wskazań

Które z poniższych zjawisk/objawów dekoniunktury determinowały
efektywność Państwa ﬁrmy w okresie 2007–2010
– rozkład odpowiedzi, N=56
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Spadek sprzedaży
Spadek udziału w runku
Spadek przychodów z działalności operacyjnej
Spadek zysku operacyjnego
Pogłębianie się sraty operacyjnej
Spadek poziomu EBIDTA (zysk przed opodatkowaniem)
Utrata rynków zagranicznych
Wzrost trudności z zachowaniem bieżącej płynności ﬁnansowej
Wzrost zapasów
Wzrost kosztów działalności
Wzrost zadłużenia całkowitego
Wzrost zadłużenia długoterminowego
Trudności w dostępie do zewnętrznych źródeł ﬁnansowania
Wzrost kosztów obsługi zadłużenia
Wzrost poziomu należności
Wzrost poziomu należności przeterminowanych
Trudności w ściągalności należności
Konieczności renegocjacji porozumień i umów z partnerami
Nie wywiązywanie się z porozumień i umów partnerów
Wypowiadanie (zrywanie) umów przez partnerów biznesowych
Wzrost nieufności w stosunku do partnerów biznesowych
Utrata płynności ﬁnansowej
Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez kontrahentów
Spadek dyscypliny pracy
Spadek motywacji pracy
Nasilenie konﬂiktów interpersonalnych
Obawy pracowników
Wzrost ﬂuktuacji personelu
Osłabienie presji konkurencyjnej
Spadek cen (usług podwykonawców, półproduktów, itp.)
Poprawa możliwości zatrudnienia
Pojawienie się nowych rynków zbytu
Spadek kosztów pracy
Skokowe zmiany kursów walut
Utrudnienia w dostępie do kredytów

Źródło: opracowanie własne.
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Równie niepokojące z punktu widzenia częstotliwości występowania są objawy
związane z sytuacją płatniczą – na spadek płynności finansowej narzeka blisko połowa badanych firm, a dla ponad połowy firm narastające znaczenie mają rosnące
należności, rosnące zadłużenie i zatory płatnicze. Te z kolei mają wpływ na pogorszenie relacji z partnerami biznesowymi – na ten problem wskazuje również ponad
połowa badanych firm.
O ile część spośród skatalogowanych w badaniach symptomów kryzysu można
uznać za tzw. objawy pierwotne, o tyle znakomita większość ma charakter wtórny
– są to bowiem skutki niewygaszenia oddziaływania objawów pierwotnych. Do objawów pierwotnych należy zaliczyć obiektywne i charakterystyczne dla dekoniunktury zjawiska, takie jak spadek sprzedaży (obrotów) czy wzrost kosztów działalności.
Z kolei perturbacje związane z utratą płynności czy rosnącym zadłużeniem, a nawet
problemy z utrzymaniem zaufania w biznesie wynikają zasadniczo z braku adekwatnych działań sanacyjnych czy naprawczych, a zatem są zwykle skutkiem zaniedbań
w procesie zarządzania w warunkach kryzysu.
W istocie, analizując typowe działania antykryzysowe identyfikowane w badanych
firmach, można przypuszczać, że zarządzanie w ekstremalnie trudnych warunkach
przysparza firmom wielu problemów. Choć ponad 70% analizowanych firm dostrzegło
konieczność podjęcia decyzji czy działań naprawczych (ponad 7% nie podjęło żadnych
działań, a 23% nie potrafi jednoznacznie stwierdzić czy podjęto akcje antykryzysowe),
to jednak ocena reaktywności firm wypada negatywnie. Problem w tym, że – zgodnie
z deklaracjami większości respondowanych menedżerów – pierwsze symptomy pogarszającej się sytuacji dostrzegano już w II połowie 2008 roku, to jednak ewentualne
działania restrukturyzacyjne podejmowano z niemal rocznym opóźnieniem. Tylko
16% badanych firm podjęło pewne akcje profilaktyczne lub zapobiegające eskalacji
trudności w ciągu pierwszych 12 miesięcy dekoniunktury. Stan taki wynika najprawdopodobniej z lekceważenia pierwszych objawów osłabienia, ze stosowania mniej czułych na wczesne objawy kryzysu narzędzi monitorowania sytuacji firmy czy wreszcie
z nieuwzględniania czynnika strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Problemowi zbyt długiego czasu reakcji towarzyszy również problem adekwatności podejmowanych decyzji. Jak się okazuje, pomimo statystycznie rzecz biorąc
bardzo częstych deklaracji co do liczby i rodzaju podejmowanych działań antykryzysowych, ich skuteczność jest oceniana bardzo nisko (zob. rysunek 8). Wśród najczęściej stosowanych decyzji naprawczych wymienia się głównie działania proaktywne,
skoncentrowane na zahamowaniu trendów spadku sprzedaży (nowe rynki zbytu, poprawa jakości obsługi itp. – około 80% wskazań). Ich efekty oceniane są jednak jako
bardzo rozczarowujące – oczekiwane skutki tych działań odniosło tylko około 20%
firm, czyli co czwarta firma spośród grupy stosujących tego typu zabiegi.
Drugą typową grupą działań antykryzysowych są decyzje redukcyjne dotyczące
ograniczenia potencjału i zasobów firmy w celu uzyskania obniżki kosztów. W tej
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grupie najpopularniejsze akcje to obniżanie wydatków na: fundusz płac, świadczenia
dodatkowe, szkolenia i rozwój pracowników – ponad 70% wskazań. Podobnie dla
ponad 65% badanych firm typowym zabiegiem były redukcje zatrudnienia, ograniczanie wydatków na marketing, wstrzymanie (a nawet zaniechanie) programów inwestycyjnych, ograniczanie planów rozwoju. I w tym przypadku skuteczność tych
działań jest w praktyce zaskakująco niska – oczekiwane skutki odniosło od 15 do
30% firm stosujących te działania.
Rysunek 8. Działania antykryzysowe i ich skuteczność
w badanych firmach – rozkład odpowiedzi

Proszę wskazać, które z poniższych działań zastosowano w Państwa ﬁrmie
w procesie sanacyjnym (proszę zaznaczyć, które z nich przyniosły oczekiwane skutki)
– rozkład odpowiedzi, N=56
Zmiana (modyﬁkacja) strategii ﬁrmy
Przejmowanie konkurencji
Ograniczanie planów rozwoju
Reorganizacja ﬁrmy
Obniżenie wydatków na szkolenia i rozwój pracowników
Obniżenie wydatków na świadczenia dodatkowe dla…
Obniżenie wydatków zakresie IT i nowych technologii
Outsourcing usług
Wzrost alternatywnych źródeł finansowania…
Renegocjacje kontraktów
Obniżenie marży zysku; obniżenie cen
Wzrost udziału opeacji gotówkowych
Koncentracja na poprawie obsługi klienta
Poszukiwanie nowych rynków zbytu i/lub kanałów dystrybucji
Bardziej pragmatyczne podejście do własnch dłużników…
Opóźninie płatności
Wstrzymanie podwyżek
Redukcja zatrudnienia
Zmniejszenie budżetu na marketing
Wstrzymanie inwestycji
Zamknięcie firmy

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90%
skuteczne

zastosowane

Źródło: opracowanie własne.

Niepokój wzbudza zatem problem ułomności podejmowanych akcji naprawczych. Uwzględniając fakt, że – jak wykazano w pierwszej części tego raportu – najistotniejszą cechą kryzysu polskich firm w roku 2009 były problemy płynnościowe,
zastanawia niewielkie zainteresowanie narzędziami uzdrawiania sytuacji finansowej
firmy. Wszak po alternatywne źródła finansowania sięga niespełna połowa badanych
firm, a na wzmocnienie obrotu gotówkowego zdecydowało się tylko około 30% firm.
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Instrumenty ubezpieczeniowe (chodzi o ubezpieczenia finansowe) stosuje tylko co
dziesiąta firma. Warto zaznaczyć, że właśnie tego typu działania najszybciej mogą
skutkować poprawą płynności.
Jednocześnie zastanawia bardzo nikły udział decyzji ekspansywnych (ofensywnych) podejmowanych w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze. Na akcje związane z przejmowaniem firm konkurencyjnych, co w warunkach kryzysu odbywa się
zwykle przy korzystnej cenie, zdecydowała się tylko co piąta firma. Tymczasem działania defensywne (ochronne), takie jak: ograniczenia planów rozwojowych, wstrzymywanie programów inwestycyjnych i inne zwroty strategiczne, to typowe zachowania, bo dotyczą ponad połowy badanych firm. W praktyce oznacza to, że firmy
postrzegają kryzys jako bodziec do regeneracji firmy, a nie jako impuls do przyspieszenia wzrostu.

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wnioski badawcze prowadzą do dość
jednoznacznych konkluzji potwierdzających przyjętą tezę wyjściową o ułomności zarządzania w przedsiębiorstwach w obliczu kryzysu. Ułomność ta wyraża się
w słabnącej kondycji ekonomicznej badanych firm, jak również w ich reakcjach na
zaistniałą sytuację.
W latach 2007–2010 w analizowanych podmiotach odnotowano znaczący spadek
dynamiki głównych mierników ekonomicznych: dynamiki przychodów operacyjnych, operacyjnego wyniku finansowego, wyniku finansowego netto oraz wskaźników płynności finansowej. Oznacza to, że głównym objawem dekoniunktury w skali
przedsiębiorstw jest spadek obrotów, wzrost kosztów oraz trudności z utrzymaniem
płynności finansowej.
Kadry menedżerskie błędnie lub nietrafnie identyfikują kluczowe źródła trudności w funkcjonowaniu firmy, co wynika z braku systemu wczesnego ostrzegania.
Dodatkowo identyfikacja trudności i zagrożeń w funkcjonowaniu firmy odbywa się
z opóźnieniem. Ze sporym opóźnieniem też firmy podejmują działania antykryzysowe, zwykle nieadekwatne wobec realnych problemów i obiektywnych objawów
spadku koniunktury. Kadry menedżerskie ograniczają swoje działania antykryzysowe do decyzji redukcyjnych, rzadziej stosując działania proaktywne (aktywizujące), mające na celu poprawę konkurencyjności firmy. Wśród najczęściej podejmowanych decyzji w okresie dekoniunktury dominują działania ograniczające
potencjał strategiczny firm oraz działania o charakterze operacyjnym o doraźnych
skutkach. Skuteczność tych decyzji – według oceny badanych firm – jest rozczarowująco niska.
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W konsekwencji zidentyfikowane błędy zarządzania w warunkach kryzysu potęgują negatywne objawy dekoniunktury, wpływają na bardzo niewielkie zdolności
regeneracyjne firm i ograniczają perspektywy ich rozwoju w przyszłości.
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POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC
DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ
– NA PODSTAWIE BADAŃ FIRM
POMORZA ZACHODNIEGO
Streszczenie
Artykuł prezentuje syntezę wniosków z badań nad objawami dekoniunktury z roku 2009
w polskich firmach i ich reakcjami na spowolnienie gospodarcze. Główną tezą niniejszego
opracowania jest założenie, że podmioty gospodarcze w Polsce wykazują bardzo słabą
i opóźnioną reaktywność na symptomy dekoniunktury gospodarczej, podejmują błędne
(ułomne) decyzje ekonomiczne, co w efekcie wpływa na ich obniżoną zdolność adaptacji
do wahań cyklu koniunkturalnego. Podstawą weryfikacji tak sformułowanej tezy są wnioski
z badań wtórnych dotyczących postaw polskich firm wobec kryzysu, oraz badań pierwotnych
przeprowadzonych latem 2010 roku na próbie 56 firm Pomorza Zachodniego, jako regionu
szczególnie wrażliwego na wahania koniunkturalne.

Słowa kluczowe: dekoniunktura, kryzys, spowolnienie gospodarcze,
postawy przedsiębiorstw wobec kryzysu, firmy wobec kryzysu,
reaktywność przedsiębiorstw, adaptatywność przedsiębiorstw,
działania antykryzysowe, upadłości przedsiębiorstw

THE POLISH COMPANIES ATTITUDES
IN THE VIEW OF RECESSION
– ON THE BASIS OF THE WEST
POMERANIAN COMPANIES ANALYSIS
Abstract
The paper presents the synthesis of findings of research project on the symptoms and causes
of recession ‘2009 in Polish companies. The main thesis of the paper is statement, that Polish
organizations demonstrate very weak and delayed reactions for the crisis symptoms, undertake
wrong (ineffective) decisions, what influences the reduction of their ability to adapt to the
business cycle fluctuations. The base for verificationa of such formulated thesis are secondary
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examination of behaviors of Polish companies as well as primary investigations, run during
the summer 2010 in the group of 56 companies from the West Pomeranian region, as the
region that is particularly sensitive for recession.

Keywords: recession, crisis, economic downturn, the attitude
of companies towards the crisis, companies on the crisis,
enterprises’ reactivity, enterprises’ adaptations, anti-crisis
actions, bankruptcy of enterprises
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KOBIETY W RADACH
NADZORCZYCH I ZARZĄDACH
SPÓŁEK: POLSKIE I ŚWIATOWE
TENDENCJE ORAZ WYZWANIA

Wprowadzenie
Kobiety rzadziej niż mężczyźni zajmują kluczowe stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w Polsce, ale również w państwach Europy Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych. Dzieje się tak, mimo
że wzrasta aktywność kobiet na rynkach pracy i coraz częściej decydują się one na
karierę zawodową kosztem życia rodzinnego, a także stanowią większość wśród absolwentów szkół wyższych. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika,
że 55,3% (2008 r.) studentów uczelni w Unii Europejskiej to kobiety. W Polsce od
kilku lat wskaźnik ten jest nawet wyższy i wynosi około 57%.
Na podstawie tych statystyka należy oczekiwać, że będzie zmieniała się struktura demograficzna na rynkach pracy zarówno w Europie, jak i Azji oraz Ameryce.
Na przykład w Wielkiej Brytanii szacuje się, że kobiety będą stanowiły większość na
rynku pracy przed 2018 rokiem [48]. W następstwie tych procesów prawdopodobnie
zmieniała się będzie także ich rola w społeczeństwie i coraz częściej będą zajmowały
najwyższe stanowiska w spółkach. Równocześnie będą stawały się przykładem, że
kobiety są w stanie pokonywać dotąd niesforsowane przez nie bariery. Dziś również
w tym zakresie zauważalne są zmiany. Początkowo, gdy kobiety zaczęły zajmować
stanowiska wcześniej dla nich niedostępne, to były one postrzegane jako „podróżniczki przez męski świat” [29]. Od pewnego czasu oczekuje się już od nich pełnego
zaangażowania w pracę oraz takich samych wyników. Dlatego – zdaniem J. Marshall
* Dr Leszek Bohdanowicz – Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki.
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[29] – jeśli mają osiągnąć sukces, to dziś muszą zostać „superkobietami”, które mają
wysokie wynagrodzenia, w pełni poświęcają się życiu zawodowemu i są w pełni dyspozycyjne, co może również wiązać się z koniecznością przemieszczania się po całym
świecie. W innym przypadku ich osiągnięcia nie są postrzegane jako wyjątkowe.
Opisane procesy spowodowały, że w Europie nasiliła się dyskusja na temat roli
kobiet w biznesie i ich obecności w organach statutowych spółek. Dyskusja ta ma bogatą podbudowę naukową, a na wspomniany temat przeprowadzono dziesiątki badań
oraz wygłoszono wiele opinii. Podobna dyskusja potrzebna jest również w Polsce.
Niniejsze opracowanie wpisuje się w nurt europejskich rozważań nas temat udziału
kobiet w radach i zarządach spółek. Jego celem jest opisanie argumentów za zwiększaniem roli kobiet w organach statutowych, barier utrudniających to zwiększenia
oraz wyników badań na temat udziału kobiet w radach i zarządach spółek.

Społeczne i ekonomiczne argumenty
za zwiększeniem udziału kobiet
w organach statutowych spółek
W literaturze przytaczano szereg argumentów wspierających zwiększenie udziału
w organach statutowych spółek, a wielu autorów nie miało wątpliwości, że kobiety
w szczególny sposób przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej dla różnych
grup interesariuszy [41]. Wszystkie te argument można podzielić na społeczne i ekonomiczne [8]. Zgodnie z argumentami społecznymi niemoralne jest ograniczanie
dostępu kobietom do rad i zarządów tylko ze względu na płeć, i dlatego spółki powinny powoływać do nich kobiety, a tym samym przywracać sprawiedliwość społeczną. To głównie czynniki społeczne sprawiły, że Francja i Hiszpania, a wcześniej
Norwegia, wprowadziły przepisy, zgodnie z którymi w radach spółek publicznych
powinno zasiadać 40% kobiet. We Francji i Hiszpanii spółki mają wprowadzić w życie przepisy przed 2015 r., natomiast rząd norweski wprowadził wspomnianą regulację prawną już w 2003 r. i nakazał zastosowanie się do niej spółkom w ciągu 5 lat.
W rezultacie liczba kobiet w radach wzrosła czterokrotnie, ale też wiele spółek zrezygnowało z notowania na rynkach publicznych, aby nie poddawać się tej regulacji.
Podobne propozycje pojawiły się zresztą również w Szwecji, ale jeszcze nie wprowadzono ich w życie [14], [22], [23].
Argumenty ekonomiczne opierają się na założeniu, że właściciele spółek powinni
wybierać najlepszych spośród kandydatów do organów statutowych, a płeć nie powinna ograniczać tych wyborów. Kryterium powołania powinny być kompetencje, co
w powiązaniu z coraz lepszym wykształceniem kobiet powinno prowadzić do wzrostu ich udziału w radach nadzorczych (radach dyrektorów) i zarządach. Do argumentów ekonomicznych należą: wzrost stopnia zróżnicowania rad i zarządów (ang. board
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diversity), wartość wnoszona przez kobiety w procesie podejmowania decyzji strategicznych, wpływ na podejmowanie decyzji i styl przewodzenia, poprawa wizerunku
spółek wobec różnych grup interesariuszy oraz brak dostatecznej liczby mężczyzn
jako kandydatów na członków organów statutowych [7]. Często pojawiają się również
poglądy głoszące, że udział kobiet wpływa pozytywnie na wyniki spółek [30].
Najczęściej wysuwany jest argument oparty na konieczności zwiększenia stopnia zróżnicowania rad i zarządów. W wielu badaniach potwierdzono, że grupy ludzi
zróżnicowane pod względem wieku, płci czy wykształcenia zachowują się inaczej niż
grupy pod tym względem jednorodne. Zróżnicowanie wpływa na ich dynamikę oraz
proces podejmowania przez nie decyzji. Członkowie grup jednorodnych częściej komunikują się ze sobą i częściej osiągają porozumienie. Grupy takie są w większym
stopniu nastawione na kooperacje i mniej narażone na konflikty, a czas podejmowania przez nie decyzji jest krótszy [15, 28]. Z drugiej jednak strony, jak zauważyli
E. Watson, K. Kumar i L. Michaelsen [45], częściej dotyka je problem nazywany
grupowym myśleniem, czyli poczucie nieomylności, jednomyślności, nadmiernego
optymizmu, a także lekceważenia opinii osób spoza grupy. W efekcie grupowe myślenia prowadzi do ignorowania opinii niezgodnych z poglądami grupy, a sami jej
członkowie często podlegają samocenzurowaniu, nie chcąc wyrażać poglądów, które
mogłyby prowadzić do krytycznej oceny ze strony innych członków, a w efekcie ich
alienacji.
Grupy zróżnicowane, choć podejmują decyzje dłużej, to jednak są w stanie wygenerować większą liczbę rozwiązań, co jest niezwykle korzystne w przypadku wykonywania funkcji nadzorczych lub zarządczych na najwyższych szczeblach spółek.
Z tego też powodu zróżnicowanie organów statutowych jest dobrze postrzegane przez
rynki kapitałowe i inwestorów instytucjonalnych. Niektóre fundusze inwestycyjne,
jak choćby CalPERS, TIAA/CREF czy US Trust Co. w Stanach Zjednoczonych lub
Amazone w Europie, postrzegają zróżnicowanie jako jedno z kryteriów inwestycyjnych, a niektóre agencje ratingowe (np. Innovest czy Vigeo) uwzględniają je w swojej ocenie [30].
W badaniach naukowych często poszukuje się również zależności pomiędzy wynikami spółek a poziomem zróżnicowania organów statutowych pod względem płci.
Ten argument za powoływaniem do nich kobiet był już również wysuwany w Polsce
[18]. Trzeba jednak podkreślić, że wyniki badań na ten temat nie są aż tak jednoznaczne. Część z nich potwierdzała pozytywne zależności [8, 10, 12, 35], ale były też
takie, w których autorzy podkreślali, że wyniki nie dają podstaw do potwierdzenia
jakiejkolwiek relacji pomiędzy wynikami a obecnością kobiet w radach dyrektorów
[17], [32], [39].
Warto dodać, że w niektórych badaniach podkreślono również, iż kobiety
w mniejszym stopniu zwracają uwagę na ekonomiczne aspekty spółek, a w większym
stopniu na aspekty społeczne i chętniej niż mężczyźni wykorzystują zyski spółek na
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działalność dobroczynną i wsparcie rożnych grup interesariuszy, co często nie jest
zgodne z oczekiwaniami inwestorów [24], [46]. J. Wang i B.S. Coffey [44] sugerują,
że ma to związek z doświadczeniami kobiet, które częściej angażowały się i nadal angażują się w przedsięwzięcia non-profit. Oczywiście działalność dobroczynna może
przynieść korzyści spółce w długi okresie, ale ta zależność jest trudna do zweryfikowania empirycznie, a przecież wiadomo, że takie zaangażowanie może również poprawić wizerunek spółki i polepszyć morale pracowników.
W niektórych koncepcjach organy statutowe spółki są opisywane jako zespoły
ludzi o różnych kompetencjach i umiejętnościach, które stanowią kapitał społeczny
i intelektualny spółek. Wartość tego kapitału jest mierzona jako wartość dodana
spółki uzyskana w procesie wypełniania funkcji nadzorczych oraz zarządczych.
Dzięki przełamaniu barier i powoływaniu kobiet do organów statutowych spółek
akcjonariusze lepiej wykorzystują dostępny kapitał intelektualny, co w przypadku
coraz lepszego wykształcenia kobiet ma ogromne znaczenie [9], [13]. Tym kapitałem jest wiedza wnoszona przez kobiety, a tym samym wartość wnoszona przez
nie w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Tym niemniej S. Brammer, A.
Millington i S. Pavelin [5] zauważyli, że kobiety nie we wszystkich sektorach mają
wiedzę potrzebną do sprawowania funkcji w radach i zarządach. Lepiej sprawdzają
się w sektorach, które kierują swoje produkty do finalnego odbiorcy, a gorzej w sektorach od niego wyizolowanych.
Wciąż pewnym ograniczeniem w powoływaniu kobiet zwłaszcza do rad nadzorczych spółek pozostaje niewielkie ich doświadczenie w kierowaniu spółkami, a to doświadczeni prezesi spółek są grupą najchętniej powoływaną do rad na całym świecie.
Z tego też powodu J.V. Biggins [1] twierdzi, że jeśli kobiety będą częściej poprawiać
swoją pozycję w spółkach, zajmując kluczowe stanowiska zarządcze, będą również
częściej powoływane do tych organów. Tym niemniej rady nadzorcze spółek publicznych są zespołami ludzi o różnym doświadczeniu, a obok prezesów i członków
zarządów innych spółek zasiadają w nich m.in. pracownicy szkół wyższych, menedżerowie funduszy inwestycyjnych, prawnicy, biegli księgowi. O ile dużo kobiet na
co dzień pracuje na uczelniach lub zajmuje się rachunkowością, o tyle ich liczba jest
dużo mniejsza w zawodach związanych z inwestowaniem na rynkach kapitałowych,
a szczególnie na wyższych stanowiskach funduszy inwestycyjnych. J.B. Rosener [33]
łączy to ze stylem zarządzania preferowanym przez kobiety. Kobiety, jak zauważa ta
autorka, wolą inny sposób zarządzania. Ten styl można określić jako interaktywny.
Częściej komunikują się z podwładnymi i zachęcają do partycypacji oraz emanują
entuzjazmem. Taki jest zresztą również stereotyp postrzegania stylu zarządzania kobiet. Jak zauważyli A.G. Jago i V.H. Vroom [25], ten stereotyp prowadzi do podwójnych standardów oceny kobiet i mężczyzn. Mężczyźni zachowujący się autokratycznie są oceniani pozytywnie, ale kobiety zachowujące się w ten sam sposób już nie. I tu
pojawia się dodatkowy problem, partycypacyjny styl zarządzania jest źle odbierany
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w niektórych bardziej konserwatywnych zawodach, takich choćby jak bankowość
inwestycyjna, gdzie ten styl może być postrzegany jako mało profesjonalny i podważający wiarygodność [33].
Podsumowując, istnieje szereg argumentów za wzrostem udziału kobiet w radach
nadzorczych i zarządach spółek. Warto je wziąć pod uwagę przy powoływaniu nowych członków. Szczególnie ważny w przypadku organów statutowych wydaje się być
argument o wzroście zróżnicowania. Powoduje on bowiem zwiększenie możliwości
i wzrost kapitału intelektualnego spółek. Niemniej ważna jest wartość dodana, jaka
staje się udziałem kobiet w procesie podejmowania decyzji strategicznych, szczególnie w sektorach business to customer (B2C).

Przyczyny dyskryminacji kobiet w biznesie
Najczęściej wymienia się dwie przyczyny dyskryminacji kobiet w biznesie, a tym
samym ich mniejszego udziału w zarządach i radach nadzorczych (dyrektorów)
spółek. Są to szklany sufit (ang. glass ceiling) oraz syndrom „podwójnego ciężaru”
(ang. „double burden” syndrome). Nie ma wątpliwości, że zarówno szklany sufit, jak
i syndrom „podwójnego ciężaru” utrudniają kobietom awanse zawodowe i osiągnięcie najbardziej prestiżowych stanowisk, ale także są źródłem trudnych wyborów pomiędzy zaangażowaniem i poświęceniem czasu na pracę zawodową oraz życie osobiste.
Szklany sufit jest najczęściej wymienianą barierą dyskryminacyjną kobietą. Zastał
on dość solidnie zweryfikowany i opisany w badaniach empirycznych [2], [31]. Wynika on przede wszystkim z utrwalonej historycznie roli i postrzegania kobiet w społeczeństwie. G. N. Powell [31] podkreślił, iż w przeszłości twierdzono, że kobietom
w porównaniu do mężczyzn brakuje takich cech, jak ambicja i pewność siebie, a ponadto są mniej asertywne. Brakuje im również umiejętności wpływania na innych
oraz przygotowania merytorycznego i doświadczenia w przewodzeniu.
W II połowie XX wieku w większości państw na świecie rozpoczęły się powolne
procesy zmierzające do równouprawnienia płci we wszystkich dziedzinach życia, ale
jeszcze w latach 60. tego wieku nawet w Stanach Zjednoczonych oczekiwano od kobiet, że będą przede wszystkim poświęcały się rodzinom lub ewentualnie zajęciom,
które mają istotne społecznie znacznie, wymagają dużej empatii i są związane z myśleniem analitycznym oraz utrzymywaniem porządku. W mniejszym stopniu oczekiwano od nich myślenia perspektywicznego, które było domeną mężczyzn. Typowymi
zajęciami, w których akceptowano kobiety, były choćby pielęgniarstwo, nauczycielstwo lub różne formy wolontariatu. Z tego też powodu kobiety do dziś odgrywają
dużą rolę w sektorze publicznym. Gdy kobiety zaczęły pojawiać się w środowisku
biznesowym, na początku zajęły stanowiska, które wymagały od nich podobnych
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umiejętności do tych, które odpowiadały ich wcześniejszym zajęciom oraz roli w społeczeństwie. Zajmowały się przede wszystkim pracami pomocniczymi w stosunku do
innych stanowisk (np. prowadzeniem sekretariatu) lub piastowały stanowiska związane z zarządzaniem kadrami czy też komunikacją [34].
Mimo że procesy zwalczające dyskryminację i stereotypy w myśleniu o roli mężczyzn i kobiet w społeczeństwie wciąż postępują, to szklany sufit wydaje się być
mocno zakorzeniony w kulturze wielu organizacji, nie tylko biznesowych. Warto
w tym miejscu przytoczyć badania ankietowe przeprowadzone przez firmę konsultingową McKinsey [30], w trakcie których aż 27% kobiet przyznało, że czuło się
dyskryminowanych w pracy. Co ciekawe, szklany sufit jest również często utrwalany
przez same kobiety zajmujące stanowiska menedżerskie w spółkach lub nawet wysokie stanowiska w polityce. Czasem zjawisko to może przybrać dość ekstremalną
formę, którą S. Terjesen i V. Singh [43] określili jako „syndrom królowej pszczół”. Ich
zdaniem zwłaszcza starsze kobiety, zajmujące stanowiska związane ze sprawowaniem
władzy, mogą odczuwać niechęć do młodszych koleżanek i celowo utrudniać im realizację ich celów w karierze zawodowej, jednocześnie otaczając się meżczyznami
i preferując tylko ich awanse. Jako jeden z dowodów takiego postępowania w polityce
podawany był często przykład brytyjskiej premier Margaret Thatcher, która podczas
swej kariery nie promowała innych kobiet [40].
Różne inicjatywy zmierzające do wprowadzenia równouprawnienia płci powoli
rozbijają szklany sufit, jednak równie ważne jest przezwyciężenie syndromu „podwójnego ciężaru”. Syndrom „podwójnego ciężaru” wiąże się z rolą kobiet w rodzinie. Podkreśla się, że ponoszą one większą odpowiedzialność i odgrywają większą
rolę w życiu rodzinnym ze wszystkimi naturalnymi tego konsekwencjami (macierzyństwo, wychowanie dzieci, organizacja życia rodzinnego, opieka nad rodzicami
itd.). Ich rola w tym zakresie może się różnić w poszczególnych państwach w zależności od czynników kulturowych, rozwoju gospodarczego oraz stopnia rozwoju infrastruktury (pomoc socjalna, sieć domów pomocy społecznej, polityka podatkowa
itd.), jednak w efekcie naturalnych obowiązków, kobiety mają większe trudności
w godzeniu powinności zawodowych i rodzinnych, co często prowadzi do ograniczania ich możliwości rozwoju zawodowego lub konieczności poświęcenia życia
rodzinnego karierze zawodowej. Ten ostatni wybór sprawia, że kobiety często mają
mniejsze ambicja zawodowe i dużo częściej niż mężczyźni dobrowolnie przerywają
kariery, motywując to chęcią poświęcenia się rodzinie [21].
Syndrom „podwójnego ciężaru” i konieczność dokonywania związanych z nim
wyborów sprawiają, że kobiety, które są wyżej w strukturze organizacyjnej spółek,
często mają mniej lub nie mają w ogóle dzieci. Badanie przeprowadzone przez S.A.
Hewlett [20] pokazało, że aż 49% kobiet w wieku 41−55 lat, które znalazły się w grupie najlepiej zarabiających (powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie), nie miało dzieci.
Podobne wyniki przyniosły badania firmy McKinsey [30], gdzie dzieci nie miało 54%
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ankietowanych kobiet ze średniego i wyższego szczebla menedżerskiego spółek europejskich i amerykańskich. Widać zatem, iż syndrom „podwójnego ciężaru” sprawia,
że kobiety muszą zapłacić wyższą osobistą cenę za karierę zawodową.
Należy jeszcze dodać, że samo wywołanie presji społecznej na zwiększenie udziału
kobiet w radach nadzorczych i zarządach może być źródłem dyskryminacji. Będzie to
miało miejsce tak długo, jak długo kobiety będą stanowiły wyraźną mniejszość w organach statutowych spółek. Otóż zaobserwowano, że w wielu przypadkach wzrost
liczby kobiet w radach i zarządach może być odpowiedzią na występujące w otoczeniu trendy i naciski. Zauważa to na przykład J. Carver [11], podkreślając, że w wielu
spółkach występuje tendencja do symbolicznego traktowania mniejszościowych reprezentantów (ang. tokenism) i dlatego często powołuje się do rady jednego reprezentanta mniejszości, który ma legitymizować spółkę w otoczeniu oraz pokazywać,
że nie zamyka się ona na nie. Ten jedyny reprezentant staje się przedstawicielem całej grupy. W literaturze amerykańskiej do mniejszości (ang. minority groups, minorities) zalicza się wszystkich oprócz białych mężczyzn, którzy są grupą najliczniej reprezentowaną na najwyższych szczeblach spółek. To sprawia, że kobiety w organach
statutowych są często traktowane jako przedstawicielki swojej płci, a dopiero później
jako członkowie rad lub zarządów. W efekcie ich opinie nie zawsze są traktowane na
równi z opiniami mężczyzn, co może prowadzić do utraty wszystkich korzyści wynikających ze zróżnicowania organów spółek [38].
To spostrzeżenie stało się punktem wyjścia i znalazło potwierdzenie w badaniach
J.B. Rosener [33], która zauważyła, że jedna kobieta może być w radzie jedynie symbolem, dwie kobiety mogą nie wystarczyć do zmiany polityki spółki, a dopiero trzy
mogą stanowić „masę krytyczną”, która będzie miała poważny wpływ na spółkę. Tę
opinię podtrzymali A.M. Konrad i V.W. Kramer [27] i stwierdzili, że kobiety mają
większy wpływ na decyzje organów statutowych, jeżeli zasiada ich w organach trzy
lub więcej. To spostrzeżenie zostało zresztą potwierdzone w wielu badaniach na temat
funkcjonowania rad spółek. D. Brown, D. Brown i V. Anastasosopoulos [6] podkreślili, że rady, w których zasiadają trzy kobiety lub więcej, zachowują się inaczej niż te,
w których zasiadają tylko mężczyźni. Trzy czwarte rad, w których udział kobiet był
znaczący, zidentyfikowało kryteria pomiaru efektywności wdrażanej strategii, a 94%
monitorowało jej implementację. Dla porównania, kryteria pomiaru efektywności
wdrażanej strategii zidentyfikowało mniej niż połowę rad zdominowanych przez
mężczyzn, a monitorowało jej wdrażanie około dwóch trzecich.
Symboliczne traktowanie obecności kobiet w organach spółek zostało również
potwierdzone przez K.A. Farrel i P.L. Herscha [17]. Zauważyli oni, że prawdopodobieństwo powołania kobiet do rad spółek jest negatywnie skorelowane z liczbą kobiet w radzie we wcześniejszych latach. To prawdopodobieństwo wzrasta jednak, gdy
radę opuszcza kobieta. Badania te wyraźnie pokazały, że w wielu przypadkach to płeć,
a nie kompetencje, decyduje o powołaniu kobiety do organów statutowych.
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Naciski społeczne na powoływanie kobiet do organów statutowych mogą też przyczynić do ich negatywnego postrzegania na rynkach członków organów statutowych
spółek. M. K. Ryan i S.A. Haslam [36], [37] opisali ważną negatywną tendencję z tym
związaną, którą nazwali „efektem szklanego klifu” (Glass Cliff Effect). Zaobserwowali
oni, że kobiety są często powoływane do organów statutowych spółek, które znalazły się w złej sytuacji finansowej. Dzięki temu spółki były lepiej postrzegane przez
inwestorów i cena ich akcji wzrastała w krótkim okresie czasu. Oczywiście kobiety
nie były w stanie poprawić wyników finansowych, ale kojarzono je ze złą kondycją
spółek i przez to stały się przedmiotem krytyki, podczas której zapominano, kiedy
nastąpiło ich powołanie oraz jaki był jego kontekst.
Przyczyny dyskryminowania kobiet w biznesie są dość szerokie i wynikają głównie
z utrwalonej roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Należy jednak pamiętać, że nie
we wszystkich państwach problem dyskryminacji jest tak samo silny. Potwierdzają
to również analizy porównawcze liczby kobiet w organach statutowych spółek.

Kobiety w radach i zarządach spółek
publicznych w Polsce i na świecie
– porównanie międzynarodowe
Wiele badań pokazuje, że liczba kobiet w organach statutowych spółek zależy od
czynników kulturowych utrwalonych w poszczególnych państwach, a kulturowe,
ekonomiczne i instytucjonalne różnice pomiędzy nimi są jednym z najważniejszych
ograniczeń w generalizowaniu wyników badań na temat roli kobiet w zwiększaniu
efektywności funkcjonowania organów statutowych spółek [26], [42].
W zasadzie wszystkie kraje na świecie łączy generalnie dość późne zaangażowanie kobiet w życie publiczne oraz biznesowe na najwyższych szczeblach. Dotyczy to
również państw skandynawskich, które dziś są postrzegane jako lider w procesach
zwalczających dyskryminację kobiet oraz procesach zwiększających ich zaangażowanie w życie polityczne i biznesowe. Pierwszy wybór kobiety do parlamentu w Europie
miał miejsce w Finlandii w 1907 roku, a jeszcze później takiego wyboru dokonano
w Szwecji. Miało to miejsce w 1922 r. Dla porównania pierwszą kobietą w parlamencie brytyjskim była Lady Astor, a jej wybór miał miejsce w 1919 roku.
W Szwecji tendencje zmierzające w kierunku zwiększenia aktywizacji kobiet
w życiu publicznym nasiliły się pod koniec XX i na początku XXI wieku. W 2004 r.
45% posłów w parlamencie szwedzkim (Sveriges Riksdag) stanowiły kobiety. Wcześniej, bo już w 1994 roku kobiety objęły aż 50% stanowisk ministerialnych w tym
kraju, choć z drugiej strony – w przeciwieństwie do innych państw skandynawskich − kobieta nigdy nie stanęła na czele rządu szwedzkiego. Inaczej było w innych
państwach skandynawskich. Na przykład w 1981 roku na czele rządu norweskiego
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stanęła Gro Harlem Brundtland [43]. Nic dziwnego, że dyskusja na temat równouprawnienia płci w organach statutowych spółek trafiła w państwach skandynawskich na podatny grunt.
Różna jest geneza procesów wprowadzających równowagę pod względem płci
w organach statutowych spółek. O ile w Europie procesy te są wspierane przez rządy,
o tyle w Stanach Zjednoczonych są głównie przedmiotem prywatnych inicjatyw. Ponadto relatywnie wysoka, szczególnie jak na krótką historię działań ograniczających
dyskryminację, choć nie ogólną tendencję, jest liczba kobiet na stanowiskach menedżerskich, a także ich udział w radach i zarządach spółek w krajach bloku postkomunistycznego. Wpływ na to, jak wyjaśnia się tę zależność, miał okres komunizmu,
kiedy to stworzono kosztowny, ale egalitarny system opieki nad dziećmi, a kobiety
mogły równocześnie pracować i zajmować się rodzinami. Dlatego też ich rola w biznesie i polityce jest dość silna [42], [47]. Nic dziwnego, że w Polsce już w latach
90. premierem była kobieta, a pierwsza kobieta, która została kanclerzem Niemiec
(tj. Angela Merkel) pochodzi ze wschodnich landów naszego sąsiada.
Międzynarodowych badań porównawczych na temat obecności kobiet w organach statutowych spółek publicznych jest wciąż stosunkowo niewiele. Jedne z nich
cyklicznie przeprowadza firma konsultingowa Heidrick & Struggles [19] w 13 krajach, tj. w Austrii (spółki z indeksu ATX), Belgii (BEL20), Danii (C20), Finlandii
(OMX Helsinki), Francji (CAC40), Niemczech (DAX30), Włoszech (S & PMIB),
Holandii (AEX), Portugalii (PSI20), Hiszpanii (IBEX35), Szwecji (OMX Stockholm),
Szwajcarii (SMI) oraz Wielkiej Brytanii (czołowe 50 spółek indeksu FTSE). Pokazują
one, że dynamika wzrostu liczby kobiet w organach statutowych spółek ostatnio nieco
spadła, ale jest nadal wysoka. W okresie dziesięcioletnim wzrost liczby kobiet w nich
wyniósł 10%, w okresie sześcioletnim − 54%, a w okresie dwuletnim − 12%.
Wspomniane badania pokazują, że udział kobiet w organach statutowych różni
się w poszczególnych krajach Europy, natomiast średnia europejska wynosi około
10%. Najwyższy udział kobiet jest w radach dyrektorów spółek skandynawskich.
W Szwecji wynosi on 22%, w Finlandii 21%, a w Danii − 13%. Trzeba pamiętać również o Norwegii, w której ustalono parytety w radach i − jak już wspomniano w tej
pracy − udział kobiet wynosi obecnie około 38%. Relatywnie wysoki jest również
udział kobiet w Wielkiej Brytanii, który wynosi 15%. Na drugim biegunie znalazły
się Portugalia i Włochy (zaledwie 3% udział kobiet) oraz Hiszpania (6%), przy czym
tu również wprowadzono parytety i liczba kobiet w najbliższy latach będzie wzrastała (tab. 1).
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Tabela 1. Udział kobiet w radach w Europie w 2009 r.
Lp.

Kraj

Udział (w %)

1

Szwecja

22

2

Finlandia

21

3

Wielka Brytania

15

4

Dania

13

5

Holandia

13

6

Niemcy

11

7

Szwajcaria

9

8

Francja

8

9

Belgia

8

10

Austria

6

11

Hiszpania

6

12

Włochy

3

13

Portugalia

3

14

Średnia europejska

10

Źródło: Heidrick & Struggles (2009), Corporate Governance 2009 Report: Boards in turbulent times, Heidrick & Struggles
International Inc., s. 15.

Dla porównania udział kobiet w radach nadzorczych polskich spółek publicznych nie różni się zbytnio od średniego poziomu europejskiego. Wynosi on powyżej
13% i gdy porównamy ten wynik do badań przeprowadzonych przez firmę Heidrick
& Struggles, to większy udział zanotowano tylko w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Finlandii. W 2009 r. procentowy udział kobiet w radach nadzorczych polskich spółek
publicznych wyniósł 13,25% i spadł o 0,15 punkta procentowego w stosunku do roku
2008. Był jednak wyższy niż dwa lata wcześniej, kiedy wyniósł 12,82% (por. rys.1).
Dużo mniejszy jest natomiast udział kobiet w zarządach polskich spółek publicznych, choć również tu widać powoli postępujące tendencje wzrostowe. Jeszcze
w 2007 r. udział ten wynosił 8,69%, by rok później wzrosnąć do 10,16%, a w 2009 r.
osiągnąć poziom 10,65% (por. rys. 2).
Analizując dalej badania firmy Heidrick & Struggles, należy podkreślić, że w radach dyrektorów wszystkich badanych spółek szwedzkich zasiadały kobiety. W pozostałych krajach wyniki badań były gorsze, choć tylko w 13% fińskich rad, 16%
duńskich, 18% brytyjskich i 20% niemieckich nie zasiadała żadna kobieta. Na drugim biegunie znalazły się spółki austriackie, włoskie i portugalskie. Aż w 65% rad
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spółek austriackich nie zasiadała ani jedna kobieta, podobnie jak w 67% włoskich
i 70% portugalskich (por. tab. 2).
Rysunek 1. Udział kobiet w radach nadzorczych polskich
spółek w latach 2007−2009
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Udział kobiet w zarządach polskich spółek w latach 2007−2009
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Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Spółki, w których radach nie ma kobiet
Lp.

Kraj

Procent

1

Szwecja

0

2

Finlandia

13

3

Dania

16

4

Wielka Brytania

18

5

Niemcy

20

6

Francja

23

7

Holandia

30

8

Szwajcaria

35

9

Hiszpania

43

10

Belgia

45

11

Austria

65

12

Włochy

67

13

Portugalia

70

14

Średnia europejska

31

Źródło: Heidrick & Struggles (2009), Corporate Governance 2009 Report: Boards in turbulent times, Heidrick & Struggles
International Inc., s. 15.

W Polsce liczba rad nadzorczych, w których zasiadają kobiety systematycznie,
aczkolwiek powoli rośnie. W 2009 r. na 352 zbadane spółki w 178 radach zasiadała
co najmniej jedna kobieta (50,57%), jeszcze rok wcześniej było to 168 rad (48,7%),
a dwa lata wcześniej 161 (49,85%). Również systematycznie rośnie liczba polskich
spółek publicznych, w których zarządach zasiadają kobiety. Jeszcze w 2007 r. było ich
75 (23,22% w badanej próbie), by rok później wzrosnąć do 95 (27,54%), a w 2009 r.
do 103 (29,26%) – por. tab. 3. Tym niemniej te wyniki plasują Polskę bardzo nisko
na tle tendencji europejskich.
Tabela 3. Rady nadzorcze i zarządy, w których zasiadały kobiety
Rady nadzorcze

Zarządy

liczba

%

liczba

%

Liczba spółek
ogółem

2007

161

49,85

75

23,22

323

2008

168

49,69

95

27,54

345

2009

178

50,57

103

29,26

352

Rok

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że udział kobiet w większości polskich rad jest symboliczny lub niewystarczający. W 32,39% rad zasiadała tylko jedna kobieta, a w 12,78% dwie. Tylko w 18 spółkach (tj. 5,4%) udział
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przekroczył „masę krytyczną” i zasiadały w nich 3 kobiety lub, czyli zgodnie z opisanymi badaniami ich liczba była wystarczająca, aby mogły one starać się rzeczywiście wpłynąć na spółkę (por. tab. 4). Oczywiście trzeba pamiętać, że w rzeczywistości wpływ ten, dzięki silnej osobowości, mogły mieć również kobiety, które
w mniejszej liczbie zasiadały w radach, jednak to zestawienie pokazuje, że polskie
spółki mogą nie być wolne od tendencji do symbolicznego traktowania kobiet
w organach nadzoru.
Tabela 4. Liczba kobiet w radach nadzorczych w 2009 r.
Liczba kobiet w radzie

Liczba rad

% rad

0

174

49,43

1

114

32,39

2

45

12,78

3

13

3,69

4

5

1,42

5

1

0,29

352

100,0

Łącznie
Źródło: opracowanie własne.

Jeszcze gorzej te wyniki wyglądają w odniesieniu do zarządów. Co najmniej jedna
kobieta na koniec 2009 r. zasiadała łącznie w 103 zarządach (29,26%), przy czym aż
w 90 z nich to była właśnie tylko jedna kobieta, w 12 zarządach − dwie kobiety, natomiast w 1 zarządzie − trzy (por. tab. 5).

Tabela 5. Liczba kobiet w zarządach w 2009 r.
Liczba kobiet w radzie

Liczba rad

% rad

0

249

70,74

1

90

25,57

2

12

3,41

3

1

0,28

352

100,0

Łącznie
Źródło: opracowanie własne.

Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach polskich spółek publicznych
wciąż jest niewielki, a nawet można postawić tezę, że symboliczny, choć na tle europejskim dziś plasujemy się pod tym względem w środku stawki. Tym niemniej
wprowadzane parytety mogą sprawić, że niedługo będziemy jednym z tych krajów,
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gdzie liczba kobiet w organach statutowych należy do najniższych. Z tego też powodu w najbliższych latach należy spodziewać się nasilenia dyskusji naukowej i politycznej na temat obecności kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach polskich
spółek publicznych, a także publikacji wielu wyników badań.

Podsumowanie i wnioski
Liczba kobiet w organach statutowych spółek wciąż jest niska, mimo że przytacza się wiele argumentów społecznych i ekonomicznych za jej zwiększeniem. Nie ma
żadnych wątpliwości, że przeciwdziałanie dyskryminacji, także w dostępie do najważniejszych stanowisk w spółkach, jest moralnie słuszne i należy wprowadzać wszelkie
rozwiązania, które będą ją zwalczały. Jednym z najczęściej proponowanych, również
w sprawowaniu nadzoru nad spółkami i zarządzaniu nimi, jest wprowadzenie parytetów. Trzeba jednak pamiętać, że to rozwiązanie nie musi przynieść spodziewanych
rezultatów, a powody tego są co najmniej dwa. Po pierwsze, nie wszystkie kobiety
skorzystają na wprowadzeniu parytetów. Doświadczenia państw, które już je wprowadziły, pokazują, że tworzy się grupa kobiet, które lepiej radzą sobie w nowej sytuacji i to one zasiadają w kilku lub nawet kilkunastu radach jednocześnie. Po drugie,
wprowadzenie parytetów sprawia, że pierwszym kryterium powołania staje się płeć.
A jednak kobiety, które zasiadają w radach spółek lub zarządach, chcą przede wszystkim być postrzegane jako ich kompetentni członkowie, a nie jako przedstawicielki
płci. O ich powołaniu powinny decydować wiedza, doświadczenie i umiejętności,
a nie feminizm. Tu trzeba jednak zauważyć, że nawet w Stanach Zjednoczonych wiele
kobiet uważa, że zostało powołanych do rad ze względu na płeć, ale powody tego nie
były jednak społeczne, a raczej ekonomiczne, np. inne spojrzenie na problemy poruszane na posiedzeniach rad dyrektorów [2]. Dlatego należy stanowczo przytaczać
liczne powody ekonomiczne i przekonywać, że ograniczanie dostępu do rad nadzorczych i zarządów kobietom może być niekorzystne dla spółek.
Należy również oddzielnie spojrzeć na dwa powiązane ze sobą problemy. Pierwszym jest niewielka obecność kobiet w radach nadzorczych. Drugim − jeszcze mniejsza w zarządach. Wzrost udziału kobiet w radach nadzorczych można zapewnić
przede wszystkim poprzez zwiększenie ich udziału na kluczowych stanowiskach kierowniczych, w tym właśnie w zarządach spółek czy też innych stanowiskach, z których wywodzą się członkowie rad. Będzie to odpowiedzią na oczekiwania społeczne
i przyczyni się do przezwyciężenia „szklanego sufitu”. Jednak dużo trudniejsze w tym
procesie wydaje się być pokonanie syndromu „podwójnego ciężaru”. Wnioski z badań
nie pozostawiają wątpliwości. Większe zaangażowanie zawodowe kobiet będzie miało
swoje konsekwencje w innych obszarach, np. w sferze demograficznej, a w dłuższym okresie również w sferze makroekonomicznej. O tym nie wolno zapominać.
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Równocześnie trzeba pamiętać, że syndrom „podwójnego ciężaru” można przełamać
poprzez wzrost świadomości oraz pokonywanie ograniczeń kulturowych i stereotypów, a także tworzenie odpowiedniej infrastruktury. Świadczą o tym chociażby przykłady Stanów Zjednoczonych i Francji. W Polsce jest to o tyle ważne, że te czynniki
są podstawowymi barierami utrudniającymi wzrost zaangażowania kobiet w różne
dziedziny życia, w tym rozwój ich karier zawodowych w biznesie, a w efekcie udział
w organach nadzorczych i zarządczych spółek. Wprowadzenie parytetów bez pokonania tych barier nie poprawi sytuacji wszystkich kobiet, a tylko ich pewnej grupy.
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KOBIETY W RADACH NADZORCZYCH
I ZARZĄDACH SPÓŁEK: POLSKIE I ŚWIATOWE
TENDENCJE ORAZ WYZWANIA
Streszczenie
Dziś jesteśmy świadkami wzrastającego zainteresowania problemem dyskryminacji kobiet
w różnych dziedzinach życia, także w biznesie. Coraz częściej pojawią się postulaty wprowadzania parytetów oraz przytaczane są argumenty za zwiększaniem udziału kobiet w organach
statutowych spółek. Niniejsze opracowanie wpisuje się w tę dyskusję, a jego celem jest opisanie
korzyści wynikających z powoływania kobiet do rad nadzorczych i zarządów spółek, barier
utrudniających zwiększenie ich roli w biznesie oraz wyników badań na temat udziału kobiet
w organach statutowych spółek.

Słowa kluczowe: rada nadzorcza, zarząd, kobiety w organach
statutowych spółek, płeć, struktura organów statutowych spółek

WOMEN ON SUPERVISORY AND MANAGEMENT
BOARDS: POLISH AND INTERNATIONAL
TENDENCIES AND CHALLENGES
Abstract
We are witnesses to the increasing debate about gender discrimination also in business. As
a result there are announced demands of gender parity on boards and presented advantages of
female board appointments. According to this the study examines the contribution of women
directors to board effectiveness, the barriers in female appointments and the research results
on women’s presence on corporate boards.

Key words: supervisory board, management board, women on boards,
gender, board composition
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SIGMUND BARCZYK *

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
SAMORZĄDU LOKALNEGO
W PONOWOCZESNYM
SPOŁECZEŃSTWIE

Wprowadzenie
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia przedsiębiorczej kompetencji w stymulacji rozwoju lokalnego w nieprzejrzystych i turbulentnych warunkach gospopodarowania. Przedsiębiorczość samorządu lokalnego, a zwłaszcza jego zdolność do
orkiestracji przedsiębiorczych okazji, eksploatowanych przez interesariuszy gminy,
będących podmiotami „gry lokalnej”, traktowana jest jako jeden z kluczowych czynników rozwoju gminy w ponowoczesnych realiach działania społeczności lokalnych.
Ponowoczesność charakteryzuje brak jednej wspólnej referencji aksjologicznej,
leżącej u podstaw homogennej struktury społeczeństwa. Skoro nie ma takiej całości,
ktorą można byłoby złożyć z istniejących części, to zachodząca mentalna, kulturowa
i polityczna fragmentaryzacja odziałuje na warunki integracji społecznej w sposób,
który i procesy samorządności lokalnej kieruje na nowe tory.
Prowadzone w tekście rozważania, mając swe ugruntowanie w neoinstytucjonalizmie i teorii przedsiębiorczości, wskazują na znaczenie związków między zmianą
instytucjonalną o walorach innowacji a procesami samorządności lokalnej, z akcentem na jej przedsiębiorcze profilowanie, motywowane orientacją samorządu na sukces gminy (atrakcyjność, konkurencyjność, rozwój). Kluczową kwestią jest istotność
świadomego kształtowania przedsiębiorczej kompetencji samorządu lokalnego w formowaniu relacji w gronie interesariuszy gminy. Mowa jest zatem o samorządności
* Dr Sigmund Barczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
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lokalnej w wyrazie przedsiębiorczego governance, z akcentem na warunki i tryb
działania w oparciu o tworzenie innowacji instytucjonalnych, pozwalających na
orkiestrację przedsiębiorczych okazji na sukces (rozwój gminy), w zbiorze podmiotów
będących partnerami “gry lokalnej”. Kolejne wątki opracowania stanowią rozwinięcie
tej tezy.

Wgląd w zmianę instytucjonalną
jako perspektywa skuteczności działania
samorządu lokalnego w ponowoczesnych
realiach gospodarowania
Ponowoczesne społeczności lokalne postrzegane są jako „grupy formujące policentryczny obszar działania” [13], wyrażające potrzebę nowego instytucjonalnego
rynsztunku w reakcji na gwałtowne zmiany w warunkach gospodarowania. W środowisku takim rządność i sprawczość zarządcza samorządów lokalnych wymaga podejścia nastawionego na incydentalne przedsięwzięcia i na szukanie nowych sposobności do rozwoju. Nowe podejście jest wyrazem zdolności samorządu do negocjowania
preferencji i osiągania konsensusu w odniesieniu do planowanych polityk, jak i ich
implementacji wraz z pozostałymi partnerami gry lokalnej, reprezentującymi nie
tylko sektor publiczny, ale i pozostałe, czyli sektor prywatny i społeczny [16]. W coraz
bardziej zróżnicowanym krajobrazie instytucjonalnym gospodarowania samorządy
lokalne odbierane są jako organizacje hybrydowe i paradoksalne, podejmujące wyzwania i wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i interesom, niekoniecznie układającym się w klarowny układ priorytetów. W realiach ponowoczesnego władztwa szczególnie interesujące poznawczo jest zatem rozpoznawanie wzorów powiązań między
aktorami, jak i interakcji między rolami i zasadami rządzącymi tymi powiązaniami.
Innymi słowy, decydujące jest rozpoznanie instytucji bedących u podstaw działania
organizacji gminnych i formowania relacji w układach międzyorganizacyjnych [9].
W ujęciu klasyka podejścia neoinstytucjonalnego (analizy instytucjonalnej) Douglassa C. Northa, instytucje to „(…) stworzone przez człowieka ograniczenia, które
strukturyzują interakcje polityczne, ekonomiczne i społeczne. Mogą mieć one charakter nieformalny (sankcje, tabu, zwyczaje, nieformalne kodeksy zachowań), jak i charakter formalny (prawo konstytucyjne, prawo własności, normy prawne o różnym
charakterze)” [15, s. 324]. Dla ekonomistów zaś instytucje to przede wszystkim
„(…) zwyczaje i reguły, które dostarczają jednostkom referencji zarówno zachęcającej
do działania, jak i hamującej działania” [3, s. 240].
W myśl zwolenników analizy instytucjonalnej to przenikające organizacje,
układy instytucjonalne decydują o motywach działań, adaptacyjności organizacji,
zdolności do wpisywania się w układy międzyorganizacyjne. Instytucje decydują
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zatem o tożsamości i legitymizmie danej organizacji. Według Powella i DiMaggio
instytucje nie tyle ograniczają pole wyboru organizacji, ile pozwalają na określenie
kryteriów, na podstawie których wybory są dokonywane [12].
Najoględniej rzecz ujmując, instytucje to „reguły i role”, w obrębie aktorów gry
lokalnej. Tym bardziej interesujące staje się poznanie tego, jak kszałtują się kolejne
konstelacje reguł i ról, czyli jak w tym kontekście możliwa jest zmiana instytucjonalna,
co jest nieodzownym krokiem w kreowaniu innowacji instytucjonalnych. Te zaś mają
kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego, jako że mogą stymulować zachowania
podmiotów do działań na rzecz wzrostu atrakcyjności, a zatem i konkurencyjności
gminy (regionu)1.
To, na ile zmiana instytucjonalna, zamierzona intencjonalnie i przeprowadzana
środkami polityki, może się urealnić i utrwalić, zależy przede wszystkim od jej instytucjonalnego kontekstu w wieloorganizacyjnym środowisku gminy. Instytucje mogą
mieć charakter instytucji formalnych bądź nieformalnych. To, co czyni rozróżnienie
interesującym, to interplay obu typów instytucji i ich oddziaływanie na powodzenie
szeroko pojętej zmiany. Jest to tym istotniejsze, że często analizuje się formalne i nieformalne instytucje osobno, nie wnikając we wzajemne oddziaływania2.
Podczas analizy interakcji między formalnymi i nieformalnymi instytucjami
uwaga jest skupiona na samym charakterze wzajemnego oddziaływania. Jest to istotne po to, by wykazać, czy i na ile, instytucje formalne wspierają bądź uzupełniają
działanie instytucji nieformalnych, na ile zaś są pomyślane jako substytut [17, s. 279].
Nawet jeśli nieformalnym instytucjom przypisuje się kluczową rolę w kształtowaniu
formalnych struktur organizacji [11, s. 40–41], uprawnione staje się pytanie, na
ile presja formalnych instytucji może skutkować zmianami w nieformalnych
wzorach instytucjonalnych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą procesy polityczne. Ogólnie przyjmuje się, że wzory komunikacji między różnymi częściami organizacji
są przede wszystkim formowane przez nieformalne relacje, wspólny język, jak
również praktykę często niewychodzącą poza ramy ukrytej wiedzy (tacit knowledge)
[18, s. 353–376]. Formalne instytucje mogą istotnie zmienić relacje nieformalne, jeśli
oznaczają zmianę formalnej roli osób, będących zarazem aktorami gry nieformalnej
[6, s. 342–369]. Mogą też wprowadzane „rewolucyjnie” wywołać sprzeciw czy brak
akceptacji. W każdym razie, „zadaniem” instytucji formalnych jest powodowanie
zmiany i wprowadzenie nowych wzorów dla działań organizacyjnych. Jest to tym
łatwiejsze, im słabsze i mniej skonfliktowane z nimi są struktury instytucji nieformalnych. Zmiany formalne wpływają jednak zawsze na trajektorie zmian nieformalnych [18, s. 282].
1 Pełne rozwinięcie tez traktujących o wpływie instytucjonalnych innowacji na rozwijanie przedsiębiorczego charakteru samorządności lokalnej znajduje się w: [1].
2 Wzajemnemu oddziaływaniu obu typów instytucji poświęcają uwagę autorzy eseju: T.R. Zenger,
S.G. Lazzarini, L. Poppo [17, s. 277–305].
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Wgląd w anatomię zmiany instytucjonalnej przydatny jest wtedy, kiedy analizujemy samorządność przez pryzmat logiki działania poszczególnych aktorów gry
gminnej, przez pryzmat ich motywów i interesów (stawek) oraz poprzez wgląd w mechanizmy politycznego przekuwania poszczególnych grupowych preferencji w ustalone priorytety władzy lokalnej. Samorządność lokalna jawi nam się wtedy jako
gminne governance. Samorządność rozumiana jest bowiem jako procesy interakcji,
relacji i transakcji, wyrażające współrządzenie i współzarządzanie gminą poprzez
pryzmat przenikających się mechanizmów koordynacji i logik działania (racjonalności cząstkowych) aktorów reprezentujących układ gospodarczy gminy.

Przedsiębiorczość jako perspektywa
działania samorządu lokalnego w realiach
„ponowoczesnej” społeczności lokalnej
Postmodernizm sugeruje różne przestrzenie dla różnych narracji społecznych,
czyli zakłada, że zamiast mówienia o jednej społeczności jako wspólnocie można
mówić o wielu jednocześnie działających wspólnotach, niejednoznacznie odniesionych do tego, co jest całością społeczną. Przyjmuje się, że ponowoczesne organizacje, w tym samorządowe, adaptując się do zmieniających się warunków otoczenia, godzą się zarazem na paralelne ujęcia wspólnoty. Z jednej strony organizacje te
spajają struktury dla pewnych celów, z drugiej godzą się na rozpad bądź elastyczne
przekształcenia, by lepiej współdziałać z innymi aktorami. Takie „postbiurokratyczne” struktury legitymizuje utrzymywanie interaktywnego dialogu opartego na woli
konsensusu. Jednostki, przedsiębiorstwa, związki, grupy „okazjonalne” są zdolne
do „wpisania się” w różne środowiska (społeczności) jednocześnie. „Ponowoczesne społeczności” nie wybierają przyporządkowań, które wykluczałyby inne, paralelne. Jednostki, grupy, organizacje mogą wchodzić w różne konstelacje interesów
i dążeń, wiążących je z innymi grupami montowanymi prowizorycznie. Wchodzą
jednocześnie w różne konstelacje i członkostwa. Mogą to być asocjacje sąsiedzkie
i zarazem bardzo odległe konstelacje (np. wirtualne) [1, s. 135–149]. Płynność
w deklarowaniu tożsamości i odgrywanej roli społecznej sprawia, że społeczności,
w tym lokalne, stają się coraz bardziej sfragmentaryzowane. Oznacza to wyzwanie
dla całej koncepcji samorządu lokalnego jako wyrazu interesu społeczności lokalnej, geograficznie zdefiniowanego (gmina) i politycznie ograniczonego (mandat
demokratyczny).
Powyższe wyłuszczenia prowadzą do podstawowego pytania, które brzmi
następująco: w jaki sposób samorządy, działając w zgodzie z demokratycznym mandatem, mają podejmować decyzje zgodnie z wymogami demokracji reprezentatywnej, odznaczając się jednocześnie innowacyjnością w działaniu odpowiadającą
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warunkom działania w sfragmentyzowanym środowisku, co wydaje się niezbędne,
by sprostać nowym wyzwaniom oraz potrzebom?
Samorządność, będąc „produkcją instytucjonalnych odpowiedzi” na zmienne
otoczenia i wyzwania rozwojowe, jest w istocie swojej wyrazem współwystępowania
na terenie gminy różnych rodzajów instytucji, takich jak: państwo, rynek, sieci
społeczeństwa obywatelskiego. Poszczególni aktorzy reprezentują różnorodne wzorce
instytucjonalne, co wywołuje reperkusje w trybie kreowania tożsamości, w podejmowanych wizjach, misjach oraz rolach. W warunkach intensyfikacji zjawisk sieciowania zbiorowe działanie w wieloorganizacyjnym środowisku gminy staje się coraz
bardziej hybrydowe. Dzieje się tak, kiedy poszczególni aktorzy z przypisanymi im
tradycyjnie wizerunkami instytucjonalnymi wchodzą w interakcje skłaniające do
modyfikacji instytucjonalnej.
Największym wyzwaniem dla samorządów jest zatem stworzenie w owych
„ponowoczenych” warunkach mocy działania. Nacisk kładzie się zatem na same
procesy współrządzenia i współzarządzania, odciągając uwagę od pytania typu: „kto
co daje i dostaje?” ku kwestii: „jak w warunkach wielkiej złożoności i niepewności
działania aktorzy łączą swe środki dla osiągnięcia wspólnych celów”.
Konstatacja ta skłania do mówienia o nowej samorządności lokalnej [10], która
splata się istotnie z popularną dziś koncepcją gminnego governance. Wyraża ona skupienie się ośrodków rządzenia na zdolności do negocjowania zarówno polityki, jak i narzędzi polityki w gronie partnerów pochodzących z sektora publicznego, prywatnego
oraz społecznego. Politycy lokalni nie muszą już występować w roli producentów – monopolistów, za to mogą rozwijać swą kompetencję jako „przewodnicy wspólnot”.
Fragmentyzacja dotyczy i samych organizacji samorządu gminy. Coraz powszechniej traktowane są one jako: „federacje zdecentralizowanych jednostek budżetowych,
rozproszonych jednostek usługowych i innych współdziałających z nimi struktur.
Mamy do czynienia z postępującą autonomizacją i dywersyfikacją struktur mieszczących się w obrębie hierarchicznej struktury organizacji, dawniej mocniej scentralizowanej” [8, s. 211]. W ramach organizacji gminnej obserwujemy fragmenty
zachowujące tożsamość i model instytucjonalny urzędu, ale i takie, jak w przypadku
jednostek świadczących usługi gminne, które, chociaż wpisane w układ hierarchiczny,
zachowują względną autonomię, działając w logice zbliżonej do rynkowej. W podzielonym instytucjonalnym krajobrazie gminy ani aktorzy reprezentujący poszczególne sektory gospodarki, ani mechanizmy koordynacji nie mogą być postrzegani
jako homogenne całości. Dzieje się tak, ponieważ partnerzy „gry lokalnej” posiedli
zdolność interpretowania i reinterpretowania oraz adaptacji swoich zachowań i gotowi są modyfikować swoje „reguły i role” (czyli instytucje) wedle własnych potrzeb
w zakresie współdziałania.
Przedstawiona sytuacja wskazuje na przydatność przedsiębiorczej orientacji
w działaniu. Istotą przedsiębiorczości jest eksploatacja okazji na sukces (exploitation
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of opportunities), powstających często w nieprzejrzystych i niestabilnych warunkach
gospodarowania. Wyraża ona pozyskiwanie środków z otoczenia, i to nawet tych,
które są poza polem kontroli pozyskującego (beyond control), tworząc przy tym unikalną kombinację zasobów zorientowanych na określony cel (uniqueness). Związana
z tym jest zwykle akceptacja nierutynowych działań w warunkach niepewności działania (ambiquity) [14].
Przedsiębiorczość może być opcją podmiotów reprezentujących wszystkie sektory
gospodarki. Przedsiębiorczość obywatelska, „nieprofitowa”, jak i przedsiębiorczość
publiczna mogą być korzystne dla osiągania wyższych zysków tam, gdzie powinno
się je uzyskiwać, zaś przedsiębiorczość nastawiona na zyski może, we współdziałaniu
z aktywnościami „nieprofitowymi”, przydawać większej, choć nie zawsze wymiernej,
wartości społecznej (add value).
Przedsiębiorcza okazja nie jest czymś a priori przedsiębiorcy danym – do powstania okazji się dąży. W badaniach nad przedsiębiorczością przyjęło się zestawiać
ze sobą dwa znamienne, a różniące się między sobą ujęcia przedsiębiorczej okazji,
tzw. perspektywę schumpeterowską i konfrontowaną z nią „perspektywę Kirznera”.
W ujęciu Schumpetera przedsiębiorcza okazja stanowi „kreatywną destrukcję” istniejącego systemu gospodarowania. Nowa informacja skłania do szukania i zagospodarowywania okazji do wytworzenia nowych produktów, nowatorskiego świadczenia
usług. Według Kirznera to nie nowa, a istniejąca informacja jest glebą przedsiębiorczej okazji, jako że jej powstanie i rozpoznanie jest związane z asymetrią informacji,
jakiej doświadczają wszyscy, zwłaszcza uczestnicy gry rynkowej. Korzyści wynikające z nierównego dostępu do informacji stanowią bodziec do pojawienia się okazji
[7, s. 60–85].
Tworzenie i zagospodarowywanie okazji w warunkach gminnego governance
oznacza przede wszystkim zdolność współdziałania w gronie tych, którzy dysponują
zasobami. Przedsiębiorczość w gminie w istocie swojej jest relacyjna, otwarta na nowe
formy interakcji, zaś tym, co napędza przedsiębiorcę do szukania i zagospodarowania okazji, i to w sposób, który może skłaniać do podejmowania ryzyka i działania
w warunkach niepewności, jest wola sukcesu, który można definiować różnie,
w zależności od tego, kto jest przedsiębiorcą (indywidualnym czy zespołowym)
i jaki typ działalności prowadzi (biznesowy, publiczny czy społeczny). Pokonywanie
asymetrii informacji może odbywać się zatem różnymi drogami.
Znaczenie przedsiębiorczego podejścia samorządu lokalnego do zagadnień
rozwoju rośnie w warunkach turbulencji zjawisk społecznych, gospodarczych i kulturowych. Zgodnie z przytoczoną definicją przedsiębiorczość w wydaniu samorządowym oznacza umiejętność wychwytywania i zagospodarowywania
przedsiębiorczych okazji na sukces na drodze współdziałania z innymi podmiotami, i to w taki sposób, który pozwala na włączenie zasobów, które znajdują się poza
formalnym polem kontroli samorządu. Oznacza zatem zdolność do innowacyjnej

202

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 202

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

12/14/11 15:44 PM

Przedsiębiorczość samorządu lokalnego w ponowoczesnym społeczeństwie

realizacji wartości wyrażonych w wizji i misjach samorządu, do których dąży on
wraz ze swymi partnerami określanymi zbiorczo interesariuszami gminy. Sukces
staje się kluczową wartoscią, jest bowiem osiągnięciem politycznie wyrażonych
celów, wartości, standardów (w odniesieniu do usług, zamieszkania, infrastruktury,
rządzenia i zarządzania). Oznacza to zarazem, że akceptuje się i realizuje decyzje oraz
podejmuje działania niekoniecznie mieszczące się w dotychczasowym repertuarze
sposobów rządzenia i zarządzania gminą.
Zakłada się, że przedsiębiorczość samorządu można wyzwalać i kształtować. Wymaga to wnikliwego rozpoznania kulturowego potencjału gminy, jak i wglądu w jej
instytucjonalne zaplecze samorządności, a także zakłada znajomość tego, jak użytkowany jest kapitał społeczny w gminie. Szczegółowe rozpoznanie przesłanek kształtujących środowisko przedsiębiorczości w gminie wymaga wglądu w logikę działania poszczególnych intersariuszy gminy, ich motywy i interesy, a także w formalne
i nieformalne mechanizmy oraz struktury decydujące o zachowaniach, decyzjach
i wyborach podmiotów, zawiązujących i utrzymujących procesy samorządności lokalnej. Rozpoznanie takie wymaga podejścia podmiotowego w analizie, skupionego
przede wszystkim na rozpoznaniu logiki działania i dokonywanych wyborów w gronie wszystkich uczestników procesów gospodarowania. Mimo włączenia wielu aktorów do procesu rządzenia i zarządzania inwestycjami i działalnościami lokalnymi,
rośnie własna odpowiedzialność samorządu jako organu demokratycznego władztwa. Włączając innych aktorów w proces samorządności lokalnej, ustawowy samorząd podejmuje się roli nie tylko reprezentanta negocjowanej woli społecznej, lecz
także stratega, mentora w rozwoju lokalnym, katalizatora działań gospodarczych,
promotora poczynań społecznych.

Samorządność lokalna jako przedsiębiorcze
governance. Orkiestracja okazji na sukces
gminy jako perspektywa mocy działania
Współdziałanie różnych podmiotów o odrębnych logikach i motywach działania
w ramach wspólnej gry gminnej o rozwój nabiera cech kreatywności i innowacyjności dzięki sieciowaniu (networking) i nakierowanym na określone cele aliansom
i projektom w partnerstwie, lecz przede wszystkim dzięki świadomie przedsiębiorczemu nastawieniu samorządu lokalnego. Samorząd lokalny „uczy się” roli: mentora,
katalizatora, podmiotu „umożliwiającego” – sprzymierzeńca (facilitator), działając
w „pajęczynie różnych sieci”, obrazującej procesy gminnego governance. Ciężar podejmowania decyzji i ustalania priorytetów przenosi się na konkretne areny współdziałania w gronie interesariuszy gminy. Różne sieci (networks) mają różne instytucjonalne reżimy i funkcjonują w różnych warunkach poznawczych, pośród różnych
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strategicznie istotnych niepewności. Konkretna arena jest zwykle aktywizowaną
częścią sieci i to w sposób, który organizuje prace wokół określonego przedsięwzięcia czy procesu.
Na „krajobraz instytucjonalny” gminy składają się zatem instytucje wszystkich
sektorów gospodarki oraz hybrydowe układy złożonych konstelacji instytucjonalnych, wynikających z współzależności partnerów w grze o rozwój [10, s. 139]. Mnogość tworzących się aranżacji instytucjonalnych, czyli różnych kombinacji ról i reguł
(sporadycznych lub trwałych), powoduje, że relacje „czyste”, oparte o proste interakcje międzysektorowe i funkcjonalnie odrębne, zastępowane są przez sekwencje
współdziałania, gdzie trudno jest wyodrębnić i wydzielić klarowne różnice interesów,
ról czy funkcji, nawet jeśli są one precyzyjnie przez poszczególnych partnerów gry
zadeklarowane. Społeczności lokalne trzeba więc postrzegać w całym ich skomplikowaniu, podobnie jak samą zmianę instytucjonalną i jej dynamikę bedącą u podstaw kolejnych aranżacji. Najistotniejszą z punktu widzenia samorządu lokalnego
jest zmiana oznaczająca innowację instytucjonalną, jako ekspresja przedsiębiorczej
orientacji na sukces gminy. Innowacyjne aranżacje stanowią bazę orkiestracji przedsiębiorczych okazji, co jest główną intencją nadania samorządności przedsiębiorczego charakteru.
Stosując analizę instytucjonalną samorządności lokalnej w ujęciu governance,
możliwe jest ukazanie obrazu systemu wartości i norm, jakim hołdują poszczególni
uczestnicy lokalnych interakcji. Ów obraz tworzą dwa wglądy: jeden w to, jaka jest
instytucjonalna baza procesu governace, drugi w to, jakie jest dominujące podejście uczestników gry do samego współdziałania (współrządzenia, współzarządzania, sieciowania, realizowania projektów publiczno-prywatnych itp.) [4, s. 367–384].
Instytucjonalna baza governance wyraża funkcjonowanie instytucji formalnych,
jakie zawiązują się między aktorami gry (interesariuszami gminy) na podstawie
obowiązującej regulacji prawnej i konkretnego układu relacji między nimi. Drugi
wgląd odnosi się do nieformalnych relacji i zawiązujących się tą drogą aranżacji instytucjonalnych. Formalne i nieformalne ujęcie łącznie dają wgląd w to, co można
nazwać instytucjonalnym środowiskiem procesu governance. W środowisku instytucjonalnym samorządności wykształca się właściwa danemu modelowi governance,
grupa kluczowych graczy oraz dominująca logika i styl współdziałania wyznaczone
przez decydujące relacje zawiązujące się między partnerami.
Przyjmując perspektywę governance, skupiamy uwagę na uzyskiwaniu społecznych
korzyści dla gminy poprzez stymulacje grupowych, partykularnych interesów
w sposób, który pozwala łączyć i kojarzyć zasoby, umiejętności różnych aktorów
posiadających wprawdzie partykularne preferencje, skłonnych jednak, uwikłując
się w procesy governance, zdążać ku wspólnym celom i przedsięwzięciom gminy,
podnoszącym jej konkurencyjność i atrakcyjność [2, s. 82]. Współrządzenie na sposób
governance dokonuje się w duchu przedsiębiorczym, jeśli jest sposobem działania
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partnerów zdolnych do realizowania swych partykularnych preferencji i interesów
w ramach strategicznego konsensusu. Proces kreacji i weryfikacji programu rozwoju
czy strategii rozwoju jest procesem wielopodmiotowym i ciągłym, a samorządowi
lokalnemu (władzy lokalnej) przypada w nim szczególna odpowiedzialność za to,
by był to proces przejrzysty, zgodny z obowiązującym prawem i wyartykułowanym
interesem publicznym (nawet jeśli wyłania się pośród sprzecznych priorytetów).
Działania samorządu zdolne są przekształcać proces współrządzenia gminą drogą
przedsiębiorczą poprzez tworzenie lub sprzyjanie aranżacjom mającym charakter
innowacji instytucjonalnej. Władne są zatem wzbudzać przedsiębiorcze działania u
innych aktorów „gry lokalnej”, przyczyniając się tym samym do orkiestracji przedsiębiorczych okazji na zbiorowy sukces gminy. Sukces samorządu, jako ciała politycznego, to osiąganie wartości zapisanych w strategicznych celach rozwoju lokalnego.
Podstawowym kryterium sukcesu jest wzrost wartości definiujących rozwój, wynikających z osiągania sukcesu przez wszystkich aktorów, budujących wartości odpowiadające ambicjom rozwojowym społeczności gminy. Orkiestracja okazji wspiera
sukces samorządu, kiedy prowadzi do efektów synergii zagospodarowywania poszczególnych przedsiębiorczych okazji wyrażających partykularne aktywności w gronie wszystkich aktorów, podmiotów „gry lokalnej”. Orkiestracja okazji oznacza też
umiejętność rozprzestrzeniania innowacji, komunikacji między partnerami, twórczego kojarzenia różnych logik działania w ramach przedsięwzięć łączących aktorów
gry gminnej we wspólne przedsięwzięcia i procesy, dzięki świadomemu postępowaniu samorządu lokalnego.
Orientacja przedsiębiorcza w gminnym governance może służyć harmonizacji
rozwoju lokalnego w tym większym stopniu, im bardziej niejednoznaczne jest środowisko działania gminy. Zdolność rządzenia i charakter władztwa wyraża się zdolnością do ustalania i realizacji priorytetów, kojarzenia środków działania, koordynowania skonfliktowanych celów, zapewniania politycznej stabilności. Orientacja
przedsiębiorcza umacnia zdolność rządzenia tym skuteczniej, im bardziej skomplikowany wewnętrznie jest układ społeczno-gospodarczy gminy [10, s. 34].

Wnioski i uwagi końcowe
Akcentując „orkiestracyjną” rolę samorządu w powiększaniu szans na sukces
i rozwój różnych aktorów gminy, zbliżamy się do uzasadnień i argumentów sugerujących, że governance w wydaniu samorządu lokalnego i jego partnerów staje się
efektywne, jeśli ma charakter przedsiębiorczy. Idea przedsiębiorczości łączy się zatem z istotą governance. Przedsiębiorczość postrzegana jest wtedy jako wspólnotowe
podejście nakierowane na orkiestrację okazji, przy którym samorząd lokalny postrzegany jest jako podmiot realizujący swój mandat demokratycznej odpowiedzialności.
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Samorząd może sam inicjować działania, jak i dokonywać aranżacji (innowacji instytucjonalnych) stymulujących działania przedsiębiorcze w gminie. W wieloorganizacyjnym procesie samorządności orkiestracja okazji wyraża zatem zarówno
tworzenie działań (na świadomym i celowym poziomie interakcji), jak i budowanie
układów instytucjonalnych (na strukturalnym poziomie interakcji). W kszałtowaniu
przedsiębiorczego procesu samorządności za kluczowe pytania należy zatem przyjąć:
 w jaki sposób doprowadzić do funkcjonowania w samorządzie procesów nakierowanych na identyfikowanie i eksploatowanie okazji na sukces?
 w jaki sposób przyciągnąć jednostki i organizacje (innych aktorów), skłonne do
współdziałania w zespołach, partnerstwach i projektach?
 w jaki sposób doprowadzić do tego, by interakcje aktorów w procesach gminnych
wyrażały innowacje instytucjonalne, pozwalające na generowanie szans rozwojowych (okazji) sprzyjających celom społecznosci lokalnej?
 w jaki sposób łączyć zasoby (w tym znajdujące się poza dyspozycją i kontrolą samorządu), by kształtować struktury wieloorganizacyjne, zdolne do współzarządzania zorientowanego na stałe poszukiwanie szans na rozwój i zagospodarowywanie okazji na sukces całej gminy?
Jak tworzyć zatem moc działania? Chodzi przede wszystkim o to, by:
 tworzyć kompetencję przedsiębiorczą w strukturach samorządu lokalnego i w
całej społecznosci lokalnej;
 rola „orkiestratora” przedsiębiorczych okazji przypadała w tym kontekście samorządowi lokalnemu, jako depozytariuszowi mandatu społecznego zaufania;
 przedsiębiorczość samorządu lokalnego uzbrojona była w kompetencję reformatorską, zwłaszcza tam, gdzie potrzebne są instytucjonalne innowacje;
 umacniając profil przedsiębiorczy, samorząd mógł, drogą innowacji instytucjonalnych wpływać na umacnianie przedsiębiorczego governance;
 innowacje instytucjonalne i przyjęte procedury governance sprzyjały umacnianiu
konkurencyjności i atrakcyjności gminy.
Istotne w tym kontekście jest wskazanie na kluczowe znaczenie stymulowania
zmiany instytucjonalnej. Innowacje instytucjonalne wyrażają „kalejdoskopowy” charakter współpracy interesariuszy gminy. Konstatacja ta czyni prawomocną kwestię,
w której pytamy o zakres i charakter „prowizoryczności” danej innowacji. Samorząd,
podejmując nowe, przedsiębiorczo zorientowane działania, kreuje często „przelotne
konfiguracje” kolektywnych działań. Nie muszą one bynajmniej przekładać się na
długotrwałe związki ani trwałe instytucje. Dlatego dalszych studiów, i to w perspektywie instytucjonalnej, wymaga kwestia „permanentyzacji” innowacji instytucjonalnych oraz działań, które „ukrytą wiedzę” o przedsiębiorczych działaniach
przeniosą na grunt dokumentowanego procesu kolektywnego uczenia się organizacji samorządowych i innych.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SAMORZĄDU LOKALNEGO
W PONOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
Streszczenie
Ambicją opracowania jest wskazanie na potrzebę kształtowania przedsiębiorczej
kompetencji samorządu lokalnego w formowaniu relacji w gronie interesariuszy
gminy. Celem jest ukazanie jej rosnącego znaczenia dla rozwoju lokalnego w nieprzejrzystych i turbulentnych warunkach gospopodarowania. Niniejsze opracowanie
skupione jest na charakteryce przedsiębiorczości samorządu lokalnego a zwłaszcza
jego zdolności do orkiestracji przedsiębiorczych okazji, eksploatowanych przez interesariuszy gminy, będących podmiotami „gry lokalnej”. Owa zdolność traktowana jest
jako jeden z kluczowych czynników rozwoju gminy w ponowoczesnych realiach
działania społeczności lokalnych. Przedsiębiorczy samorząd umacnia tą drogą
kompetencję reformatorską, doprowadzając do instytucjonalnych innowacji oraz
tworząc nowe procedury governance sprzyjające umacnianiu konkurencyjności
i atrakcyjności gminy.
Słowa kluczowe: przedsiębiorcza kompetencja, przedsiębiorczy
profil samorządności, instytucjonalne innowacje, governance,
rozwój lokalny
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ENTREPRENEURIAL LOCAL GOVERNANCE
IN A POSTMODERN SOCIETY
Abstract
The key issue of this paper is to point out how important for local development is to strengthen
entrepreneurial competency in municipal governance, affecting relations between local authorities and other actors in the local game for development. Thus the main purpose of this
work is to indicate that a rise of this kind of competency is crucial for municipal success in
time of continuous ambiguity and complexity. Consequently, an entrepreneurial profile of
local governance, with emphasis on orchestration of entrepreneurial opportunities, among
players of the local game, is perceived here as one of the major factors for common success
under circumstances describing standards of governance in postmodern societies. Moreover,
the rise of common competence in creation of the required changes opens for institutional
innovations and new patterns of governance able then to facilitate emergence of competitive
advantages for local community and stimulate the attractiveness of municipality.

Key words: entrepreneurial governance, institutional innovations,
public entrepreneurship, new public management, postmodern local
government
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BARIERY WZROSTU
INNOWACYJNOŚCI MSP
W POLSCE W ŚWIETLE
BADAŃ ICH ZACHOWAŃ
STRATEGICZNYCH I JAKOŚCI
KAPITAŁU LUDZKIEGO

Wprowadzenie
Jednym z głównych problemów polskiej gospodarki jest niska innowacyjność
krajowych przedsiębiorstw, zwłaszcza należących do małych i średnich podmiotów.
Potwierdzają to wskaźniki ich innowacyjności stosowane przez polskie i unijne instytucje zajmujące się pomiarem tego zjawiska [4], [6, s. 72]. We współczesnej gospodarce – w szybko zmieniającym się otoczeniu firmy – wiedza oraz umiejętność
jej innowacyjnego wykorzystania (tworzenie innowacji) stanowią kluczowe czynniki
przetrwania, rozwoju i wzrostu konkurencyjności organizacji. W krajach wysoko
rozwiniętych ten pogląd wyznają nie tylko ekonomiści i eksperci od zarządzania,
lecz także wielu małych i średnich przedsiębiorców. Podmioty te, korzystając z silnego wsparcia państwa, starają się zwiększać swoje zdolności innowacyjne i tworzyć
rozwojowe strategie innowacyjne. Proinnowacyjną świadomość wykazują zarówno
w okresie ekspansji, jak i recesji w gospodarce.
W Polsce jedynie nieliczne firmy należące do sektora MSP zdają sobie w pełni
sprawę z tego, że w wyniku kryzysu w światowej gospodarce lat 2007–2009

* Dr Irena Łącka – Katedra Ekonomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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perspektywy otoczenia rynkowego, warunkujące ich przetrwanie i rozwój na najbliższe lata, uległy poważnemu pogorszeniu. Stawia to przed nimi wiele wyzwań i powinno skłaniać do zmiany postawy wobec rynku, sposobów prowadzenia biznesu,
planów inwestycyjnych i strategii rozwojowych. Będą one zmuszone jak najszybciej
dostosować się do nowej, trudniejszej rzeczywistości, przynoszącej większą nieprzewidywalność i wyższy stopień ryzyka we wszystkich sferach otoczenia organizacji,
podobnie jak wszystkie firmy na całym świecie. Jednym ze sposobów na utrzymanie
oraz poprawę ich konkurencyjności, dobrej kondycji gospodarczej i pozycji rynkowej jest tzw. ucieczka do przodu, czyli inwestowanie w innowacje i zwiększenie aktywności innowacyjnej (pozyskiwanie innowacji, zarządzanie nimi, ochrona własności intelektualnej, rozpowszechnianie innowacji). Innowacje są uznawane więc
za istotną część długookresowej strategii rozwoju firmy. Jak wskazuje Sosnowska [17,
s. 1] strategia innowacji powinna być praktycznie wykorzystywana przez polskich
przedsiębiorców, w tym także tych, którzy stanowią znaczącą większość wszystkich
firm krajowych (99,8%), tzn. należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Niestety zbyt mała innowacyjność polskich firm, zwłaszcza w grupie MSP, wynika
z istnienia wielu barier i ograniczeń szeroko prezentowanych w literaturze [5, s. 7–8],
[9, s. 2–3], [11, s. 213], [13, s. 10–13], [14, s. 12–15]. Za ich występowanie odpowiadają wszyscy uczestnicy procesów innowacyjnych, tzn.: przedsiębiorcy, rząd, sektor
nauki i badań, instytucje otoczenia biznesu i wsparcia innowacji oraz transferu technologii, a nawet użytkownicy innowacji. Wśród nich wymienia się: bariery finansowe, bariery związane z wiedzą i ograniczonym potencjałem wewnętrznym przedsiębiorstwa, wysokie ryzyko inwestowania w przedsięwzięcia innowacyjne, czynniki
rynkowe, bariery informacyjne, ograniczony potencjał sfery badawczo-rozwojowej,
niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę pośredniczącą, bariery prawno-administracyjne oraz małą efektywność dotychczasowej polityki innowacyjnej, w tym niewystarczające i niewłaściwie ukierunkowane wsparcie publiczne.
W artykule podjęto próbę przeanalizowania barier innowacyjności, wynikających z braku potrzeby lub umiejętności formułowania długookresowych strategii
rozwojowych przez przedsiębiorców małego i średniego biznesu oraz relatywnie słabej jakości kapitału ludzkiego, co wpływa na ograniczenie potencjału wewnętrznego
małych i średnich firm. Dokonano tego, wykorzystując wyniki badań wykonanych
na zlecenie PARP przez Orłowskiego z zespołem [15] oraz autorki: Wziątek-Kubiak
i Balcerowicz [20] w końcu 2009 r. Analiza rezultatów tych badań pozwoliła na powiązanie zdolności i możliwości innowacyjnych krajowych MSP z ich zachowaniami
strategicznymi i postawami wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.
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Znaczenie MSP w procesach innowacyjnych
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie pełni ważną rolę
w rozwoju gospodarki i jej innowacyjności. Zmuszone do ciągłej rywalizacji na rynku
wykorzystują wiedzę i innowacje do podniesienia swojej konkurencyjności, przyczyniając się do rozwoju istniejących i tworzenia nowych dziedzin gospodarowania. Prowadzi to do transformacji przemysłu z tradycyjnych form produkcji na technologie
zaawansowane [1, s. 37–51], [7, s. 751–770], [3, s. 203–218]. W literaturze podkreśla
się także, że takie cechy małych i średnich przedsiębiorstw, jak: orientacja rynkowa,
elastyczność w dostosowaniu się do zmiennego otoczenia, niesformalizowane sposoby zarządzania, proste struktury organizacyjne oraz postawy innowacyjne kadry
kierowniczej i zdolność do działań partnerskich sprzyjają wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych.
Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych stanowią ważne
ogniwo w regionalnych systemach innowacyjnych i budują silne sieci powiązań z innymi firmami, instytucjami naukowo-badawczymi, ośrodkami wsparcia innowacji
i transferu technologii, firmami konsultingowymi, instytucjami finansowymi (bankami i funduszami wysokiego ryzyka), a także podmiotami władzy. Umiejętnie wykorzystują wsparcie działalności innowacyjnej ze strony otoczenia instytucjonalnego,
gospodarczego i naukowego.
Powyższe stwierdzenia nie mają jednak racji bytu w Polsce. Na tle wielu krajów
europejskich, azjatyckich lub Stanów Zjednoczonych innowacyjność oraz gotowość
do współdziałania w procesach innowacyjnych polskich MSP wygląda bardzo źle.
Do grupy małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych należy jedynie 14,6%
małych i 32,7% średnich podmiotów spośród ogółu przedsiębiorstw przemysłowych
[4]. W przypadku podmiotów usługowych udziały te są jeszcze mniejsze i wynoszą
kolejno 12,5 oraz 25%. Obie grupy firm stanowią jedynie 3,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób)
jest jeszcze niższa, gdyż nowe rozwiązania wdraża wśród nich jedynie od 3 do 6%
populacji liczącej aż 96% wszystkich firm w Polsce [21, s. 32]. Jednocześnie badania
wskazują, że ponad 90% MSP nie podejmuje żadnej współpracy w zakresie działalności innowacyjnej z instytucjami świata nauki (uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi) oraz centrami transferu technologii. Ponad 60% tych podmiotów nie nawiązuje żadnej współpracy w tym obszarze z innymi przedsiębiorstwami,
inkubatorami przedsiębiorczości, parkami przemysłowymi lub technologicznymi
[22, s. 35].
Wszystko to świadczy o bardzo małej aktywności innowacyjnej podmiotów z sektora MSP oraz określonej postawie ich właścicieli i menedżerów wobec prowadzenia
biznesu i stosowaniu niekorzystnych dla wzrostu innowacyjności zasad postępowania
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na rynku. Należą do nich: brak świadomości innowacyjnej, konserwatyzm zachowań, niechęć do działań partnerskich, nieufność i uleganie stereotypom w stosunku
do potencjalnych partnerów w procesach innowacyjnych, brak wiedzy, podatność
na negatywne wpływy otoczenia biznesowego, zbyt mała zdolność do wykorzystywania narzędzi wsparcia oferowanych przez państwo itp. Niezależnie od fazy cyklu
koniunkturalnego tego typu zachowania charakteryzują przedsiębiorców z sektora
MSP i stosowana od połowy lat 90. XX w. krajowa polityka innowacyjna w niewielkim stopniu łagodzi te negatywne zjawiska. Oznacza to, że mikro, małe i średnie
firmy w Polsce niezmiernie rzadko tworzą i stosują strategie innowacji. Najnowsze
koncepcje zarządzania wymieniają wśród nich następujące strategie do wykorzystania: błękitnego oceanu, niszy innowacji, innowacji otwartej, sieci innowacji i klastra
innowacyjnego. Wszystkie te propozycje mogą być stosowane zarówno przez duże
podmioty gospodarcze, jak i MSP [16], [17].
Z badań zespołu kierowanego przez Pierścionka [19] wynika, że strategie innowacji o szerszym zakresie (innowacje produktowe, technologiczne, organizacyjne
i marketingowe) realizują tylko te przedsiębiorstwa, które można zaliczyć do firm
oferujących nowe produkty i technologie w sposób ciągły – należące do bardziej konkurencyjnych i prowadzących działalność eksportową. Najczęściej wykorzystują strategie niszy innowacji i są słabo zainteresowane strategiami innowacji otwartej oraz
sieci innowacji. To potwierdza wcześniejsze stwierdzenie o bardzo małej skłonności
polskich firm do podejmowania partnerstwa technologicznego z innymi podmiotami systemu innowacji.

Podejście polskich przedsiębiorców
do strategii firmy
W grudniu 2009 r. Orłowski z zespołem [15] przeprowadził na reprezentatywnej
próbie 1206 przedsiębiorstw badania na zlecenie PARP. Uzupełniono je indywidualnymi wywiadami pogłębionymi i wywiadami bezpośrednimi z właściwie dobranymi z próby przedsiębiorstwami. Prace badawcze miały na celu rozpoznanie postaw, wiedzy i planów przedsiębiorców należących do sektora MSP w odniesieniu
do zarządzania strategicznego i procesów inwestycyjnych tych podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem oddziaływania bieżącej sytuacji gospodarczej (spowolnienia gospodarczego).
Badania ujawniły, że polscy przedsiębiorcy reprezentujący firmy zaliczane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pomimo twierdzeń o świadomości potrzeby
posiadania przez zarządzających jasnej wizji strategicznej, w praktycznie nie ujawniają skłonności do myślenia w kategoriach długookresowych, nie przygotowują
szczegółowych planów strategicznych i wykazują pasywne podejście do prowadzenia
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biznesu. W szczególności przedsiębiorców charakteryzują następujące zachowania
[15, s. 45–68, 82–87]:
1) Niewielu z nich postrzega inny sens i cel działania swojej firmy niż zapewnienie
strumienia przychodów ze sprzedaży lub zysków. Przedsiębiorstwo według nich
nie musi więc zaspokajać potrzeb swych klientów, a jedynie zapewniać korzyści właścicielowi. Rzadko również dostrzegają potrzebę wprowadzania innowacji (poza ewentualną koniecznością modernizacji procesów wytwórczych). Nie
doceniają, ale także nie rozumieją znaczenia innowacji w działalności gospodarczej i ich wpływu na przyszłość firmy. Ich postawy wskazują na wąskie i egoistyczne podejście do roli organizacji w gospodarce i brak wiedzy o zmianach
zachodzących w „nowej” gospodarce, ograniczone kompetencje i umiejętności
przedsiębiorców. Takie podejście determinuje konserwatyzm w zachowaniach
rynkowych i brak świadomości roli podmiotów gospodarczych w wysoce konkurencyjnej, zglobalizowanej i coraz silniej opartej na wiedzy gospodarce. Konsekwencją staje się krótkookresowe podejście do prowadzenia działalności i brak
długookresowych strategii rozwoju większości MSP w Polsce. Drobni przedsiębiorcy skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu operacyjnym i taktycznym
[18, s. 45–46].
2) Za najważniejsze cele firmy uznają cele krótkookresowe, występujące w następującej kolejności: maksymalizacja dochodów, przychodów ze sprzedaży oraz marży
i zysków, zwiększanie udziału w rynku i przyciąganie nowych klientów. Natomiast
elementy długofalowe, takie jak: określenie i tworzenie cech wyróżniających firmę
od konkurencji, budowanie trwałych więzi z klientami, partnerami, pracownikami i otoczeniem oraz przetrwanie na rynku, stanowią najmniej ważne cele do
realizacji. Takie podejście świadczy o tym, że przedsiębiorcy raczej nie posiadają
strategii działania firmy. Skupiają się na codziennej walce o przetrwanie na rynku
i zmaksymalizowaniu krótkookresowych korzyści, a nie na tworzeniu podstaw
długotrwałego rozwoju. Większą skłonność do myślenia kategoriami długookresowymi (rozwój, nowa oferta rynkowa, wyróżnienie firmy na tle konkurencji)
wykazują MSP z terenów słabiej zurbanizowanych, co wynika z braku poczucia
pewności utrzymania się na rynku i konieczności walki o nabywcę.
3) Niewielka część MSP (z wyłączeniem mikropodmiotów) przygotowuje plany strategiczne, lecz mają one bardzo ogólny charakter i nie wynikają z solidnej, profesjonalnie przygotowanej analizy otoczenia firmy oraz mocnych i słabych stron
organizacji. Najczęściej plany te stanowią zaledwie zdefiniowanie zakresu rynku
oraz opisują organizację procesów zarządzania i pracy, niekiedy także planowane
w najbliższym czasie działania w zakresie inwestycji i ewentualnych zatrudnień
personelu. Te zagadnienia przyjmują postać sformalizowaną (spisaną), natomiast takie podstawy strategii, jak grupa docelowa lub źródła przewagi konkurencyjnej, funkcjonują w formie ustnej. Podmioty te rzadko i mało precyzyjnie
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formułują plany strategiczne dotyczące inwestycji w długim okresie, rozwoju
kapitału ludzkiego lub niezbędnych działań w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych. Większość firm nie ma określonych podstaw swojej działalności w żadnej
formie. Jedynie organizacje, mające znaczący udział eksportu w strukturze swej
działalności, wykazują większą dbałość o formułowanie strategii, a ich ranking
celów wskazuje na uświadomienie właścicieli w kwestii wyzwań współczesnej
gospodarki (wynika z konieczności rywalizacji przynajmniej na rynku europejskim). Stosują więc zasady zarządzania strategicznego [17, s. 41–44].
4) Działania rozwojowe MSP dotyczą najczęściej stosunkowo prostego wykorzystania szans tworzonych przez rosnący rynek (w fazie ekspansji koniunktury), tzn.
pozyskiwaniu nowych klientów, rozszerzaniu zasięgu rynku i zakresu działalności, stosowania naśladownictwa, niewielkiego wzrostu zatrudnienia). Takie postępowanie jest wynikiem braku długookresowej wizji rozwoju przedsiębiorstwa,
co jest najsilniej widoczne w przypadku firm mikro i tzw. samozatrudnionych.
Niewielki odsetek podmiotów (głównie średnich i współpracujących z zagranicą)
stara się wzmacniać swoją konkurencyjność w długim okresie poprzez inwestycje, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania (m.in. z funduszy UE lub venture
capital), wprowadzać nową technologię, wyjść poza rynek krajowy. Analiza przyczyn braku jasnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa w długim okresie ujawniła, że
większość mikro, małych i średnich przedsiębiorców (ponad 75%) uznaje, że nie
ma potrzeby planowania z powodu dobrej sytuacji firmy, trudności w prognozowaniu przyszłości lub konieczności nastawienia się na przetrwanie. Około 20%
badanych podmiotów nie potrafi powiedzieć, dlaczego ich firmy nie tworzą planów rozwoju. Świadczy to o niskim stopniu umiejętności menedżerskich ich kadry oraz niekorzystaniu z usług doradztwa biznesowego i strategicznego.
5) Krótkookresowe podejście charakteryzuje także przedsiębiorców z sektora MSP
w przypadku polityki zatrudnienia – bardzo rzadko poszukują oni pracowników posiadających wysokie kwalifikacje i obdarzonych cechami, takimi jak: innowacyjność, wiedza na temat rynku, samodzielność, elastyczność, zdolność do
dzielenia się wiedzą. Pożądanymi cechami poszukiwanej kadry są natomiast: pracowitość, uczciwość, sumienność i lojalność wobec firmy. Wskazuje to na niedocenianie znaczenia kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstwa i sugeruje
trudności w budowaniu zasobów niematerialnych, stanowiących przecież podstawę procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W przypadku firm operujących na rynkach zagranicznych przedstawia się to nieco lepiej – ich właściciele
lub menedżerowie deklarują konieczność posiadania przez potencjalnych pracowników cech kreatywności (innowacyjności) i posiadania wiedzy o rynku oraz
zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmian.
6) Polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy wykazują często bierność w podejściu
do prowadzenia biznesu, co przejawia się brakiem zainteresowania rozwojem
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firmy (poprzestawanie na tym, co się osiągnęło), stosowaniem starych, sprawdzonych sposobów działania na rynku, zatrzymaniem się w osobistym rozwoju
(niechęć do kształcenia ustawicznego, podnoszenia kwalifikacji), uleganiem fatalizmowi – właściciel nie ma wpływu na to co się dzieje w gospodarce i w jego
otoczeniu, więc musi się poddać temu, co przyniesie dzień. Bardziej aktywną postawę wykazują przedstawiciele firm średnich oraz zajmujący się eksportem. Podobne zjawisko obserwuje się wśród podmiotów funkcjonujących na obszarach
mniej zurbanizowanych, na wschodzie Polski. Właściciele tych firm w większym
stopniu zdają sobie sprawę, że od ich zaangażowania i aktywności w zdobywaniu
rynku zależy pozycja konkurencyjna i rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.
7) Polscy przedsiębiorcy z sektora MSP nie posiadają umiejętności formułowania
dojrzałych ocen dotyczących długookresowych wyzwań stojących przed ich biznesem, branżą, w której funkcjonują oraz gospodarką. Nie widzą potrzeby lub nie
potrafią opracowywać strategii rozwojowych, nawet wówczas, gdy staną w obliczu kryzysu. Pogorszenie koniunktury nie staje się stymulatorem do przewartościowania postaw wobec prowadzenia firmy. Wynika to z faktu, że podmioty
te w większości (poza najsłabszymi nawet w warunkach dobrej koniunktury)
zazwyczaj potrafią przetrwać kryzys, podejmując doraźne działania, np. redukując koszty, obniżając jakość wyrobów, zmniejszając zatrudnienie lub płace.
W tej sytuacji przedsiębiorcy uznają, że spowolnienie gospodarcze lub kryzys
w niewielkim stopniu stanowi dla nich zagrożenie (wielu ostatnio uznało go za
zjawisko bardziej medialne, a jedynie 25% dostrzegło w nim rzeczywisty problem). Pogorszenie koniunktury, przejawiające się trudnościami ze zbytem, traktują jako przejściowe i z optymizmem patrzą w przyszłość. Znacząca ich część
nie jest zwolennikami poglądu Schumpetera, że kryzys powinien skłaniać do
„twórczej destrukcji” i pobudzać firmę do zmian w długim okresie. Należy starać się przetrwać niekorzystną koniunkturę i pomimo trudności w kierowaniu
firmą nie podejmować żadnych działań. Jedynie 29% przedsiębiorców z sektora
MSP deklaruje potrzebę aktywnej postawy wobec kryzysu. Ich przedstawiciele
uważają, że można ten okres wykorzystać do wprowadzania inwestycji i podejmowania ryzyka nowych działań (zdobywania nowych rynków, dokonywania
przejęć lub fuzji).
8) Reprezentanci mikro, małych i średnich firm w Polsce mają przeważnie bardzo
niewielką wiedzę na temat instytucji wsparcia dla tego sektora. Często mylą te
instytucje z bankami komercyjnymi, które należą do otoczenia biznesu, jednak
niekoniecznie pełnią rolę wspierania drobnej przedsiębiorczości. Niewielu przedsiębiorców potrafi wskazać poprawnie grupę instytucji wsparcia. Najczęściej wymieniają poza bankami komercyjnymi urzędy pracy, urzędy miejskie, PFRON,
izby oraz stowarzyszenia gospodarcze i branżowe. Oznacza to, że nie są świadomi istnienia lub nie traktują jako potencjalnego źródła wsparcia instytucji,
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takich jak: firmy doradztwa strategicznego, agencje rozwoju, centra innowacji
i transferu technologii, punkty konsultacyjne Krajowego Systemu Usług przy
uczelniach, inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne, instytucje
poręczeń i gwarancji kredytowych lub fundusze wysokiego ryzyka. Oferowany
przez państwo system wsparcia, którego elementy tworzą te właśnie instytucje, mający za zadanie zmniejszyć bariery utrudniające działalność gospodarczą
i wprowadzanie innowacji przez MSP, jest praktycznie niewykorzystywany przez
te podmioty. Jedynie firmy, które świadomie planują i podejmują działania strategiczne oraz funkcjonują na wielu rynkach (w tym zagranicznych), posiadają
lepsze rozeznanie w tym zakresie i wykorzystują ofertę wsparcia wymienionych
instytucji dla poprawy swych możliwości rozwojowych. Znaczna część przedsiębiorstw należących do samozatrudnionych (72%), mikrofirm (54%), małych
(37%) i średnich podmiotów (29%) nigdy nie podejmowała żadnej współpracy
z instytucjami wsparcia. Jeszcze mniej MSP (4–7%) uczestniczyło we współpracy technologicznej z ośrodkami naukowymi lub jednostkami badawczo-rozwojowymi, które także należą do elementów systemu innowacji [8, s. 28–29].
Reprezentanci drobnej przedsiębiorczości rzadko również korzystają z oferty
edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej sektora nauki.
9) Zakres współpracy tych przedsiębiorstw, które wykorzystują ofertę instytucji
wsparcia, jest z reguły bardzo ograniczony. Najczęściej kontaktują się z urzędami
pracy, które świadczą pomoc przy poszukiwaniu pracowników lub umożliwiają
pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.
Średnie firmy korzystają także z oferty PARP (dotacje, szkolenia, seminaria, konferencje, publikacje). Badania Orłowskiego z zespołem oraz pracowników Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur [2] dowodzą, że przedsiębiorcy
należący do MSP nie wykazują zainteresowania działalnością i ofertą instytucji
specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności.
10) Większość polskich przedsiębiorców z sektora MSP ma problem z uświadomieniem sobie potrzeb swoich i przedsiębiorstwa w zakresie umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy w nowej gospodarce (bariery świadomości i niewiedzy
przy jednoczesnej niechęci do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności). Brak więc motywów do podejmowania współpracy z instytucjami wsparcia. Jednocześnie obserwuje się wśród nich uleganie powszechnym stereotypom
oceny dostępności i jakości ich usług w sytuacji, gdy znaczna część podmiotów
nie nawiązuje kontaktów z tą sferą. Z tego powodu jako bariery podejmowania
współpracy z instytucjami wspierania przedsiębiorczości i innowacji dla małych
i średnich firm wymienia się najczęściej: zbyt duże formalności i koszty, utrudniony dostęp do nich, powolność i opieszałość w działaniu, brak zaufania do tego
typu instytucji oraz nieznajomość realiów praktyki gospodarczej przez doradców.
W ostatnich latach, po wejściu Polski do UE, wiele z tych deklarowanych barier
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zostało znacznie ograniczonych i podjęcie współpracy z instytucjami wsparcia
pozwoliłoby pokonać stereotypy.

Kapitał ludzki jako wewnętrzna
determinanta innowacyjności MSP
Do wewnętrznych czynników innowacyjności zalicza się zasoby wiedzy zakumulowanej przez przedsiębiorstwo w okresie jego funkcjonowania na rynku. Jej źródłem
są: wiedza i umiejętności właścicieli firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników
(zgromadzony kapitał ludzki), prace badawczo-rozwojowe prowadzone w przedsiębiorstwie i w kooperacji z innymi podmiotami, absorpcja wiedzy i innowacji (w wyniku procesów uczenia się) oraz zakup nowych rozwiązań w postaci praw własności
intelektualnej (licencji, patentów, know-how, znaków towarowych, wzorów użytkowych). Kapitał ludzki MSP to całokształt wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz
siły roboczej, nabytych w procesie kształcenia i zdobywania doświadczenia. Powstaje
jako efekt wykształcenia formalnego o charakterze ogólnym, specjalistycznego oraz
pozyskanego doświadczenia. Badania przeprowadzone wśród firm niemieckich [10]
dowodzą, że zdolności innowacyjne podmiotów uzależnione są od wiedzy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, szczególnie silnie od jakości i rodzajów formalnego wykształcenia zatrudnionych.
Wiedza, umiejętności, doświadczenie, dążenie do zdobywania informacji i ciągły
rozwój jednostki, np. w ramach kształcenia ustawicznego, stanowią czynniki sprzyjające poszukiwaniu nowych rozwiązań jako sposobu na poprawę konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Pozwalają również na wzrost zdolności organizacji do uczenia się
i przystosowania do zmian, uwarunkowanych wyzwaniami gospodarki opartej na
wiedzy. Odpowiednia jakość kapitału ludzkiego małego i średniego przedsiębiorstwa
umożliwia nie tylko wstępny proces zapoczątkowania innowacji (podjęcie decyzji
o wykorzystaniu strategii innowacji dla potrzeb firmy, zdobywanie informacji niezbędnych do realizacji procesu innowacyjnego itd.). Stanowi ona także niezbędny
element takich procesów [20, s. 29–30]:
 percepcja zrozumienia i wybór potencjalnej innowacji i jej potencjału rynkowego;
 podjęcie badań nad innowacją (w tym m. in. prac badawczo-rozwojowych);
 wdrożenia nowych rozwiązań do produkcji lub świadczenia usług;
 prowadzenie działań na rzecz stworzenia popytu na innowację i aktywizacja
sprzedaży nowych wyrobów.
Proces innowacyjny jest wielofazowy, skomplikowany i wymaga od przedsiębiorców i/lub kadry menedżerskiej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, którymi
nie dysponuje większość przedstawicieli drobnego biznesu [13, s. 12]. Brak wiedzy,

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 219

219

12/14/11 15:44 PM

Irena Łącka

obok braku zaufania, jest jednym z istotnych źródeł oporu wobec zmian i innowacji
[12, s. 263–264]. Wynika to m.in. z nieodpowiedniego poziomu wykształcenia oraz
małej skłonności do zdobywania wyższych kwalifikacji.
W Polsce poziom kwalifikacji większości osób prowadzących działalność gospodarczą jest relatywnie niski. W Polsce nadal, pomimo znaczącej poprawy w zwiększaniu udziału osób z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 25–64 lata, wskaźnik
ten wynosi ok. 20% (19,6% w 2009 r.) i jest znacznie niższy niż w krajach uznawanych
za liderów innowacji (np. w Finlandii stanowił 36,6% w 2009 r.). Niezadowalająca
jest również struktura populacji zdobywającej wyższe wykształcenie – zbyt mały jest
odsetek studentów oraz absolwentów szkół wyższych kierunków technicznych i inżynieryjnych [6, s. 72]. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że to
oni przede wszystkim stanowią grupę osób o wysokim potencjale innowacyjnym.
Charakterystyczne dla naszego kraju jest także występowanie największej luki
w poziomie wyższego wykształcenia w grupie osób w wieku 55–64 lat [20, s. 36–37].
Ta część populacji należy jednocześnie do grupy właścicieli MSP oraz zasila kadry
tych podmiotów. Także niepokoić powinien bardzo niski wskaźnik kształcenia ustawicznego w grupie wiekowej 25–64 lata. W Polsce udział ten w 2009 r. kształtował się
na poziomie 4,7%, podczas gdy średnia dla UE wynosiła 9,6%, a w przypadku Finlandii odsetek ten stanowił 19,6% [6, s. 72]. Wśród przedsiębiorców z sektora MSP
zauważa się krótkookresowe podejście do poprawy kwalifikacji swoich i zatrudnianej siły roboczej – aż 79% badanych podmiotów uznaje, że obecny potencjał (kwalifikacje i umiejętności) zatrudnionych w pełni odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa [20, s. 41]. To zjawisko potwierdza wcześniejsze stwierdzenia zaprezentowane
w artykule o stosowaniu podejścia krótkookresowego do prowadzenia działalności
gospodarczej przez większość drobnych przedsiębiorców i braku umiejętności spojrzenia na swój biznes oraz jego otoczenie w kategoriach strategicznych.

Zakończenie
Porównania międzynarodowe ujawniają duży dystans polskich przedsiębiorstw
w sferze innowacyjności w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jest
to szczególnie widoczne w przypadku MSP. Problem ten stanowi silne ograniczenie
ich konkurencyjności wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Niska innowacyjność
polskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm to wynik oddziaływania wielu barier działalności innowacyjnej i transferu technologii w naszym kraju.
Wśród nich istotnymi ograniczeniami są postawy przedsiębiorców wobec prowadzenia biznesu – działanie bez długookresowej wizji firm, niewielki stopień wykorzystania usług instytucji wsparcia przedsiębiorczości i innowacji oraz bariery świadomości i niedostatek szeroko pojętej wiedzy (zarówno ogólnej, jak i specjalistycznej

220

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 220

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

12/14/11 15:44 PM

Bariery wzrostu innowacyjności msp w polsce w świetle badań ich zachowań…

oraz problematyki innowacyjnej) niezbędnej do podejmowania decyzji biznesowych
w gospodarce opartej na wiedzy.
Niska jakość kapitału ludzkiego MSP w Polsce determinuje małą innowacyjność
tych podmiotów. Jest ona jednocześnie zarówno przyczyną, jak i skutkiem braku
potrzeb i umiejętności budowania długookresowych strategii rozwoju i konkurencyjności większości przedstawicieli drobnej przedsiębiorczości. Jednoczesne oddziaływanie tych niekorzystnych czynników oraz mentalności właścicieli i menedżerów
MSP, przejawiającej się niechęcią do współdziałania z różnymi partnerami w ramach
procesów innowacyjnych, nieufnością, uleganiem stereotypom, małą skłonnością do
wprowadzania zmian i ponoszenia ryzyka oraz pasywnym podejściem do prowadzenia biznesu, stanowi poważne ograniczenie innowacyjności i szans rozwojowych
polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w „nowej” gospodarce. Problem
ten jest bardzo istotny i powinien stać się przedmiotem szeroko zakrojonych badań,
umożliwiających znalezienie odpowiedzi, jak zminimalizować oddziaływanie tych
barier na MSP.

Bibliografia
[1] Audretsch D., Research issues relating to structure, competition and performance of small
technology-based firms, “Small Business Economics” 2001, Vol. 16 (1), 37–51.
[2] Burzyński W., Kłosiewicz-Górecka U., Kuczewska L., Słomińska B., Współpraca podmiotów jako czynnik innowacyjności małych przedsiębiorstw w Polsce, IBRKK, Warszawa 2008.
[3] Dibrell C., Davies P., Craig J., Fuelling innovation through information technology in
SME’s. “Journal of Small Business Management” 2008, Vol. 46 (2), 203–218.
[4] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Departament Przemysłu, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2009, http://www.stat.gov.pl, [15.08.2010].
[5] ]Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., Badanie barier i stymulatorów dotyczących
mechanizmów tworzenia i kształtowania innowacji ze środowiska naukowego do sektora
przedsiębiorstw – raport wstępny, IBnGR, Gdańsk 2007.
[6] European Innovation Scoreboard (EIS) 2009, Comparative analysis of innovation performance (2010), PRO INNO EUROPE, http://www.proinno-europe.eu, [15.08.2010].
[7] Freel M., Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity, Research
Policy, 2003, Vol. 32 (3), 751–770.
[8] Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz
MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2008.
[9] Grodzka D., Zygierowicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos”, nr 3 (30),
27 marca 2008 r., Biuro Analiz Sejmowych.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 221

221

12/14/11 15:44 PM

Irena Łącka

[10] Janz N., Peters B., Innovation and innovation success in the German manufacturing sector, econometric evidence at firm level, Centre for European Economic Research (ZEW),
Department of the Industrial Economics and International Management, Manheim
2002.
[11] Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa
2006.
[12] Leszczyńska A., Psychospołeczne aspekty zmian organizacyjnych, [w:] Brzeziński M.
(red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001,
260–275.
[13] Łącka I., Wybrane problemy przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 7–8, 10–13.
[14] Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] Okoń-Horodyńska E.,
Zacharowska-Mazurkiewicz A. (red. nauk.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, 3–22.
[15] Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
[16] Simon H., Dietl M., Tajemniczy mistrzowie XXI w., Difin, Warszawa 2009.
[17] Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, wystąpienie na
konferencji „Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” 16.11.2009 r,
SGH, Warszawa 2009, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kzs/Konferencja/7.%20Alicja%Sosnowska.pdf, [15.08.2010].
[18] Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
[19] Pierścionek Z. (red.), Warunki wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na
rynkach UE, raport z badań, grant MNiSW, SGH, KNoP, Katedra Zarządzania Strategicznego, Warszawa 2008.
[20] Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE, Warszawa 2009.
[21] Żołnierski, A., Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, raport z badań, PARP, Warszawa 2005.
[22] Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,
PARP, Warszawa 2005.

222

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 222

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

12/14/11 15:44 PM

Bariery wzrostu innowacyjności msp w polsce w świetle badań ich zachowań…

BARIERY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI
MSP W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ
ICH ZACHOWAŃ STRATEGICZNYCH
I JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO
Streszczenie
Artykuł omawia bariery zwiększenia innowacyjności polskich MSP. Wykorzystując wyniki
badań różnych ośrodków naukowych i instytucji poświęconych innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce oraz ich zachowań strategicznych, autorka starała się określić wpływ barier
wewnętrznych rozwoju i wzrostu na innowacyjność drobnych przedsiębiorstw. Wśród nich
za istotne uznała brak długookresowej wizji rozwoju firmy (strategii), pasywne podejście do
prowadzenia biznesu, niską świadomość innowacyjną, niedostatek wiedzy o zmianach we
współczesnej gospodarce i niechęć do jej zdobywania oraz nieodpowiednią jakość kapitału
ludzkiego właścicieli i pracowników firm z sektora MSP. Artykuł wskazuje również na działanie
czynników ograniczających innowacyjność tych podmiotów, takich jak: mentalność właścicieli, niechęć do współpracy z innymi uczestnikami procesów innowacyjnych, konserwatyzm
w zachowaniach rynkowych, zbyt małe wykorzystanie oferty wsparcia przedsiębiorczości
i innowacji.

Słowa kluczowe: MSP, innowacyjność, bariery, zachowania
strategiczne, kapitał ludzki

BARRIERS OF GROWTH OF SME’S
INNOVATIVENESS IN POLAND IN THE
LIGHT OF THE RESEARCH INTO THEIR
STRATEGIC BEHAVIOUR AND THE
QUALITY OF HUMAN CAPITAL
Abstract
The article discusses the barriers of increase the innovativeness of Polish SME’s. Using the
results of research into various scientific centers and institutions devoted to innovativeness
of enterprises in Poland as well as their strategic behaviour the authoress attempted to
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determine the impact of internal barriers of development and growth on innovativeness
of small businesses. Among them, she regarded the lack of long-term vision of business
development (strategy), the passive approach to business, low awareness of innovativeness,
the lack of knowledge about the changes in nowadays economy and the unwillingness to its
acquire and inadequate quality of human capital of the owners and employees in SME’s as
important. The article also points to the activity of such factors limiting the innovativeness
of these entities, like the mentality of the owners, the reluctance to cooperate with the other
participants in the innovation process, the conservatism in the market behaviour, too little
utilization of the offer to support entrepreneurship and innovation.

Key words: SMEs, innovativeness, barriers, strategic behaviour,
human capital
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Grażyna Gierszewska

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej, ukazała się książka
Grażyny Gierszewskiej pt. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Z dużym zainteresowaniem sięgnęłam po nią z racji aktualności poruszanej w niej tematyki.
Od pewnego czasu wszyscy jesteśmy świadkami narodzin gospodarki opartej
na wiedzy. Na naszych oczach wiedza staje się podstawowym czynnikiem wytwórczym, zasobem decydującym o konkurencyjności podmiotów. Coraz częściej to zasoby wiedzy determinują długość życia firm oraz wzrost ich dochodów. Wiedza jest
także źródłem władzy. W tych okolicznościach umiejętne zarządzanie wiedzą staje
się koniecznością.
W ostatnich latach na rynku wydawniczym pojawiło się wiele pozycji poświęconych tematyce: wiedzy, kapitału intelektualnego oraz zarządzaniu wiedzą. Ich mnogość to konsekwencja braku jednej całościowej ramy teoretycznej w tym zakresie.
Koncepcja zarządzania wiedzą ma bowiem trzy niezależne źródła: amerykańskie
informacyjno-techniczne, japońskie twórczo-innowacyjne oraz szwedzkie strategiczno-pomiarowe. Stąd trzy równoległe podejścia do kwestii zarządzania wiedzą:
japońskie, procesowe oraz zasobowe. Dodatkowo hasło „zarządzanie wiedzą” jest
odmiennie pojmowane przez różne grupy zawodowe. Dla informatyków zarządzanie wiedzą to gromadzenie i kodyfikacja wiedzy, dla finansistów − pomiar kapitału
intelektualnego, dla strategów − źródło przewagi konkurencyjnej a dla specjalistów
od zarządzania ludźmi − rozwój pracowników.
Większość ukazujących się pozycji reprezentuje fragmentaryczne ujęcie problematyki zarządzania wiedzą i jest adresowana do wąskiego grona specjalistów. Brak natomiast opracowań przekrojowych przybliżających istotę zarządzania wiedzą w sposób
wielowątkowy i jednocześnie przystępny dla szerokiego grona odbiorców. Książka
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Grażyny Gierszewskiej stanowi na tym tle
chwalebny wyjątek. Aspiracją Autorki jest, jak sama przyznaje, prezentacja koncep-
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cji zarządzania wiedzą w sposób nie tylko dostępny, ale także kompleksowy. Lektura
opracowania pozwala śmiało stwierdzić, że cel ten został w pełni osiągnięty.
Recenzowana monografia w sposób przystępny prezentuje najważniejsze obszary
zarządzania wiedzą, charakteryzuje różne podejścia i strategie zarządzania wiedzą
oraz ukazuje potencjalne problemy, które mogą się pojawić w wyniku zarządzania
wiedzą. Przemyślany dobór tematyki oraz rezygnacja z niektórych obszarów sprawia,
że układ i podział treści zawarty w książce jest bardzo logiczny i przejrzysty.
Oprócz struktury istotnym atutem książki jest jej wymiar praktyczny. Czytelnik
znajdzie w niej nie tylko rzetelny przegląd koncepcji teoretycznych, ale także przykłady praktycznych działań i narzędzi wykorzystywanych przez konkretne podmioty.
Szczególnie te ostatnie mogą być przyczynkiem do lepszego zrozumienia istoty zarządzania wiedzą i zmiany zachowań organizacyjnych.
Monografia napisana jest w konwencji obiektywnej relacji zewnętrznego obserwatora. Autorka nie deprecjonuje żadnego z podejść do zarządzania wiedzą, nie proponuje też własnego podejścia. Stara się pokazać wielopłaszczyznowość zarządzania
wiedzą, pozostawiając wybór Czytelnikowi.
Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym, Autorka przedstawia genezę i dotychczasowy przebieg rozwoju koncepcji zarządzania wiedzą. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że wiedza stała się kluczowym zasobem
oraz jakie rodzi to konsekwencje i wyzwania dla otoczenia oraz wnętrza organizacji.
Charakteryzuje gospodarkę wiedzy, a także cechy odróżniające organizację uczącą
się od tradycyjnego przedsiębiorstwa. Wskazuje na trzy niezależne źródła rozwoju
koncepcji zarządzania wiedzą, mające swe odzwierciedlenie w odmiennych podejściach do zagadnienia.
Rozdział drugi to wszechstronna systematyzacja i kategoryzacja pojęcia wiedzy
oraz zarządzania wiedzą. Zabieg ten jest niezbędny ze względu na dużą różnorodność w rozumieniu istoty obu pojęć. Oprócz szerokiego przeglądu definicji i typologii wiedzy Czytelnik znajdzie w nim praktyczne wyjaśnienie relacji zachodzących
pomiędzy danymi, informacjami a wiedzą. Na uwagę zasługuje też opis cech wiedzy
jako szczególnej kategorii zasobu przedsiębiorstwa.
Rozbudowany opis poszczególnych podejść i modeli zarządzania wiedzą zawarty
został w kolejnych rozdziałach monografii. W rozdziale trzecim zaprezentowano japoński model zarządzania wiedzą. Jego podstawą jest podział wiedzy na dwie kategorie: wiedza ukryta (cicha) i formalna (dostępna) oraz zjawisko wzajemnej ich
konwersji. Autorka szczegółowo opisała wszystkie cztery procesy konwersji wiedzy:
socjalizację, eksternalizację, kombinację i internalizację wiedzy, ilustrując każdy
z nich praktycznymi przykładami. W rozdziale tym nie mogło też zabraknąć omówienia organizacyjnego kontekstu tworzenia wiedzy, w tym koncepcji „BA” sieci relacji umożliwiających tworzenie wiedzy wewnątrz organizacji.
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Podejście procesowe do zarządzania wiedzą (zarówno w ujęciu sekwencyjnym,
jak i w interaktywnym) jest przedmiotem rozważań prowadzonych przez Autorkę
w rozdziale czwartym. Zgodnie z tym podejściem zarządzanie wiedzą wymaga wdrożenia w przedsiębiorstwie następujących procesów: tworzenia wiedzy na podstawie
własnych doświadczeń i eksperymentów, nabywania wiedzy, zachowywania i gromadzenia wiedzy; oraz dzielenia się nią i jej rozprzestrzeniania w przedsiębiorstwie.
Teoretyczne i praktyczne omówienie każdego z powyższych procesów stanowi zasadniczą treść rozdziału. Przykłady działań prowadzonych przez konkretne firmy
zdecydowanie podnoszą wartość tego rozdziału.
Rozdział piąty zawiera prezentację podejścia zasobowego do zarządzania wiedzą. Podejście to traktuje wiedzę jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa, kluczową
kompetencję, będącą podstawą budowania jego konkurencyjności. Zasoby wiedzy
określane są przez specjalistów od zarządzania mianem kapitału intelektualnego. Autorka omawia poszczególne składowe kapitału intelektualnego oraz stosowane metody jego pomiaru. Szczególną uwagę poświęca jednej ze składowych − kapitałowi
ludzkiemu, omawiając go w kontekście wyzwań dla zarządzania personelem, w tym
pracowników i menedżerów wiedzy.
Zarządzanie wiedzą wymaga wsparcia ze strony technologii informacyjnych oraz
miękkich narzędzi odnoszących się do kierowania ludźmi w organizacji. W rozdziale
szóstym Autorka wybrała i opisała kilkanaście najbardziej rozpowszechnionych metod i narzędzi wspomagania zarządzania wiedzą, przyporządkowując je do dwóch
kategorii: metod korzystających z technologii informacyjnych (Internet, intranet,
CRM, mapy wiedzy, e-learning) oraz tzw. metod „miękkich” (kompendia wiedzy,
wizyty studyjne, wspólnoty praktyków, coachingi, mentoring, szkolenia, benchmarking). Warto zaznaczyć, że większość z tych narzędzi nie została stworzona na potrzeby samego zarządzania wiedzą, lecz została umiejętnie zaadoptowana i z powodzeniem jest przez nie wykorzystywana.
Ostatni, siódmy rozdział monografii poświęcony jest relacjom między zarządzaniem wiedzą a strategią organizacji i kulturą organizacyjną. Czytelnik może zapoznać się z różnymi strategiami zarządzania wiedzą, w tym strategią personalizacji
i kodyfikacji wiedzy, a także cechami i rodzajami kultur organizacyjnych sprzyjającymi zarządzaniu wiedzą. Autorka świadomie pomija relacje pomiędzy zarządzaniem wiedzą a strukturą, uznając tę problematykę za tak obszerną, iż wymaga ona
odrębnej publikacji.
Książka Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Grażyny Gierszewskiej może
być adresowana do szerokiego grona odbiorców. Ze względu na rzetelność naukową,
popartą bogatą literaturą, może stanowić wsparcie dydaktyczne dla środowiska akademickiego. Przejrzysty sposób wypowiedzi oraz liczne przykłady empiryczne zawarte w książce sprawiają, iż może być ona też ciekawą lekturą dla praktyków gospodarczych. Adresatami monografii mogą być także wszyscy, którzy chcą na bieżąco
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śledzić pojawiające się nowe koncepcje w zarządzaniu. Zarządzanie wiedzą do nich
na pewno należy. Niektórzy wręcz twierdzą, że zarządzanie wiedzą może stać się nowym paradygmatem zarządzania.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że omawiana publikacja nie zawiera gotowych
recept, raczej skłania do myślenia i poszukiwania metod oraz technik adekwatnych
do potrzeb każdego podmiotu, który chce w sposób świadomy zarządzać wiedzą.
Jest inspiracją do dalszego doskonalenia się pojedynczych jednostek, a przez to do
rozwoju wiedzy w organizacji.
Agnieszka Sopińska

228

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 228

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

12/14/11 15:44 PM

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO
ZARZĄDZANIA Z PERSPEKTYWY
HISZPANII I POLSKI
W dniach 17–21 września br. w andaluzyjskiej Granadzie odbyła się międzynarodowa konferencja polskich i hiszpańskich profesorów nauk organizacji i zarządzania Wyzwania współczesnego zarządzania w okresie transformacji z perspektywy
Polski i Hiszpanii. Jej organizatorami po stronie polskiej była Katedra Zarządzania
Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Teczke we współpracy z Komitetem Nauk Organizacji
i Zarządzania PAN, a po stronie hiszpańskie – Universidad de Granada. Organizację konferencji wsparła także Fundacja Zarządzania Międzynarodowego oraz Krakowska Szkoła Biznesu.
Miejsce konferencji nie zostało wybrane przypadkowo. Od kilku lat Katedra Zarządzania Międzynarodowego podejmuje owocną współpracę z Wydziałem Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania granadzkiego Uniwersytetu, zaś klimat tego miasta
sprzyja naukowym refleksjom.
Konferencja obejmowała cztery sesje plenarne. Ustalony wcześniej schemat wystąpień (przygotowany przez organizatorów na bazie prezentowanych artykułów)
oraz nieco restrykcyjne ramy czasowe (5 minut na prezentację) pozwoliły na możliwość zabrania głosu wszystkim uczestnikom oraz owocne dyskusje. Aby podkreślić
współpracę pomiędzy organizatorami, przyjęto także, iż językami konferencji będą
polski i hiszpański.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prodziekani Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Granadzie: prof. Victor J. Garcia Morales i prof. Francisco
Montoro oraz Przewodniczący KNOiZ PAN prof. dr hab. Bogdan Nogalski. Przybyłych uczestników i gości przywitał również przewodniczący konferencji prof. dr
hab. Janusz Teczke.
Podczas inauguracyjnej sesji naukowej uczestnicy wysłuchali czterech wystąpień. Jako pierwsi nad merytorycznymi i zasobowymi problemami współczesnego
rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce zastanawiali się przedstawiciele Uniwersytetu
Gdańskiego: prof. dr hab. Bogdan Nogalski oraz prof. UG dr hab. Jacek M. Rybicki.
Konkluzja jest pozytywna − nauki o zarządzaniu w Polsce są naukami już w du-
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żym stopniu ukształtowanymi i dojrzałymi, a także dysponują licznym i dobrze przygotowanym potencjałem intelektualnym.
W kolejnej prezentacji prof. dr hab. Wiesław Grudzewski i prof. dr hab. Irena
Hejduk z Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z Warszawy przedstawili koncepcję sustainable enterprise (przedsiębiorstwa przyszłości).
W opinii autorów sustainable enterprise potrafi skutecznie dostosowywać się do ciągłych i turbulentnych zmian w otoczeniu oraz funkcjonować w warunkach chaosu
i kryzysu.
Podczas następnych wystąpień głos zabrali przedstawiciele gospodarzy:
Jose M. Herrerias Velasco oraz Rafael Herrerias Pleguezuelo, którzy zaprezentowali
interesujący trójwymiarowy model umożliwiający wycenę terenów rolniczych. Z kolei Maria del Mar Holgado Molina, Yulia Melikhova i Jose Antonio Camacho Ballesta zanalizowali przyczyny i efekty współpracy podjętej w ramach eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu.
Dwie kolejne sesje naukowe obejmowały aż 18 prezentacji o bardzo różnorodnej i interesującej tematyce. Uniwersytet w Granadzie reprezentowali m.in.:
Victor V. Fernandez Bendito, który wraz z Antonio Mihi Ramirezem analizował
proces dostosowywania planów strategicznych agencji komunikacyjnych (organizacji zajmujących się marketingiem miejsc docelowych oraz krajowych organizacji
turystycznych) do nowych wymagań aktualnego rynku turystycznego. Z kolei reprezentant grupy autorów (A. Mihi Ramirez, V.V. Fernandez Benito, C. Hurtado Pastor,
H.B. Khajeh Noubar) badał relacje między zarządzaniem środowiskiem i zarządzaniem wiedzą. Główne korzyści uzyskane po wprowadzeniu systemów zarządzania
środowiskiem mają niematerialny charakter (m.in. poprawa wizerunku oraz wiedza,
która jest konieczna, aby osiągnąć cele dotyczące środowiska w długim okresie).
O wpływie technologii i uczenia się na ducha przedsiębiorczości przekonywali
podczas swej prezentacji Rodrigo M. Rojas, Victor J. Garcia Morales, Encarnation
Garcia Sanchez i Maria T. Bolivar Ramos. Kluczową rolę w tworzeniu silnego ducha
przedsiębiorczości odgrywają zarówno procesy uczenia się organizacji, jak i aktywa
technologiczne, np. wyróżniające kompetencje technologiczne i wsparcie kierownictwa najwyższego szczebla.
Egzotycznym akcentem było wystąpienie reprezentantów z Uniwersytetu Putra
z Malezji (B. Valizadeh Bahador, H.B. Khajeh Noubar, N. Kumar, R. Che Rose), którzy wraz z Antonio Mihi Ramirezem ocenili zależności pomiędzy gotowością organizacji na zmianę a wykorzystywaniem wiedzy w malezyjskich spółkach giełdowych.
Nowy model teoretyczny dla potwierdzenia bezpośredniego wpływu umiejętności technologicznych i wyróżniających kompetencji technologicznych na ducha
przedsiębiorczości zaprezentowali z kolei M.T. Bolivar Ramos, V.J. Garcia Morales,
R. Martin Rojas oraz A. Mihi Ramirez, nakreślając obraz tez artykułu pt. Wpływ
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umiejętności technologicznych i wyróżniających kompetencji technologicznych na ducha przedsiębiorczości: wpływ na wyniki firmy.
Bardzo interesującą skalę służącą do pomiaru motywacji widzów podczas imprez
sportowych przedstawił ostatni hiszpański mówca M. Alonso Dos Santos. Skala ta
może być przydatna także i poza stadionami, np. do dzielenia rynku na segmenty.
Z kolei prof. dr hab. Barbara Kożuch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swym wystąpieniu postulowała konieczność innowacyjnego zarządzania w sferze publicznej
w Polsce. Zastosowanie innowacji organizacyjnych w administracji publicznej powoduje bowiem m.in. ukierunkowanie na obywatela – klienta, formułowanie polityk publicznych na miarę współczesnych wyzwań i ich sprawniejsze koordynowanie
oraz rozwój innowacji organizacyjnych. Następnie prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) zaprezentował sieciowe modele biznesu
oparte na wiedzy, określające przestrzeń funkcjonowania firmy według trzech kryteriów: sieciowości, orientacji na wiedzę oraz wirtualizacji procesów biznesowych. Reprezentant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie − prof. dr hab. Janusz Czekaj
przedstawił doświadczenia z restrukturyzacji systemu wynagrodzeń wybranych polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Ukazał m.in. zakres i kierunki zmian
w strukturze wynagrodzeń, metody i rezultaty doskonalenia podsystemu taryfowego,
przesłanki do rozwoju systemu ocen pracowniczych oraz zmiany w podejściu do
premiowania, jak również wskazał na bariery rozwojowe zakładowej polityki płac
w polskich przedsiębiorstwach. Analizę pięciu wyzwań poznawczych współczesnego
zarządzania z perspektywy epistemologicznej (przyjmując za kryterium tożsamość
naukową) zaproponował prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński).
Sugerowane wyzwania poznawcze to: teoria versus praktyka zarządzania, status teorii
naukowej w zarządzaniu, wieloparadygmatyczność i polimetodyczność zarządzania,
kryteria wartości naukowej oraz dezintegracja nauk o zarządzaniu.
Trzecią sesję rozpoczął prof. dr hab. Jan Stachowicz z Politechniki Śląskiej z wystąpieniem na temat wagi społecznych i etycznych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami, przedstawiając propozycje i sugestie dotyczące nowych podejść metodycznych ich rozwiązywania. Prof. dr hab. Piotr Grajewski z Uniwersytetu
Gdańskiego analizował przyczyny i objawy kryzysu we współczesnej organizacji. Monitorowanie symptomów kryzysu pozwala na szybką reakcję zapobiegającą eskalacji
negatywnych dla organizacji zjawisk, co jest to możliwe m.in. dzięki aktywacji w firmie sprawnego systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Przedstawiciel
Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. Marian Hopej, weryfikując rezultaty badań
T. Burnsa i G.M. Stalkera (dotyczące m.in. zasadności kształtowania mechanistycznego i organicznego systemu zarządzania w określonym otoczeniu) zaprezentował
wyniki badań własnych na temat cech struktury organizacyjnej (hierarchii, specjalizacji, centralizacji, formalizacji i standaryzacji), jej uwarunkowań oraz innowacyjności organizacji przeprowadzonych w 86 przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce
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na terenie Dolnego Śląska. Ich wyniki są sprzeczne z poglądami Burnsa i Stalkera
− różnice w dynamice otoczenia nie wyjaśniają bowiem różnic między strukturami
organizacyjnymi badanych organizacji, natomiast tłumaczą, do pewnego stopnia,
różnice między ich innowacyjnością. Prof. dr hab. Jan Jeżak z Uniwersytetu Łódzkiego dokonał z kolei przeglądu aktualnego stanu wiedzy i ewolucji poglądów na
temat roli korporacji organów kontroli w przedsiębiorstwach: zarządów i rad nadzorczych oraz ich roli w zarządzaniu strategicznym, a także zaprezentował wyniki
własnych badań empirycznych przeprowadzonych w polskich spółkach publicznych.
Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak (także Uniwersytet Łódzki) przedstawiła osiągnięcia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach zakwalifikowanych
na podstawie przeprowadzonego audytu do konkursu Lider Zarządzania Zasobami
Ludzkimi, organizowanego od 11 lat przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Konkurs ten jest platformą upowszechnienia wiodących rozwiązań w różnych obszarach ZZL, a także okazją do prezentacji doskonalonych procedur i narzędzi wykorzystywanych w praktyce. Reprezentant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
− prof. UEP dr hab. Szymon Cyfert przedstawił uczestnikom konferencji wyzwania
zarysowujące się w działalności współczesnych kierowników i zdefiniował na tej podstawie pożądane kierunki zmian w ich działalności. Zmienność otoczenia pociąga
bowiem za sobą konieczność transformacji pracy współczesnych menedżerów wymagających fundamentalnych, organizacyjnych innowacji.
Z kolei prof. dr hab. Adela Barabasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
w swym wystąpieniu analizowała osobowość organizacji, biorąc pod uwagę psychoanalityczną perspektywę relacji organizacyjnych. Osobowość organizacji rozumiana
jest jako całość wewnętrznych mechanizmów integrujących psychologiczne oraz
społeczne działania członków organizacji w warunkach określonych przez strukturę
i naturę swych działań. Natomiast czynnikami decydującymi o osobowości organizacyjnej są charakter lidera oraz istota działalności tej organizacji.
Czwarta sesja, będąca zarazem i ostatnią, tradycyjnie już obejmowała wystąpienia
zarówno gospodarzy, jak i gości z Polski. Polskie wystąpienia w ostatniej sesji dotyczyły m.in. problemu wpływu stopnia profesjonalizacji zarządzania na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu rolno–spożywczego należących do subindeksu
WIG – Spożywczy GPW w Warszawie. Autor – dr Krzysztof Firlej z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie uważa, że profesjonalizacja funkcji zarządzania jest dla
przedsiębiorstw nie tylko działaniem zmierzającym do wykorzystania wszelkiego
rodzaju pojawiających się możliwości i pożądanych tendencji oraz zapewniającym
przetrwanie i rozwój, lecz także niezwykle istotnym zadaniem prowadzącym do koncentracji działań wspierających ich efektywność.
Następnie prof. dr hab. Bogdan Nogalski oraz prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
w swym wystąpieniu przedstawili fragmenty wyników badań przeprowadzonych
w ramach grantu KBN na temat konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
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na rynkach Unii Europejskiej. Prezentacja obejmowała m.in. zidentyfikowane czynniki konkurencyjności, strategie internacjonalizacji działalności według modelu Dawara-Frosta oraz stymulatory i bariery rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
Prof. dr hab. Janina Witkowska z Uniwersytetu Łódzkiego analizowała z kolei
zagadnienia społecznej odpowiedzialności korporacji transnarodowych w nowych
krajach członkowskich Unii Europejskiej w kontekście problemów zarządzania relacjami społecznymi. Punktem odniesienia były przedsiębiorstwa krajowe i ich podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu. W krajach, które przeszły transformację ustrojową i obecnie są członkami Unii Europejskiej, korporacje transnarodowe
są liderami społecznej odpowiedzialności i świadomie kształtują relacje z podstawowymi grupami interesariuszy.
O warunkach dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach mówił prof. UEW dr
hab. Mieczysław Morawski. Według niego jednym z wyzwań we współczesnych firmach jest zachęcenie kluczowych pracowników do dzielenia się wiedzą (doświadczeniem, umiejętnościami, dobrymi praktykami, pomysłami) z innymi pracownikami organizacji.
Prof. UEP dr hab. Piotr Bartkowiak podjął się analizy koncepcji zrównoważonego
rozwoju w zarządzaniu komunalnymi przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w aspekcie ekologicznym. Brak lub ograniczoność istoty tej koncepcji w strategii przedsiębiorstwa może skutkować obniżeniem efektywności. Co istotne, poczucie odpowiedzialności za środowisko i ekologię stało się ogniwem łączącym tradycyjną strategię
ekonomiczną, której fundamentem jest zysk, oraz strategię polegającą na odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
Podczas ostatniej sesji gospodarze zaprezentowali dwa wystąpienia. W pierwszym –Carlos Hurtado Pastor, Antonio Mihi Ramirez oraz Victor Vincente Fernandez Bendito skupili się na determinantach strategii przedsiębiorstw dotyczących
ich otoczenia. Z kolei zespół w składzie: Encarnatiòn Garcia Sanchez, Victor Jesus
Garcia Morales, Rodrigo Martin Rojas i Maria Teresa Bolivar Ramos, opierając się
na literaturze przedmiotu, przedstawił teoretyczny model ukazujący zależności pomiędzy nabywaniem, transferem oraz wykorzystaniem wiedzy we współczesnych
organizacjach.
W trakcie konferencji – w prezentacjach i licznych dyskusjach − wskazywano
na potrzebę działań odpowiedzialnych społecznie podejmowanych przez organizacje. Prof. dr hab. Janusz Teczke, zamykając wystąpienia konferencyjne, podkreślił konieczność kształtowania pozytywnych postaw znacznie wcześniej, już na etapie edukacji, przedstawiając akcję SOS – Społecznej Odpowiedzialności Studentów
Katedry Zarządzania Międzynarodowego UEK oraz działalności Koła Naukowego
Ad Meritum.

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2011 (146)

SGH_oik_nr_3_cookbook.indb 233

233

12/14/11 15:44 PM

Wyzwania współczesnego zarządzania z perspektywy hiszpanii i polski

Mimo tak napiętego programu organizatorzy konferencji zadbali również o zaspokojenie potrzeb turystyczno-poznawczych jej uczestników. W planie znalazło się
m.in.: zwiedzanie Alhambry − warownego zespołu pałacowego z XIII wieku, twierdzy mauretańskich kalifów, wpisanego w 1984 roku na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO, oraz zabytkowych budynków Universidad de Granada (Hospital
Real), obecnie siedziby władz Uczelni. Uniwersytet w Granadzie powstał w 1531 r.
i jest jedną z najstarszych uczelni w Hiszpanii. Jedną z największych atrakcji był jednakże udział w pokazie flamenco w jednej z tradycyjnych jaskiń flamenco w malowniczej mauretańskiej dzielnicy Albayzín.
W opinii zarówno uczestników, jak i organizatorów polsko-hiszpańska konferencja była przedsięwzięciem udanym pod każdym względem. Jej owocem jest książka
pod tytułem Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The
Perspectives of Poland and Spain (ISBN 978-83-927903-7-2), obejmująca 37 publikacji uczestników konferencji (szczegóły oraz informacje na temat możliwości zakupu
dostępne są pod adresem: katzm@uek.krakow.pl). Liczne pozytywne głosy mogą
stanowić wyzwanie dla organizatorów − Katedry Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – nad uczynieniem takich spotkań cyklicznymi. Miejmy nadzieję, że zamierzenia te uda się zrealizować.
Agnieszka Żak
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OFICYNA WYDAWNICZA
SGH POLECA

Marek Goleń, Grzegorz Maśloch, Tomasz Warężak,
Marek Ziółkowski

Ekonomika gospodarki ściekowej. Poradnik dla gmin
oraz mieszkańców terenów niezurbanizowanych
Temat książki należy uznać za oryginalny oraz ważny z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia. Opracowanie wypełnia lukę w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich i niezurbanizowanych. Problematyka odprowadzania
i oczyszczania ścieków na terenach marginalnych jest w Polsce mało rozpoznana i nie
ma, jak na razie, znaczących opracowań ani też nie jest dobrze rozpoznana w polityce komunalnej.
Autorzy próbują odpowiedzieć na wiele istotnych pytań, w jakim kierunku powinna się rozwijać gospodarka ściekowa na terenach luźnej zabudowy mieszkaniowej i czy modele systemów zbiorczych są zawsze uzasadnione. Poszukują właściwych
rozwiązań dla gospodarki ściekowej gmin w kierunku optymalizacji nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji zaspokojenia potrzeb zbiorczych i indywidualnych w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach
o niskiej gęstości zabudowy.
Autorzy zakładają, że wyniki pracy staną się ważnym argumentem na rzecz programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W pracy wykazano, że istnieje granica opłacalności zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych względem gęstości zabudowy mieszkalnej. Hipotezą pracy jest to, że
oczyszczalnie przydomowe są tanie i to może pozwolić na zaoszczędzenie znacznych środków publicznych w dziedzinie komunalnej gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.
z recenzji prof. dr. Piotra Jeżewskiego
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Oficyna Wydawnicza SGH poleca

Małgorzata Bombol, Teresa Słaby

Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku
Czym jest dzisiaj starość? Odpowiedź na to pytanie próbują znaleźć nie tylko
biolodzy, psycholodzy czy socjolodzy, lecz także jest to ważny problem dla gospodarki.
Rosnąca liczba seniorów w populacji Polaków to wiele problemów do rozwiązania
w sferze polityki społecznej, ale też potężne wyzwanie dla producentów dóbr i usług
konsumpcyjnych. Można wręcz mówić o „senioralnym” obliczu ofert – o produktach zmodyfikowanych i specjalnie zaprojektowanych dla osób starszych oraz przeznaczonych wyłącznie dla tej subpopulacji usługach.
Należy jednak pamiętać, że w świadomości specjalistów od spraw marketingu
istnieje przekonanie, iż opracowywanie lub tworzenie strategii dla „konsumentów
trzeciego wieku” nie jest opłacalne, gdyż seniorzy stanowią grupę konsumentów
o niskich dochodach i konserwatywnych zachowaniach na rynku. W dobie kultu
młodości konsumenci 55+ mogą się wydawać mało atrakcyjni i często obniżający
reputację marki.
Doświadczenia innych krajów pokazują, że jest odwrotnie – konsument 55+ jest
już obecnie ważnym klientem na rynku. W Polsce jest to sfera jeszcze słabo rozpoznana. Jak każdy nowo eksplorowany temat badania, popyt konsumpcyjny seniorów
wymaga kolejnych rozpoznań. Autorki przeprowadziły trzy badania empiryczne
w latach 2009–2011. Wnioski z nich płynące wskazują wyraźnie na wielką szansę
dla podaży dóbr i usług zaspokajających potrzeby we wszystkich dziedzinach życia
seniorów, począwszy od zdrowia, turystyki i rekreacji aż po luksus.
Poruszana tematyka dotyka bardzo złożonego problemu społecznego. Zamiarem autorek jest przybliżenie Czytelnikom problematyki starzejącego się polskiego
społeczeństwa z ekonomicznego punktu widzenia. Prezentowane podejście mikroekonomiczne obrazuje, jak ciekawym, niszowym i jeszcze niezdobytym segmentem
jest rynek polskich seniorów.

Jerzy W. Pietrewicz

Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji



Jakie czynniki związane z procesami globalizacji odgrywają kluczową rolę w intensyfikacji oddziaływania na środowisko?
Czy procesy globalizacji mogą sprzyjać dbałości o sprawy środowiska naturalnego
i racjonalnej gospodarce jego zasobami? W jakich warunkach?
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Oficyna Wydawnicza SGH poleca

Czy globalna konkurencja i związane z nią procesy dostosowawcze otwierają
drogę do powstania przesłanek racjonalności globalnej, określających też kierunki alokacji kapitału?
 Czy współczesny świat posiada adekwatne instytucje i wypracowane mechanizmy
chroniące środowisko naturalne i przeciwdziałające generowaniu negatywnych
efektów zewnętrznych? Jak powinny być one wspierane finansowo?
 Na ile procesy gospodarcze w warunkach globalnej konkurencji i konieczności
równoległej dbałości o środowisko naturalne mogą być procesami żywiołowymi,
a na ile mają się opierać na podejściu kreacjonistycznym, świadomym kształtowaniu kierunków rozwoju gospodarczego?
 Czy współczesny świat dysponuje prawidłowymi miernikami rozwoju uwzględniającymi krąg jego najważniejszych czynników?
 Czy postęp techniczny może zapewnić ekologiczną równowagę?
 Jakie są konsekwencje ekologicznych wyzwań świata dla teorii ekonomii?
 Jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze globalnego rozwoju w perspektywie kilkudziesięciu lat?
Odpowiedzi na te i inne pytania sformułowane w pracy prowadzą do fundamentalnego wyzwania dla świata, które bardzo trafnie ujmuje Ernst von Weizsacker, członek Klubu Rzymskiego, były szef Wuppertal Institute for Climate, Environment and
Energy. Jego zdaniem albo wspólnota ludzka wykorzysta swą wiedzę i umiejętności,
aby zmienić swoje podejście do środowiska, albo też środowisko zmieni swe relacje
z człowiekiem. W pierwszym przypadku wyzwaniem jest wykorzystanie zakumulowanej przez setki lat wiedzy z zakresu fizyki, chemii, inżynierii, biologii, handlu,
biznesu, prawa do zdecydowanej redukcji presji na środowisko naturalne. Niepodjęcie tego wyzwania prowadzi do drugiego scenariusza, tj. redukcji ziemskich ekosystemów aż do osiągnięcia progu, kiedy ich odbudowa nie będzie możliwa. Nie wiadomo, co może się zdarzyć później. Czy możliwe są inne scenariusze wydarzeń? Na
pewno tak. Kilka z nich zostało przedstawionych w niniejszej pracy.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyjmuje do publikacji:
 artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi:
bibliografią, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angielskim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60
znaków w każdym wierszu);
 recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron;
 informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach
i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron;
 wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość tekstu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów
dla menedżerów, firm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku
formatu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na
trzeciej stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwartej stronie okładki może być kolorowy (CMYK).
Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu);
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów.
Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera drugiego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek),
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się,
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po przecinku numer.
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Przypisy bibliograficzne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez
umieszczenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografii się odwołujemy oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.
Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowego,
nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adresu
domowego.
Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p.,
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków”
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytułów.
Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angielskim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygotowane przypisy i bibliografię, będą odsyłane do korekty autorskiej!
Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.
Nadesłane artykuły będą przekazywane do recenzji pod warunkiem, że zostaną przygotowane zgodnie z powyższymi wymogami.
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WARUNKI SPRZEDAŻY
I PRENUMERATY

Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zamówienia przyjmujemy:
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa
Wpłaty należy dokonywać na konto
56 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę, otrzymują Państwo 20% rabatu.
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja Komitetu
Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakresu zarządzania oraz jej twórców.

Cele Komitetu







Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych nauk,
władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania;
Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących
środowisko nauk o zarządzaniu;
Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokalne
i praktyków;
Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania;
Internacjonalizacja działalności Komitetu.
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.
Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struktura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów,
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.
SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), ale także:
 ponad 90 studiów podyplomowych,
 2 programy MBA,
 Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny
oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych
i kilkanaście organizacji studenckich.
Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekonomicznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współpracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.
SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Community of European Management Schools and International Companies (CEMS),
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych firmach, a w rezultacie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za europejski odpowiednik amerykańskiego MBA.
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