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Wstęp
Jubileuszowa konferencja, tak jak i poprzednie poświęcona była szczególnie
ważnym, zdaniem uczestników, problemom zarządzania organizacjami i większymi systemami takimi jak służba zdrowia, miasta. Szerokie spektrum dyskutowanych problemów spowodowało, że zdecydowałem, żeby teksty przygotowane
przez uczestników przestawić wg kolejności alfabetycznej nazwisk autorów.
Książkę rozpoczyna artykuł Henryka Bienioka, który pisze o ujemnych konsekwencjach fetyszyzowania przez biznesmenów, ale także i polityków, kategorii
zysku i rozwoju gospodarczego za wszelką cenę. Dzieje się to kosztem środowiska naturalnego, nie liczenia się z normami zbiorowej moralności i odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Powszechne jest marnotrawienie surowców, materiałów, energii dla osiągania doraźnych zysków i zadowalania właścicieli kapitału. Ten problem już na poprzednich naszych konferencjach pojawiał się
w referatach (np. K. Zimniewicza) i w dyskusjach. Jednak od tamtego czasu jego
waga wzrosła.
Drugi tekst przygotowała Agnieszka Dziubińska, współautorka napisanej ze
mną książki na temat systemów złożonych w zarządzaniu. Pisze o problemach
adaptacji organizacji poprzez ograniczanie absorbcji. Czytamy w tekście Dziubińskiej o koncepcji dotyczącej CAS, czyli o złożonyh systemach adaptacyjnych. Jedną z ważnych własności CAS jest zdolność do ograniczania przez decydentów absorbowania wpływu otoczenia, a nie do dążenia organizacji do równowago z otoczeniem.
Tadeusz Falencikowski i Aleksander Orłowski pokazują możliwości zastosowania technologii blockchain w urzędach miast stosujących koncepcję Smart City.
Technologia ta umożliwia uczynienie miast realizujących tą koncepcję bardziej
przyjaznymi dla ich mieszkańców. Autorzy podają tu dwa przykłady takich miast.
Adam Janiszewski i Jan Pyka zajmują się tematem przepływu wiedzy w tworzeniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw w regionie. Problemy transferu
wiedzy i jej związków z innowacyjnością przedsiębiorstw w systemach przestrzennie ograniczonych. Poruszają kwestie technicznych uwarunkowań przepływu wiedzy, jej architektury, uwarunkowań społecznych i skuteczności przepływu wiedzy
służącej skutecznemu tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dyskutują na temat łańcuchów wartości ze względu na wpływy otoczenia na region.
Biorą pod uwagę rolę brokerów wiedzy, jako swoistych pośredników w transferze
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wiedzy. Problematyka przepływu wiedzy w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem
uwarunkowań regionalnych nie miała dotychczas miejsca na naszych konferencjach.
Krzysztof Hauke i Kazimierz Perechuda piszą o ewolucji modelowania biznesu
digitalnego. Zwracają uwagę na to, że tradycyjna ewolucja modeli biznesu w nowych warunkach uniemożliwiają efektywne wykorzystywanie ich jako narzędzi
przydatnych w konkurowaniu. Stąd koncepcja digitalnych modeli bezpiecznego
e-biznesu w wyniku wykorzystywania chmury obliczeniowej. Świat fizyczny łączy
się w ten sposób ze światem cyfrowym.
Paweł Kosiń pisze o relacjach przedsiębiorstw z ich intersariuszami w kontekście
kapitału własnego. Rodzi się pytanie: czy można w tym przypadku mówić o modelu kapitalizmu interesariuszy (to za Fridmanem?). Rodzi się tu pytanie, w jaki sposób
uwzględnić interesy wielu różnych interesiariuszy innych niż właściciele kapitału?
Autor stara się zidentyfikować to, co powinno być brane pod uwagę w procesach podejmowania decyzji strategicznych innych interesariuszy kapitałowych.
Krystyna Lisiecka, Mira Lisiecka-Biełanowicz, oraz Iwona Burka prezentują
koncepcję Value Based Helthcare jako nośnika zmian zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Temat ciekawy, ważny i kontrowersyjny w warunkach, gdy system ten wymaga gruntownej ale niezwykle kosztownej przebudowy
przy prymacie interesu społecznego i podporządkowania mu doraźnych celów politycznych. Nie zmienia to faktu, że VBH jest wartościową metodą.
Jerzy Niemczyk przedstawia własną koncepcję wykorzystania tradycyjnych archetypów ekonomii i zarządzania, tj. kosztów transakcyjnych i korzyści skali dla
nowoczesnego konstruktu, jakim jest Industry 4.0. Jest on coraz częściej uznawany za symbol czwartej rewolucji przemysłowej, gdyż powodować może ogromny
postęp cywilizacyjny i jak każda rewolucja, zagrożenie dla ludzi.
Trzej Autorzy Bogdan Nogalski, Adam Jabłoński i Marek Jabłoński zatytułowali swój tekst następująco: Innowacyjne sposoby monetaryzacji cyfrowych modeli biznesu-perspektywa serwisyzacji. Zawarte są w nim wyniki ich badań i analiz. Gospodarka cyfrowa wymaga nowych podejść i metod badawczych. Powstają
więc nowe zadania dla nauk o zarządzaniu. Wyłaniają się coraz bardziej złożone
systemy o różnorodnych sieciach wzajemnych oddziaływań. Powstają jakościowo
całkiem odmienne modele biznesu, w których generowanie przychodów jest, zdaniem Autorów, zastępowane pojęciem ich monetaryzacji. Powstaje więc potrzeba stosowania innowacyjnych sposobów monetaryzacji cyfrowych modeli biznesu.
Temu poświęcony jest artykuł.
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W świat makroekonomicznych dylematów we współczesnych korporacjach
wprowadza nas Adam Peszko. Dla Niego ważne jest w tej kwestii stanowisko nie
tylko modnego, ale też, jak się wydaje, bardzo aktualnego Piketty’ego. Peszko
przybliża nam twierdzenia tego autora na temat rewizji podejść do biznesu wielkich korporacji. Inna sprawa, że rysujący się kryzys globalny nie spowoduje konieczności zupełnie nowego podejścia do demokratycznego liberalizmu i prób naprawiania go. Gdy następują głębokie przeobrażenia systemów społecznych wyłaniają się nowe system polityczne i nowe paradygmaty ekonomiczne. Wszystko
więc przed nami.
Oskar Starzeński pisze o inwestowaniu w żetony. Jego tekst jest nasycony
ogromną ilością faktów, własnych spostrzeżeń i przemyśleń opartych na licznych
publikacjach, także prasowych. Zawiera wiele przypisów z własnymi komentarzami Autora.
Artur Świerczek w swoim artykule odnosi się bezpośrednio do nauki o złożoności, dając kolejny dowód na to, że nauka o złożoności ma zastosowanie w praktyce
w rozwiązywaniu konkretnych problemów logistycznych. Zajmuje się rezylientnymi łańcuchami dostaw. Rezyliencja sama w sobie jest ważną kategorią w teorii złożoności, o czym piszemy z Agnieszką Dziubińską w naszej książce o systemach złożonych w zarządzaniu. Celem Jego artykułu jest identyfikacja podstawowych charakterystyk rezylientnych łańcuchów dostaw z perspektywy teorii złożoności i dynamiki systemów.
Wreszcie Kazimierz Zimniewcz, piszący zwykle, Jego zdaniem, o nie najważniejszych problemach, o jakich dyskutujemy na naszych konferencjach, a które ja
uważam za wyjątkowo ważne, gdyż wręcz zmuszają nas do ponownego przemyślenia podstawowych problemów naszej dyscypliny i kształcenia kadr menadżerów.
Gdy piszę te słowa w Polsce szaleje epidemia koronawirusa, stawiająca pod
znakiem zapytania realność perspektywy naszych spotkań w kolejnych latach.
Mimo tego mam nadzieję, że dorobek naszych spotkań będzie wykorzystywany
w dalszych dyskusjach osób zajmujących się naukami o zarządzaniu.

Henryk Bieniok

Etyka zarządzania, a społeczna odpowiedzialność biznesu
i ludzi władzy, w świetle coraz szybszej degradacji
środowiska naturalnego ziemi
Wstęp
Celem opracowania jest, co najmniej zaniepokojenie biznesmenów, polityków
oraz zwykłych ludzi procesem maksymalizacji zysku i przesadnego rozwoju gospodarczego, odbywającego się nieraz za wszelką cenę. Propagowany przez wiele lat
w zarządzaniu, postulat maksymalizacji zysku oraz bezustannego dynamizowania
rozwoju gospodarczego jest coraz częściej kwestionowany. Zwraca się uwagę, że
dzieje się to kosztem ciągle odbywającej się, przyśpieszonej degradacji środowiska
naturalnego. Niektórzy twierdzą wręcz, że już doświadczane, katastrofalne skutki
zmian klimatycznych oraz ciągłe niszczenie ekosystemu planety, nie będą przypominać niczego, czego ludzkość doświadczyła do tej pory.

1. Idea zysku godziwego oraz priorytetu interesów społecznych i grupowych ponad dobro biznesowe i osobiste
W gospodarce światowej korporacje od lat kierują się filozofią forsowaną
przez przedstawiciela nieskrępowanej gry rynkowej, głoszonej przez Miltona
Friedmana [2018], że „jedyną społeczną odpowiedzialnością biznesu jest maksymalizacja zysku”. Także akcjonariusze lokujący swoje pieniądze w duże spółki
giełdowe żądają bezustannych zysków, przy czym sami nic nie robią w tym zakresie. Na plan dalszy schodzą interesy pracowników i klientów, a także jakość
ekosystemu planety.
Marek Cyceron, pisarz, filozof i mówca rzymski, zauważył kiedyś, że zarówno
prawo, jak i wszelka ludzka działalność powinny stawiać dobro ogółu ponad dobro jednostki. Oznacza to, że korzyści społeczne i grupowe powinny mieć priorytet nad osobistymi dochodami i pożytkami. Kontynuując oraz interpretując te roz-
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ważania w skali globalnej można stwierdzić, że dominująca dotychczas w biznesie
zasada maksymalizacji zysku (za wszelką cenę) jest, co najmniej wątpliwa.
Twierdzenie, że celem firmy jest maksymalizacja zysku musi obecnie budzić
poważne zastrzeżenia, zwłaszcza w świetle szybko postępującej degradacji środowiska naturalnego. Często prowadzi to do pogoni za zyskiem nieumiarkowanym,
nieszlachetnym, a nawet niegodziwym i nieuczciwym. Taki zysk staje się przez to
nieetyczny, ponieważ poważnie szkodzi środowisku, a w konsekwencji godzi w interesy zwykłych obywateli świata. Jest także sprzeczny ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zrównoważonym rozwojem, o których tak dużo pisze się w literaturze, a także którymi tak chełpią się niektóre korporacje.
Mówiąc o zasadzie maksymalizacji zysku warto przytoczyć w tym miejscu wielce symptomatyczną wypowiedź Tadeusza Kotarbińskiego, który zapytany kiedyś
na jednej z konferencji naukowych, o wysokość zysku powiedział, że „zysk w biznesie powinien być godziwy”. Poproszony o bliższe sprecyzowanie tego pojęcia
stwierdził, że jest to taki poziom zysku, który jednocześnie zadowala i zaspokaja
oczekiwania obydwu ze stron transakcji handlowej, to znaczy wytwórcy lub sprzedawcy z jednej strony, a kupującego z drugiej. Powinien to być zatem zysk słuszny,
umiarkowany, uczciwy, a nawet szlachetny, prowadzący z jednej strony do zrównoważonego rozwoju firmy, a z drugiej do zadowolenia klienta. Naciskany i poproszony przez słuchaczy o bliższe, liczbowe skonkretyzowanie tego pojęcia, Kotarbiński stwierdził, że Jego zdaniem, zysk godziwy powinien się mieścić w granicach maksymalnie 20-40 procent. Podał w tym miejscu przykład wyjątkowo wysokich, detalicznych cen artykułów spożywczych, a także farmaceutyków, gdzie zysk
sprzedawcy wielokrotnie przekracza koszty produkcji, co jest niegodziwe, zwłaszcza dla kupujących. W jego przekonaniu jest to wielce nieetyczne, niezasłużone i wręcz haniebne, ponieważ wysokie, nienależne zyski godzą w tak chrześcijańskim, polskim społeczeństwie, w zasadę miłości bliźniego [Kotarbiński, 1965].
Na tle rozważań na temat poziomu zysku godziwego oraz rentowności produkcji można sformułować następujące, fundamenty etyki prowadzenia biznesu
przez menedżerów (i nie tylko), które powinny polegać na zasadzie [Bieniok, 2019
i 2016]:
1. Utylitaryzmu, albo użyteczności polegającej na tym, aby to, co robisz, przynosiło maksimum korzyści możliwie największej ilości ludzi.
2. Umiarkowanej zyskowności, mówiącej o tym, że zysk powinien być naturalnym produktem ubocznym robienia czegoś dobrze, a nie celem samym w sobie.
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3. Zapobiegania chorobie nieograniczonej chciwości, poprzez ograniczanie zysku
jedynie do poziomu zabezpieczającego rozwój firmy.
4. Etyki ekologicznej polegającej na zachowaniu co najmniej dotychczasowego
stanu środowiska naturalnego.
5. Przedkładania wysokiej jakości produktów i usług świadczonych bliźnim, ponad chęć zysku.
6. Prymatu klienta, który powinien być w firmie najważniejszy (gdyby nie było
klientów, nie byłoby też firmy).
7. Etyki zawodowej, polegającej na podejmowaniu takich działań, jakie zainteresowana grupa menedżerów z tej samej profesji postrzegałaby, jako właściwe.
8. Testu medialnego, polegającego na zadawaniu sobie pytania: „Czy czułbyś
się dobrze, gdyby twoje decyzje i zachowania zostały jutro opublikowane na
pierwszych stronach gazet lub w telewizji?”.
9. Złotej reguły postępowania, sprowadzającej się do traktowania klientów w taki
sposób, w jaki chciałbyś sam być traktowany, wyrażony w słowach: „Nie rób
drugiemu, co tobie nie miło”.
10. Dobrego przykładu, wyrażającego się, co najmniej w przekonaniu, że chwalebne czyny są ważniejsze, nawet od najcudowniejszych słów.

2. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego
rozwoju
Obecnie dużo mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, a także o społecznej odpowiedzialności ludzi władzy. Tymczasem wiele firm w pogoni za wysokimi zyskami i korzyściami jedynie deklaruje społeczną odpowiedzialność, której
jednak nie realizuje w codziennym postępowaniu. Nierozsądna pogoń za maksymalnym zyskiem odbywa się zawsze kosztem klientów, a także ekosystemu środowiska naturalnego. Dlatego jest ona nie tylko nieetyczna, ale także sprzeczna z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.
Andrew Carnegie, który był nie tylko wielkim amerykańskim biznesmenem,
ale i filantropem, dawno temu określił dwie zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu, a mianowicie [Carnegie, 2005]:
– zasadę dobroczynności (miłosierdzia),
– zasadę powierniczości (włodarstwa).
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Pierwsza zasada głosi, że ludzie bogaci powinni dzielić się swoim bogactwem
i wspierać biednych, bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych. Sam realizował to, co żarliwie głosił, czego dowodem było przeznaczenie ogromnej części majątku na cele dobroczynne.
Zgodnie z drugą zasadą uważał, że ludzie bogaci są tylko „administratorami” powierzonych dóbr naturalnych oraz uzyskanego z tego tytułu bogactwa, które powinni
nie tylko pomnażać, ale także wykorzystywać w sposób odpowiedzialny i społecznie
pożądany. Tym samym działalność biznesowa o takich fundamentalnych wartościach
powinna spełniać funkcje służebne oraz szlachetnie troszczyć się o dobro wspólne.
Wierny tym zasadom Carnegie żył skromnie, unikał rozrzutności i zbytku oraz starał
się bogactwo, etycznie i rozsądnie pomnażać z myślą o słabszych od siebie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której firma, już na
etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska
naturalnego, a także interesy różnych grup interesariuszy, a zwłaszcza klientów.
Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna zabezpieczać zrównoważony rozwój gospodarczy. Tym samym każda firma powinna być odpowiedzialna za swoją
prospołecznościową działalność gospodarczą oraz społecznie zrównoważony biznes zabezpieczający umiarkowany rozwój firmy.
Jednym z przykładów braku społecznej odpowiedzialności biznesu może być
produkcja sprzętu AGD (pralki, zmywarki, lodówki, radioodbiorniki, telewizory, itd.), często „jednorazowego użycia”, czyli wytrzymującego tylko do pierwszej
awarii. Kiedyś taki sprzęt służył człowiekowi przez, co najmniej kilkanaście lat,
a nieraz nawet przez całe życie. Obecnie koszty jego naprawy są tak wysokie, że
bardziej opłaca się zakup nowego produktu, aniżeli naprawa, lub remont dotychczasowego. Żaden z producentów nie bierze w tym momencie pod uwagę społecznych kosztów zużywania się oraz ochrony środowiska naturalnego w postaci konieczności pozyskiwania dodatkowych ilości rudy metali, ropy naftowej, węgla, gazu, wody, energii, potrzebnych do wytwarzania nowych produktów. Takie
bezrefleksyjne korzystanie z zasobów naturalnych i środowiska niebezpiecznie
przyśpiesza zmiany klimatyczne. Liczą się tylko zyski ze sprzedaży, bez względu na cenę i skutki ekologiczne. Tego typu postępowanie jest społecznie wysoce
nieodpowiedzialne i zabójcze dla środowiska naturalnego, ponieważ złoża surowców mają przecież bardzo ograniczony charakter. Reasumując trzeba stwierdzić,
że kultura jednorazowości (ang. disposable) jest dla klimatu oraz środowiska naturalnego zabójcza. Zawsze lepsze jest używanie danego produktu, jak najdłużej, poprzez jego naprawianie, niż kupowanie nowego.
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Mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli o priorytecie i przedkładaniu interesów społecznych i grupowych ponad dobro osobiste, należy podkreślić, że Polska należy niestety, do krajów wysoko skorumpowanych, w których
ludzie interesu, a także niektórzy politycy i ludzie sprawujący władzę, kierują się
w swojej działalności bezwzględną żądzą zysku i własnymi korzyściami, kosztem
pozostałych obywateli. Dobro kraju i lokalnych społeczności ustępuje chęci indywidualnego bogacenia się za wszelką cenę. Dla wielu takich ludzi liczy się zdobywanie pieniędzy ponad wszystko oraz społecznie naganny nepotyzm, polegający
na faworyzowaniu niekompetentnych krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu wysokich stanowisk oraz rozdawaniu godności.
Posługując się zasadą społecznej odpowiedzialności, nie tylko przedsiębiorcy,
ale i ludzie władzy powinni kierować się w swojej działalności przede wszystkim
dobrem obywateli, którym służą i dla których wytwarzają różne produkty i usługi.
Przykładowo produkty spożywcze nie powinny zawierać chemii, czyli konserwantów oraz substancji szkodliwych dla zdrowia. Tymczasem w rzeczywistości często są wręcz naszpikowane licznymi tego typu składnikami, których często nie wyszczególnia się na etykietach produktu. Ponadto w celu osiągnięcia nadmiernego,
niegodziwego i niezasłużonego zysku nie wolno „produkować” bylejakości. Tylko
jednym z przykładów w tym zakresie może być niska jakość naszych bardzo drogich dróg i autostrad, które już po krótkim czasie eksploatacji wymagają zasadniczej naprawy. Jest to zastanawiające w społeczeństwie, gdzie dobro innych powinno liczyć się najbardziej, wszak każdy produkt pracy ma przecież służyć bliźniemu. Szkoda, że prawie nikt nie zastanawia się nad tym, komu powinna służyć jego
praca. Gdyby tak było, jakość naszych wyrobów byłaby znacząco wyższa. Jednak
przedsiębiorstwa preferują w swojej działalności maksymalizację zysku, a nie poprawę jakości produktów oraz ochronę środowiska naturalnego.
Mówiąc o społecznej odpowiedzialności ludzi władzy widzimy, że wielu polityków nie realizuje swojej misji społecznej, starając się forsować indywidualne, partykularne interesy, kosztem społeczeństwa. Grzeszą arogancją, tupetem oraz pokusą i chęcią posiadania za wszelką cenę dóbr, które im się nie należą. Nie umieją się otworzyć na potrzeby społeczne. Nie potrafią słuchać tego, co mówią inni.
Nie są empatyczni, czyli nie dostrzegają potrzeb swoich wyborców. Są zbyt skupieni na sobie, na swoich interesach i swoich racjach. A przecież potrzeby i interesy społeczne powinny byś ich świętym, nadrzędnym obowiązkiem i powinnością.
Wielu polityków, a nawet całe partie polityczne nie kierują się w swoim postępowaniu społeczną odpowiedzialnością i dobrem kraju, ale w pierwszej kolejno-
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ści troszczą się o swoją partię, lub swoje własne interesy. Społeczna odpowiedzialność polityków jest przez wielu z nich ignorowana. Odnosi się to zarówno do partii rządzących, jak i opozycyjnych, które zamiast zgodnego współdziałania, bojkotują nawet dobre dla kraju decyzje tylko po to, aby utrudnić za wszelką cenę ich
wdrożenie w życie. Oczywiście trzeba dyskutować i spierać się, ale musi to służyć
wypracowywaniu jak najlepszych koncepcji społecznych dla kraju, a nie tylko korzyści dla danej partii politycznej. Kłania się w takim przypadku potrzeba stosowania metody kolejnych przybliżeń, prowadząca do konsensusu społecznego i politycznego. Źle rozumiany oportunizm, a także uparta opozycyjność szkodzi państwu i obywatelom. Tymczasem ich działalność powinna polegać na społecznej
służbie krajowi i obywatelom, a nie swojej partii politycznej. Nie nauczyliśmy się
jeszcze tego, że mamy realizować cele, które służą całej społeczności, a nie tylko
jednej grupie ludzi.
Mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu i partii politycznych warto
także zastanowić się nad społeczną odpowiedzialnością każdego zwykłego obywatela. Chodzi o odpowiedzialność za kraj, za spokój społeczny, za stan środowiska naturalnego, za swoje miejsce zamieszkania, swoją rodzinę i za jeszcze wiele innych spraw, na które możemy mieć wpływ. Każde nasze zachowanie powinno służyć nie tylko nam, ale mieć także cechy działania społecznie odpowiedzialnego.

3. Bezustanne niszczenie środowiska naturalnego, jako skutek braku społecznej odpowiedzialności polityków, biznesmenów i zwykłych ludzi
Wielu uważa, że społeczna odpowiedzialność biznesu, a w ślad za nią zrównoważony rozwój powinny być panaceum na narastający od lat kryzys ekologiczny. Są to określenia odmieniane przez wszystkie przypadki, przez wielu polityków,
biznesmenów, naukowców oraz zwykłych ludzi. Powszechnie twierdzi się, że społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój powinny racjonalnie
zaspokajać potrzeby ludzkości oraz dostrzegać w tym zakresie ograniczoność zasobów środowiska naturalnego w aspekcie obecnych i przyszłych pokoleń. Oznacza to, że należy w biznesie tak postępować, aby pogodzić odpowiedzialny rozwój
gospodarczy z kwestiami społecznymi oraz ekologicznymi potrzebami ziemi. Rzeczywistość jest tymczasem zupełnie inna.
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Mimo wielu starań kondycja środowiska naturalnego, stale i to w przyspieszonym tempie się pogarsza, a prognozy w tym zakresie są coraz bardziej pesymistyczne, jeśli nie katastrofalne. Dochodzi nawet do tego, że im bardziej kraj się
rozwija, tym szybciej rosną „koszty zużywania się” środowiska naturalnego. Okazuje się, że najbardziej rozwinięte kraje świata niszczą najsilniej środowisko i są
najmniej podatne na ograniczenia w tym zakresie. Symulacje liczbowe określające
korelację pomiędzy rozwojem gospodarczym świata, a stanem środowiska naturalnego są coraz bardziej pesymistyczne, nawet po uwzględnieniu szybkiego rozwoju technologii proekologicznych. Coraz bardziej rozwiera się różnica między rozwojem gospodarczym świata, a stanem środowiska naturalnego. W związku z tym
stan niezrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego ciągle się pogłębia.
W literaturze popularno naukowej, a także ściśle naukowej pojawia się coraz
częściej katastrofalne hasło, że „Ludzkość stoi na krawędzi katastrofy”. Są to nie
tylko słowa 16-letniej Szwedki Grety Thunberg, ale również tysięcy uznanych naukowców. Niektórzy twierdzą, że trzeba takie określenia traktować coraz poważniej, ponieważ:
– ilość dwutlenku węgla powstającego przy produkcji energii elektrycznej,
zwłaszcza z węgla kamiennego i brunatnego, a także z gazu ziemnego i ropy
naftowej jest coraz większa,
– ilość metanu i gazów cieplarnianych powstających w hodowli bydła bezustannie rośnie (wynika to przede wszystkim z nadmiernego spożywania, w stosunku do potrzeb organizmu, ilości mięsa i wędlin w krajach wysoko rozwiniętych),
– coraz większy jest niedobór wody, w związku z rosnącą hodowlą zwierząt gospodarczych, a także wzrastającą liczbą ludności świata,
– maleje w zastraszającym stopniu powierzchnia lasów, stanowiących główne
źródło tlenu,
– bezustannie rośnie produkcja i zużycie jednorazowych opakowań i produktów
z tworzyw sztucznych, a w konsekwencji odpadów i zanieczyszczeń,
– szybko wyczerpują się zasoby naturalne ropy i gazu ziemnego oraz metali i innych nieodnawialnych dóbr naturalnych.
Procesy te wyraźnie kłócą się z powszechnie deklarowaną społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz oświadczeniami o rzekomo zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Niektórzy naukowcy wręcz twierdzą, że dawno przekroczyliśmy w tym zakresie stan równowagi i zmierzamy do katastrofy. Chcą zmiany syste-
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mu gospodarczego gloryfikującego ideologię wiecznego wzrostu, ponieważ odbywa się to kosztem interesów społecznych, a zwłaszcza niszczenia środowiska naturalnego. Odzywają się także głosy o potrzebie ograniczenia przyrostu ludności,
który wywiera zbyt dużą presję na korzystanie ze środowiska naturalnego.
Nieustannie rosnąca populacja mieszkańców ziemi, wynikająca z programów
socjalnych typu 500 plus, zwiększa eskalację i zabójczą presję na korzystanie
z ograniczonych zasobów naturalnych, tworząc dysonans pomiędzy ich potrzebami materialnymi, a możliwościami zaspokojenia ich przez przyrodę. Zwracał już
na to uwagę w XVIII wieku (wyśmiewany przez wszystkich) Thomas Malthus, który badał korelację między przyrostem ludności, a zagrożeniem prowadzącym nieuchronnie do klęski głodu i nędzy. Tymczasem zwiększona dzietność społeczeństw
wymaga kolejno większej ilości żłobków, przedszkoli, szkół, mieszkań, miejsc pracy, szpitali, infrastruktury, a także żywności, odzieży, energii, wody, mebli, sprzętu AGD, samochodów, itd. Wydaje się, że, patrząc globalnie, ciągłe nawoływanie
do zwiększania dzietności jest sprzeczne ze społeczną odpowiedzialnością polityków, a także z zasadą zrównoważonego rozwoju, zarówno w skali kraju, jak i świata. Pragniemy zauważyć, że jeszcze nikt nie przeprowadził takiego, globalnego rachunku korzyści, z jednej strony, a z drugiej skutków stale rosnącej liczby ludności
danego kraju oraz całego naszego globu.
Coraz częściej słychać głosy, że wielkie korporacje są odpowiedzialne za wzrastające niszczenie planety. Ciągle rośnie proces marnotrawstwa zasobów oferowanych człowiekowi przez naturę. Nie ma to nic wspólnego z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W związku z tym zaczyna powoli przebijać się do świadomości hasło Degrowth, które jest ruchem społeczno-ekonomicznym i politycznym
opartym na ekonomii ekologicznej oraz ideach antykapitalistycznych i antykonsumpcyjnych. Celem tych tendencji jest racjonalna redukcja produkcji i konsumpcji w trosce o zachowanie prawidłowych relacji między wzrostem gospodarczym,
a korzystaniem ze środowiska naturalnego. Niektórzy twierdzą wręcz, że „maksymalizacja produkcji prowadzi do zderzenia się ze ścianą, ponieważ z tej planety
nie da się już zbyt wiele wycisnąć.” Nawołują więc do zwolnienia, czyli do „postwzrostu”, ponieważ dzisiaj świat zmierza do samounicestwienia.
Ludzkość zużywa naturalne zasoby przyrody szybciej, niż da się je odtworzyć. Poza tym coraz szybciej postępuje zanieczyszczenie środowiska, zagrażające wszelkim formom życia. Tak nieodpowiedzialny model gospodarczy jest
wysoce nieefektywny i zabójczy oraz bardzo kosztowny i trudny do zreformowania.
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Skutki zmian klimatycznych i środowiskowych mogą być katastrofalne. Bierność polityków, a także świadomie podejmowane decyzje rozwojowe w biznesie,
w szybkim tempie przesądzają o naszym bycie lub niebycie. Na alarm bije wielu ekologów i światłych naukowców, w tym także noblista Joseph Stiglitz [2001]
w dziedzinie ekonomii, który uważa, że porównywanie coraz bliższego kryzysu klimatycznego do globalnej wojny światowej jest w pełni uzasadnione. Jego zdaniem
skutki zmian klimatycznych nie będą przypominać niczego, czego ludzkość do tej
pory doświadczyła. Będą ogromne, nieobliczalne i tragiczne dla całego świata.
Model rozwoju gospodarczego oparty na przyśpieszonym i wręcz nieograniczonym wzroście prowadzi do poważnej degradacji środowiska naturalnego oraz
tworzenia ogromnych nierówności między bogatymi i biednymi. Zwolennicy koncepcji Degrowth opowiadają się za stworzeniem modelu socjo – ekonomicznego,
którego podstawą nie jest wzrost gospodarczy, lecz ograniczenie nadmiernie wybujałej konsumpcji do optymalnie uzasadnionego poziomu jakości życia i dobrostanu. Dlatego to pozorny, globalny niedobór różnych dóbr, głoszony przez polityków oraz patologicznie nienasyconych przedstawicieli biznesu jest motorem nadmiernego i nieuzasadnionego rozwoju oraz ekspansji wielkich korporacji.
W sytuacji coraz szybszej i wręcz bezmyślnej degradacji ekosystemu naszej
ziemi musimy sobie wreszcie stawiać codziennie, następujące, dosyć retoryczne
pytania:
– Czy niepohamowana, zgoła koszmarna eksploatacja środowiska naturalnego
ma coś wspólnego z etycznym i racjonalnym zarządzaniem oraz ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu?
– Czy ciągłe, katastrofalne niszczenie ekosystemu naszej planety polega na zrównoważonym rozwoju?
– Czy my zwykli mieszkańcy ziemi jesteśmy zdolni do pobudzenia naszego instynktu samozachowawczego w stopniu powstrzymującym procesy samozniszczenia planety?
Wyrazem ekologicznego i racjonalnego stylu życia, zmierzającego do zrównoważonego rozwoju powinno być natychmiastowe, usilne i bezustanne dążenie
do przywrócenia, a następnie do utrzymania równowagi pomiędzy człowiekiem
a przyrodą. Takie działania, chociaż w małym zakresie były podejmowane już dawniej. Jednym z przykładów może być bardzo stara japońska tradycja w postaci koncepcji „Mottainai” (nie marnuj, nie wyrzucaj), polegająca na ograniczaniu zużycia oraz segregowaniu i używaniu ponownie wszystkiego tego co stało się niepotrzebne. Powstała ona już kilka wieków temu w Japonii i stała się tradycją, przez
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co jest wdrażana dzieciom, w sposób naturalny od najmłodszych lat. Jej zadaniem
jest doprowadzenie w Japonii do pełnego recyklingu śmieci w pełni segregowanych. I chociaż napotyka na opory, daje jednak dobre rezultaty w postaci wysoko
zaawansowanego ekologicznego stylu życia Japończyków.
Odpowiednikiem ruchu „Mottainai” jest współcześnie głoszona zasada Zero
Waste (zero śmieci). Jej filozofię można przedstawić w postaci racjonalnego stylu
życia, zgodnie z którym człowiek powinien starać się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska naturalnego. Jej główne założenia sprowadzają się w praktyce do ośmiu zasad takich jak:
1. Zasada ponownego używania tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się odpadem i śmieciem; oczywiście trzeba to robić wszędzie tam gdzie to jest możliwe.
2. Zasada recyklingu, czyli segregowania i przetwarzania zbędnych rzeczy na coś
użytecznego.
3. Zasada odmawiania sobie, czyli nie godzenia się na zbędne rzeczy i zanieczyszczenia (jednorazowe opakowania, jednorazowe zabawki, ulotki reklamowe,
trwałe odpady i zanieczyszczenia).
4. Zasada redukowania i ograniczania liczby kupowanych przedmiotów do absolutnie niezbędnych w zwyczajnym, oszczędnym życiu.
5. Zasada kompostowania odpadków organicznych, otrzymując z nich naturalny
nawóz lub energię.
6. Zasada naprawiania i reperowania tego, co może nadawać się jeszcze do użytku.
7. Zasada darowania rzeczy zbędnych osobom potrzebującym lub biedniejszym
od siebie.
8. Zasada ciągłego pamiętania o wszystkich tych zasadach, a zwłaszcza o tym, że
twoje wybory konsumenckie i twój czas poświęcany racjonalizacji życia, mogą
przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
Widzimy, że zasada Zero Waste polega na dążeniu do gospodarki o obiegu,
w miarę zamkniętym, to znaczy o oszczędzaniu i nie marnowaniu żadnego czynnika produkcji. Oznacza to, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego, począwszy od projektu i przygotowania produkcji do produktu finalnego, powinny
pozostawać w obiegu tak długo, jak to jest tylko możliwe. Powstaje w ten sposób możliwie „czysta technologia i produkcja”, prowadząca do bardziej „zamkniętego obiegu” (gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ), a tym samym do odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju. Jednak stosując nawet wszystkie zasady
Zero Waste, można zadać sobie pytanie, czy nawet najwyższa troska o mądre ko-
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rzystanie ze środowiska naturalnego potrafi zapobiec globalnej katastrofie ekologicznej, czy tylko ją nieco odroczy w czasie.
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Agnieszka Dziubińska

Dopasowywanie organizacji i otoczenia:
adaptacja na podstawie ograniczonej absorpcji
1. Adaptacja organizacji i jej strategia w świetle badań głównego nurtu
Jeden z podstawowych problemów zarządzania stanowi adaptacja organizacji
i otoczenia, jako wynik ich wzajemnego współoddziaływania. W związku z tym
problemem dyskurs w literaturze przedmiotu rozwijał się w dwóch nurtach: wyborów strategicznych i ekologicznym. Mimo zasadniczych różnic między tymi dwoma podejściami, u podstaw obu znajduje się założenie na temat dynamiki systemu opierającej się na ujemnym sprzężeniu zwrotnym, odpowiedzialnym za przemieszczanie się systemu (organizacji lub grupy organizacji) w stronę przewidywalnych stanów równowagi systemu i otoczenia.
Podstawy konceptualizacji adaptacji organizacji na podstawie ujemnych i dodatnich sprzężeń zwrotnych pochodzą z cybernetyki (którą Wiener [1948], określał jako naukę o kontroli i komunikacji zwierząt i maszyn). W ramach ogólnej teorii systemów mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego uznawany był za podstawowy mechanizm, na podstawie którego system zachowuje swoją tożsamość
w obliczu zmian otoczenia zewnętrznego [Churchman, Ackoff 1950]. Zagadnienie granic systemu miało tu duże znaczenie, gdyż mógł on utrzymywać swoją wewnętrzną równowagę w obliczu zewnętrznych turbulencji, dzięki mechanizmowi homeostazy [Ashby 1956]. System, oprócz prostej adaptacji na podstawie tłumienia zróżnicowania zewnętrznego otoczenia (contingency), miał też zdolność do
samodzielnego generowania zmiany na podstawie amplifikacji (tzn. procesów na
podstawie dodatnich sprzężeń zwrotnych; [Maruyama 1963]).
Na gruncie zarządzania organizacje postrzegane były jako możliwe do kontrolowania przez ich właścicieli lub twórców, a więc charakteryzujące się przewidywalnością zachowań [Taylor 1911, Fayol 1916]. Podstawowym założeniem było
przekonanie o zdolności organizacji do realizacji złożonych zadań na podstawie
wykorzystania władzy (power), przejawiającej się w stosunkach hierarchicznego
podporządkowania [Etzioni, 1961]. Ta zdolność stanowi podstawę odróżnienia or-
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ganizacji zewnętrznej i wewnętrznej, co rozwinięto także i później w koncepcji
rynków i hierarchii [Williamson 1975, Coase 1937]. W ramach wewnętrznej organizacji stabilność i jednolitość agencji jest możliwa, a oddziaływanie władzy pozwala na zebranie wielu pracujących sprzężeń zwrotnych i poddanie ich wpływowi centralnej kontroli.
Lata 1960-te przyniosły przejście między mechanistyczną, ku bardziej organicznej koncepcji organizacji społecznych [Burns, Stalker 1961]. W części zmiana
ta inspirowana była nowymi w tym czasie wynikami badań dowodzącymi, że organizacje społeczne nie są kontrolowalne ani przewidywalne w zakresie, jaki zakładano wcześniej [Trist, Bamforth 1951, McGregor 1960]. Z punktu widzenia podejścia systemowego proces oddzielający organizację, charakteryzującą się niższym
stopniem entropii, od jej otoczenia o wyższym stopniu entropii, nie poddaje się
w pełni zarządczej kontroli. Mimo to jednak, organiczne systemy w drodze ewolucji (inaczej niż w przypadku systemów mechanicznych) mogą się uczyć tego jak
utrzymywać granicę między zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem, oraz sprawować w jakimś zakresie kontrolę nad tym, co tą granicę przekracza [Miller 1978].
Dzięki temu, w obliczu zmian otoczenia utrzymywanie homeostazy w ramach granic było możliwe w znacznie większym zakresie niż w przypadku systemów mechanicznych. Inteligentny organiczny system, mógł dysponować jeszcze większymi zdolnościami adaptacji dzięki zdolności do tworzenia reprezentacji zarówno
swojego wewnętrznego jak i zewnętrznego otoczenia [March, Simon 1958]. Reprezentacje mogły być poddawane manipulacji (symulacji), co dalej umożliwiało
antycypację i odpowiedź na stany otoczenia osiągane w przyszłości.
Organiczna koncepcja organizacji, zyskała na popularności wraz z rozwojem
ogólnej teorii systemów [Bertalanffy 1968]. Z tej perspektywy system cybernetyczny uznawany był za specjalny przypadek ogólnego systemu, który dąży do (poszukuje) równowagi. Ten aupoitetyczny typ systemu posiadał własność samoorganizacji [Maturana, Varela 1980] na podstawie zmniejszającego i stabilizującego efektu
działania ujemnych sprzężeń zwrotnych. Stąd teza, że wnętrze autopitetycznego
systemu zawsze charakteryzować będzie niższy poziom entropii, niż ten w otoczeniu. W teoriach biologicznych, które silnie wpłynęły na ogólną teorię systemów, to
właśnie różnica w poziomie entropii właściwie definiowała organizację.
Na tych podstawach teoretycznych powstało wiele koncepcji adaptacji struktur i zachowań zorganizowanych systemów społecznych do zmian w otoczeniu,
które dziś uznawane są za klasyczne, jak np. wyniki badań Woodward [1958],
Lawrence’a i Lorsch’a [1967] czy Thompson’a [1967]. Otoczenie, które uznawa-
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ne było za złożone powodowało procesy dopasowywania, zróżnicowania i integracji struktur i zachowań, oraz przeciwnie, gdy uznawane było za proste. Koncepcje te, uwzględniając uwarunkowania sytuacyjne (contingency), stanowiły pierwsze w naukach o zarzadzaniu (i szerzej w naukach społecznych) aplikacje twierdzenia R. Ashby’ego o koniecznym poziomie zróżnicowania, zgodnie z którym system
adaptacyjny mógł przetrwać jeśli zróżnicowanie, które generuje odpowiada zróżnicowaniu otoczenia.
Późniejsze koncepcje, które budowane były na tej samej podstawie teoretycznej, złożoność organizacji odnosiły między innymi do zadań (tasks), które muszą
realizować organizacje społeczne [Perrow 1972]. Złożoność zadań przekładała się
na ich odporność zarówno na rutynizację, ale też możliwość ich rozumienia. Złożoność posiadała dwie strony, tj. subiektywną i obiektywną. Oznacza to, że intersubiektywnie złożoność mogła być przypisywana własnościom otoczenia (obiektywna złożoność), albo mogła odnosić się do indywidualnych doświadczeń jednostki,
bez względu na obiektywne własności otoczenia, w którym ta jednostka się znalazła (subiektywna złożoność). Na podstawie przedstawionego podejścia organizacje
można traktować jako obiekt w otoczeniu, traktowanemu jako kategoria rezydualna, tzn. otoczenie obejmuje wszystko, czym nie jest organizacja [Boisot, McKelvey
2011]. To od obserwatora zewnętrznego albo członka organizacji, zależy jak przebiegają granice organizacji, a więc także to, co znajduje się w części rezydualnej.
Obserwator widzi otoczenie jako posiadające wyższy poziom entropii ponieważ
ignoruje stopień w jakim ono samo jest zorganizowane i tym samym zdolne do wywierania sił na organizację.
Szkoły zarządzania strategicznego przypisywały intencji zarządzających różną
wagę. W ramach szkoły wyborów strategicznych natura związków między przyczyną i skutkiem pozwala indywidualnej organizacji na wybór osiągania równowagi. Przyjmuje się bowiem, że zmiany otoczenia są w dużym zakresie (choć nie
całkowicie) identyfikowalne. Organizacje zatem celowo i intencjonalnie adaptują się do tych zmian poprzez restrukturyzację, a więc zgodnie ze wzorcami przewidywalnymi na podstawie teorii. Zgodnie z założeniami szkoły wyborów strategicznych, dzięki zarządzaniu wzajemne osiowanie (dopasowanie) strategii i otoczenia jest pożądane i zasadniczo możliwe do osiągania [Zajac, Kraatz 1993]. Odwołując się do pojęć przywołanych już wyżej, organizacje wykorzystują procesy
ujemnych sprzężeń zwrotnych w zakresie formułowania planów i polityk, a następnie implementują je wykorzystując formy kontroli bazujące na monitorowaniu
osiągnięć. W ramach szkoły ekologicznej na podstawie procesu ujemnego sprzę-
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żenia konkurencyjnej selekcji, adaptacji poddana jest populacja organizacji. Konkretny stan otoczenia jest kompatybilny z ograniczoną ilością konkretnych stanów
populacji organizacji. Odchylania od tych stanów są eliminowane poprzez porażkę konkurencyjną organizacji. W ten sposób cała populacja kierowana jest w stronę stanu równowagi. Oba przedstawione stanowiska teoretyczne, szkoła wyborów
strategicznych oraz szkoła ekologiczna, w zakresie strategii zakładają, iż organizacje w otoczeniu są systemami, w których związki między określonymi przyczynami i skutkami są jasno określone. Ujemne sprzężenie powoduje ruch w kierunku
przewidywalnych stanów równowagi, w której dynamika ma charakter stabilnych
i regularnych zachowań. W obu przypadkach nieregularne zachowania pojawiają
się, ponieważ otoczenie narzuca na organizacje zdarzenia, których agenci nie zdołali przewidzieć (przypadkowe kryzysy), albo nie potrafią sobie z nimi radzić. Przejawy braku porządku są więc konsekwencją ignorancji, inercji lub niekompetencji. Oba stanowiska różni jedynie zakres tak rozumianej ignorancji, inercji i niekompetencji. Szkoła wyborów strategicznych przykłada większą wagę do intencjonalności i swobody decydowania, stąd w powstrzymaniu negatywnych zjawisk nie
wystarczy zablokować zdolność indywidulanej organizacji do restrukturyzacji, natomiast teza wynikająca ze szkoły ekologów jest przeciwna.
Założenia na temat ignorancji, inercji i niekompetencji przesądzają o tym,
w jaki sposób z punktu widzenia szkoły wyborów strategicznych oraz ekologii
populacji rozumiana jest intencjonalność i (versus!) emergencja. W przypadku
pierwszej perspektywy to intencja dominującej koalicji indywidualnej organizacji przesądza (determinuje) o decyzjach na temat tego, czy restrukturyzacja nastąpi czy nie, oraz czy określona zmiana jest sukcesem czy porażką. Są to wybory podejmowane intencjonalne i ograniczone racjonalnie [Zajac, Kraatz 1993]. Z biegiem czasu, zbiór organizacji tworzy wzorce, które stanowią agregat intencji indywidualnych organizacji. W drugiej z perspektyw rezultaty indywidulanej organizacji stanowią produkt (rezultat) pierwotnej intencji jak i instytucjonalnej struktury czy wiązki zasobów, a także następującej konkurencyjnej selekcji w związku ze
zmianami otoczenia i inercją organizacji. Stan indywidualnej organizacji wyłania
się w długiej perspektywie z uwzględnieniem agentów znajdujących się we wnętrzu, niemniej jest on przewidywalny. Znając zmiany otoczenia oraz ramy instytucjonalne (czy wiązkę zasobów) możliwe jest przewidywanie, która organizacja
przetrwa, oraz jak będzie wyglądała populacja organizacji.
Ważnym założeniem szkoły ekologii populacji jest to, iż ewolucja organizacji
jest w pełni zależna (determinowana) przez pierwotne wybory w zakresie instytu-
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cji i zasobów, jej inercję i następujące potem zmiany w otoczeniu. Szkoła wyborów
strategicznych przykłada mniejszą wagę do inercji. Zakłada się tu, że sukces organizacji wymaga jej adaptacji w otoczeniu, co uznaje się za pewien rodzaj deterministycznych związków między otoczeniem, a strategią i strukturą organizacji. Chociaż zmiany otoczenia są w dużym zakresie jednoznaczne i możliwe do zidentyfikowania, wybory wiążą się z ryzykiem (wielowariantowość). Jest tak, gdyż związki między otoczeniem i organizacją mogą prowadzić do wielu różnych równowag,
z których każda ma ograniczoną ilość potencjalnych efektów. Spośród nich agent
jest właśnie w stanie dokonywać wyborów [Zajac, Kraatz, 1993].
Podsumowując, dominujące podejścia strategiczne różnią się między sobą
głównie w zakresie przekonań na temat inercji organizacji i co za tym idzie, przewidywań co do możliwości restrukturyzacji indywidulanej organizacji. Szkoła wyborów strategicznych przypisuje intencjonalności większą wagę niż szkoła ekologii populacji. Niemniej oba te podejścia, opierają się na tych samych założeniach
na temat organizacji w otoczeniu, a dokładniej tej samej wizji systemu, jego własności dynamicznych kierowanych przez podobne procesy. Wyłonienie się koncepcji procesów termodynamicznych dalekich od równowagi [Prigogine, Stengers
1984] oraz złożonych systemów adaptacyjnych skłania do spojrzenia na organizację z innej niż wcześniejsze perspektywy, tzn. tych, które ujmowały ją jako obiekt
w dążeniu do stabilności. Obecny od dawna problem złożoności w odniesieniu do
organizacji, jej otoczenia i w końcu strategii zyskuje znaczenie inne, niż tylko odchylenie od stabilności i przewidywalności. Punktem wyjścia do rozważań prowadzonych z perspektywy teorii o złożoności są organizacje traktowane jako systemy adaptacyjne [Holland 1975] czyli systemy, które w nietrywialny sposób muszą
dopasowywać się do złożoności swojego otoczenia [Ashby 1956, Wiener 1948], zarówno dla osiągania odpowiedniego zakresu dopasowania jak i stopni autonomii
(swobody) w stosunku do różnych ograniczeń jakie mogą być na nie nałożone [Varela i in. 1991].

2. Złożone systemy adaptacyjne
Złożoność jest własnością systemową, ale rozumianą inaczej niż wynika to
z tradycyjnego ujęcia. Gdy systemy wyjaśniane są jako agregaty tworzone przez
statyczne obiekty, ich analiza jest możliwa na podstawie oddzielnej identyfikacji
obiektów i ich zliczaniu (addytywnie). Złożoność wnosi zasadniczo odmienny spo-
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sób wyjaśniania ewolucji systemów adaptacyjnych, który koncentruje się na dynamicznych sieciach relacji. W swej istocie, relacje nie istnieją w pojedynczych elementach, a w ich wzajemnych interakcjach. Dynamiczne relacje (w odróżnieniu
od wyizolowanych agentów), stanowią jeden z podstawowych elementów teorii
złożonych systemów adaptacyjnych (CAS). Połączenia są warunkiem koniecznym
wyłonienia się złożoności, którą można określić jako specyficzny sposób uporządkowania systemu, będący rezultatem interakcji między wieloma agentami.
Systemy zamknięte pozbawione są zdolności spontanicznego różnicowania
i tworzenia złożonych organizacji, form i struktur. Organizacja nie pojawi się jeśli elementy pozostają oddzielone od siebie, bez względu na dowolny wzrost ich
liczby [Brooks, Wiley 1988]. Zbiór odizolowanych od siebie elementów, poddaje
się tradycyjnej analizie na podstawie rozkładów odpowiadających założeniom rozkładu normalnego (Gaussa). CAS wyróżniają relacje między komponentami (statycznymi lub dynamicznymi), które konstytuują kompleksową całość „jako całość
konkretnego rodzaju” [Maturana, Varela 1980]. Liczne interakcje zachodzące między CAS i ich otoczeniem prowadzą do połączeń konkretnych domen z innymi domenami w różnorodny sposób. Zachodzące zmiany mogą tą drogą rozprzestrzeniać się w systemie, oraz na jego zewnątrz (także pomiędzy domenami), tworząc
zmiany różnych stopni na wszystkich skalach. Te zmiany mogą w końcu także powracać i prowadzić do zanikania pierwotnych domen lub zmieniać ich dynamikę
[Chu i in. 2003].
Wewnętrzną strukturę CAS tworzą wzorce, wynikające z interakcji konkretnych obiektów. Zewnętrzna struktura i warunki graniczne systemu są częścią CAS
w taki sam sposób jak jego struktura wewnętrzna. Jest to kolejna własność różniąca CAS od systemów, w których procesy przebiegają liniowo, co pozwala w drodze
analizy, na ich wyizolowanie od wpływu otoczenia. Interakcje pomiędzy komponentami CAS i otoczeniem tworzą przyczynową zewnętrzną strukturę systemu –
pole przyczynowe [Bunge 1979, Ramirez i in. 2008]. Jest to część otoczenia, która
oddziałuje na system, lub na którą oddziałuje system, a sprzężenia zwrotne decydują o kontekstualnym osadzeniu CAS (embeddedness). Wynika stąd bardzo ważny wniosek dla rozumienia granic systemu, które są rozmyte i trudne do jednoznacznego wyznaczenia. Zmienia to tym samym rozumienie przedsiębiorstw i ich
strategii (struktur procesów; [Juarrero 1999]), których nie wyznaczają fizyczne czy
geograficzne granice. Na gruncie teorii o złożoności przedsiębiorstwa są rezultatem miejsca pochodzenia, lokalizacji inwestycji, wpływu instytucji rynków i konkretnych branż na ich kompetencje. Granice rozciągają się też w czasie – w prze-
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szłość (a nawet w przyszłość, o czym mowa niżej) w zakresie w jakim uwarunkowania z przeszłości wpływają na warunki bieżące.
Głębokie kontekstualne osadzenie CAS oznacza, że sprzężenia zwrotne i interakcje, do oraz z domen osadzenia, mogą rozprzestrzeniać się i poszerzać domenę
systemu, ale także rozsiewać skutki uboczne w sposób nie poddający się kontroli
[Chu i in. 2003]. Skutki interakcji mają więc nie tylko nieliniowy charakter ale powodują efekt określany jako przyczynowy rozsiew (causal spread; [Wheeler, Clark
1999]). Są to czynniki kształtujące zachowania systemu (constraints), określane
jako ograniczenia wrażliwe na kontekst [Gatlin 1964, cyt za: Juarrero 1999]. Ograniczenia te są być może jednym z najważniejszych zagadnień związanych z CAS,
nie tylko z punktu widzenia problemu adaptacji.
Wyjaśnienie omawianych połączeń i interakcji prowadzących do samoorganizacji systemów złożonych, wymaga odwołania się do przyczynowości innej niż ta,
która jest właściwa dla systemów mechanicznych. Juarrero [1999] zagadnienie to
wiąże właśnie z ograniczeniami. Zależne od kontekstu ograniczenia pierwszego
rzędu, takie jak nieliniowe interakcje, dodatnie sprzężenia zwrotne i katalizatory
czynią jednostki silnie współzależne przez zmianę ich marginalnych prawdopodobieństw1 (prawdopodobieństwa poszczególnych elementów są różne przez to, że
występują w konkretnych związkach). Sprzężenia zwrotne z otoczeniem rozkalibrują wewnętrzną dynamikę systemu, a skuteczne przenoszenie otoczenia w dynamikę samej struktury systemu umożliwia osadzenie (embeds) w jego warunkach kontekstualnych. Dodatnie sprzężenia zwrotne są czasowymi ograniczeniami
wrażliwym na kontekst w tym znaczeniu, że w pewnym okresie inkorporują one
przeszłość w obecną strukturę systemu. Zmiany katalizacyjne również zmieniają prawdopodobieństwo pojawiania się określonej reakcji, a więc także one funkcjonują jako ograniczenia kontekstualne w zakresie, w jakim włączają otoczenie
w bieżącą strukturę systemu. Ludzie albo organizacje (jak np. rola, jaką odgrywał
w firmie Apple S. Jobes, albo pojawienie się takich firm jak Uber, Amazon), spełniają rolę społecznych katalizatorów i służą jako medium dla sprzężeń zwrotnych.
Fizycznie uosabiają oni oddolne (bottom-up) ograniczenia, które wiążą razem innych ludzi lub organizacje. Ścisłe powiązania osadzają dynamikę systemów w otoczeniu i historii, ale też nowo powstała globalna struktura nie pozostaje niezależna
od żadnego z tworzących ją czynników. Dla zobrazowania tych zależności bardziej
stosowana jest metafora biologicznego ekosystemu, niż mechanizmu maszyny.
1
Prawdopodobieństwo marginalne to element Bayesowskiej marginalizacji rozkładu a posteriori – teorii, będącej uogólnieniem klasycznej teorii propagacji błędów.
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Sprzężenia i katalizatory (ograniczenia wrażliwe na kontekst) działają jako oddolne ograniczenia systemu poprzez jego własne przeszłe doświadczenia i otoczenie. Uzasadniona to stwierdzenie, że CAS obejmują warunki początkowe, które towarzyszyły ich powstaniu, a ich pochodzenie i trajektorie ograniczają przyszły rozwój i ewolucję. Duża wrażliwość na warunki początkowe i uwarunkowane historycznie dynamiczne procesy, to kolejne własności CAS. Systemy zdolne
do samoorganizacji rozwijają się na ścieżce zależności (path-dependence). Prigogine stwierdzał wręcz, że systemy „niosą swoją historię na swoich plecach” mając na
myśli właśnie to, że wewnętrzna struktura odzwierciedla ich historię. Wynika stąd,
że wyjaśnienie systemu złożonego nie jest możliwe bez uwzględnienia jego trajektorii i kontekstu, w którym jest osadzony.
Efekt ograniczeń wrażliwych na kontekst możliwy jest do opisu na podstawie prawdopodobieństwa warunkowego [Juarrero 1999], np. przyjęcie określonego standardu technologicznego, a nie innego, czyni pewne rezultaty produkcyjne bardziej prawdopodobnymi niż inne. Ograniczenia te można więc określić jako
funkcjonalne. Gdy „zapadki” ograniczeń wrażliwych na kontekst „zaskoczą”, dynamika na poziomie globalnym zyskuje charakterystyki zasadniczo różne od tych,
które generują agregaty, czy sumy indywidualnych jednostek. Ujmując inaczej,
ograniczenia wrażliwe na kontekst pełnią ułatwiającą rolę do momentu, gdy przekładają się na emergencję dynamiki na poziomie globalnym, przez poszerzanie zakresu możliwych stanów systemu (phase space), tzn. zwiększając możliwości systemu. Dynamiczne całości zyskują wyższe stopnie swobody niż te, które są dostępne dla ich indywidulnych komponentów. Jednocześnie takie emergentne całości funkcjonują jako warunki graniczne, aktywnie wpływające na zachowania
swoich komponentów. Jest to przyczynowość określana jako odgórna (top-dawn).
Z punktu widzenia atomistycznego, mechanistycznego podejścia, taki wpływ nie
jest możliwy. W systemach społecznych CAS pomagają zrozumieć relacje przyczynowe występujące pomiędzy poziomami, czyli zjawiska, które określa się jako niejednoznaczność (ubiquitous).
Kolejną własnością CAS jest skalowalność, polegająca na tym, że systemy wykazują podobną dynamikę na wielu poziomach organizacji, tzn. są samopodobne pomiędzy poziomami. Na tej podstawie do wyjaśniania zjawisk powstałych ze
współzależności i współpracy między grupami wchodzących w interakcje agentów, poszukuje się metod eksploracji alternatywnych do klasycznych. Przykłady to
metody bazujące na rozkładach Pareto czy geometrii fraktalnej [Cook, i in. 2004].
W literaturze pojawiają się coraz bardziej przekonujące argumenty za wykorzy-
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staniem tzw. rozkładów power law2 do opisu ograniczeń wrażliwych na kontekst
(umożliwiającymi samoorganizację; [Barabasi 2002, Adriani, McKelvey 2009]).
Dążenie do określenia uporządkowania (tożsamości) systemu złożonego prowadzi do pojęcia atraktorów. Są to typowe wzorce właściwe dla dynamicznych,
współzależnych zachowań odznaczających się ograniczoną wymiarowością i wyodrębnione ze znacznie większej przestrzeni możliwych wzorców i wymiarów. Odmienne atraktory będą właściwe dla różnych typów systemu: uporządkowanego,
chaotycznego i złożonego [Axeldor, Cohen 1999]. Nie jest to zagadnienie nowe
i działanie dwóch typów atraktorów uwzględniano w nauce od dawna. Pierwszy
to punktowy atraktor (którego ilustracją może być np. wahadło), pchający system
w przestrzeni fazowej do jednego punktu, bez względu na jego pierwotną pozycję. Modele zakładające dążenie do równowagi opierają się właśnie na tym typie
atraktora. Należą do nich opisane wyżej strategie bazujące na tradycyjnych modelach ekonomicznych. Jednak nie wszystkie procesy mogą być wyjaśnione na podstawie systemów bliskich równowagi, ciążących ku punktowemu atraktorowi. Badania prowadzone w nurcie ekologicznym dowiodły, że np. relacje odpowiadające
tym, jakie pojawiają się między ofiarą i drapieżnikiem reprezentują inny typ atraktora – okresowy (periodyczny) atraktor3. Badania prowadzone w warunkach systemów złożonych pozwoliły zidentyfikować trzeci typ atraktora – dziwny (chaotyczny, złożony) atraktor, w przypadku którego zachowania systemu są tak zawiłe, że
czasem trudno dostrzec jakikolwiek porządek. Systemy społeczne, których przykładem są sieci społeczne (jako emergentne zbiorowości), mogą być skonceptualizowane na podstawie dziwnego atraktora. Powstające złożone wzorce zachowań są
ilustracją wysoce złożonych, zależnych od kontekstu dynamicznych form organizacji. Zaskakujące w tym zjawisku jest to, że z jednej strony, zachowań systemu nie
można określić mianem chaotycznych (w tradycyjnym sensie), a z drugiej, systemy
złożone cechuje tzw. porządek wysoko wymiarowy. Trajektorie zachowań nigdy
nie powtarzają się (chyba, że przez przypadek), ale pozostają „uwięzione” w pewnym ograniczonym zakresie4.
Oparcie prób identyfikacji tożsamości (spójności) systemu złożonego na podstawie atraktorów prowadzi do myślenia kategoriami dynamicznego krajobrazu.
Pierwotnie tzw. model fitness ladnscpes stworzony był do badań nad procesem na2
Power law charakteryzują się długimi lub grubymi ogonami, nieskończoną średnią i niestabilnymi przedziałami ufności.
3
Okresowy atraktor to typowo powtarzalna regularność w ciągłym periodycznym sprzężeniu.
4
Więcej na ten temat np. w: Rokita, Dziubińska (2016), s. 44-45.
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turalnej selekcji, a dokładniej wizualizacji mechanizmów „włączania i uruchamiania” zmian w trajektorii ewolucji systemu. Obecnie, dzięki wykorzystaniu technik
komputerowych, dynamiczne krajobrazy są dogodną formą wizualizacji i symulacji serii zachodzących w czasie zmian relatywnej stabilności i niestabilności, wywoływanych przez kontekstualne i historyczne ograniczenia, osadzone w zawiłych
wzorcach zachowań, opisywane przez dziwne atraktory.
Badania z wykorzystaniem dynamicznych krajobrazów zwracają uwagę na kolejny istotny element teorii w zakresie CAS jakim jest koewolucja. Gdy zmiany
w jednym systemie wywołują odpowiedź w innych, fitness landscape postrzegany jest przez agenta jako dynamiczna, podlegająca ciągłej zmianie mapa, zależna
od wszystkiego co znajduje się wokół. Dopasowanie (fitness) jest wtedy względnym pojmowaniem zmian zachodzących w niszach, które w ramach swojego obrębu kształtują fintess jednostek i całych gatunków. Są to systemy wysoce nieliniowe, posiadający silne wiązania [Lucas 2007].
Jeszcze innym aspektem CAS, szczególnie ważnym dla tworzenia organizacji,
jest jej stabilność i rezyliencja. System stabilny charakteryzuje się minimalnym zakresem fluktuacji poza stabilny atraktor, a jeśli system zostanie zakłócony szybko
do niego powraca. Stabilność prowadzi jednak do kruchości i po przekroczeniu
krytycznego poziomu napięcia, systemy ulegają dezintegracji. Odmienne od systemów stabilnych są systemy rezylientne, które mogą fluktuować w znacznie większym zakresie, dzięki zdolności do modyfikacji struktury. Jest to własność umożliwiająca adaptację i ewolucję. Zdolność zachowania tożsamości (spójności) w dłuższym okresie dzięki zdolności do zmian, prowadzi do meta-stabilności, określanej jako rezylientna odporność [Juarrero 1999]. Z teorii o złożoności wynika, że
koewolucja dokonuje selekcji ze względu na rezyliencję, a nie stabilność. CAS są
typowym przykładem systemów rezylientnych, dzięki czemu są one odporne na
przypadkowe zakłócenia, ale i wysoce wrażliwe na celowe interwencje. Agenci
w tych systemach są zdolni do adaptacyjnej odpowiedzi na własną dynamikę, albo
zakłócenia z zewnątrz i dzięki temu zdolni do ewolucji i trwania jako sieć, nawet
w przypadku usunięcia lub uszkodzenia wielu innych jej agentów. Zrozumienie
podstaw rezyliencji (lub odporności) wiąże się z identyfikacją dynamiki systemu,
która wskazuje sposoby skutecznych interwencji.
Zagadnieniem nierozłącznie związanym z koewolucją są mikro różnorodności
w systemie. Jackson i Watts [2002] rezyliencję lub trwałość ścieżki (path resistance) sieci określili na podstawie liczby błędów, albo mutacji, potrzebnych do tego,
by z danej sieci (jej stanu) dostać się na ścieżkę poprawy prowadzącą do innej sieci.
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Allen, mikro różnorodność definiuje jako miarę ilości jakościowo różnych typów
jednostek, co odpowiada jednostkom o różnych atrybutach [Garnsey, Mc Glade
2006]. Allen zajmował się wpływem mikro zróżnicowania na pojawiające się zmiany jakościowe w strukturach systemów naturalnych i społecznych. Dowiódł on,
że jeśli określone zróżnicowanie zwiększa fitness organizmu, to selekcja naturalna uprzywilejowuje ten konkretny rodzaj zróżnicowania (wspinanie się na szczyt
w krajobrazie dopasowania). W późniejszych badaniach Allen potwierdził, że ewolucja dokonuje selekcji ze względu na właściwe zdolności do ewolucji, polegające
na większej eksploracji i innowacji w nowych sytuacjach, oraz mniejszej, w ugruntowanych warunkach. Zdolność ta osiągana jest dzięki balansowaniu kosztów eksperymentalnych „porażek”, oraz korzyści z poprawy w działaniach odkrytych dzięki eksploracji. W świetle podjętego w tym rozdziale problemu, jedną z ważniejszych konkluzji wynikającą z badań Allena jest to, że organizacje mogą dokonywać adaptacji lub swojej transformacji w wyniku generowania mikro różnorodności i interakcji z „mikro kontekstualnymi” czynnikami. Złożone regulatory systemu w postaci sprzężeń zwrotnych, zapobiegają też kaskadowym skutkom porażek
i tym samym umożliwiają przetrwanie systemu [Carlson, Doyle 2002]. Wnioski te
wykorzystywane były m. in. w odniesieniu do przywództwa. Jeśli leadership nie
jest w stanie rozwiązać problemu ex ante, ponieważ nie jest wiadomo jaki on będzie, istotne jest budowanie zespołów, które będą w stanie same rozwiązywać swoje problemy. Zasadniczym sposobem osiągania takiej zdolności jest mikro różnorodność w znaczeniu zróżnicowania wewnętrznego zespołów.
Przytoczone wyniki badań są przykładami na odmienne od tradycyjnego podejście teorii CAS do ważnego w zakresie adaptacji organizacji problemu utrzymywania stabilności i minimalizowania fluktuacji. Jak twierdzi Holling, jeśli rezyliencja odnosi się do systemów społecznych (co z resztą sam uznawał), to podstawą każdej strategii musi być gotowość na „bezpieczną porażkę”. Przyjąć należy z góry, że kryzys nastąpi pomimo najlepiej skonstruowanych planów. Strategia
taka nie tylko optymalizuje koszty porażki, ale wręcz pozwala na okresowe „mini
porażki” by zapobiegać ewolucji ku brakowi elastyczności [Holling 1976]. Zasadnicza teza wynikająca z przedstawionych wyników badań jest przeciwna do tej, jaka
leży u podstaw badań nad adaptacją organizacji prowadzonych w głównym nurcie,
a dotyczącej dążenia systemu do równowagi. Organizacje rozumiane jako CAS nie
powinny dążyć do stabilności, a do rezyliencji. Teza ta otwiera pole do poszukiwań
w zakresie strategii uwzględniających własności CAS.
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3. Adaptacja na podstawie redukcji (analizy) vs absorpcji (emergencji)
Jednym z centralnych problemów zarządzania strategicznego jest podejmowanie decyzji. Zanim pojawia się działanie (akcja), które w odpowiedzi na nie stanie się interakcją, w rozwiązywaniu problemów ludzie przetwarzają i wykorzystują relewantne informacje. Zachowania ludzi kierowane są przez ich mapy mentalne (reprezentacje) , zawierające w sobie elementy kognitywne i emocjonalne.
Reprezentacje kształtowane są pod wpływem otoczenia (doświadczenie na podstawie działań), ale to one przesądzają również o tym, które sygnały z otoczenia
podlegają interpretacji (i w efekcie prowadzą do formułowania przekonań). Gell-Mann [2002, s. 16-17] na określenie tych reprezentacji używa określenia schematy. Schematy w jego rozumieniu to opisy regularności występujących w rzeczywistym świecie, które dają podstawy do predykcji, co wyraża się w efektywnie złożonej odpowiedzi systemu na otoczenie. W obszarze nauki schematami mogą być
równania, w sferze kultury prawa, zwyczaje czy „memy”, natomiast w zarządzaniu strategie i praktyki. W przedsiębiorstwie schematy są więc wiedzą strategiczną zbudowaną na podstawie działań (skrystalizowane doświadczenia) oraz będącą podstawą do podejmowania działań (formułownaia oczekiwań strategicznych).
Poprzez proces interpretowania jednostki rozwijają schematy w zakresie różnych domen swojego działania [Draft, Weick 1984]. Na tej podstawie myślenie
strategiczne organizacji określić można jako społecznie rozproszone działania
przetwarzania danych, w które zaangażowana jest ograniczona liczba agentów,
spośród całej populacji tworzącej przedsiębiorstwo. Myślenie strategiczne obejmuje dzielenie się przez agentów różnymi, choć zachodzącymi na siebie reprezentacjami, stąd strategia przedsiębiorstwa jest wyłaniającym się rezultatem sposobu,
w jaki te reprezentacje są dzielone [Eden, Ackermann 1998]. Sposoby strukturyzowania i dzielenia się wiedzą pomiędzy agentami są centralnym problemem, który odróżnia dwa różne podejścia do złożoności: jej redukcję lub absorpcję. W obliczu złożoności otoczenia zdolność do rozwoju i dysponowania trafnymi schematami przynosi konkretne korzyści.
Inteligencja systemu czyni go zdolnym do tworzenia reprezentacji otoczenia,
na które powinien on odpowiadać, gdyż nie wszystko co znajduje się w otoczeniu
jest dla systemu istotne, albo ma dla niego jakiś innych sens. Gell-Mann [2002] dokonuje rozróżnienia między „surową złożonością”, której nie da się oddzielić od
losowości tkwiącej w otoczeniu, oraz „efektywną złożonością” istniejącą w regularnościach i manifestującą się w ich strukturze. Koncentrując się na efektywnej
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złożoności system może oszczędzać energię i gospodarować ograniczonym budżetem pozostających do jego dyspozycji zasobów. Właściwe reprezentacje otoczenia
(schematy) pozwalają więc oddzielać informacje mające dla systemu znaczenie (sygnały na temat wzorców w otoczeniu, które uznane są za znaczące lub istotne) od
szumu (sygnały bez znaczenia).
Adaptacja systemów w otoczeniu polega na ich inteligentnej odpowiedzi na zagrożenia i szanse. Odpowiedź ta może mieć charakter w pełni behawioralny, często poza kognitywną kontrolą systemu. Przykładem może być odpowiedź, która
wymaga refleksu albo taka, która wiąże się z dużą presją i stresem mającym podłoże hormonalne. Może być też tak, że reakcja łączy elementy kognitywne i behawioralne, gdy wymaga ona odpowiedniego sklasyfikowania nadchodzącego z otoczenia sygnału np. o zagrożeniu. W takim przypadku system odpowiada raczej na
reprezentacje otoczenia, które powstają na podstawie podobnych działań klasyfikacyjnych (doświadczenia), niż na otoczenie bezpośrednio [Plotkin 1993].
Z twierdzenia Ashby’ego wynika, że otoczenie może narzucać na system rożny zakres zróżnicowanych sygnałów, na które system powinien odpowiadać „odpowiednim” poziomem różnorodności. Boisot i McKelvey [2010] przyjmują zróżnicowanie jako wystarczająco dobre przybliżenie dla rozważań na temat złożoności. W dążeniu do „odpowiedniego poziomu”, jak zaznaczono wyżej, na wysokie zróżnicowanie otoczenia system może odpowiadać w czysto behawioralny (pozbawiony kognitywnego elementu) sposób. Jest to strategia (postawa), którą można określić jako nieograniczona absorpcja. Bez redukcji napływających sygnałów
system jednak szybko przekroczy granice budżetu dostępnych zasobów i ulegnie
dezintegracji. Upraszczając, odpowiedź wymagająca wysokiego poziomu zróżnicowania trwoni budżet zasobów (energii), odpowiedź na niskim poziomie zróżnicowania oszczędza zasoby. Alternatywną do nieograniczonej absorpcji jest odpowiedź czysto kognitywna. W tym przypadku system traktuje wszystkie nadchodzące sygnały jako znane już wcześniej regularności albo szum. Nie ma potrzeby żadnej nowej behawioralnej odpowiedzi - robienia czegoś w inny sposób. Taką strategię (postawę) można określić jako zrutynizowaną redukcję, a jej podstawą są procesy interpretacji i klasyfikowania nadchodzących sygnałów. Sukces zależy tu od
tego, jak dobrze wykorzystywane schematy (reprezentacje) odpowiadają regularnościom, z którymi rzeczywiście konfrontuje się system. Wynika stąd, że uzasadniona redukcja ma też swoje granice i zawsze powinna jej towarzyszyć refleksja na
temat koniecznych stopni swobody (strzałka nr 2 na rys. 1). Po przekroczeniu tego
etapu tradycyjne podejście do adaptacji nie oferowało podstaw do podejmowania
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decyzji. W tym zakresie jednak formułowanie wytycznych w procesach decyzyjnych możliwe jest na podstawach teorii o złożoności.
Rysunek 1. Elementy mechanizmu adaptacji organizacji
Strategie radzenia sobie
z niepewnością / złożonością

Elementy adaptacji
1

Dopasowanie z otoczeniem
2
Stopnie swobody

3

Redukcja (analiza)

Absorpcja (emergencja)

Warto tu jednak zaznaczyć, że dokładne dopasowanie między złożonością systemu i jego otoczenia nie zawsze jest konieczne. Złożoność ma swój wyraz obiektywnie dany przez otoczenie, oraz subiektywnie odczuwany przez agenta. Złożoność otoczenia może okazać się np. nieistotna dla przetrwania systemu, albo poddawać się zasadnemu uproszczeniu w interpretowaniu (podejmowaniu decyzji).
W sytuacji gdy złożoność staje się odporna na wysiłki interpretacyjne i strukturalizacyjne, opiera się upraszczaniu (redukcji) będzie wymagała poradzenia sobie
z nią na innych warunkach. Ujmując krótko, w sytuacji gdy organizacja nie jest
w stanie złożoności i zróżnicowania zredukować w sposób sensowny, musi dokonać jej absorpcji. W obliczu zróżnicowania otoczenia inteligentny system będzie
więc dokonywał jego redukcji, ale tylko do pewnego momentu. Zbyt dużo ograniczeń nakładanych na stopnie swobody zachowań systemu pozbawia go zdolności do innowacji, kluczowej w adaptatywnym rozwoju, ale zbyt mało, prowadzi do
jego dezintegracji. W obliczu sygnałów, które są dla systemu istotne, lecz brak wystarczających podstaw do ich redukcji możliwy jest więc trzeci sposób odpowiedzi (strategii) – ograniczona absorpcja. Jest ona możliwa w przypadku organizacji
skonceptualizowanej na podstawie teorii w zakresie CAS.

Wnioski dla organizacji i kierunki dalszych badań
Realizacja strategii określonej wyżej jako ograniczona absorpcja wymaga przemyślenia architektury organizacji. W tradycyjnym ujęciu organizacje projektowa-
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ne były dla maksymalizacji wydajność, dzięki koncentracji na kluczowych kompetencjach. W obliczu kryzysu organizację cechować miała strukturalna stabilność
(odporność na kryzys). Organizacje tworzone na podstawie założeń CAS nakierowane są głównie na skuteczność, przez utrzymywanie różnorodności i dopuszczanie pogarszania wydajności dla adaptacyjności. Dzięki temu organizacja staje się
rezylientna, tj. zdolna do szybkiego wychwytywania słabych sygnałów o nadchodzących zagrożeniach (ale też szansach), zachowania tożsamości w czasie dzięki
zmianie struktury i w końcu, do szybkiej odnowy po kryzysie. W zakresie koewolucji (uczenia się organizacji) jest to zmiana orientacji z eksploatacji ku eksploracji zasobów.
W tradycyjnym ujęciu systemy zarządzania oparte są na idealnych modelach
i są nakierowane na osiąganie celów dzięki planowaniu na najwyższym szczeblu.
Adekwatnie do tego, strategia organizacji tworzona jest na podstawie analizy i interpretacji jej wyników dokonywanych przez ekspertów. Ewentualne sprzeczne
tendencje (dylematy) rozwiązywane są dychotomiczne na zasadzie „albo-albo”.
Dzięki temu pomiar wyników następuje na podstawie jasnych kryteriów wynikających z celów, wyrażonych w miarach uwzględniających możliwość redukcji (ROI,
BSC, itd.). Absorpcja złożoności jest procesem, w którym zarządzaniu poddają się
warunki początkowe, a następnie możliwe jest monitorowanie wyłaniających się
wzorców, które mogą być podtrzymywane albo zakłócane. W procesie tym bada
się stabilność granic, atrakcyjność („przyciągalności”) atraktorów, stabilność tożsamości (spójności). Strategia ograniczonej absorpcji powstaje więc na podstawie
stymulowanej emergencji, dzięki której wzorce otwierających się możliwości (zagrożeń lub szans) stają się bardziej widoczne. Złożoność nie daje podstaw do bazowania na przeszłości (wzorce nie powtarzają się), stąd stosuje się dialektyczne rozwiązywanie paradoksów, które umożliwia postrzeganie świata z różnych punktów
widzenia. W zakresie oceny rezultatów wymagane są miary zindywidualizowane,
wyłaniające się wraz z rozwijającymi się okolicznościami.
Na koniec, ale zdecydowanie nie w ostatniej kolejności realizacja założeń ograniczonej absorpcji nie jest możliwa bez uznania roli agentów jako ludzi dokonujących decyzji na podstawie wzorców (schematów) wynikających z własnego doświadczenia oraz kolektywnej wiedzy, często wyrażonej w formie narracji. Jest to
alternatywne podejście do ludzi traktowanych w organizacji jako racjonalne jednostki, dokonujących wyborów na podstawie własnego (osobistego) interesu.
Perspektywa badawcza, jaką otwierają teorie o złożoności jest tym atrakcyjniejsza, im częściej współczesne otoczenie wysyła sygnały, na które tradycyjna teoria
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w zakresie adaptacji organizacji nie oferuje satysfakcjonujących podstaw podejmowania decyzji. Z przedstawionych rozważań wynika, że nie są to podejścia, które wykluczają się, a raczej takie, które oferują decydentom narzędzia właściwe na
różnych etapach głęboko przebiegających procesów (w różnych fazach zmian systemu). Ich opanowanie oraz zdolność do aplikacji w odpowiedzi na zmieniające
się warunki stanowi nowy obszar rozwoju kompetencji strategicznych organizacji.
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Wyzwania zarządzania strategicznego w perspektywie
Smart City – blockchain
Wprowadzenie
Obecnie 54% ludności świata mieszka w miastach. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest to 3,5 miliarda ludzi. Organizacja ta przewiduje wzrost liczby mieszkańców miast do siedmiu miliardów w 2045 roku. Proces migracji do ośrodków miejskich jest obecnie najbardziej widoczny w Ameryce Północnej (84% mieszkańców mieszka w ośrodkach miejskich) oraz w Europie (73%),
jednak prognozuje się jego nasilenie głównie w Azji.
Powyższe dane wskazują, że zarządzanie miastami jest i będzie coraz istotniejszym problemem ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców oraz ograniczoną powierzchnię, na której miasta mogą i powinny się rozwijać. W tym kontekście znaczenia nabiera zarządzanie miastami oparte na koncepcji Smart City1.

Istota Smart City
O Smart City zwykło się mówić jako o pojęciu nowym. Pierwsze naukowe
przywołanie Smart City pojawia się w 1992 r. D. Gibson, G. Kozmetsky i R. Smilor
przedstawili The Technopolis Phenomenon: Smart City, Fast Systems, Global Networks. Przedstawiono ideę połączenia środowiska akademickiego, samorządowego i przemysłu, wykorzystując sektor prywatny oraz nowe technologie dla rozwoju ekonomicznego, czemu służyć ma m.in. tworzenie Smart City. Definicje branżowe i przekrojowe wskazują, że Smart Cities mogą być traktowane jako procesy
silosowe (według branży) lub procesy w ramach grupy silosów (branż). Zróżnicowane postrzeganie procesów miast rodzi pytania o miejsce i rolę poszczególnych
podmiotów i branż w rozwoju Smart Cities.
1
Dotychczas nie ma w języku polskim odpowiednika Smart City, gdyż smart to więcej niż inteligentny, to także m.in. zwinny i sprytny.
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Tabela 1 – Stopnie dojrzałości Smart City wg. B. Cohena – opracowanie własne
Smart City 1.0

przedstawiciele firm technologicznych
zwracają się do miasta z propozycją wdrożenia określonego, gotowego rozwiązania
technologicznego

Smart City 2.0

miasta są kreatorem potrzeb, a dostawcy
technologii – rozwiązań będących konsekwencją tych potrzeb

Smart City 3.0

założenie takie jak w poziomie drugim (Smart City 2.0), jednak rozszerzone
o współudział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.

W pierwszych latach rozwoju większość urzędów miejskich w Polsce działała w myśl zasady opisanej przez B. Cohena, jako wersja Smart City 1.0 (Tabela 1).
W tej postaci przedstawiciele firm informatycznych zgłaszali się do urzędów proponując rozwiązania, głównie informatyczne, których wdrożenie miało sprawić,
że dane miasto będzie Smart. Po kilku wdrożeniach okazywało się, że działanie takie
ma charakter wyspowy/silosowy, tzn. nawet jeśli przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania miasta, to jedynie niewielkiego fragmentu jego działań. W tej postaci nie
usprawniano miasta, jako całości, a także nie generowano efektu synergii, wynikającego z łączenia różnych systemów. Dodatkowo, ustalenie efektywności wdrażanych rozwiązań było problematyczne. Obecnie, na podstawie badań, większość dużych miast
w Polsce odchodzi od takich rozwiązań na rzecz całościowego planowania rozwiązań
typu Smart, na przykład w formie strategii cyfryzacji miasta (jak ma to miejsce w Warszawie). Jednocześnie dziś coraz częściej mówi się nie o tym czy miasto jest Smart, a na
ile jest gotowe do bycia Smart City (Orłowski 2019) i wdrażania konkretnych typów
projektów. Jednym z głównych wyzwań dla rozwiązań technologicznych wdrażanych
w ramach Smart City jest to, aby ich użyteczność dla mieszkańców (pośrednio i bezpośrednio) była wysoka, a nie jedynie pełniły funkcje (kosztownych) gadżetów. Jednocześnie, co podkreślano w Smart City 3.0., istotne jest podejście, w którym mieszkańcy danego miasta (bezpośrednio lub będąc reprezentowani np. przez ruchy miejskie)
będą chcieli i mogli być zaangażowani w proces podejmowania decyzji w miastach.
Wymaga to z jednej strony decyzji władz miasta, które będą chciały (i będą widzieć
w tym korzyść z punktu widzenia danego projektu) zaangażować mieszkańców w proces podejmowania decyzji w miastach (np. w procesie planowania przestrzennego lub
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problemie zanieczyszczenia powietrza w miastach). Z drugiej strony wymaga to jednak posiadania przez tych mieszkańców odpowiednich kompetencji do podejmowania
decyzji lub posiadania danych, które podjęcie takich decyzji ułatwią.

Idea Blockchain
Dążenie do podnoszenia efektywności i skuteczności zarządzania miastami
kieruje spojrzenie na, ostatnio coraz częściej analizowaną w nauce zarządzania,
technologię blockchain. Jej zastosowanie w podejściu do Smart City obecnie nie
jest w literaturze opisywane. Kwerenda zasobów piśmiennictwa nie ujawniła prac
w tym zakresie.
Celem naszej pracy jest przedstawienie głównych zalet technologii blockchain
z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu Smart City, co stanowi aktualne wyzwanie dla menedżerów miast.
Blockchain2 jest jednym z zastosowań technologii rozproszonego rejestru (ang.
distributed ledger technology DLT). Koncepcja zastosowania tego rozwiązania,
jako rodzaju księgi rozrachunkowej przedstawiona została w 2008r. przez Satoshi
Nakamoto. Sama technologia została użyta na początku 2009 roku podczas uruchomienia kryptowaluty Bitcoin.
Rozwiązania te polegają na współdzieleniu, synchronizowaniu oraz replikowaniu, w ramach zawartego konsensusu, bazy danych przez podmioty fizyczne
i prawne rozlokowane na całym świecie. Różnice w zastosowaniach tej technologii
przejawiają się np. w ograniczeniach co do ilości uczestników sieci, formach przechowywania danych oraz sposobu rozwiązania kwestii konsensusu3.
Wykorzystanie specyficznych mechanizmów w łańcuchu bloków znacznie zwiększa bezpieczeństwo zawartych w nich danych, a ponadto zapewniają:
[D. Drescher, 2018]4:
• poufność – szyfrowanie informacji do postaci skrótów zabezpiecza przed odczytaniem jej treści (hash),
2
P. Dyczewska: Koncepcja systemu BLOCKCHAIN w zarządzaniu informacją w firmie, Praca dyplomowa magisterska, WZiE PG 2019.
3
Do innych systemów korzystających z opisanej technologii należą oprócz blockchain także Ripple i R3 CordaTM (system został zaprojektowany dla potrzeb sektora finansowego).
4
D. Drescher: Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach. Helion, Gdańsk
2018.
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• niezmienialność – umożliwione jest dodawanie informacji, natomiast brak jest
możliwości ich korygowania, gdyż w każdym bloku można znaleźć odwołanie
do poprzedniego (hash), modyfikacje w jakimkolwiek elemencie łańcucha skutkowałyby ingerencją w każdy następny blok powstały w czasie,
• integralność danych – dla jaj zachowania stosuje się konsensus, czyli proces akceptacji każdej pojawiającej się transakcji przez wszystkich uczestników sieci,
• decentralizacja – sieć działa na zasadzie peer to peer (P2P5)6. Brak korzystania z serwera zmniejsza podatność systemu na cyberataki, podnosząc w dużym
stopniu bezpieczeństwo łańcucha,
• niezaprzeczalność zaistnienia transakcji – jest zapewniana przez znacznik
czasu.
We wrześniu 2019 roku szwajcarscy naukowcy z CD Insight (2019) zbadali
w jakich obszarach obecnie wdrożona i wykorzystywana jest technologia blockchain. Wyniki badania przedstawiano na rysunku 1, wskazując dwie osie – siła
rynku (market strenght) oraz stopień wdrożenia na rynku komercyjnym (industry
adoption). Zidentyfikowano osiemnaście występujących obecnie obszarów rynku, w których zastosowano technologię blockchain. Oczywiście najbardziej rozpowszechnione to te dotyczące kryptowalut (blockchain i rynki wymiany [Starzeński
2018]). Z punktu widzenia niniejszego artykułu najciekawsze wydają się rozwiązania możliwe do zastosowania w urzędach miejskich, a więc przede wszystkich
wymiana danych oparta na blockchain oraz zarządzanie identyfikacją osób, a także tokeny weryfikujące dla autoryzacji operacji. Wszystkie trzy są obecnie na bardzo wczesnym etapie pojawiania się na rynku co oznacza, że praktyczne zastosowanie technologii blockchain na tych rynkach jest obecnie niewielkie. Jednocześnie patrząc na możliwości zastosowania – wymiana danych to np. zarządzanie danymi, które na bieżąco urząd otrzymuje i na ich podstawie podejmuje decyzje np.
dotyczące natężenia ruchu drogowego i powiązanego z tym sterowania sygnalizacją świetlną, wydają się bardzo pożyteczne. Identyfikacja osób niezbędna jest na
przykład w procesach aplikowania o środki finansowe takie jak pomoc społeczna,
a tokeny weryfikacyjne mogą wskazywać osoby np. uprawnione do udziału w wyborach.
Przedstawione na rys. 1 możliwe zastosowania wskazują na potencjalne możliwości zastosowania technologii blockchain przez urzędy miejskie. Pojawia się
peer-to-peer file sharing.
Sieci równorzędne (peer-to-peer) – w nich każde urządzenie ma umożliwiony dostęp do zasobów,
a podczas ich użytkowania, w zależności od potrzeb, pełni rolę serwera.
5
6
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jednak pytanie jaki jest cel, w ujęciu strategicznym, stosowania tej technologii
w urzędach, uwzględniając zalety oraz potencjalne wady wskazanego rozwiązania. Ich omówienie dokonane zostanie na przykładzie dwóch przypadków, które
przedstawione zostaną w kolejnej części niniejszego artykułu.
Rysunek 1. Zastosowanie technologii blockchain w poszczególnych obszarach rynku, źródło: CD Insight 2019.

Jednocześnie ze względu na dalekosiężny zakres i wagę tego zagadnienia, zaliczyć je należy do obszaru zarządzania strategicznego miastami, województwami, a nawet całym państwem. Na tak zarysowanym tle należy wskazać na główne zalety technologii blockchain z punktu widzenia urzędów miejskich realizu-
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jących koncepcję Smart City. Zostaną one przedstawione w formie czterech kategorii, które następnie pokazane zostaną bardziej szczegółowo w formie dwóch
przykładów.
• Pierwsza, najczęściej wskazywana kategoria zalet, dotyczy bezpieczeństwa
przechowywania informacji i związanego z tym bezpieczeństwo podejmowania decyzji dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Dzięki temu możliwe
jest uwiarygodnienie zarówno danych jak i podejmowanych decyzji w oczach
zarówno mieszkańców jak i na przykład działających w mieście ruchów miejskich (NGO).
• Druga kategoria zalet dotyczy aspektów ekonomicznych. Rozproszony system
przechowywania danych pozwala na obniżkę kosztów zarówno gromadzenia
jak i przechowywania danych ze względu m.in. na brak konieczności posiadania centralnej bazy danych i kosztów zarządzania nią.
• Trzecią grupą zalet jest bezpośrednie powiązanie blockchain z najpopularniejszymi obecnie trendami w Smart City takich takimi jak otwarte dane, big data
czy Internet rzeczy (IoT). Przykładowo zastosowania data mining dla procesów
przesyłania danych przy użyciu blockchain czy zastosowania technologii blockchain do przesyłania danych w sieciach IoT. Dzięki dużym środkom przeznaczonym na wdrażanie wskazanych rozwiązań można w nich zastosować od razu
technologię blockchain.
• Czwarta grupa zalet wskazuje na dużą łatwość w automatycznym łączeniu danych oraz wspomaganiu podejmowania decyzji (na przykład za pomocą sztucznej inteligencji czy procesów Markowa) jeśli technologia blockchain jest już
wdrożona. Jest to więc korzyść pośrednia, która wskazuje na zalety posiadania
danych gromadzonych w ramach technologii Blockchain.
W kolejnym kroku analiza możliwego zastosowania technologii blockchain
w organizacjach publicznych przedstawiona zostanie w oparciu o dwa wybrane
przypadki bazujące na działaniu urzędów miejskich w drodze do Smart City. Przypadki wybrane zostały ze względu na różne rodzaje korzyści jakie czerpać może
miasto z zastosowania wskazanej technologii.
Pierwszym z nich jest głosowanie w wyborach (różnego szczebla od ogólnokrajowych wyborów parlamentarnych po głosowanie w miejskich budżecie partycypacyjnym (co ściśle dotyczy już Smart City, którego integralną częścią jest
zaangażowanie obywateli). Przykład z ostatnich wyborów do Sejmu RP (2019)
i zaufania (jego braku) do zliczania głosów (w szczególności głosów nieważnych)
wskazuje na istotność kwestii zaufania do danych, a związanego z tym miejsca
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i formy przechowywania tych danych. Podobnie w głosowaniach do budżetów
partycypacyjnych (zwanych także obywatelskimi), w których występuje problem
ujmowany następująco: im większe wątpliwości dotyczące zliczania i zaufania do
danych, tym mniejsza chęć mieszkańców do uczestnictwa w takiej formie głosowania. Przykład problemów ze zliczaniem głosów, jakie pojawiły się w Gdańsku
w 2019 roku, wpłynął negatywnie na chęć udziału mieszkańców w kolejnej edycji co jednocześnie podważa sens organizacji tego typu budżetu, gdyż najważniejszym elementem jest zaufanie mieszkańców do tego że realnie mogą wpłynąć na zmiany na terenie swojego miasta – inaczej z tego rezygnują. Stąd wykorzystanie technologii, która w stopniu maksymalnym obecnie zapewni bezpieczeństwo przechowywania danych pozwala zwiększać chęć obywateli do głosowania czyli uczestnictwa w życiu miasta.
Drugi z przypadków przedstawia relację odwrotną tzn. taką, w której to miasto może/chce wykorzystywać dane dostarczane przez mieszkańców, a aby to zrobić musi mieć do tych danych zaufanie. Zilustrowane zostanie to przypadkiem budowy przez Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG) sieci 15 czujników
pomiaru jakości powietrza na terenie aglomeracji gdańskiej i pytaniem jak sprawić, aby dane które mieszkańcy sami chcą zbierać mogły być wykorzystywane
przez urząd miejski. Jest to bezpośrednie nawiązanie do koncepcji Smart City 3.0.
B. Cohena (tabela 1), w której urząd miejski otrzyma dane (w tym przypadku dotyczące zanieczyszczenia powietrza w mieście) z wielu różnych lokalizacji (dwukrotnie większej liczby niż obecnie samo posiada) i będzie chciało wykorzystać te dane
w procesie podejmowania decyzji dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta. Aby było to możliwe niezbędne jest zaufanie do prawdziwości tych danych, pewności ich stałego i nieprzerwanego dostarczania w formie, która niezbędna jest do podejmowania decyzji. Odpowiedzią na to jest wykorzystanie technologii blockchain dla gromadzenia i przesyłu danych pomiędzy poszczególnymi mieszkańcami posiadającymi pojedyncze czujniki pomiarowe, centralnym systemem, który te dane zbiera (i m.in. nanosi na mapy), a urzędem miejskim, który za pomocą tych map (i narzędzi które pomogą prognozować poziom
pyłu dla najbliższych np. dwudziestu czterech godzin) będzie podejmował decyzje dotyczące ograniczania zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych obszarach
miast (na przykład zakaz wjazdu samochodów osobowych na dany obszar i równoczesne uruchomienie tam darmowej komunikacji publicznej) tak aby poziom zanieczyszczeń w ciągu nadchodzącej doby nie przekroczył przyjętych norm co zapewni mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo przebywania na świeżym powie-

48

Tadeusz Falencikowski, Aleksander Orłowski

trzu. Takie działanie jest praktycznym opisem Smart City w obszarze zanieczyszczeń powietrza. A jednocześnie ilustruje jedną z podstawowych zalet technologii
blockchain – pewność i stałą dostępność danych.
Przedstawiając szereg zalet technologii Blockchain dla Smart City należy wskazać także potencjalne, z dzisiejszej perspektywy, wyzwania wdrażania tej technologii w zarządzaniu miastami.
• Pierwsza grupa to wyzwania prawne. Normy prawne w dużej części tworzone
były w czasie kiedy omawiana technologia nie istniała. Stąd z jednej strony istnieją zapisy takie jak konieczności przechowywania niektórych danych fizycznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co w wypadku blockchain jest niemożliwe gdyż są one rozdzielone i istnieją w formie niematerialnej wśród wielu użytkowników jednocześnie stąd identyfikacja miejsca przechowywania jest
niemożliwa. Jednocześnie wskazać można bardziej prozaiczne problemy takie
jak brak doświadczenia między innymi w tworzeniu SIWIZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) dla tej technologii co znacznie utrudnia jej praktyczne zastosowanie w samorządach.
• Druga grupa dotyczy dostępności danych w formie umożliwiającej zastosowanie technologii blockchain. Na podstawie badania polskich urzędów miejskich
(Orłowski 2019) jednym z problemów urzędów jest niewielki procent cyfryzacji danych oraz brak centralnych systemów do gromadzenia i zarządzania danymi. Oznacza to, że dane przechowywane są często w formie papierowej lub
elektronicznej utrudniającej/uniemożliwiającej ich wymianę/analizę (na przykład pliki pdf). Jednocześnie ze względy na brak centralnych systemów gromadzenia danych istnieje silna silosowość danych w urzędach, czyli każdy departament ma swój zbiór danych, niepołączonych z innymi departamentami
co znacznie utrudnia proces podejmowania decyzji w urzędzie, a jednocześnie
wykorzystywania technologii blockchain, gdyż brakuje danych w odpowiedniej
formie do jej zastosowania.
• Trzecia grupa problemów to brak specjalistów z zakresu blockchain, zarówno
w urzędach jak i sektorze komercyjnym. Jednocześnie ze względu na brak specjalistów i istniejące ograniczenia kształtowania wynagrodzeń w instytucjach
samorządowych pozyskanie osób z odpowiednią wiedzą dotyczącą technologii
do pracy w sektorze samorządowym jest niezwykle trudne gdyż poziom wynagrodzeń jest niekonkurencyjny w stosunku do sektora prywatnego.
• Czwarta grupa problemów związana jest z kosztem wdrażania technologii
Blockchain. We wcześniejszej części artykułu, przedstawiając zalety tej tech-
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nologii, wskazano na możliwość obniżki kosztów poprzez decentralizacje
samego przechowywania danych. Jednak koszt wdrożenia technologii oraz
związany z tym koszt personelu do obsługi tego typu systemów jest (obecnie) na tyle wysoki, że wiele samorządów (w tym Warszawa w swojej Strategii Cyfryzacji) wskazuje, że blockchain należy stosować jedynie w obszarach,
w których korzyści będą największe (co obecnie oznacza kontrolę dostępu do
danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla danych kluczowych w urzędzie
miejskim).
• Podnosi się także argumenty, że w niedalekiej przyszłości komputery będą na
tyle efektywne, że pozwolą łamać tak skomplikowane zabezpieczenia jak te stosowane w technologii Blockchain. Obecnie jednak w codziennym użytkowaniu
taki sprzęt nie jest jeszcze wykorzystywany.
Występowanie wskazanych powyżej barier nie oznacza niemożności wdrażania
omawianej technologii, a jedynie powinno stanowić wskazówkę na które obszary
należy zwrócić uwagę planując proces wdrażania Blockchain w miastach. Są to obszary, które obecnie są największymi wyzwaniami dla stosowania tej technologii i
należy je uwzględnić w strategicznym podejściu miasta do wykorzystania Blockchain w Smart City.

Podsumowanie
Przedstawione w prezentowanej pracy cechy technologii Blockchain, naszym
zdaniem, są szczególnie istotne w zastosowaniu w miastach, które wdrażają koncepcję Smart City. Miasto Smart, jak głównie się przyjmuje, wykorzystywać ma technologie jako narzędzie do zwiększenia efektywności własnego funkcjonowania co
w praktyce oznacza głównie zadowolenie mieszkańców z życia na terenie danego
miasta. Blockchain jest przykładem takiej technologii, której wykorzystanie prowadzić ma do tego, aby miasto było Smart City, a wiec bardziej przyjaznym dla
mieszkańców je zamieszkujących. Jednocześnie technologia blockchain pozwala łączyć wiele różnych narzędzi technologicznych, stosowanych w ramach Smart City
– dziś coraz częściej to nie ludzie, a uprzedzenia łączą się miedzy sobą (IoT – internet of things) i chcemy zapewnić bezpieczną komunikację pomiędzy autonomicznymi przedmiotami (np. samochodami elektrycznymi a telefonami komórkowymi
ich użytkowników). Ze względu na to, że wdrażanie blockchain w miastach jest nadal zjawiskiem rzadkim, na co wskazują przytoczone badania szwajcarskich bada-
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czy, wskazano także obszary, które są potencjalnymi wyzwaniami podczas wdrażania
omawianej technologii i należy zwrócić na nie szczególną uwagę.
Blockchain to przykład technologii, której zastosowanie w mieście pozwala
zwiększy efektywność różnych projektów (co pokazano w przytaczanych dwóch
przykładach zastosowania Blockchain), które były lub będą wdrażane w ramach
koncepcji Smart City. Wymaga to strategicznego podejścia z punktu widzenia planowania działań urzędu miejskiego.

Bibliografia
CB Insight, 18 Blockchain Trends to Watch out For, https://fintechnews.ch/
blockchain_bitcoin/18-blockchain-trends-to-watch-out/30516/, 30.01.2020
Cohen B., The 3 Generations Of Smart Cities. Dostępne: https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities , 30.01.2020.
Drescher D., Blockchain. Podstawy technologii łańcucha bloków w 25 krokach.
Helion, 2018.
Dyczewska P., Koncepcja systemu BLOCKCHAIN w zarządzaniu informacją
w firmie, Praca dyplomowa magisterska, WZiE PG 2019
Gibson D.V., Kozmetsky G., Smilor R.W., The Technopolis Phenomenon: Smart
Cities, Fast Systems, Global Networks, Rowman & Littlefield 1992.
Orłowski A., Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart
City, CeDeWu 2019.
Starzeński O., O otoczeniu globalnego rynku finansowego 2017, Strategiczne
zarządzanie organizacjami – problemy badawcze i praktyczne, GWSH 2017.
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/dpir/gazeta/archiwum/Documents/342_wiosna_2018.pdf, 29.01.2020.

Krzysztof Hauke, Kazimierz Perechuda

Ewolucja modelowania biznesu digitalnego w kierunku chmury
obliczeniowej
Wstęp
Aktualnie mamy do czynienia z dramatycznym, w wielu przypadkach wymuszonym, przesuwaniem wielu rodzajów biznesu do przestrzeni digitalnej (cyfrowej, internetowej, wirtualnej). W procesie tym dominuje podejście narzędziowe, natomiast konieczna w takim przypadku rekonfiguracja strategii przedsiębiorstwa i modeli biznesu dokonuje się w czasie spóźnionym, względnie w ogóle nie jest brana pod uwagę.
W szczególności firmy koncentrują się głównie na wzroście sprzedaży on line,
co dokonuje się kosztem spowolnionego doskonalenia innych modułów łańcucha
wartości przedsiębiorstwa.
Szczególnie ciekawym problemem, w sensie teoretyczno-ontologicznym, jest
przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, czyli „nigdzie”, co wynika z faktu nieznanej, w przeciwieństwie do pamięci wewnętrznej komputera, laptopa, tableta,
smartfona czy też pendrive’a, lokalizacji naszych danych i informacji.
W niniejszym opracowaniu Autorzy koncentrują się na następujących zagadnieniach:
• ewolucja biznesu,
• klasyczne a digitalne modele biznesu,
• e-biznes a rozciąganie i poszerzanie łańcuchów wartości,
• istota chmury obliczeniowej.
Przestrzenią badawczą jest modelowanie biznesu, natomiast obszar badawczy
wyznaczany jest przez transformację tradycyjnego biznesu w kierunku gospodarki wirtualnej.
Pole badawcze egzemplifikowane jest przez chmurę obliczeniową, traktowaną
jako narzędzie rekonfiguracji modelu e-biznesu.
Dynamiczne przesunięcie większości segmentów produkcji, handlu i usług
spowodowało nieoczekiwane narastanie następujących problemów w świecie biznesu digitalnego:
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• spowolnienie operacji,
• zmniejszenie pojemności pamięci,
• nadmiarowość niestandardowych i niekompatybilnych aplikacji i programów
komputerowych (np. w wielu szkołach i uczelniach stosuje się symultanicznie
i zamiennie różne programy zdalnego nauczania).
Tego typu problemy stanowią tło rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu.

1. Modelowanie biznesu digitalnego
Definiowanie modelu biznesu digitalnego (cyfrowego, internetowego, wirtualnego) jest w pewnym sensie niewykonalne, ponieważ jego desygnatem jest zbiór
pusty: dane, informacje, wiedza, które jako takie nie istnieją; są tylko wyobrażeniami, cechami pewnych stanów rzeczy, pozornie namacalnych (np. przedsiębiorstwo, rynek, produkty, usługi), które również są bytami pustymi, tzn. nietrwałymi,
niesubstancjalnymi, zmieniającymi się w czasie, podlegającymi destrukcji i anihilacji.
Biznes digitalny przedsiębiorstwa może być realizowany w dwóch wariantach:
• częściowym,
• całkowitym.
Model biznesu tradycyjnego wyznaczany jest przez konfigurację klasycznych
parametrów: ziemia, kapitał, praca, środki produkcji, które w procesie jego projektowania podlegają dalszej, szczegółowej operacjonalizacji.
Model biznesu digitalnego konfigurowany jest przez pozycjonowanie i grę na
następujących czynnikach:
• wiedzy,
• informacji,
• danych.
Oznacza on rozciągnięcie tradycyjnych łańcuchów wartości przedsiębiorstwa,
w uproszczeniu realizowanych w przestrzeni materialnej (ang. material space) na
przestrzeń digitalną: niematerialną, informacyjną, cyfrową, wirtualną (ang. virtual space) – rysunek 1.
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Rysunek 1. Transformacja biznesu tradycyjnego w digitalny

Źródło: Opracowanie własne.

Cechy biznesu digitalnego:
• Zmienia się kluczowy paradygmat funkcjonowania rynku i przedsiębiorstwa:
„produkt i usługa są nośnikami informacji i wiedzy korporacyjnej”.
• Znika w biznesie digitalnym tradycyjna substancjalizacja produktu zaspokajającego potrzeby podstawowe („bułka jako bułka” – kupuję i jem bo jestem
głodny) na rzecz odprzedmiotowienia (wirtualizacji) produktu („hamburger
jako nośnik idei Mc Donalds’a – rytualne wyjście rodziny do galerii, supermarketu itp., jako przestrzeni rozrywki, zabawy, spędzenia czasu etc.).
• W biznesie digitalnym znika granica między wnętrzem a otoczeniem przedsiębiorstwa, co stawia pod znakiem zapytania podstawowy paradygmat zarządzania strategicznego.
• Większa anonimowość biznesu digitalnego, co w skrócie oznacza konsumpcję
produktów i usług niewiadomego pochodzenia; liczy się marka, logo sprzedawcy, natomiast wytwórca (materialny łańcuch wartości), schodzi na dalszy plan,
wręcz jest nierozpoznawalny.
• Digitalny model biznesu to model sieciowy: finalny produkt (usługa) jest „wypadkową”, ześrodkowaniem wielu łańcuchów wartości, co jest możliwe dzięki posiadaniu kluczowych, specyficznych kompetencji firmy integratora (rdzeń
biznesu), który realizuje następujące procesy:
–
generatora idei,
–
projektowania wyrobu finalnego,
–
konstruktora wiedzy,
–
fokusowania łańcuchów wartości,
–
organizacji globalnej logistyki i in. (rysunek 2).
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Rysunek 2. Ogniskowanie produktu finalnego

Źródło: Opracowanie własne.

Z punktu widzenia całościowej obsługi klienta, przy braku jego instruktażu
(klient musi sam się nauczyć) w zakresie optymalnego korzystania z wiedzy korporacyjnej przedsiębiorstwa zawartej w jego wirtualnych produktach i usługach,
procesy digitalnej sprzedaży, konsumpcji, napraw gwarancyjnych itp., niepokojąco się rozciągają.
Wąskim gardłem, szczególnie dla osób starszych, o niskim poziomie wykształcenia, staje się znajomość procesów elektronicznego zamawiania towarów, ich
obsługi, a zwłaszcza wirtualnej realizacji procesów reklamacji, które to ostatnie,
w porównaniu do stosunkowo szybkiej realizacji zamówienia, dziwnym trafem
się wydłużają. Określane jest to jako dyferencja procesów komunikacji digitalnej
z klientem – rysunek 3.
Rysunek 3. Ogniskowanie produktu finalnego

Źródło: Opracowanie własne.
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Zasady i rekomendacje w projektowaniu modelu biznesu digitalnego:
• bardzo istotne jest projektowanie informacji (I), dotyczącej procesu korzystania
z produktu (godnym zastanowienia jest fakt załączania ulotek obsługi do sprzętu o niskim stopniu zaawansowania technologicznego, typu: suszarka do włosów,
odkurzacz, sposób parzenia herbaty itp., przy jednoczesnym braku informacji na
temat obsługi produktów zaawansowanych technologicznie, np. komputery),
• w ramach modelu musi być uwzględniana wiedza korporacyjna (WK) - niektóre innowacyjne korporacje np. Honda, Toyota, Mercedes i in. w sektorze motoryzacyjnym oferują szereg kanałów „uczenia klienta” w postaci: targów, jazdy
próbnej, symulatorów jazdy, instruktażu przed- i pozakupowego, zlotów fanów
poszczególnych modeli, portali społecznościowych, stron www i in.,
• konieczność wyrównywania asymetrii między znikomą (zerową) wiedzą klienta, a wiedzą korporacyjną dostawcy (dotyczy to w szczególności produktów
i usług zaawansowanych technologicznie),
• podstawowe dane o produkcie (cena, parametry techniczne, chwytliwa reklama itp.) w małym stopniu odzwierciedlają jego rzeczywistą wartość,
• uczenie organizacyjne (ang. organizational learning) powinno „opuścić mury fabryki” i objąć swym zasięgiem klienta; jest to jeden z najlepszych instrumentów włączenia klienta we „wnętrze” firmy, a dokładniej rzecz ujmując w tło biznesu digitalnego,
• w modelowaniu biznesu digitalnego zachodzi konieczność zdecydowanej
ucieczki od podejścia produktowego na rzecz podejścia procesowego (sprzedawany klientowi produkt jest nośnikiem procesów przedsiębiorstwa).
Każdy z przedstawionych procesów reprezentuje określoną wartość dodaną.
Jest to szczególnie istotne w przemysłach kreatywnych (ICT, wydawnictwa, biotechnologie, nauka, usługi doradcze, medyczne), gdzie sprzedaje się procesy rozwiązywania lub samorozwiązywania problemów klienta – rysunek 4.
Rysunek 4. Procesy w komunikacji digitalnej z klientem

Źródło: Opracowanie własne.
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W dobie marketingu postmodernistycznego procesy zamawiania – PZ („bawienie się” stronami www, przeglądarkami cenowymi, bezrefleksyjne „łykanie” reklamy w smartfonach, tabletach i laptopach, częstokroć wielodniowy, a nawet wielotygodniowy wybór produktu, usługi) są wartością „samą w sobie” – rysunek 5.
Rysunek 5. Proces zamówienia w komunikacji digitalnej z klientem

Źródło: Opracowanie własne.

Błyskawiczna dostawa (PD) kończy okres napięcia, oczekiwania i po krótkiej
euforii postmodernistyczny klient jest tak samo znużony i znudzony jak w punkcie
inicjalnym (przed rozpoczęciem procesu zakupowego).
Szybkość dostarczenia produktów i usług nie jest podstawowym wyznacznikiem ich wartości dodanej – taki, niezbyt budujący wniosek można wysnuć z modelu – rysunek 6.
Rysunek 6. Proces dostawy w komunikacji digitalnej z klientem

Źródło: Opracowanie własne.
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W projektowaniu modelu biznesu digitalnego większy nacisk położyć należy
na procesy uczenia klienta (PU), a właściwie obopólnego uczenia, jak również doskonalenia procesów rozwiązywania problemów klienta (PR), które długofalowo
kreują większą wartość dodaną dla firmy digitalnej, w porównaniu do jednorazowej sprzedaży produktu czy też usługi – rysunek 7.
Rysunek 7. Proces uczenia i reklamacji w komunikacji digitalnej z klientem

Źródło: Opracowanie własne.

Cyfryzacja nie tylko zmienia branże, ona coraz mocniej zaciera granice między
nimi. Firmy, które odnoszą największy sukces w cyfrowej gospodarce, to te, które
potrafią łączyć różne sposoby dostarczania klientom oczekiwanej wartości, takich
jak atrakcyjna cena czy wygodna platforma dostępu do produktów i usług, słowem
– pozytywnego „customer experience”. W ten sposób tworzone są cyfrowe modele
biznesowe o ogromnym potencjale wzrostu (www1).
Nowe, kreowane cyfrowo modele biznesowe zmieniają naturę konkurencji.
Cyfrowe funkcjonalności pozwalają firmom na dostarczanie klientom wartości
w zupełnie nowy sposób.

2. Usługi chmury obliczeniowej jako wymiar biznesu cyfrowego
Zgodnie z szeroko akceptowaną definicją Krajowego Instytutu Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych (NIST) chmura obliczeniowa to model umożliwiający powszechny, wygodny, udzielany na żądanie dostęp za pośrednictwem sieci do wspólnej puli możliwych do konfiguracji zasobów przetwarzania (np. sieci, serwerów, przestrzeni przechowywania, aplikacji i usług), które można szyb-
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ko dostarczyć i uwolnić przy minimalnym wysiłku zarządzania lub działania dostawcy usługi.
Chmura obliczeniowa według definicji NIST musi spełniać 5 warunków:
• dostępność na żądanie i możliwość samodzielnego uruchomienia i zarządzania,
• możliwość dostępu przez Internet,
• dynamiczna alokacja zasobów infrastrukturalnych,
• elastyczność na żądanie,
• pełna mierzalność parametrów.
Jeżeli jakaś usługa spełnia wszystkie pięć warunków, staje się chmurą obliczeniową. Jeśli nie, albo spełnia tylko niektóre, staje się co najwyżej „prawie chmurą”.
W modelu przetwarzania z wykorzystaniem chmury obliczeniowej wyróżnia
się następujące podstawowe usługi:
• IaaS (Infrastructure as a Service) – użytkownik wynajmuje nam oprócz pomieszczenia również sprzęt, ale nadal do nas należy wgranie w niego całego
niezbędnego oprogramowania.
• PaaS (Platform as a Service) – użytkownik dostaje to, co w poprzednim modelu,
jednak wzbogacone o działającą platformę aplikacyjną, na której może oprzeć
swoje rozwiązanie. Do tej kategorii zalicza się platformę, np. Windows Azure.
• SaaS (Software as a Service) – w tym przypadku użytkownik otrzymuje już
działającą aplikację, z której jedynie korzysta.
Cyfryzacja w połączeniu z potrzebą dostosowania się do aktualnych warunków otoczenia dały firmom takim jak Amazon możliwość stania się jednym z najbardziej dominujących punktów sprzedaży detalicznej w sieci. Amazon jest jedną z tych firm, które w pełni wykorzystują dostępne technologie do tworzenia nowych modeli biznesowych. Wydajne, wewnętrzne przetwarzanie w chmurze firmy
Amazon powoli zmieniało się poprzez zastosowanie komercyjnych usług w chmurze (Azure). Rozwiązanie kasowe firmy Amazon, zarządzanie magazynami i zapasami, sprzedaż elektroniczna i rozwiązania płatnicze (oparte na Fintech), rozwiązania typu pick-n-pack1, realizacja zamówień i zwrotów sprawiły, że firma sta1
Pick and pack to rodzaj realizacji zamówień stosowany najczęściej przez sprzedawców eCommerce, którzy otrzymują małe zamówienia wysyłane na cały świat. Zamiast przygotowywać i wysyłać całe
skrzynie i palety towarów, sprzedawcy detaliczni eCommerce polegają na pracownikach, którzy wyciągają (pobierają) poszczególne produkty z kartonów zbiorczych na półkach magazynowych, a następnie
umieszczają je w pudełkach lub kopertach (paczkach) adresowanych do określonych klientów w celu
wysyłki. Proces ten zapewnia pracownikom kompletacji i pakowania łatwy dostęp do towarów, a przy
prawidłowej organizacji oszczędza czas obsługi. Pick and pack ogranicza również opłaty za transport
i inne koszty (www4).
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ła się jedną z najbardziej dynamicznych w kreowaniu nowego modelu biznesowego związanego ze sprzedażą produktów. Firmy logistyczne firmy wysyłają rocznie
608 milionów paczek (www3).
Firma Google w swojej ofercie skierowanej do biznesu oferuje szereg usług realizowanych w chmurze:
• usługi i produkty związane z Internetem,
• PayPal (ułatwiający płatności online),
• OpenTable (znajdowanie, przeglądanie, rezerwowanie i zarządzanie rezerwacjami w restauracjach),
• SurveyMonkey (ankieta online),
• Second Life (wirtualny świat do spotkań i angażowania się z innymi2),
• Finding freelancers (poszukiwanie pracowników),
• i wiele innych.
Firma udostępnia komercyjnie usługi, które potencjalnie mogą być wykorzystywane przez organizacje biznesowe. Firmy mogą bardzo łatwo transformować
swoje tradycyjne modele biznesowe do modeli cyfrowych (digitalnych). Oferowany potencjał Google w znaczący sposób przyczyni się do zmian już zachodzących
w otoczeniu.
Wszystkie te firmy polegają na chmurze w swoich działaniach. Przetwarzanie
w chmurze oferuje infrastrukturę jako usługę (IaaS), platformę jako usługę (PaaS)
i oprogramowanie jako usługę (SaaS). Oznacza to skalowalną infrastrukturę, zwirtualizowane zasoby, samoobsługowe udostępnianie, niezależność urządzeń i lokalizacji, zarządzane operacje, całodobową pomoc techniczną, niższy całkowity koszt
posiadania (całkowity koszt posiadania), niższe wydatki kapitałowe, bezpieczeństwo i wiele więcej (www4).
Chmura obliczeniowa staje się realizatorem modeli digitalnych biznesu.
Chmura obliczeniowa stwarza szanse przede wszystkim małym firmom na realizację digitalnych modeli biznesu. Ich potencjał ekonomiczny często nie pozwala na
szybkie zmiany. Chmura obliczeniowa oferuje już takie możliwości. Dzięki temu
małe firmy mogą konkurować z dużymi korporacjami biznesowymi.

2

Nie są to spotkania związane z grami komputerowymi.
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Zakończenie
Transformacja cyfrowa to wykorzystanie technologii cyfrowych oraz danych
jako dźwigni usprawniających działanie organizacji. Najbardziej dojrzała forma
polega na robieniu zupełnie nowych rzeczy w nowy sposób. Może jednak oznaczać także robienie starych rzeczy po nowemu (www2). Model biznesowy to plan,
który identyfikuje źródła przychodów, bazę klientów, produkty i szczegóły finansowania.
Gospodarka cyfrowa to gospodarka oparta na wiedzy. Jest zdigitalizowana i połączona w sieć. Wirtualizacja jest niezwykle powszechna, co skutkuje przejściem
z technologii analogowej na cyfrową. Ludzie i rzeczy oraz nasze relacje z nimi
się zmieniają. Wirtualny świat jest wysoce transakcyjny, bez udziału pośredników.
Nowa gospodarka ma charakter globalny, a konsumenci żądają natychmiastowych
działań od biznesu niezależnie od czasu i odległości.
Wszystkie te zmiany stworzyły nowe możliwości, które innowatorzy przekształcili w nowe modele biznesowe, takie jak oparte na platformach Airbnb, Uber,
dzielenie się umiejętnościami i tym podobne (prosumpcja). Cyfryzacja zmniejsza
koszty krańcowe, a tym samym tworzy nowe rynki dla niezaspokojonych potrzeb.
Korzystając z tego, Netflix zmienia oblicze tworzenia i dystrybucji filmów. Firmy,
korzystając z wiedzy, cyfryzacji i technologii sieciowych, stworzyły rozszerzoną
rzeczywistość (portal rozszerzonej rzeczywistości + inteligentne okulary + zdalne wsparcie), aby zjednoczyć ekspertów z różnych dziedzin, takich jak producenci maszyn i instalacji, z personelem serwisowym i konserwacyjnym, zapewniając
wyższą jakość i szybszą obsługę klienta (www4).
W kreowaniu biznesu digitalnego należy stosować zasady i rekomendacje.
Istotne jest projektowanie informacji, dotyczącej procesu korzystania z produktu,
korzystania z wiedzy korporacyjnej. Należy niwelować dysproporcje wiedzy, informacji i danych w układzie: firma digitalna – klient digitalny. Istnieje dyferencja
procesów komunikacji digitalnej z klientem wynikająca z procesów.
Realizowanie dotychczasowych procesów w stary sposób to utrzymywanie status quo, z kolei realizacja nowych procesów w stary sposób nie jest transformacją
cyfrową, a jedynie próbą łączenia obu światów (fizycznego i cyfrowego) (www2).
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Przepływ wiedzy w tworzeniu potencjału konkurencyjnego
przedsiębiorstw w regionie
Wyzwania globalnej konkurencji oraz występujące zjawiska kryzysowe powodują, iż wzrost innowacyjności polskiej gospodarki i sfery usług publicznych stał
się warunkiem koniecznym rozwoju Polski. Kreowanie, absorpcja, wdrażanie oraz
dyfuzja innowacji sprawiają, iż przedsiębiorstwa mogą osiągać przewagi konkurencyjne. Świadomość wzrostu (czy nawet imperatywu wzrostu) innowacyjności
naszego kraju staje się coraz powszechniejsza. Problematyka i związana z nią „terminologia innowacji” stała się niemal wszechobecna. To jedno z pojęć, które jest
używane w wielu sferach życia gospodarczego i społecznego. Mimo pewnej nadmiarowości formy w stosunku do merytorycznych treści jest to pozytywne zjawisko, stymulujące do poszukiwań skutecznych metod i instrumentów dynamizowania innowacji. Dystans, jaki w innowacyjności dzieli nasz kraj nie tylko od europejskich liderów, ale i przeciętnej unijnej [Brzóska, Pyka, 2015, s. 70; Knop, Olko,
2015; Pyka, Janiszewski, 2014] potwierdza potrzebę stosowania aktywnych i skutecznych metod kreowania oraz wspierania innowacji. Metody te powinny znaleźć zastosowanie zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.
Znaczenie innowacji, a jednocześnie ryzyko towarzyszące ich wdrażaniu sprawiło, że praktycznie wszystkie rozwinięte kraje świata stosują polityki wsparcia i kreowania innowacyjności. Przybierają one różne formy, jak i zakresy takiego wsparcia. Ponadto mogą być opracowane i realizowane na różnych poziomach strategicznych czy operacyjnych. Choć zazwyczaj są to strategie długookresowe to można powiedzieć, iż ich okres planistyczny jest różnorodny. Bardzo zróżnicowane są
także ich źródła finansowania. Polityka innowacyjna w krajach wysoko rozwiniętych podlega wyraźnej ewolucji. Dotyczy to zarówno celów i priorytetów realizowanej polityki, jak i stosowanych instrumentów, roli państwa, zakresu i powiązań
z innymi dziedzinami gospodarki.
W Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego duże znaczenie dla wzrostu innowacyjności mają Regionalne Strategie Innowacji (RSI).
W przypadku województwa śląskiego opracowana została już druga tego typu stra-
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tegia, a okresem jej realizacji są lata 2013-2020. Przygotowanie tej strategii, zakończone stosownym projektem, który po uchwaleniu przez władze regionu stał się
ważnym dokumentem strategicznym, wymagało usystematyzowanych prac studialnych, badawczych i projektowych. Należy zaznaczyć, iż w jego opracowaniu
uczestniczył zespół ekspertów reprezentujących środowiska naukowe, biznesowe,
administrację publiczną i otoczenie biznesowe województwa. Konieczność przygotowania nowej regionalnej strategii innowacyjnej w perspektywie 2020+ skłania do ponownego spojrzenia na region przez pryzmat uwarunkowań rozwoju jego
potencjału innowacyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności i uwikłań procesu transformacji wiedzy w układach regionalnych analizowanych przez
pryzmat budowy strategicznych zdolności innowacyjnych.
Współcześnie w globalnej gospodarce wiedzy dla środowisk innowacyjnych
i nadawania dynamiki ich rozwojowi tak samo istotne jak powiązania terytorialne, stają się powiązania globalne. Zdolność do konfigurowania zasobów w regionie
nie świadczy już o budowaniu przewagi konkurencyjnej. Można o niej mówić, gdy
wskazanej zdolności towarzyszy również umiejętność korzystania z zasobów udostępnianych poza granicami regionu. To dostęp do zasobów wiedzy oraz informacji jest tym elementem, który nabiera w tym aspekcie szczególnego znaczenia. Dotyczy to zarówno sfery badawczo-wdrożeniowej, jak i prowadzenia biznesu [Pyka,
Janiszewski, 2016, s. 157; RIS Silesia 2013-2020, s.18].
Należy zauważyć, że spektakularne rezultaty osiągają regiony wysoce innowacyjne, w przypadku których transakcje związane z własnością intelektualną leżą
u podstaw transferów gospodarczych. Z drugiej strony można wskazywać na sukcesy regionów o masowej produkcji. Natomiast dla regionów takich jak województwo śląskie pojawia się ryzyko utknięcia w pułapce „bycia w połowie drogi”
między wspomnianymi regionami. Podkreślić przy tym można, iż jest to istotne
zwłaszcza w sytuacji, w której miejscami na mapie świata, gdzie uzyskuje się przewagi komparatywne przestają być kraje Europy Środkowo-Wschodniej [Pyka, Janiszewski, 2016, s. 157-161]. W tym kontekście zarysowuje się potrzeba budowania nowego rodzaju aliansów strategicznych w skali globalnej. To dzięki nim środowiska innowacyjne regionu będą włączały się w światowe relacje naukowe i przemysłowe. Rozważając znaczenie powyższego dla endo- i egzogenicznego potencjału rozwojowego regionów można powiedzieć, iż w ten sposób potencjał ten będzie się równoważyć. W województwie śląskim duża liczba instytucji naukowych
oraz rozbudowana baza przemysłowa tworzą dobre warunki dla powstawania i dyfuzji innowacji. Jednocześnie sprawiają, iż może ono być uważane za region o du-
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żym potencjalne innowacyjnym. W ostatnich latach, wraz ze stopniowym finalizowaniem procesów restrukturyzacji dużego przemysłu oraz konwersją w sposobie
organizowania świadczenia usług publicznych w regionie ukształtowały się środowiska innowacyjne. Warto na nie zwrócić uwagę biorąc pod uwagę aspekt powiązań poza regionalnych, gdyż czerpiąc z wcześniejszych doświadczeń lub pozycji
rynkowej środowiska innowacyjne dynamicznie zaczęły pozycjonować się nie tylko w układach krajowych, ale również międzynarodowych. Realizacja celu będzie
w głównej mierze uzależniona od otwartości tych środowisk na współpracę międzynarodową. Dla osiągania przywództwa w skali ponadnarodowej niezbędna będzie gotowość do podtrzymywania i rozwijania wspólnych czy współdzielonych
projektów. Podmioty z regionu są obecnie cenionymi partnerami wielu aktywności
w układach międzynarodowych. Podkreślić przy tym należy, iż dotyczy to w szczególności uczelni wyższych i instytutów naukowych. Wraz z możliwymi redukcjami wydatków sektora publicznego na granty naukowe (przy jednoczesnym zarysowywaniu się tendencji do pozyskiwania finansowania z rynku) gotowość do uczestnictwa – w tym finansowego – w konsorcjach międzynarodowych jest swoistą inwestycją na przyszłość1.
Istotną kwestią związaną z dokonaniem wyboru przez środowiska innowacyjne regionu jest wybór orientacji strategicznej w zakresie uczestnictwa w sieciach globalnych. Wyróżnia się przy tym następujących aktorów [Pyka, Janiszewski, 2016, s. 158]:
• tworzących ośrodki doskonałości technologicznej o międzynarodowej renomie w regionie,
• uczestniczących w aliansach globalnych cechujących się unikatową wiedzą,
• współpracujących z globalnymi ośrodkami węzłowymi wiedzy i informacji,
by nadrobić dystans dzięki naśladownictwu lub przenoszeniu tzw. dobrych
praktyk.
Wskazane orientacje są istotne, gdyż każda z nich wiąże się z innym typem zaangażowania kapitału rzeczowego, ludzkiego, ale również kapitału społecznego
(w tym budowania relacji sieciowych). Aktywizowanie zasobów ludzkich i reorientowanie alokacji zasobów finansowych jest z kolei kluczowe w kontekście wynikającej z powyższego konieczności różnicowania instrumentów polityki, związanych
ze wsparciem poszczególnych środowisk.
1
Można dodać, iż środowiska innowacyjne są związane zarówno z branżami tradycyjnymi, np.
przemysłem wydobywczym, energetyką czy metalurgią, a także chemią, ochroną środowiska, produkcją motoryzacyjną, logistyką oraz medycyną. Nie bez znaczenia pozostają duże inwestycje regionu,
w tym Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, choć poziom terytorializacji firm ulokowanych w regionie przez inwestorów zagranicznych jest bardzo zróżnicowany [Pyka, Janiszewski, 2016, s. 157-161].
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W zakresie zasobów ludzkich kluczowe jest to, że nie tylko innowacyjne firmy,
ale również instytucje naukowe w województwie śląskim posiadają osobowości –
liderów. Ich doświadczenie, kompetencje czy osiągnięcia pozwalają na włączenie
się w globalne sieci współpracy. Warto podkreślić, iż fakt istnienia infrastruktury sieciowej oraz dużych możliwości transferu danych sprawia, że znaczenie sieci rośnie. To one właśnie umożliwiają wspólne planowanie inwestycji w sieciach
i współużytkowanie infrastruktury. W ten sposób w skali mikro efektywność inwestycji zwiększa się, a zaoszczędzone środki mogą być wykorzystane w skali sieci
np. na dynamizowanie internacjonalizacji lub wzmacnianie integracji sieci. Potencjalne „wypłukiwanie” zasobów z regionu, szczególnie drenażu zasobów ludzkich,
stanowi ryzyko, którego nie sposób nie uwzględnić przy okazji dynamizowania zewnętrznych relacji sieciowych gospodarki regionu
Warto również rozważyć to, iż dla zachowania potencjału konkurencyjnego danego środowiska regionalnego istotną rolę odgrywa potencjał endogeniczny. Istnieje także ryzyko pojawienia się silnej i ,,modnej” orientacji na relacje międzynarodowe, swego rodzaju „bywania” w różnych grupach, że z czasem, w wyniku zaniedbania endogenicznych podstaw funkcjonowania danego środowiska zacznie
ono tracić swoją pozycję w relacjach zewnętrznych. Można przy tym zauważyć, iż
na potrzebę intensyfikacji wysiłków na rzecz rozwoju zasobów endogenicznej wiedzy (nie tylko technologicznej) wskazują obserwowane trudności, jakie mają polskie regiony z wyłonieniem inteligentnych specjalizacji.

1. Transformacja wiedzy w regionie
Polityka innowacyjna powinna umożliwić wybranym środowiskom innowacyjnym regionu zintensyfikowanie swojej obecności w układach międzynarodowych
i na rynkach światowych. Globalne postrzeganie zasobów i rynków, jakie charakteryzuje nurt myślenia eksponowany w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 de facto manifestuje się sformułowaniem zadań
wynikająca z wyzwań strategicznych. Pojawia się wymóg przedsięwzięcia kroków
na rzecz wzmacniania wybranych środowisk w regionie, by stały się atrakcyjnym
partnerem przyciągającym zasoby globalne [Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, s. 16]. Konieczne jest podjęcie wyzwania
zbudowania silnie rozwiniętego systemu instytucji, które wspierałyby tworzenie
się połączeń sektora B+R z sektorem gospodarczym.
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Dla zintensyfikowania przepływu wiedzy Europejska Polityka Spójności zaleca
zwłaszcza dbanie o przepływy wiedzy między regionami. Biorąc pod uwagę trudności na polu absorpcji wiedzy uwidacznia się z jednej strony potrzeba uwzględnienia znaczenia brokerów wiedzy, a z drugiej kompleksowej analizy barier, związanych z podejmowaniem decyzji w firmach dokonujących komercjalizacji podstawowych wynalazków [Pyka, Janiszewski, 2016, s. 160].
Można zauważyć, iż możliwość budowania odpowiedniej pozycji konkurencyjnej firm regionalnych, w szczególności w sytuacji regionów słabiej rozwiniętych,
budzi rosnące zainteresowanie badaczy analizujących przepływy wiedzy w regionie w kontekście wzrostu znaczenia globalnych źródeł wiedzy [Asheim, Isaksen,
2002; Camuffo, Grandinetti, 2011; Feinberg, Gupta, 2004; Kauffeld-Monz, Fritsch,
2013; Lazaric, Longhi, Thomas, 2008; Maskell, Bathelt, Malmberg, 2006]. Badacze
analizie poddają takie zagadnienia jak różne kanały przepływu wiedzy w regionalnych układach sieciowych [Morrison, 2008; Owen-Smith, Powell, 2004], możliwości budowy optymalnych dla przepływu wiedzy struktur sieciowych [Whittington,
Owen-Smith, Powell, 2009] oraz problem transformowania globalnej wiedzy do
postaci możliwej do zaadaptowania przez lokalne firmy w warunkach zmian w otoczeniu [Camuffo, Grandinetti, 2011]. Logiczną konsekwencją tych badań było wyeksponowanie tematyki brokerów sieciowych [Camuffo, Grandinetti, 2011; Jones,
Macpherson, 2006; Kauffeld-Monz, Fritsch, 2013; Morrison, 2008; Parjanen, Melkas, Uotila, 2011], która wcześniej była szeroko omawiana w odniesieniu do innowacyjności korporacyjnej [np. Hargadon, Sutton 1997; Burt, 2004; Obstfeld, 2005;
Aral, van Alstyne, 2011]. Z powodu znaczenia tematyki kapitału społecznego oraz
bazy instytucjonalnej, problemy związane z brokerami wiedzy wydają się szczególnie podatne na analizę w kontekście możliwości budowy tzw. regionów uczących się [Asheim 2012; Rutten, Boekema, 2007)].
Zadanie brokerów wiedzy jest tu rozumiane jako spowodowanie zachodzenia
uczenia kolektywnego w ramach sieci regionalnych. Spora liczba analiz implikujących wykorzystanie narzędzi społecznej analizy sieci wskazywało na istnienie problemów, wiążących się z przepływem wiedzy światowej docierającej do firm selektywnie [Camuffo, Grandinetti, 2011; Giuliani, Bell, 2005]. Podnosi się, iż rozprzestrzenianie się wiedzy nie zawsze odbywać się będzie w pożądany sposób. Zjawisko to może powodować napływ zewnętrznej wiedzy, przy czym brak odpowiedniego włączenia podmiotów zagranicznych w sieć regionalną może doprowadzić
w większym stopniu do „wyciekania” potencjalnych dobrych pomysłów, powstających w regionie zamiast ich napływu [Greve, 2009, s. 5; Niosi, Zeghu, 2005, s. 14,
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26; Parrilli, Sacchetti, 2008, s. 389]. Jednocześnie skoncentrowanie się w zbyt dużym stopniu na rozwoju wewnętrznym, prowadzi do szeroko opisywanego w literaturze efektu zamknięcia [np. Kauffeld-Monz, Fritsch, 2013, s. 679; Schienstock,
Kautonen, Koski, 2004]. W ten sposób przesłanki decyzyjne firm partycypujących
w regionalnych sieciach innowacji pozostają nie do końca rozpoznane. Z pewnością o decyzjach firm w zakresie rozpoczęcia współpracy z lokalnym sektorem
B+R nie przesądzają wyłącznie przesłanki zasobowe.
W pracach nad strategią innowacji w regionie, istotną rolę przypisuje się głównym aktorom, uczestnikom procesów innowacji, wśród których kluczowe pozycje
zajmują firmy posiadające dostęp do innych podmiotów poprzez sieci formalne
i nieformalne, centra wiedzy takie jak agencje transferu technologii, instytuty badawcze, uniwersytety, a także struktury zarządcze prywatnych stowarzyszeń biznesowych oraz departamenty rządowe, izby handlowe i agencje szkoleniowe. Jeżeli te organizacje są asocjacyjne, tzn. zachodzi pomiędzy nimi regularna, co najmniej dwukierunkowa wymiana informacji odnośnie kwestii ważnych dla innowacji i konkurencyjności firm, taki system można rozważać jako r e g i o n a l n y
s y s t e m u c z ą c y s i ę . Po uzupełnieniu go o zdolność finansową pod postacią
istnienia infrastruktury, w tym przypadku finansowej potrzebnej firmom dla uzyskania kapitału ryzyka i inwestowania kapitału celem rozwijania endogenicznej innowacji, o takim systemie można mówić jako o r e g i o n a l n y m s y s t e m i e
i n n o w a c j i [Cooke, Uranga, Etxebarria, 1997, s. 484, 485].
Dokonując analizy dynamiki rozwoju regionalnego P. Cooke i L. Leydesdorff
omawiają przejście od f o r m y p r z e w a g i k o m p a r a t y w n e j opierającej
się o produkowanie w danych lokalizacjach elementów związanych z posiadaniem przewagi kosztowej poprzez f o r m ę p r z e w a g i k o n k u r e n c y j n e j
do f o r m y p r z e w a g i k o n s t r u o w a n e j (constructed advantage). Zdaniem autorów koncentracja na rynkach prowadzi w gruncie rzeczy do pominięcia roli polityki i finansowania ze strony sektora publicznego. Przewaga konstruowana miałaby się opierać o jednoczesny rozwój w wymiarach g o s p o d a r c z y m
(integracja tworzenia i komercjalizowania wiedzy, sieci lokalnych i globalnych),
r z ą d o w y m (silne wsparcie instytucjonalne dla innowacji, podniesienie budżetów na badania), i n f r a s t r u k t u r y w i e d z y (uniwersytety, konsulting), społeczności i kultury (kreatywne otoczenie kulturalne, społeczna tolerancja) [Cooke,
Leydesdorff, 2006, s. 9-12]. Taka koncepcja nie tyle wymaga rozwijania kompetencji w zakresie implementowania, wykorzystywania i adaptowania innowacji zachodzącej gdziekolwiek, ile skłania do rozwijania zdolności w zakresie prowadzenia
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działalności innowacyjnej de novo. Proces dyfuzji zatem powinien być dwukierunkowy – „do regionu” oraz „z regionu”, a nie tylko skierowany „do regionu”. Jeżeli
rządy oczekują, aby zdolność technologiczna oraz innowacyjna zostały ulepszone,
to konieczne będzie rozwinięcie takich programów, które mogłyby wspierać procesy uczenia [Cooke, Uranga, Etxebarria, 1997, s. 484, 485].
Ważną innowacją w instytucjonalnych podwalinach uczących się regionów
jest ustanowienie terytorialnie osadzonych regionalnych systemów innowacji jako
strategicznej części regionalnej polityki innowacyjnej [Asheim, 1996]. Opracowania regionalnych systemów innowacji wiążą się z aplikacją koncepcji rozwiniętych dla analizowania dynamiki innowacji na poziomie narodowym (gdzie kluczowym punktem koncentracji jest identyfikacja poszczególnych instytucjonalnych
obszarów szkolenia, badań i finansów oraz form połączeń sieciowych, które służą wzrostowi t e c h n o l o g i c z n e j k o m p e t e n c j i w ramach zdefiniowanej geograficznej przestrzeni) dla poziomu mezo i regionalnego [Lawson, Lorenz
1999, s. 306].
W tym miejscu należy także dodać, iż regionalne systemy innowacji mogłyby
usprawnić to, co zostało nazwane przez P. Cooke’a innowacją systemową. Jej celem jest wsparcie poprzez publiczną interwencję i n n o w a c j i o r g a n i z a c y j n y c h (centra technologiczne, centra usługowe) [Asheim, 1996]. Natomiast potrzeba publicznej interwencji może być zilustrowana poprzez odniesienie do tzw.
środowiska innowacyjnego, które jest definiowane przez R. Camaganiego za grupą GREMI [Asheim, 1996 za: Camagani, 1991] jako zbiór lub złożona sieć głównie nieformalnych społecznych relacji na ograniczonym obszarze geograficznym,
które poprawiają lokalną zdolność innowacyjną poprzez synergetyczne i k o l e k t y w n e p r o c e s y u c z e n i a s i ę 2.

2. Rola kapitału społecznego w regionalnych systemach innowacyjnych
Wartościowym uzupełnieniem kwestii teoretycznych o reperkusjach praktycznych jest temat kapitału społecznego w kontekście rozpatrywania zdolności innowacyjnej regionu. Zarówno w regionach kulturowych tworzonych przez ludzi
2
Fundamenty tych relacji stanowią takie zjawiska społeczne jak międzygeneracyjny transfer know-how,
imitacja udanych praktyk menedżerskich i technologicznych innowacji, międzypersonalne kontakty face-to-face, formalna lub nieformalna kooperacja pomiędzy firmami, niejawna cyrkulacja komercyjnej,
finansowej lub technologicznej informacji.
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dzielących wspólny język, kulturę i terytorium powstałych na drodze regionalizmu (mobilizowanie się regionów w obliczu zaniechania ze strony państwa) czy
regionów administracyjnych rozpoznaje się pewien negocjowany, ewoluujący, kolektywny porządek, a jego formowanie oznacza w pewnym stopniu organizacyjne ustanowienie instytucjonalnych rutyn, norm i wartości, poprzez które, aktorzy
mogą ufać sobie kolektywnie. Takie mikrokonstytucyjne zasady służą jako wehikuł
dla aktywowania kapitału społecznego dla polepszania systemowej zdolności innowacyjnej podmiotów [Cooke, Uranga, Exteberria 1997, s. 480 - 481].
Analizę kapitału społecznego można przeprowadzić z uwzględnieniem jego
podziału na kilka wymiarów:
a) s t r u k t u r a l n y – obejmujący powiązania sieciowe, konfigurację sieci, organizację „wielozadaniową. W tym rozumieniu kapitał społeczny pod postacią
więzi, norm i zaufania może być transferowany z jednego społecznie uwarunkowanego kontekstu do innego, toteż organizacja stworzona dla jednego celu
może również służyć innym stwarzając dostęp do informacji i wiedzy,
b) k o g n i t y w n y – obejmuje podzielany kod i języki, podzielane narracje,
c) r e l a c y j n y, na który składają się zaufanie, normy, obowiązki, identyfikacja.
Kapitał społeczny ujęty w ten sposób poprzez oddziaływanie na uzyskiwanie dostępu do określonych podmiotów, antycypowanie wartości, motywowanie
i współtworzenie zdolności kombinacyjnej może być czynnikiem sprawczym kombinacji i wymiany oraz kreowania nowego kapitału intelektualnego [Nahapiet,
Ghoshal, 1998, p. 251-256].
Tak rozumiany kapitał społeczny determinuje jaka wiedza jest dostępna dla
przedsiębiorstw [Crossan, Bapuji, 2005, p. 3, 4], natomiast o możliwościach w zakresie jej wykorzystania decyduje zdolność absorpcyjna, obejmująca poza procesami identyfikowania i asymilowania wiedzy również jej transformację oraz eksploatację. Potwierdzają to badania w dystryktach przemysłowych, gdzie firmy mają
taki sam dostęp do tych samych zewnętrznych źródeł innowacyjności (w sensie, iż
znajdują się one „wokół nich”) natomiast to zdolność wykorzystania ich decyduje
o powstawaniu trwałych różnic w wynikach pomiędzy firmami [Molina-Morales,
Martinez-Fernandez, 2006, p. 506].
W regionalnych strategiach innowacyjnych nie można abstrahować od relacji
pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami o ustabilizowanej pozycji w różnych branżach a firmami tworzącymi sektor MSP. Badania G. Walkera, B. Koguta i W. Shana
[1997] wykazały, iż wraz ze zwiększaniem się liczby relacji pomiędzy organizacjami, tj. z jednej strony dużymi firmami o ustabilizowanej pozycji w różnych bran-

Przepływ wiedzy w tworzeniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw...

71

żach a małymi firmami, poziom kapitału społecznego (rozumiany jako pozytywny czynnik ograniczający, tzn. taki, który sprawia, że zachowanie jednej jednostki
musi uwzględniać oczekiwania innej strony i w ten sposób stanowi zabezpieczenie przed zachowaniami oportunistycznymi) w sieci rośnie. Wykazano również, iż
wraz z przyrostem kapitału społecznego i coraz bardziej „bezpiecznymi” kontaktami liczba zawiązywanych relacji rośnie.

3. Tworzenie potencjału badawczego regionalnego systemu produkcyjnego
Zdolność innowacyjną regionów stanowiącą strategiczny czynnik ich rozwoju można analizować z perspektywy źródeł jej tworzenia mających charakter endogeniczny lub egzogeniczny. Endogeniczna zdolność innowacyjna tworzona jest
głównie pod kątem inkrementalnych usprawnień technicznych zwiększających
konkurencyjność i rozwój. Nowe rozwiązania powstają na bazie lokalnych relacji i potrzeb wynikających z rozpoznania oczekiwań klientów i możliwości dostawców. Prace B+R mają tu mniejsze znaczenie i raczej skierowane są na doskonalenie produktów i procesów. Poddaje się w wątpliwość czy aplikacyjny charakter
działalności B+R w linearnym modelu innowacji stanowi wyczerpujące i skuteczne rozwiązanie w procesie budowy regionalnego systemu innowacji.
Na ograniczenia linearnego modelu innowacji bazującego na formalnej wiedzy
tworzonej w ramach badań podstawowych i rozwojowych zorientowanych na procesy techniczne w układach regionalnych, wpływają głównie możliwości kapitałowe i finansowe MSP.
We współczesnym, zglobalizowanym świecie koncentracja przedsiębiorstw
na inkrementalnych innowacjach nie zabezpiecza konkurencyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji oczekiwanego rozwoju regionu. Jednakże w gospodarce globalnej charakteryzowanej wertykalną dezintegracją i rozdystrybuowanymi bazami wiedzy ważną perspektywą jest współzależność pomiędzy regionami i narodami, gdzie decydującymi o niej kryteriami muszą być lokalizacja kluczowych aktywności oraz relatywna istotność ich powiązania z regionalnymi infrastrukturami wiedzy [Asheim, Coenen, 2006, p. 164-168]. Obserwowany globalny proces open innovation przyspiesza podejmowanie świadomych wysiłków
mających na celu poszukiwanie nowych rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw.
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Przedsiębiorstwa zwracają się w kierunku zewnętrznych źródeł wiedzy, by uzyskiwać nowe idee, poglądy, ekspertyzy, co nabiera szczególnego znaczenia dla innowacji zachodzącej przez rekombinację wiedzy [Fleming, Sorenson, 2004; Rosenkopf, Almeida, 2003; Rosenkopf, Nerkar, 2001]. Rozumiana jest ona jako swoisty „przepis”, w którym lista potencjalnych składników obejmuje fizyczne komponenty i procesy, a zadaniem innowatora jest stworzyć opis tego, jak łączyć wskazane składniki poprzez eksplorowanie przestrzeni możliwych kombinacji [Sorenson, Rivkin, Fleming, 2006, p. 997]. Skoro kompetencje do kombinowania wiedzy mające prowadzić do innowacji wiążą się z wykorzystywaniem tak istniejącej, jak i nowej wiedzy [Kogut, Zander, 1992] powstaje pytanie o to, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą uporać się z problemami, które implikuje poszukiwanie zewnętrznej wiedzy. Wśród nich można wyróżnić kwestie natury technologicznej (rosnący koszt integracji wiedzy oraz jej zawodność) oraz organizacyjnej (zmiany w relacjach w i poza organizacją) [Katila, Ahuja, 2002]. Opis procesu innowacji
przedstawiony w tabeli 1 pozwala zwrócić uwagę na kolejne aspekty wyzwań, które stoją przed przedsiębiorstwami globalno-lokalnymi, ale także przed instytucjami dostarczającymi usługi oparte na wiedzy.
Tabela 1 Proces innowacyjny w warunkach wyzwań otwartej innowacji
Eksploracja
Etap I
Rozpoznanie zewnętrznych źródeł wiedzy i identyfikacja nowej wiedzy
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. Wysiłki przedsiębiorstwa w zakresie 1. Przedsiębiorstwo szybko rozpoznaje
zbierania informacji obejmują wszystzmiany na rynku, jak np. regulacje, dekie przemysły, które wykorzystują romografia oraz analizuje i interpretuje
dzaj stosowanej przez nie technologii
zmieniający się popyt rynkowy
2. Przedsiębiorstwo jest świadome tren- 2. Przedsiębiorstwo zbiera informacje na
dów technologicznych poza przemytemat preferencji produktowych segsłem, w jakim prowadzi działalność
mentu klientów w danym momencie
3. Przedsiębiorstwo monitoruje przedsięnieobsługiwanego przez przedsiębiorbiorstwa nieaktywne w jego obszarze
stwo
produktowym, lecz takie, które mają 3. Przedsiębiorstwo śledzi rozwój produkumiejętności i know-how porównywaltów komplementarnych w stosunku do
ne do posiadanego przez niego
produktów przedsiębiorstwa
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Etap II
Regularność spotkań z podmiotami zewnętrznymi i zaangażowanie we wspólne projekty kreowania wiedzy
Wiedza technologiczna
Wiedza rynkowa
1. Przedsiębiorstwo periodycznie organi- 1. Przedsiębiorstwo periodycznie organizuje specjalne spotkania z zewnętrznyzuje specjalne spotkania z klientami dla
mi partnerami dla nabywania nowych
nabycia nowej wiedzy
technologii
2. Przedsiębiorstwo regularnie wykorzy2. Pracownicy przedsiębiorstwa często stystuje nowe kanały dystrybucji
kają się z innymi branżami
Etap III
Motywacja do wykorzystania zewnętrznych źródeł wiedzy
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. Przedsiębiorstwo zbiera informacje 1. Przedsiębiorstwo nabywa wiele inforprzemysłowe drogami nieformalnymi,
macji na temat okazji do wykorzystania
np. lunch ze współpracownikami przejego istniejących możliwości produkmysłowymi
cyjnych w nowych domenach produk2. Pracownicy przedsiębiorstwa regulartowych
nie podejmują kontakt z zewnętrznymi 2. Przedsiębiorstwo ściśle śledzi strateinstytucjami dla nabywania technologie marketingowe przedsiębiorstw, któgicznej wiedzy
re kierują ofertę do klientów z segmentu
przez niego obsługiwanego
Etap IV
Nabywanie wiedzy z różnych źródeł
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. Pracownicy współpracują z konsultan- 1. Przedsiębiorstwo eksperymentuje z notami zewnętrznymi
wymi produktami i usługami na lokal2. Przedsiębiorstwo posiada informacje
nym rynku
na temat najnowszych zewnętrznych 2. Przedsiębiorstwo zdobywa nowych klientechnologii/ ma świadomość oczekiwań
tów na nowych rynkach
wysiłków w zakresie innowacji produktowych i procesowych u podmiotów zewnętrznych
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Transformacja
Etap I
Osiąganie wspólnego rozumienia nabytej wiedzy
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. W przedsiębiorstwie pracownicy czę- 1. W przedsiębiorstwie pracownicy często spotykają się celem dyskutowasto podzielają praktyczne doświadczenia związane z użytkowanymi nowymi
nia konsekwencji trendów rynkowych
i rozwijania nowych produktów
technologiami
Etap II
Integracja nowej wiedzy z bazą wiedzy przedsiębiorstwa, kreowanie na tej podstawie wiedzy
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. Pracownicy przechowują nowo nabytą 1. Pracownicy przechowują nowo nabytą
wiedzę dla przyszłych potrzeb
wiedzę dla przyszłych potrzeb
2. Przedsiębiorstwo jest biegłe w reakty- 2. W przedsiębiorstwie potrzebna wiedza
wowaniu wiedzy technologicznej dla
rynkowa jest komunikowana wszystkim
nowych wyzwań
jednostkom
Eksploatacja
Etap I
Konwertowanie innowacyjnych idei w komercyjne aplikacje
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. W przedsiębiorstwie jest jasnym jakie 1. W przedsiębiorstwie jest jasnym jakie
działania powinny być wykonywane
działania powinny być wykonywane
w każdym dziale
w każdym dziale
2. W przedsiębiorstwie wykorzystuje się uży- 2. W przedsiębiorstwie skargi klientów są
teczność nowej technologicznej wiedzy
uwzględniane w działaniach
Etap II
Wprowadzanie innowacji na rynek
Wiedza technologiczna

Wiedza rynkowa

1. W przedsiębiorstwie regularnie łą- 1. W przedsiębiorstwie regularnie łączy się nowe technologie z pomysłami
czy się nowe technologie z pomysłami
na nowe produkty
na nowe produkty
2. W przedsiębiorstwie implementowa- 2. W przedsiębiorstwie ciągle rozważa się
nie nowych produktów i usług przebiejak lepiej eksploatować na rynku wiega sprawnie
dzę klientów
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gebauer, Worch, Truffer, 2012; Jansen, den
Bosch, Volberda, 2006; Jansen, den Bosch, Volberda, 2005; Lichtenthaler, 2009; Sidhu,
Commandeur, Volberda, 2007.
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W związku z koniecznością radzenia sobie przez wszystkie przedsiębiorstwa
w regionie z napływającą wiedzą złożoną i omawianymi wcześniej ich problemami
z dotrzymaniem kroku przedsiębiorstwom liderom, Camuffo i Grandinetti [2011,
p. 835-839] wskazują na rolę pośredników wiedzy, którzy w tym przypadku stanowiliby rolę łącznika pomiędzy wiedzą globalną a przedsiębiorstwami lokalnymi
w warunkach zmiany podstaw dla zachodzenia interakcji kognitywnej. W ramach
regionu poza przedsiębiorstwami występują również inne typy aktorów instytucjonalnych – np. administracja municypalna lub prowincjonalna, lokalne stowarzyszenia biznesowe, związki handlowe, lokalne banki i szkoły, Chambers of Commerce, centra usług biznesowych. Tradycyjnie odgrywały one znaczną rolę generując
pozytywne korzyści zewnętrzne dla przedsiębiorstw, głównie poprzez działania
społecznego dostosowania i produkcji dóbr publicznych i usług [Camuffo, Grandinetti, 2011, p. 839: Parri, 2002]. Lokalne instytucje mogą odgrywać pozytywną
rolę, ale pod warunkiem, że będą one w stanie wspierać ewolucję przedsiębiorstw
i ich związków w warunkach globalnego wyzwania. Aby to osiągnąć, polityki, inwestycje i działania tych podmiotów muszą polegać na ich kognitywnym otwieraniu się. Agencje prywatne lub publiczne, które dostarczają usługi dla przedsiębiorstw w takich obszarach jak transfer technologii, innowacja produktowa i procesowa, certyfikacja jakości i inne usługi wiedzochłonne są szczególnie warte uwagi [Camuffo, Grandinetti, 2011, p. 839: Strambach, 2001; Muller, Zenker, 2001]. Te
organizacje określane jako Knowledge Intensive Business Services (KIBS) funkcjonują jako gatekeeperzy wiedzy i jej „kombinatorzy” pomiędzy kontekstem przedsiębiorstw w regionie i szerszym otoczeniem konkurencyjnym [Camuffo, Grandinetti, 2011, p. 839: Camuffo, Grandinetti, 2005]. KIBS pełnią funkcję mostu
(bridge) lub wspólnej płaszczyzny (interface) pomiędzy otoczeniem a ich klientami oraz wzmacniają lub katalizują ewolucję i zdolności innowacyjne ich klientów, zwłaszcza MSP. KIBS są rozważane zatem jako potencjalni współinnowatorzy dla MSP. Charakteryzując interakcje ukierunkowane na prowadzenie działalności innowacyjnej pomiędzy MSP a KIBS podkreśla się, że usługi dostarczane
przez KIBS wynikają z wysoce interaktywnego procesu, w którym KIBS dokonują ciągłej adaptacji do potrzeb klientów [Muller, Zenker, 2001, p. 7], przy uwzględnieniu, że „wymiana produktów wiedzy (np. usługi wiedzochłonne) jest powiązana z niepewnością i asymetrią informacyjną, które wynikają z cech specyficznych
wiedzy” [Muller, Zenker, 2001, pp. 7, 8: Strambach, 1998]. KIBS absorbują istniejącą wiedzę i produkują nową wiedzę. Absorpcja jest gwarantowana przez dostęp
do journali, konferencji, jak również poprzez relacje, które KIBS utrzymuje z wie-
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loma aktorami. Szczególnie należy wspomnieć o relacjach rozwijanych z podobnymi instytucjami, departamentami uniwersytetów i centrami badawczymi, które są ulokowane w różnych krajach, a także z klientami spoza regionu, zwłaszcza
kiedy mówi się o interakcji z dużymi przedsiębiorstwami posiadającymi rozwinięte kompetencje B+R. Produkcja wiedzy przez te instytucje jest zasilana wiedzą
absorbowaną, która jest kombinowana z posiadaną wiedzą. Proces kombinacyjny,
który prowadzi do produkcji nowej wiedzy, może być rozwijany w ramach tychże instytucji albo, alternatywnie, jest to proces koprodukcji, który angażuje te instytucje i innych aktorów w ich sieciach. Wiedza absorbowana lub produkowana
powoduje przyrost wiedzy instytucji i jest następnie wykorzystywana do rozwijania usług dla klientów3. Wiedza jest zatem transferowana do klientów, zlokalizowanych wewnątrz i poza skupiskiem poprzez relacje zawiązywane w trakcie świadczenia danej usługi. Poprzez koncentrowanie uwagi na skupisku instytucje funkcjonują jako globalno-lokalni gatekeeperzy, transferując do klientów wiedzę, która w przeciwnym wypadku byłaby dla nich trudno dostępna, zwłaszcza dla małych
przedsiębiorstw. Niemniej jednak z funkcjonowaniem instytucji pośredniczących
typu KIBS jak i innego typu wiążą się pewne problemy, które ograniczają ich możliwości skutecznego działania.
Camisón [2004] zauważa, iż wpływ ze strony zewnętrznych kompetencji jest
moderowany przez wyróżniające kompetencje każdego przedsiębiorstwa. Znaczy
to tyle, iż aby móc czerpać korzyści z kompetencji zewnętrznych przedsiębiorstwa
najpierw muszą posiadać odpowiednie zasoby, aby wypracować dostatecznie silne własne wyróżniające kompetencje, które umożliwią im internalizację zewnętrznych kompetencji. Same egzogeniczne kompetencje nie stwarzają zatem możliwości generowania renty ekonomicznej. Natomiast w przypadku posiadania odpowiednich zasobów, przepływy wiedzy cyrkulujące w ramach skupiska przedsiębiorstw wykorzystując procesy uczenia specyficzne dla danego regionu, jak również kulturę przemysłową panującą na danym terytorium mogą odgrywać rolę
swoistych katalizatorów dla rozwijania tychże kompetencji. Wtedy region mógłby
odgrywać rolę swoistego kolektywnego laboratorium badawczego a poczucie przynależności do niego, prowadzące do większego zaangażowania w sieciach, przepływach wiedzy i w procesach uczenia może wspomóc rozwijanie kompetencji.
Wpływ ze strony pozyskiwanych kompetencji na wyniki jest również moderowany
przez poczucie przynależności. Z jednej strony przedsiębiorstwa nie mogą mieć
3
Na gruncie polskim warto podkreślić wkład m. in. Zięby i in. w badaniach nad KIBS [np. Zięba,
2015; Zięba, Zięba, 2014].
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ścian ze „szkła”, ale aby móc czerpać korzyści z ich lokalizacji potrzebują otworzyć
swoje granice i być przepuszczalne dla umożliwienia relacji z innymi instytucjami
tak, aby absorbować cyrkulującą wiedzę. Niemniej jednak inne badania pokazują, iż może na tym polu występować zasadniczy problem [McEvily, Zaheer, 1999].
W przywoływanym badaniu sprawdzano zależność pomiędzy atrybutami sieci posiadanych przez przedsiębiorstwa a absorpcją kompetencji oraz partycypacją
w działalności regionalnych instytucji a absorpcją kompetencji. Należy podkreślić, iż w tym przypadku kompetencje zostały zdefiniowane jako zdolność przedsiębiorstwa do wykorzystywania zasobów przez procesy organizacyjne w sposób,
który umożliwiałby osiąganie celu strategicznego. Samo nabycie kompetencji zostało zdefiniowane jako ciągły proces, który zaczyna się od świadomości na temat
jakiejś okazji, poprzez decyzję o internalizacji kompetencji, a kończy działaniem
przedsiębiorstwa ukierunkowanym na implementację kompetencji. Przyjęto założenie, że ekspozycja przedsiębiorstwa przez jego sieć na bardziej zróżnicowane
źródła informacji odpowiada większemu zestawowi okazji. Rzecz w tym, aby posiadając odpowiednich doradców, tj. dostawców, klientów, konsultantów, bankierów, konkurentów, kontakty na uniwersytetach albo przynależąc do regionalnych
instytucji, tj. centr pomocy technicznej, uniwersyteckich programów, centr szkolenia zawodowego, lokalnych instytutów badawczych, przedsiębiorstwa mogły
wejść w posiadanie możliwie poprawnych informacji na temat korzyści do uzyskania w wyniku absorpcji kompetencji. Pokazano tam, iż z jednej strony partycypacja w instytucjach regionalnych sprzyjała w dużym stopniu rozwojowi kompetencji przedsiębiorstw, z drugiej strony, stopień nieredundancji kontaktów wpływał
na rozwijanie kompetencji, ale także ograniczał partycypację w instytucjach regionalnych. Stąd uwaga, iż przedsiębiorstwa, które są w stanie samodzielnie wypracować sobie zbiory heterogenicznej wiedzy wolą je chronić, a funkcja instytucji regionalnych sprowadza się do substytutu wobec braku odpowiednio skonfigurowanych relacji z doradcami.
Należy zauważyć, iż jako pośrednicy regionalne instytucje ułatwiają akwizycję
kompetencji poprzez rozpraszanie wiedzy i redukowanie kosztu szukania partnerów. Niemniej jednak przedsiębiorstwa mogą wahać się, aby partycypować w regionalnych instytucjach z powodu obaw, iż mogą więcej stracić niż zyskać. Wiąże się to
z tym, iż te instytucje poza dostarczaniem specyficznych usług wsparcia, np. szkoleń
zawodowych, badań rynkowych i stosowanych, jak również innych korzyści, mogą
odgrywać rolę rezerwuarów wiedzy i okazji związanych z kompetencjami. Wchodząc w interakcje z relatywnie dużą liczbą przedsiębiorstw w regionie, są one wyeks-
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ponowane na szeroko zróżnicowane rozwiązania organizacyjnych problemów stosowanych w tych przedsiębiorstwach. Bazując na doświadczeniu pochodzącym z obserwacji, regionalne instytucje mogą rozpraszać gotowe recepty na rozwiązanie problemów, z których mogą skorzystać również konkurenci, gdyż jako publiczne instytucje mogą starać się rozproszyć informację tak szeroko jak to tylko możliwe.
W literaturze aspekty związane z przetwarzaniem wiedzy przez pośrednika są
akcentowane. Stwierdza się, iż poprzez działanie zespołów i ludzi zachodzi faktycznie brokerowanie wiedzy. Należy poświęcać zatem więcej uwagi temu jak
idee i zasoby przepływające przez sieć są transformowane i kombinowane, dlaczego i jak powstają nowe rozwiązania w wyniku tych procesów [Hargadon, Sutton,
1997]. Niemniej jednak mogą wiązać się z tym aspektem wspomniane wyżej problemy. Możliwość ich łagodzenia może zachodzić w wyniku odpowiedniej konfiguracji portfela relacji przez pośrednika. Definiując słabą więź jako „niekontraktową relację z aktorem, z którym organizacja jeszcze nie wchodziła w interakcje
poza tym, iż miała jedynie jedno lub dwa spotkania” badania pokazują, iż analizowane interakcje mogą być owocne i pomimo występowania pewnych oczywistych
ograniczeń, zaangażowane przedsiębiorstwa są ogólnie otwarte na ujawnianie nawet istotnej wiedzy dotyczącej ich kluczowej technologii.
Posiadany przez przedsiębiorstwa zbiór relacji z doradcami konstytuuje ich zasoby sieciowe, tj. wzorce relacji zapewniające szybkie nabywanie nowych kompetencji. Uwaga, iż mogą one być odmienne dla poszczególnych przedsiębiorstw
nawiązuje do spojrzenia na przedsiębiorstwa jako heterogeniczne jednostki w ramach skupisk, czy regionów. Przy tym można zauważyć, iż większe rozproszenie
geograficznych kontaktów także sprzyja zdobywaniu niepowtarzającej się wiedzy
i przyswajaniu części kompetencji.
Ciekawą propozycją badawczą wydawać się może zbadanie pod kątem posiadanych zasobów sieciowych nie tyle przedsiębiorstw, co regionalnych instytucji
celem sprawdzenia, czy posiadany przez nie „pakiet” relacji tworzy wzorzec sprzyjający pełnionej przez te instytucje funkcji transferowania i kreowania wiedzy.
Ważna jest tu bowiem funkcja skutecznego „odciążania” przedsiębiorstw od obowiązku utrzymywania zbyt dużej liczby relacji. W istocie optymalnymi dla rozwijania innowacyjności rozwiązaniami mogłyby być uformowane w ramach sieci współpracowników bieżących silne powiązania, [Rost, 2011]. Stwarza to możliwość współpracy z podmiotami, które do tej pory nie współpracowały, czy zajmowanie dodatkowych pozycji peryferyjnych w sieci wszystkich kooperantów, co nie
musi ograniczać możliwości działania w sieci bieżących kontaktów.
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Biorąc pod uwagę, iż zaangażowanie pośredników dyktowane koniecznością
transferu wiedzy złożonej prowadzi do zmian w wymiarze relacyjnym i strukturalnym kapitału społecznego w regionie [Inkpen, Tsang, 2005; Nahapiet, Ghoshal,
1998; Rutten, Boekema, 2007] wartościowym uzupełnieniem może być zbadanie
zależności pomiędzy wzorcami relacji (zasobami sieciowymi) a atrybutami wiedzy,
której przepływ stanowi przyczynę utrzymywania relacji. Na konieczność badania zależności między cechami wiedzy a kształtowaniem się relacji społecznych,
czy szerzej pojętych związków kooperacyjnych pomiędzy aktorami w układzie terytorialnym zwracają uwagę Singh [2005]4, czy Sammarra i Biggiero [2008]. Utrzymywanie zasobów heterogenicznej wiedzy w niektórych sytuacjach jest postrzegane jako korzystniejsze od posiadania zróżnicowanej struktury sieci [Rodan, Galunic, 2004].
Specyfika transferowania wiedzy i powiązanego z nim uczenia kolektywnego
dotyczy aspektu elastyczności łączenia zasobów regionu opartego na podzielanej
wiedzy dotyczącej tego jak dany proces jest zorganizowany w ramach przedsiębiorstwa, w tym podział odpowiedzialności pomiędzy różne profesje, czy sposób
wykonywania władzy. W warunkach występowania tego typu wiedzy, przedsiębiorstwa mogą unikać dokonywania dedykowanych inwestycji w relacje z partnerem związanych z koniecznością podjęcia wysiłku uczenia się jak pracować z inną
organizacją. Jest to spora inwestycja o niepewnym zwrocie. To mogłoby zniechęcać przedsiębiorstwa do ustanawiania relacji z innymi potencjalnymi partnerami,
nawet jeżeli obecna, dedykowana relacja, nie przynosiłaby spodziewanych efektów. Tymczasem w regionie ta wiedza może być wspólna i dlatego może być traktowana jako koszt poniesiony przez całą społeczność, która powinna móc czerpać
korzyści z dostępu do zróżnicowanej wiedzy bez ponoszenia dodatkowych inwestycji związanych z konkretną relacją [Lawson, Lorenz, 1999].
Procesy globalizacyjne powodujące, że natura interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami na ograniczonych terytorialnie obszarach zmienia się w związku z koniecznością otwierania kognitywnego przedsiębiorstw i napływu wiedzy światowej, poszerzają możliwości dla wyłaniania się przedsiębiorstw lide4
Singh wykazywał m. in. że prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu wiedzy pomiędzy jednostkami jest mniejsze w przypadku większego dystansu społecznego pomiędzy nimi, a zatem przepływowi złożonej wiedzy technicznej pomiędzy źródłem i miejscem przeznaczenia powinna towarzyszyć mniejsza liczba pośredników. Tym samym Singh starał się wykazać, że zachodzenie współpracy
(potwierdzonej patentami) pomiędzy jednostkami może być istotniejszym czynnikiem wyjaśniającym
przepływ wiedzy aniżeli geograficzna kolokalizacja i istnienie tzw. „atmosfery przemysłowej” czy granice przedsiębiorstwa [Singh, 2005].
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rów, które są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z partnerstwem globalnym. Za tym jednak podąża możliwość wyłaniania się zamkniętych ugrupowań
(„klik”), które będą skupione wokół liderów dokonujących selekcji na podstawie posiadanych kompetencji. Tego typu krajobraz niejednokrotnie kształtuje warunki funkcjonowania pośredników wiedzy. Są one odmienne niż te spotykane w układach hierarchicznych, choć istota zadania jest taka sama – dokonywać transferów wiedzy, kreować ją, z reguły udaremniać próby wstrzymywania jej przepływu i rozwijania. Zadanie jest trudne, gdyż dotyczy również
przyswajania wiedzy globalnej w taki sposób, by jednocześnie nie zaniedbywać procesów lokalnego uczenia decydujących o specyficzności kontekstu dla
działalności pośredników wiedzy.

Zakończenie
Problematykę transformacji wiedzy i jej związków z innowacyjnością przedsiębiorstw w układach ograniczonych przestrzennie nie sposób wyczerpać w ramach
jednego artykułu.
W opracowaniu starano się uwypuklić „techniczne” kwestie przepływu wiedzy,
jej architektury oraz uwarunkowań społecznych i skuteczności procesu transformacji wiedzy w strategiczne zdolności innowacyjne przedsiębiorstw we współczesnej globalnej gospodarce. Koncentracja na procesach „jak”, spowodowała zmarginalizowanie problematyki „co” rozwijać w geograficznie zamkniętych regionalnych strukturach innowacyjnych.
Interesującą i dyskusyjną jest również kwestia powiązania regionu z uwarunkowaniami otoczenia zewnętrznego w kontekście wielości działań łańcucha wartości skupianych w nim a jego strukturą zarządczą. Kwestionuje się, że specyficzna dla regionu innowacja i procesy produkcyjne są typowo związane z istnieniem
regionalnych systemów innowacji. Konfiguracje regionalnych systemów produkcji
są często zależne od struktur i rozwoju wydarzeń, które mają miejsce poza regionem. Kluczowym problemem regionalnego systemu innowacji jest przedstawianie regionu jako jednostki, która „gości” dużą część łańcucha wartości i ma swoją
własną strukturę zarządczą niezależną od jego otoczenia [Asheim, Coenen, 2006,
ss. 67-168 za: Bathelt, 2003, s. 797]. Stanowisko to, o ile zyskuje potwierdzenie
teoretycznymi argumentami systemów formalnych, o tyle nie powstała znacząca
teoria dla jego potwierdzenia. Empirycznie dowodzi się, że w regionie może być
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zlokalizowana duża część łańcucha wartości, jednak nie wyczerpuje to możliwych
rozwiązań praktycznych.
W opracowaniu jedynie zarysowano problematykę brokerów wiedzy. Zważywszy na wzrastającą rolę pośredników wiedzy we współczesnych procesach i węzłach usieciowionej gospodarki światowej, także warto tej „instytucji”, jak również
wskazanym powyżej problemom poświęcić więcej uwagi.
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Paweł Kosiń

Wybrane problemy zarządzania relacjami z interesariuszami
a wartość kapitału własnego
Wprowadzenie
Współcześnie dominuje przekonanie, że wzrost wartości przedsiębiorstwa
odzwierciedla wzrost produktywności i konkurencyjności, z których korzystają
wszystkie grupy związane z przedsiębiorstwem, nie tylko akcjonariusze1. Przekonanie to nie ma charakteru jedynie teoretycznego lub postulatywnego, ale coraz
silniej przenika do praktyki gospodarczej, aczkolwiek manifestacja jego skutków
bynajmniej nie jest jednoznaczna interpretacyjnie. W sierpniu 2019 roku członkowie stowarzyszenia biznesowych liderów Business Roundtable wydali oświadczenie, że zamierzają porzucić pogląd, jakoby interesy akcjonariuszy powinny być na
pierwszym miejscu, a przy tym zobowiązują się do takiego zarządzania firmami,
które przynosi korzyści wszystkim – klientom, pracownikom, dostawcom, społecznościom i akcjonariuszom2. Oprócz Jeffa Bezosa (twórcy Amazona) i Tima Cooka
(CEO JP Morgan Chase) podpisali się pod nim m.in. James Quincey, CEO CocaColi, CEO Della Michael Dell, James P. Hackett, CEO Forda, Mary Barra, CEO
General Motors, Ginni Rometty, szefowa IBM, Ajay Banga, CEO Mastercard oraz
James P. Gorman, CEO Morgan Stanley. Można oczywiście dywagować nad stopniem realności tych deklaracji, chociażby w świetle ocen, z jakimi spotykał się
Amazon jako globalny pracodawca, czy znaczenia JP Morgan Chase w procesach
finansjalizacji globalnej gospodarki. Nie da się jednak pominąć faktu, że przywołana deklaracja jest elementem szerszego zjawiska internalizacji w procesach zarządczych konstatacji, że przedsiębiorstwa kształtują w sposób nieunikniony istotne interakcje z podmiotami otoczenia, co oznacza pozyskiwanie przez te podmioty większych lub mniejszych stref wpływu. Dynamika otoczenia, zmienność warunków działania i niepewność sprawiają, że interakcje te stają się wyznacznikiem
1
Por.: M. C. Jensen: Value Maximization, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function, Business Ethics Quarterly, January 2001, vol. 12, no. 1., A. Ehrbar: , WIG-Press, Warszawa 2000.
To tylko przykłady “integratywnej” interpretacji wartości kapitału własnego.
2
https://businessinsider.com.pl/finanse/interesy-akcjonariuszy-nie-beda-juz-dla-nas-priorytetemdeklaruja-giganci-biznesu/8pmlz4q (odczyt: 05.02.20120).
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przetrwania organizacji. „Powinniśmy myśleć o poziomie strategii przedsiębiorstwa uwzględniając oczywisty fakt, że jej przetrwanie zależy w części od dopasowania między wartościami korporacji i jej kierownictwa, a oczekiwaniami interesariuszy […]”3.
W wydanym przez Business Roundtable oświadczeniu nie wskazano, w jaki
sposób zamierza się wcielić deklaracje w życie. Po drugiej stronie znajduje się
model implementowany przez gospodarkę Chińskiej Republiki Ludowej, której
znaczenie trudno przecenić. Władze Chin zamierzają objąć działające w tym kraju firmy systemem „zaufania społecznego”. System ten zakłada wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów do gromadzenia, oceny i wymiany pomiędzy urzędami danych dotyczących firm i obywateli. W zależności od uzyskanego wyniku „zaufania społecznego” firmy będą karane lub nagradzane. Firmy z wysokim
wynikiem będą mogły liczyć na ulgi podatkowe, lepsze warunki zaciągania pożyczek, ułatwienia w dostępie do rynku i większe możliwości w przetargach publicznych. Wśród kar za niski wynik przewidziano m.in. grzywny, nasilone kontrole, zmniejszenie szans na przyznanie licencji czy wykluczenie z preferencyjnych
zasad i przetargów, a sankcje mogą również osobiście dotknąć kluczowy personel
firmy4.
Trudno wyrokować z obecnej perspektywy, w jakim kierunku wyewoluuje w przyszłości model kapitalizmu interesariuszy5. Jednakże już dziś rodzi się
jedno z istotniejszych pytań zarządczych o wymiarze praktycznym, w jaki sposób uwzględniać w procesach podejmowania decyzji, przede wszystkim strategicznych, oczekiwania interesariuszy innych, aniżeli właściciele kapitału. Celem
przedkładanych rozważań nie jest zaproponowanie uniwersalnego algorytmu, ale
identyfikacja wybranych uwarunkowań, których oddziaływanie, w subiektywnym
ujęciu, uznaje się za najistotniejsze.
Prezentacje wyników badań można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich
koncentruje się na poszukiwaniu związku pomiędzy nieuniknionym wzrostem
przypływów finansowych skierowanych na tworzenie i podtrzymywanie relacji
z interesariuszami (spoza zbioru dostawców kapitału), a dynamiką zmian wartości kapitału własnego. Przywołane konstatacje nie przesądzają natury tego związ3
R. E. Freeman: Strategic management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press,
New York 2010, s. 107.
4
https://businessinsider.com.pl/firmy/chiny-planuja-zrobic-cos-co-moze-oslabic-zagranicznefirmy/2b99yxt (odczyt: 05.02.2020.).
5
Określenie przyjęto za: R. E. Freeman: Understanding stakeholder capitalism, „Financial Times”
19.07.1996.
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ku, lecz skłaniają do refleksji wykraczających poza jego deterministyczną interpretację. Na tej bazie, w części drugiej, podjęto próbę, przede wszystkim w oparciu
o literaturę przedmiotu, zestawienia wyzwań zarządczych, których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie modelu biznesu równoważącego oczekiwania shareholderów i stakeholderów.

1. Finansowanie zrównoważonego rozwoju organizacji i wartość jej kapitału
Użycie określenia zrównoważony rozwój organizacji wynika z jego związku
z problematyką jej odpowiedzialności nie tylko przed dostawcami kapitału, ale także manifestującej się w różnych obszarach działalności: ekonomiczno-finansowym,
prawnym, środowiskowym i społecznym. Odpowiedzialność ta nie może zaznaczać
się jedynie w wizerunku organizacji, tworzonym często wyłącznie na potrzeby public relations, ale powinna wyrażać się w trwałym i konsekwentnym działaniu na
rzecz budowania prawidłowych relacji ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami.
Pojęcie interesariusza (stakeholdera) jest jednym z kluczowych znaczeń, pozwalających interpretować wyzwania stojące przed systemami zarządzania współczesnych przedsiębiorstw. Interesariusz to ktoś, kto gra o pewną stawkę (a stake)
w relacjach z daną organizacją, a jednocześnie jest w stanie wywrzeć na nią efektywną presję6.
Należy w tym miejscu posłużyć się jeszcze jednym, istotnym dla prowadzonych rozważań spostrzeżeniem. Finansjalizacja gospodarki, której progresywny
charakter jest obecnie bezdyskusyjny, zwiększa znaczenie danych finansowych
w kontekście spekulacyjnego (a więc krótkoterminowego) modelu angażowania
kapitału7. Finansjalizacja staje się niezwykle istotnym tematem we współczesnym
6
K. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE Warszawa, 2007. W polskim piśmiennictwie naukowym
oraz w opracowaniach praktycznych stakeholder powszechnie substytuowanym w pełni zbieżnym znaczeniowo słowem: interesariusz. W języku polskim gubi się jednak właściwe językowi angielskiemu
przeciwstawienie stakeholder – shareholder (interesariusz – właściciel), zawierające w sobie bardzo
ważne dylematy hierarchizacji celów działania przedsiębiorstw. Samo pojęcie „stakeholders” zostało
wprowadzone przez Stanford Research Institute już w 1963 r. Implementował je w swoich opracowaniach m. in. R. Ackoff w ramach podejścia systemowego, a później, w latach osiemdziesiątych R.E. Freeman. Obecnie stanowi naturalny, immanentny składnik tezaurusa nauk o zarządzaniu.
7
Najszersza definicja tego zjawiska określa finansjalizację jako rosnącą rolę motywów i rynków finansowych. Za: G. Epstain: Financialization and the World Economy, E. Elgar Publishing, Northhampton, 2005, s. 3.
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świecie, szczególnie w świetle powtarzających się kryzysów finansowych i przeobrażeń, jakim ulega obecnie gospodarka rynkowa8. Towarzyszą jej takie procesy jak globalizacja, marginalizacja znaczenia ruchów korporacyjnych czy migracja
w kierunku tańszych lokalizacji stanowisk pracy. Są to procesy, które przynajmniej
w części, pozwalają maksymalizować krótkoterminowe zyski. Działanie zgodne
z założeniami zrównoważonego rozwoju i przywracanie balansu pomiędzy oczekiwaniami dostawców kapitału i pozostałych interesariuszy musi, w sposób nieunikniony, pozostawiać „ślad” w raportach finansowych, ujawniający się po stronie kosztów lub wyników.
Ślad ten, zgodnie z racjonalnością gospodarowania, winien zostać z nadwyżką
skompensowany poprzez korzyści wynikające z respektowania potencjału wpływu
interesariuszy. Jego finansowego wymiaru można poszukiwać w różnych sferach.
Mogą to być efekty ujawniające się w obszarze zdarzeń definiujących wynik operacyjny. Wskazać tu można na efekt alternatywny lub współwystępujący:
• wzrost popytu umożliwiający wygenerowanie efektu skali,
• wzrost marży ze sprzedaży, czego źródła są potencjalnie zróżnicowane: od akceptacji rynku wyższych cen po redukcję innych kosztów, w tym trudnych do
identyfikacji w ramach konwencjonalnych systemów ewidencji zdarzeń gospodarczych kosztów transakcyjnych,
• podwyższenie barier wejścia do sektora dla podmiotów konkurencyjnych,
• uzyskania marży (dochodu) wcześniej, aniżeli w innym wariancie zachowań
przedsiębiorstwa.
Pozostałe efekty wiązać należy ze stroną pasywną bilansów przedsiębiorstw.
Ich powstanie może mieć związek z:
• ograniczeniem szacunku ryzyka,
• spadkiem kosztu kapitału obcego,
• zwiększeniem dostępności kapitału,
• spadkiem zapotrzebowania na kapitał,
• wzrostem oddziaływania dźwigni finansowej.
Jak widać, ponoszenie kosztów w związku z usankcjonowaniem celów stakeholderów w strukturze celów firmy może być uzasadnione rachunkiem korzyści
o szerokim spektrum zmiennych.
Można poszukiwać mierzalnych charakterystyk pomiędzy finansowym aspektem respektowania oczekiwań stakeholderów, a strategiczną pozycją przedsiębior8
Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, A. Gemzik – Salwach, K. Opolski (red.),
CeDeWu Warszawa 2016.
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stwa. Od początku lat dziewięćdziesiątych deklarowanym i faktycznym kryterium
decyzyjnym wartościującym strategiczne warianty decyzji menedżerskich jest
zwiększanie stanu posiadania właścicieli. Oznacza to, że właściwym fundamentem współczesnej gospodarki nie jest maksymalizacja wyniku, ale wartości rynkowej zainwestowanego w działalność gospodarczą kapitału. Powszechnie wskazuje się, że spełnienie tego kryterium odbywa się poprzez maksymalizację wartości
rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa, a weryfikacja tego odbywa się na
rynku kapitałowym. Kryzys nadzoru korporacyjnego oraz jego słabości, ujawnione
chociażby przez kryzys 2007/2008, podważyły w części sens ekonomiczny koncepcji shareholder value9. Pomimo toczących się dyskusji10, nadrzędność punktu widzenia właścicieli kapitału nad oczekiwaniami pozostałych interesariuszy jest nadal dominującą perspektywą badawczą z jednej strony, a z drugiej fundamentem
regulacji rynku kapitałowego i dobrych praktyk spółek. W konsekwencji, wartość
kapitału dla akcjonariuszy jest też kluczowym wskaźnikiem oceny pracy zarządów
korporacji11.
W dostępnych źródłach nie znaleziono wiarygodnych badań ilościowych, które
przesądzałyby istnienie ścisłego statystycznie związku pomiędzy nakładami na relacje z interesariuszami, a dochodem przedsiębiorstwa lub wzrostem finansowych
wyznaczników wartości jego kapitału. Spotkać można poglądy, że firmy z wysoką
kulturą zrównoważonego rozwoju osiągają lepsze wyniki księgowe niż firmy ujawniające niskie parametry w tym zakresie12. Wskazuje się też na wyższą skuteczność
inwestycji w instrumenty kapitałowe podmiotów realizujących założenia koncep9
Fundamentalne znaczenie mają tu prace A. Rappaporta; por.: A. Rappaport: Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investor, Free Press New York 1997. Podłoża należy jednak doszukiwać się wcześniej, w zasadach oceny projektów inwestycyjnych oraz metodach wyceny przedsiębiorstw. Jeszcze wcześniejszych konotacji doszukać się można w związku SHV z kategorią nadzysku,
znaną od drugiej połowy XVIII wieku.
10
Poruszyć w tym miejscu należy przede wszystkim koncepcję Stakeholder Value – wartości dla interesariuszy, ukierunkowującej zarządzanie firmą i wybór strategii działania nie tylko na interesy właścicieli kapitału, lecz także pozostałych partnerów korporacji. Jako pierwotny w tym zakresie wskazać należy model koalicyjny M. Cyerta i J.G. Marcha; por.: R. M. Cyert, J. G. March: A Behavioral
Theory of the Firm, Englewood Cliffs Prentice – Hall, New York 1963, s. 1-16. Połączyć należy ten
punkt widzenia z koniecznością uwzględniania pozafinansowych uwarunkowań efektywności przedsiębiorstw w otoczeniu, co zogniskowane jest w koncepcji zrównoważonego rozwoju; por.: M. E. Porter,
M. R. Kramer: Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy
nowy element strategii konkurencyjnej? „Harvard Business Review”, Polska 2007, Nr 6(52).
11
S. M. Bragg: The investor relations guidebook, Accounting Tools, Cennenial 2012, s. 13.
12
M.in. w: R. G. Eccles, I. Ioannou, G. Serafeim The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance, „Harvard Business School Working Paper” 2012.
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cji CSR czy niższy koszt kapitału13. Ale już badania funduszy specjalizujących się
w inwestycjach w spółki respektujące zasady zrównoważonego rozwoju wykazują
co najwyżej, że wyniki tych funduszy są porównywalne z tymi, które stosują bardziej tradycyjne sposoby inwestowania. Podobne konkluzje znajdują się w także
w innych raportach14. Przywołane przykłady opracowań badawczych, o ile nawet
wskazują na istnienie istotnej ze statystycznego punktu widzenia korelacji pomiędzy respektowaniem oczekiwań interesariuszy i wynikami finansowymi, nie rozstrzygają fundamentalnej kwestii: czy kapitał relacyjny, będący własnością przedsiębiorstwa generuje korzystną stopę zwrotu dla akcjonariuszy, czy może przedsiębiorstwa o potwierdzonej kondycji finansowej są w stanie pokryć szeroko rozumiane koszty wizerunkowe i relacyjne?
Niech dodatkowym potwierdzeniem formułowanych wniosków będą dane
i kalkulacje prezentowane w tabeli nr 115. Przedmiotem badania było porównanie
przeciętnej na rynku kapitałowym zmienności rentowności w inwestycje kapitałowe (identyfikowanej z danymi dotyczącymi indeksu WIG szerokiego rynku) oraz
rentowności przedsiębiorstw, które w sposób szczególny przykładają znaczenie do
kwestii relacji z interesariuszami i społecznej odpowiedzialności biznesu (identyfikowanej z danymi dotyczącymi indeksu Respect Index obliczanego dla wybranych
spółek notowanych na GPW w Warszawie). Wyjściowe dane, zestawione poniżej,
zebrano dla okresu 19.05.2014. – 20.05.2019., co dało możliwość ustalenia 60 stóp
zwrotu w interwałach miesięcznych.

13
M. in. w: B. Cheng, I. Ioannou, G. Serafeim: Corporate social responsibility and access to finance, „Strategic Management Journal” 2014, vol. 35, no. 1.; Deutsche Bank Climate Change Advisors. Sustainable Investing. Establishing long term value and performance, New York, 2012.
14
M. in. w: Demystifying Responsible Investment Performance. A review of key academic and broker research on ESG Factors, „UNEP Mercer”, październik 2007; H. A. Elfenbein, J. D. Margolis,
J. P. Walsh: Does it pay to be good? A meta-analysis and redirection of research on the relationship between corporate social and financial performance, JD Margolis, HA Elfenbein, JP Walsh – Ann Arbor,
2007; P. Kosiń: Skuteczność strategii społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu wartości kapitału
przedsiębiorstwa, s. 139-148. Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Wybrane problemy. „Studia
i Prace Wydziału Ekonomicznego PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim” Nr 5, 2013; P. Kosiń: Wartość
kapitału intelektualnego w raportach współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie. Nowe podejścia
poznawcze i metodologiczne, J. Rokita (red.) GWSH Katowice 2018, s. 43-62.
15
Dane i obliczenia zestawiono dla potrzeb prezentacji przedstawionej podczas 20. Konferencji
profesorów nauk o zarządzaniu organizowanej przez GWSH w Katowicach w dniach 07. – 08.11.2019.
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Tabela 1. Zestawienie notowań i stóp zwrotu dla indeksów WIG szerokiego rynku i RESPECT Index
Data
odczytu

L.p.

19.05.14.

Respect Index
WIG szerokiego rynku
Stopa zwrotu z
Stopa zwrotu
RI – wartość
WIG – wartość
indeksu
z indeksu
2 682,73
51 070,22

1 20.06.14.

2 774,49

3,42%

52 923,26

3,63%

2 18.07.14.
3 19.08.14.

2 795,22

0,75%

51 315,91

-3,04%

2 779,62

-0,56%

52 183,11

1,69%

4 19.09.14.
5 21.10.14.

2 932,93

5,52%

55 636,77

6,62%

2 789,96

-4,87%

53 213,51

-4,36%

6 20.11.14.

2 759,01

-1,11%

52 848,54

-0,69%

7 18.12.14.

2 676,55

-2,99%

51 739,04

-2,10%

8 19.01.15.

2 608,68

-2,54%

50 230,33

-2,92%

9 19.02.15.

2 743,74

5,18%

52 572,95

4,66%

10 20.03.15.

2 825,81

2,99%

54 477,36

3,62%

11 21.04.15.

2 988,57

5,76%

56 226,22

3,21%

12 21.05.15.

3 031,47

1,44%

56 990,60

1,36%

13 19.06.15.

2 788,40

-8,02%

53 039,35

-6,93%

14 20.07.15.

2 739,38

-1,76%

52 753,80

-0,54%

15 19.08.15.

2 695,69

-1,59%

52 452,86

-0,57%

16 21.09.15.

2 650,14

-1,69%

51 499,88

-1,82%

17 20.10.15.

2 634,29

-0,60%

51 442,51

-0,11%

18 20.11.15.

2 472,50

-6,14%

49 434,43

-3,90%

19 21.12.15.

2 264,95

-8,39%

46 247,43

-6,45%

20

19.01.15

2 096,14

-7,45%

42 738,28

-7,59%

21 19.02.16.

2 250,51

7,36%

45 455,80

6,36%

22 18.03.16.

2 379,94

5,75%

48 211,45

6,06%

23 20.04.16.

2 348,61

-1,32%

48 632,80

0,87%

24 19.05.16.

2 182,76

-7,06%

45 751,68

-5,92%

25 20.06.16.

2 175,74

-0,32%

45 344,03

-0,89%

26 20.07.16.

2 274,68

4,55%

46 504,82

2,56%

27 19.08.16.

2 299,20

1,08%

47 536,72

2,22%

28 21.09.16.

2 252,36

-2,04%

47 625,23

0,19%
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29 19.10.16.
30 21.11.16.

2 263,00
2 250,85

0,47%
-0,54%

47 876,12
47 512,34

0,53%
-0,76%

31 21.12.16.

2 502,41

11,18%

51 223,85

7,81%

32 19.01.17.

2 600,74

3,93%

53 654,99

4,75%

33 20.02.17.

2 853,02

9,70%

58 120,83

8,32%

34 21.03.17.

2 915,68

2,20%

59 452,75

2,29%

35 20.04.17.

2 915,78

0,00%

59 700,07

0,42%

36 19.05.17.

2 984,87

2,37%

60 739,95

1,74%

37 19.06.17.

2 985,62

0,03%

61 048,15

0,51%

38 20.07.17.

3 085,71

3,35%

62 269,72

2,00%

39 18.08.17.

3 092,74

0,23%

62 053,31

-0,35%

40 20.09.17.

3 197,71

3,39%

64 749,50

4,34%

41 19.10.17.

3 165,23

-1,02%

63 745,00

-1,55%

42 21.11.17.

3 153,23

-0,38%

64 010,67

0,42%

43 20.12.17.

3 068,57

-2,68%

63 355,53

-1,02%

44 19.01.18.

3 255,82

6,10%

66 897,08

5,59%

45 19.02.18.

3 040,22

-6,62%

62 803,65

-6,12%

46 21.03.18.

2 901,72

-4,56%

60 932,26

-2,98%

47 19.04.18.

2 880,45

-0,73%

60 629,81

-0,50%

48 21.05.18.

2 751,72

-4,47%

59 335,68

-2,13%

49 20.06.18.

2 607,19

-5,25%

56 638,39

-4,55%

50 20.07.18.

2 584,16

-0,88%

57 303,81

1,17%

51 21.08.18.

2 669,90

3,32%

59 283,11

3,45%

52 21.09.18.

2 677,42

0,28%

58 237,83

-1,76%

53 19.10.18.

2 664,81

-0,47%

56 642,84

-2,74%

54 21.11.18.

2 742,68

2,92%

56 451,90

-0,34%

55 19.12.18.

2 849,35

3,89%

59 223,65

4,91%

56 21.01.19.

2 889,24

1,40%

59 865,51

1,08%

57 19.02.19.

2 868,15

-0,73%

59 477,32

-0,65%

58 19.03.19.

2 889,09

0,73%

60 788,46

2,20%

59 23.04.19.

2 867,14

-0,76%

60 938,98

0,25%

60 20.05.19.

2 583,65

-9,89%

56 239,56

-7,71%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.bankier.pl/inwestowanie/profile,
odczyt z dnia 20.05.2019.
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Przedmiotowa zależność została zilustrowana na rysunku 1.
Rysunek 1. Porównanie stóp zwrotu z inwestycji w instrumenty WIG szerokiego rynku
oraz Respect Index GPW w Warszawie

Źródło: opracowanie własne.

Wizualna interpretacja prowadzi do wniosku o zbliżonym kształcie obu prezentowanych funkcji. Co więcej, rentowność inwestycji w RI w badanym przedziale w niektórych okresach wykazuje silniejsze odchylenia od średniej, aniżeli rentowność z inwestycji w WIG szerokiego rynku. Aby rozwiać wątpliwości
w tym zakresie, wyznaczono współczynniki zmienności dla badanych danych (wyniki uzyskane dzięki współczynnikowi zmienności umożliwiają porównywalność,
niezależnie od wartości bezwzględnych uwzględnionych ciągów danych). I tak:
• współczynnik zmienności WIG – 10,65%
• współczynnik zmienności RI – 10,57%
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Dane dla WIG szerokiego rynku wykazują w badanym przedziale wyższą
zmienność, jest to jednak różnica w zasadzie nieistotna w kontekście możliwości
syntezy wniosków. Dodatkowo wyznaczono dla danych RI współczynnik β (względem zmienności danych z szerokiego rynku). Na podstawie wcześniej prezentowanych danych zyskano wartość 1,0741, czyli wartość bliską jedności, ale jednak
wyższą od niej.
Zmienność jest jedną z częściej ocenianych charakterystyk ryzyka inwestorskiego. W świetle uzyskanych danych nie da się stwierdzić, by respektowanie zasad CSR i dbałość o relacje z interesariuszami w rzeczywisty sposób wpływała na
decyzje właścicieli kapitału. Jeżeli decyzje te uznać za determinantę dostępności i wyceny kapitału, to hipoteza o korzystnym wpływie nakładów ponoszonych
w związku z podtrzymywaniem relacji z interesariuszami na wycenę rynkową kapitału własnego nie jest potwierdzona w świetle uzyskanych wyników.
Na marginesie przywołanych danych warto też wskazać, że bardzo zróżnicowane jest też zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację założeń CSR w Polsce16.
Nie można jednak pominąć faktu, że jednocześnie aspekt środowiskowy, w szerokim tego słowa znaczeniu, jest silnie akcentowany w literaturze przedmiotu i, co
ważniejsze, w poglądach reprezentowanych przez praktyków gospodarczych (spośród 82 giełd skupionych w ramach inicjatywy Sustainable Stock Exchanges Initiative 38 posiada indeksy ESG – Environmental, Social, Governance, to jest ponad 45%). Wydaje się, że bardziej od interpretacji wykorzystujących pojęcie imperatywu moralnego i uniwersalizmu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, zachowania przedsiębiorstw w rozpatrywanym zakresie lepiej tłumaczy pragmatyczne wykorzystanie relacji z interesariuszami.

2. Efektywność finansowania relacji z interesariuszami w procesach
zarządzania przedsiębiorstwem – przegląd koncepcji
Identyfikacja związków pomiędzy wyceną działań przedsiębiorstw w obszarze CSR i dynamiką zmian wyceny wartości rynkowej ich kapitału własnego jest
konsekwencją założeń o neoliberalnym podłożu. Posiada bardzo istotne znaczenie
16
G. Piskalski: Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Fundacja Centrum CSR. PL 2015 http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/03/Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-w-polskich-realiach.-Teoria-a-praktyka.pdf
(odczyt: 16.05.2019).
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praktyczne. O ile pomiar wartości rynkowej kapitału własnego, przy całej złożoności problemu, posiada bardzo rozbudowane i ugruntowane praktyką instrumentarium, o tyle wycena zachowań przedsiębiorstw podejmowanych na rzecz satysfakcji stakeholderów nie jest dostatecznie rozpoznana. Wycena w oparciu o dane
z zakresu rachunkowości finansowej przedsiębiorstw napotykają bariery wynikające z powszechnie stosowanych wzorców np. definiowania stanowisk kosztów lub
dzielenia kosztów. Nie oznacza to bynajmniej braku prób na tym polu. Przykładem może służyć metodologia LBG, opracowana w Wielkiej Brytanii w 1994 r.
z inicjatywy firmy doradczej Corporate Citizenship. Pozwala ona na względnie dokładne i kompleksowe obliczenie wartości całościowego zaangażowania społecznego firmy, a więc wyrażenie w wartościach pieniężnych, łącznych kosztów/nakładów, jakie ponosi firma w związku z realizacją działań społecznych. Nie tylko wysokości kwot przekazanych w formie donacji, ale także wartości takich jak wycena czasu pracy poświęconego przez pracowników na wolontariat czy kosztów zarządzania poszczególnymi przedsięwzięciami. Przywołany model umożliwia jednak odzwierciedlenie w wymiarze finansowym jedynie części zagadnień i to tych,
których wpływ na wycenę rynkową kapitału własnego podmiotu nie musi być dominujący.
Pomijając bariery metodyczne można przyjąć, że zależność pomiędzy wyceną
działań przedsiębiorstw w obszarze CSR i dynamiką zmian wyceny wartości rynkowej ich kapitału własnego nie jest zależnością liniową zmiennych. Interesujący
model rozwiązania dylematu pomiędzy finansowaniem działań zbieżnych z oczekiwaniami interesariuszy, nie będących właścicielami i koncentracji na finansowym efekcie wzrostu wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa posiada kształt
funkcji parabolicznej (co zilustrowano na rys. 2).
Ekstremum (maksimum) funkcja osiąga w punkcie, gdzie wartość kapitału rozpatrywana ze względu na oddziaływanie interesariuszy jest największa, a dalsza
maksymalizacja realizacji oczekiwań grup interesów jest przeciwskuteczna – ponoszone koszty (nakłady) przekraczają korzyści po stronie shareholderów. W interpretacji zależności ważne miejsce zajmuje dyskonto zbioru wartości funkcji
(lub alternatywnie, kompensujący je kształt funkcji). Budowa więzi z interesariuszami jest procesem długotrwałym i trudno oczekiwać symultanicznych efektów.
W świetle wniosków z analizy rozpatrywanego modelu można stwierdzić, że celem zarządu przedsiębiorstwa jest wybór i wdrożenie takiej strategii, aby zoptymalizować poziom oczekiwań otoczenia i zapewnić możliwie najwyższy przyrost
wartości dla akcjonariuszy.
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Rysunek 2. Paraboliczny model zależności pomiędzy inwestycjami w kapitał relacyjny
i wzrostem rynkowej wartości kapitału własnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Marcinkowska: Wartość banku, Wyd. UŁ,
Łódź, 2003 s.27

Tak sformułowane kryterium racjonalności posiada jednak pewne słabości. Pierwsza z nich wynika z oparcia modelu na pojedynczej pętli uczenia
się przedsiębiorstw17. Kolejna słabość determinuje też zjawisko, które określić
można mianem histerezy – opóźnienia reakcji na wystąpienie czynnika zmian.
Zjawisko to zaobserwowano przede wszystkim w naukach przyrodniczych, lecz
zostało zapożyczone przez nauki społeczne, w tym finanse przedsiębiorstw.
Oznacza, najogólniej rzecz ujmując, zależność aktualnego stanu układu od stanów w okresach poprzedzających. Aktualny stan układu, to w tym przypadku splot ocen podmiotów otoczenia wynikających z percepcji i interpretacji
informacji emitowanych przez przedsiębiorstwo lub pozyskiwanych z innych
źródeł. Oceny te charakteryzuje pewna „bezwładność”. Nie można więc mó17
Por.: W. M. Grudzewski, J. K. Hejduk: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s. 166; B. Gladstone: Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Petit, Warszawa
2004, s. 29
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wić o zależności nakładów na tworzenie kapitału relacyjnego i wzrostem wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa jako o funkcji parabolicznej. Jej hipotetyczny kształt lepiej odzwierciedla krzywa o nieregularnym kształcie. Domniemywać należy w świetle dostępnej wiedzy, że posiada ona maksimum, ale
nie musi być to maksimum wyznaczone dla jednego argumentu, ale dla pewnego przedziału. Nie są też wykluczone ekstrema lokalne dla pewnego przedziału argumentów. W ocenie „nieregularności” funkcji uwzględnić też trzeba
problem asymetrii informacji w różnych grupach interesariuszy oraz aspekty
behawioralne18. W rozpatrywanym obszarze istotne są bowiem nie tyle realne
charakterystyki procesów realizowanych przez organizację, a raczej sąd o tych
procesach formułowany przez otoczenie.
Ten ostatni aspekt pozwala zrozumieć dość liczne zjawiska na rynku kapitałowym, jak wielomilionowa wycena podmiotu, który nigdy nie wygenerował dochodu (nie mówiąc o dywidendzie) lub preferencje inwestorów dla niektórych startupów. Profesor finansów, doświadczony inwestor i autorytet w zakresie wyceny
przedsiębiorstw A. Damodaran uważa, że wartość spółki zależy w dużej mierze od
„opowiadanej przez nią historii”, ponieważ ta opowieść stanowi kontekst dla liczb
i ma moc przekonywania inwestorów19.
Poczynione spostrzeżenia pozwalają wskazać, że zasadniczych fundamentów
teoretycznych umożliwiających pogłębioną interpretację przedmiotowych zależności należy poszukiwać w obszarze założeń teorii zasobowej zarządzania. Kluczową jest konstatacja, że analiza stosunków między organizacjami w sieci międzyorganizacyjnej może dopomóc menedżerom zrozumieć stosunki władzy i zależności zachodzące między ich organizacją a innymi członkami w sieci. Kompetencje w tym zakresie pozwalają kierownictwu przewidywać możliwe ośrodki wpływu otoczenia i podsuwają sposoby wykorzystania części tego wpływu. Pojawiła się
na tym gruncie perspektywa badawcza, ale także nurt praktyczny, ujmujące zasoby i ich wartość w interakcji podmiotów sieciowych20. Renta relacyjna w tym przypadku jest źródłem przewagi strategicznej21.
18

2013

J. Gajdka: Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, UŁ, Łódź

19
A. Damodaran: Wycena firmy. Storytelling i liczby. Poltext, Warszawa 2019. Co więcej, w przywołanej pracy doszukać się można udanego połączenia analizy siły narracyjnej oraz bardziej formalnej
struktury analizy ilościowej.
20
Ch. Chou, J. Zolkiewski: Managing resource interaction as a means to cope with technological
change, „Journal of Business Research” 2012, vol. 65, s. 188-195
21
Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci. Perspektywa renty sieciowej, Kosiń P., Woźniak-Sobczak B. (red), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2015
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Powyżej podjęto próbę wykazania, że nie istnieje możliwość opisania zależności pomiędzy szeroko rozumianymi kosztami działań na rzecz podmiotów otoczenia bliższego i dalszego, a sukcesem przedsiębiorstwa mierzonym wzrostem
wartości rynkowej jego kapitału własnego poprzez prostą, uniwersalną w ogólnym
kształcie funkcję, w szczególności funkcję liniową. Nieliniowość zwrotu z niektórych nakładów może zostać skompensowana dla potrzeb zarządzania w ramach
systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa22. Współczesne organizacje są ukierunkowane na osiąganie celów gospodarczych, co wymaga wykazania się odpowiednimi dokonaniami w procesie wdrażania i realizacji przyjętej strategii. Wśród
nich w oczywisty sposób znajdują się dokonania, których rezultaty determinują zachowania interesariuszy. To wskazuje na koncepcję performance prism (pryzmat dokonań). Zgodnie z tą koncepcją kierunek, w którym podąża organizacja jest
przede wszystkim determinowany przez jej otoczenie, a dopiero w dalszej kolejności przez założoną strategię23.
Literatura, a przede wszystkim praktyka gospodarcza, dostarczają szereg instrumentów służących pomiarowi dokonań z uwzględnieniem tych, których skutki służą budowie relacji z otoczeniem. W części są to wyspecjalizowane narzędzia
analityczne, wspierające zarządzanie relacjami z pewną grupą interesariuszy. Dość
wskazać na dorobek zarządczy logistyki wspierającej menadżerów w płaszczyźnie
współpracy z dostawcami dóbr lub usług. Przebogaty jest też dorobek marketingu umożliwiający zarządzanie relacjami z odbiorcami. Nie sposób pominąć dorobku w zakresie motywowania lub teorii agencji w procesie budowy wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. Poszukując przekrojowych rozwiązań oceny dokonań przedsiębiorstwa w zakresie budowy relacji z jego interesariuszami można wskazać na narzędzia kwalifikujące się do miana washboard (tablica rodzielcza)
lub kokpit menedżerski. Pojęcia te są często traktowane jako bliskoznaczne. Można jednak pokusić się o wskazanie, że o ile dashboard jest bardziej techniką wizualizacyjną (często wykorzystywaną w obszarze zarządzania projektami), o tyle kokpit menedżerski wykorzystuje głębiej potencjał informatyczny24. Ich zastosowanie
22
B. Nita: Teoria interesariuszy a informacja sprawozdawcza na przykładzie pryzmatu dokonań,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 87 (143) SKwP 2016, s. 117-128; Zarządzanie dokonaniami
w organizacjach, Nowak E. (red.), PWE Warszawa 2016
23
A. Neely, C. Adams: Perspectives on Performance: The Performance Prism, Centre for Business
Performance, Cranfield 2000, s. 3
24
S. Malik: Enterprise Dashboards. Design and Best Practices for IT, John Wiley & Sons, Hoboken 2005; P. Ziuziański: Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Z. E. Zieliński (red.) t. 1,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014, s. 60-69.
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może, lecz nie musi, wizualizować poziom dokonań przedsiębiorstwa w zakresie
wszechstronnie interpretowanej optyki interesariuszy. Więcej możliwości na tym
polu stwarzają dwie metody o wielorakim zastosowaniu, które zaimplementowano
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia i które, jak się uważa, były aplikacyjną reakcją na wzrost znaczenia kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Mowa tutaj o koncepcji zrównoważonej karty dokonań BSC25 oraz
Navigatorze Scandii26 (Edvisson, 1997). Tak BSC jak i Navigator charakteryzuje
szerokie spektrum zastosowań w zakresie zarządzania strategicznego i operacjonalizacji celów strategicznych. Łączy je też wykorzystanie w procesie integracji zarządzania wartościami niematerialnymi i kształtowania oczekiwanych wielkości finansowych, w tym wartości kapitału własnego27.
Innym nurtem, na który należy zwrócić uwagę podejmując kwestie pomiaru
i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw, jest ujęcie właściwe zarządzaniu jakością. Szczególne znaczenie należy przypisać normie PN-ISO 26000 Guidance on
social responsibility, opracowanej w 2010 roku (polska norma PN-ISO 26000:2012
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności opublikowana w 2012 roku),
jako przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności
społecznej i środowiskowej. Zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko w obszarach ładu
organizacyjnego, praw człowieka, dbałości o środowisko, uczciwych praktyk operacyjnych, ochrony konsumenta, czy zaangażowania społecznego. Ważnym atrybutem jest możliwość standaryzacji i wskazanie powtarzalnych, uniwersalnych
kryteriów oceny działania przedsiębiorstwa. Pozostając na gruncie koncepcji zarządzania jakością nie sposób pominąć ukształtowania się modeli doskonałości
jako kompleksowych i zaawansowanych narzędzi doskonalenia organizacji. Służą one samoocenie i kształtują wzór doskonałości, do którego organizacja winna
dążyć. Wśród podstawowych wartości akcentowanych przez modele doskonałości znajdują się partnerstwo i odpowiedzialność społeczna, co uzasadnia włączenie ich w obszar prowadzonych rozważań. Użyto powyżej liczby mnogiej mówiąc
25
R. S. Kaplan, D. P. Norton: The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. „Harvard Business Review” 1992.
26
L. Edvinsson: Developing Intellectual Capital at Scandia, „LongRange Planning” 1997, vol. 30,
s. 366-373.
27
R. S. Kaplan, D. P. Norton: Strategy maps: Converting intangible assets into tangibleoutcomes. Harvard Business School Press, Boston 2004; L. M. Edvisson, S.Malone: Kapitał intelektualny,
PWN, Warszawa 2001.
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o modelu doskonałości, gdyż praktyka gospodarcza dostarcza co najmniej kilku
uznanych rozwiązań: DP - Japonia, CAE - Kanada, MNQBA - USA, ABEA - Australia, EFQM - Europa28.

Zakończenie
Znaczenie interesariuszy w procesach zarządczych może być analizowane
z wielu różnych perspektyw badawczych. W sposób oczywisty narzucają się w tym
przypadku etyczne aspekty procesów gospodarczych i „kantowskie” postrzeganie
imperatywu moralnego. Pojawia się w tym kontekście postulat budowy „lepszego” kapitalizmu i ogół dysfunkcji, raczej bezdyskusyjnych współczesnego globalnego systemu gospodarczego. Można jednak poszukiwać zależności, których natura sprowadza działania przedsiębiorstw na poziom analizy efektywności. W oczywisty sposób należy uwzględnić w tym kontekście kwestię kontraktów formalnych
i nieformalnych zawieranych przez przedsiębiorstwo29. W tym przypadku szczególnie istotne stają się zagadnienia30:
• struktury instytucjonalnej środowiska biznesowego,
• wiarygodności (braku wiarygodności) stron i znaczenia dla stron posiadanej
przez nie reputacji,
• możliwość wykorzystania instrumentów gwarantujących dotrzymanie kontraktów,
• konsekwencje niedotrzymanych kontraktów.
Drugą płaszczyznę analizy kształtują zależności lub współzależności osiągnięć
przedsiębiorstwa i kryteriów stosowanych przez interesariuszy. W literaturze
przedmiotu bardzo szeroko omawia się wewnętrzną strukturę interesariuszy przy
wykorzystaniu zróżnicowanych kryteriów. W sposób oczywisty działania przedsiębiorstw muszą uwzględniać heterogeniczność oczekiwań interesariuszy i kryteria
ich priorytetyzacji, wśród których za kluczowe uznaje się:
• faktyczny wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa,
• intensywność roszczeń,
28
B. Talwar: Comparative study of core values of excellence models vis-a`-vis human values, „Measuring Business Excellence”, 13(4), 2009, s. 34-46.
29
Uznanie znaczenia transakcji jako podstawowego przedmiotu obserwacji ekonomicznych można przypisać J. R. Commonsowi. J. R. Commons: Institutional Economics. Its place in Political Economy, v. 1, Transaction Publisher, New Brunswick – London, 1990, s. 146.
30
Por.: W. Stankiewicz: Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, PWSBiA Warszawa 2005.
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• kontrolę zasobów,
• prawdopodobieństwo aktywnego wsparcia31.
Znacząco rzadziej podkreśla się fakt, że tak samo jak interesariusze wpływają
na strategię i wyniki przedsiębiorstwa, tak charakterystyka przedsiębiorstwa definiuje interesariuszy. Próby zrozumienia i przełożenia na język zaleceń zarządczych istoty związku pomiędzy koncepcją stakeholders i shareholders są skazane na niepowodzenie bez uwzględnienia kwestii zróżnicowania zbiorowości zarządzanych podmiotów. Wśród nasuwających się kryteriów wymienić można
w pierwszej kolejności:
• wielkość przedsiębiorstwa,
• zapotrzebowanie na kapitał ze źródeł zewnętrznych i sposób jego pozyskiwania,
• działalność na rynku dóbr inwestycyjnych bądź konsumpcyjnych,
• wykorzystanie elementów przywództwa kosztowego bądź wyróżniającej się jakości do uzyskania założonej pozycji strategicznej,
• wykorzystanie w modelu biznesowym kapitału relacyjnego.
Zbiór przywołanych kryteriów nie aspiruje do kompletności. Wskazuje się jednak na potrzebę pogłębienia badań w zakresie cech przedsiębiorstw warunkujących ich zależność od postaw interesariuszy.
Trzecią płaszczyznę narracji wyznaczają cele biznesu uwzględniające etyczne aspekty procesów gospodarczych (w tym imperatywu kategorycznego I. Kanta). Ten aspekt umyka ramom analizy prowadzonej z wykorzystaniem wartości rynkowej kapitału własnego, aczkolwiek nie powinno się niedoceniać jego istotności.
Jest to też obszar problemów współdeterminujących koszty transakcyjne oraz potencjał wpływu interesariuszy na osiągnięcia przedsiębiorstw.
Odnotowanie w dyskursie publicznym, koncepcjach zarządczych oraz deklaracjach decyzyjnych składanych przez organizacje gospodarcze, wzrostu znaczenia problemów zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności biznesu raczej nie podlega dyskusji. Często jednak postawy menedżerów determinują skrajne stanowiska oscylujące pomiędzy deterministyczną zależnością:
wzrost nakładów na kształtowanie relacji z interesariuszami

wzrost wartości kapitału własnego
31
L. Illia, F. Lurati: Stakeholder perspectives on organizational identity: searching for a relationship approach, „Corporate Reputation Review” 2006, 8 (4), s. 300.
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albo:
traktowaniem obligów wobec interesariuszy na poziomie greenwashingu32

wzrost wartości kapitału własnego
Przy dużej dynamice zdarzeń gospodarczych i wysokiej asymetrii informacji
preferencje wyboru zachowań wcale nie są oczywiste33.
Wskazanie na wielość ujęć, a w ich obrębie na wielość uwarunkowań, prowadzi do wniosku o potrzebie głębokiej rekonceptualizacji „wąsko” zorientowanych
modeli biznesu na korzyści odnotowywane przez dostawców kapitału. Znaczenie
tego problemu narasta wobec obserwowanej „dogmatyzacji” znaczenia społecznej
odpowiedzialności biznesu. Wachlarz uwarunkowań optymalizacyjnych wykracza poza zorientowane przez DCF prognozy, aczkolwiek ich miarodajność nie jest
pozbawiona waloru użyteczności. Funkcjonowanie współczesnej organizacji i jej
przetrwanie w agresywnym konkurencyjnie środowisku jest uwarunkowane jej
zdolnością do uczenia się, w tym uczenia się wyboru właściwych zachowań w środowisku niehomogenicznych interesariuszy. Konstatacja ta otwiera nową perspektywę badawczą o istotnym znaczeniu teoriopoznawczym i aplikacyjnym.
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Krystyna Lisiecka, Mira Lisiecka-Biełanowicz, Iwona Burka

Koncepcja Value Based Healthcare w placówkach
ochrony zdrowia – założenia i próby wdrożenia
Wprowadzenie
Tematyka opracowania dotyczy koncepcji VBHC, koncepcji opartej na wartościach, której implementacja pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami rzeczowymi i finansowymi dysponowanymi przez podmioty lecznicze. Wartości dookreślają rzeczy lub zjawiska; są autonomiczne, „niesamodzielne
w stosunku do przedmiotu, któremu przysługują”1. To, dzięki czemu dany przedmiot lub usługa jest wartościowa nazywa się wartością2. Wartościowanie wiąże się
z oddziaływaniem, relacją, jaka wytwarza się między świadczoną usługą a świadczeniobiorcą. Realizowaniu usług medycznych nieodłącznie towarzyszy wartość/
wartości3. Wyrazem wartości jest poziom jakości świadczonej usługi.

1. Koncepcja Value Based Healthcare (VBHC) nośnikiem zmian w zasadach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kraju
System ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze
sobą współdziałających podmiotów – uczestników gry – prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych realizowanych na podstawie
przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł – z Narodowego Funduszu
Zdrowia, budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, budżetu pacjenta.
Struktura systemu ochrony zdrowia nakreślona jest w aktach prawnych zawierających strategiczne programy rozwoju systemu. Zadania w programach zoIngarden R.: Przeżycie – wartość – dzieło. Kraków 1966, s. 66.
za: Misztal M.: Problematyka wartości w socjologii. Warszawa 1980.
3
Wartościowe oznacza mające dobrą jakość, wysoki poziom, odpowiadające wysokim wymaganiom. Słownik języka polskiego. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 693.
1
2
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stały podzielone między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz
jednostki samorządu terytorialnego (JST)4. Priorytety zdrowotne określa minister
zdrowia. Komponenty strukturalne systemu ochrony zdrowia są przyczynowo powiązane z celami tego systemu postawionymi przez państwo i przez rynek. Podmiotem przeprowadzonych badań był jeden z komponentów struktury systemu
ochrony zdrowia, mianowicie podmioty lecznicze. Aktywność podmiotów leczniczych nastawiona jest na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności obsługiwanego obszaru (regionu, gminy, miasta) celem:
• zapewnienia określonego poziomu jakości tych świadczeń, w tym ich bezpiecznego wykonania,
• dostępności świadczeń,
oraz
• efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym.
Sprostanie tym celom oraz warunkom ich realizacji, wyznaczonym w dominującym stopniu przez krajowego regulatora (odpowiednio przez Sejm, Ministra
Zdrowia, NFZ, AOTMiT) jest wyzwaniem dla kierownictwa podmiotów leczniczych.
Realizowanie celów stricte medycznych powinno iść w parze z koniecznością
realizacji celów pozamedycznych, głównie ekonomicznych. Znaczy to, że warunki funkcjonowania podmiotów leczniczych wymagają realizacji kilku priorytetów równocześnie: dostarczania świadczeń właściwej jakości zgodnie ze standardami i technologiami medycznymi oraz normami organizacyjnymi, utrzymywania niskich kosztów oraz respektowania zindywidualizowanych oczekiwań pacjentów, a to powinno znaleźć wyraz w zapewnieniu kompleksowej oferty dla zainteresowanych stron. Priorytety te cechuje ambiwalentność jak i sposoby ich
osiągania.
Analiza funkcjonowania systemu zdrowia – nie tylko w kraju – wskazuje na:
• starzejące się społeczeństwa, choroby przewlekłe i cywilizacyjne, powodujące
rosnące koszty opieki zdrowotnej,
• stale rosnące wydatki na ochronę zdrowia, przy jednocześnie dużych rozbieżnościach w jakości i efektywności świadczeń oraz kosztach świadczonych usług
pomiędzy świadczeniodawcami,
4
Polski system ochrony zdrowia opisano m.in. w pracy P. Bromber, J. Hady, H. Lachowska, M. Leśniowska-Gontarz, G. Szaban, B. Slusarczyk, J. Zdanowska: System Ochrony Zdrowia w Polsce, CeDeWu.Pl, Warszawa, 2015, wyd. I.
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• narastające ograniczanie dostępności do świadczeń, szczególnie w odniesieniu
do tych rekomendowanych przez wytyczne kliniczne – świadczone przez lekarzy specjalistów,
• narastające nadużywanie świadczeń zdrowotnych,
• słabo funkcjonujące w praktyce zasady konkurencji,
• występujące zdarzenia niepożądane – błędy diagnostyczne i błędy w procesie
leczenia, a także i rehabilitacji, którym można zapobiec,
• biurokratyzacja procesu świadczenia usług, powolne wdrażanie innowacji, zarówno w technologiach medycznych, jak i w zarządzaniu5.
Zdrowie jako dobrostan nie daje się sztywno zafiksować w procedurach medycznych – klinicznych i praktykach farmakologicznych. Skupianie się na płaceniu
za procedury, a nie za efekty terapii prowadzi często do mnożenia procedur, które
nie zawsze mają swoje medyczne, kliniczne uzasadnienie.
W systemie ochrony zdrowia w Polsce nadal dominują rozwiązania-pułapki rodem z autodestrukcyjnych mechanizmów obronnych socjalizacji, w wyniku
których jednostka dostosowała się do wzorów zachowań akceptowanych w społeczeństwie6. Stosowane systemy ochrony zdrowia są mało wydolne, rozwiązania w systemie są często nieskuteczne i nieefektywne7. System może podtrzymywać sam siebie instytucjonalnie bezproduktywnie chłonąc każdą kwotę środków, obnażając własna iluzoryczność i irracjonalność oraz gubiąc przypadki niezbędnej pomocy.
Konieczne staje się uczenie przeciwdziałania przeistaczaniu się systemu, który
jest/ma być zorientowany na równowagę w system schizmogeniczny8. To wymaga
zdolności rozpoznawania w porę okoliczności społecznych, komunikacyjnych, które sprzyjają zjawisku przeistaczania się systemu. Koniecznym jest wprowadzenie
rozwiązań, które pozwolą na dostępne, bezpieczne i bardziej efektywne rozwiązania, co znaleźć powinno wyraz w wyższym stopniu zorganizowania działań w procesie świadczeń zdrowotnych w placówce leczniczej oraz lepszym zarządzaniu:
czasem, zasobami kadrowymi i zasobami ekonomiczno-finansowymi9.
5
Porter M.E, Teisberg E.O.: Redefining Health Care: creating value-based competition on results.
Harvard Busiess School Press, Massachusetts, Boston, 2006.
6
za: L. Witkowski,: Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, Pasje, Inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Impuls, Kraków, 2018, s. 633.
7
Z opinii lekarzy uzyskanych na audytach systemu zarządzania jakością.
8
L. Witkowski: tamże.
9
Lisiecka K., Burka I.: Lean service w teorii i praktyce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice 2016., także Lisiecka-Biełanowicz M.: Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
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Pilną potrzebę zmian w systemie potwierdza również diagnoza systemu ochrony zdrowia opracowana przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) za rok 2019. Raport
został opracowany na podstawie ok. 70 kontroli, konferencji regionalnych i dyskusji m.in. z ekspertami systemu w osobach ministrów zdrowia, izby lekarskiej, prezesów NFZ i pracowników medycznych. Raport zawiera nie tylko ocenę stanu
„Zdrowia” systemu ochrony zdrowia, ale także 33 postulaty poprawy stanu systemu10. Rekomendacje NIK-u o naprawie systemu wskazują na potrzebę wdrożenia
kompleksowego programu zmian. W rekomendacjach podnosi się również potrzebę uwzględniania efektów dla pacjenta.
System ochrony zdrowia powinien cechować się bardziej pro-pacjencką orientacją, czyli stabilną jakością świadczeń, większą ich dostępnością oraz systematycznym mierzeniem wyników świadczeń.
Wyrazem orientacji akcentującej potrzebę mierzalnych wyników świadczeń
dla pacjentów jest koncepcja Value Based Healthcare (VBHC), koncepcja oparta
na wartościach. Priorytetem tej koncepcji jest dostarczanie wartości pacjentom11.
Ideą tej koncepcji jest lansowanie wartości w postaci wyników/korzyści ze
świadczonych usług dla zainteresowanych stron w podmiocie leczniczym; ma integrować interesariuszy systemu opieki zdrowotnej wokół pacjenta i jego zdrowia12.
W założeniach koncepcji VBHC dominuje indywidualne podejście do pacjenta
i ustalanie wartości istotnych dla pacjenta. Przyjmuje się, że płaci się za określony
efekt terapeutyczny, a nie tylko za wykonanie usługi/usług. Premiowane są: jakość,
poprawa wyników zdrowotnych oraz zmniejszenie kosztów opieki, a nie tylko liczba wykonywanych usług lub – co gorsza – zakontraktowanie gotowości wykonywania świadczeń. Świadczeniodawcy, w tym podmioty lecznicze i lekarze – w założeniu – otrzymują wynagrodzenie w oparciu o wyniki zdrowotne pacjentów. Lansowana kategoria wartości jest wyrażona ilorazem osiągniętych (istotnych z perspek10
Patrz https://www.politykazdrowotna.com/45523,nik-przedstawia-33-zmiany-dla-ochronyzdrowia-odwazny-i-kompleksowy-raport, data wejścia 30.10.2019
11
Patrz też Graban M.: Lean Hospitals. Doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław 2011, s. 42-43
12
Jest modelem świadczenia opieki, w którym świadczeniodawcy, w tym szpitale i lekarze są finansowani w zależności od uzyskanych wyników zdrowotnych u pacjentów. Świadczeniodawcy są wynagradzani za pomoc pacjentom w poprawie ich zdrowia, zmniejszeniu skutków i zachorowań na choroby przewlekłe oraz zdrowsze życie w oparciu o dowody. Porter M.E, Lee T.H. (2013) The Strategy That Will Fix Health Care. Harvard Business Review. 20. Porter M.E. (2014) Value-Based Health Care Delivery. Harvard Business School Dostęp: https://www.hbs.edu/faculty/Publica-tion%20Files/3_13615129-eeec-4987-bf1a--1261ff86ae69.pd, za; RAPORT / DROGA DO VALUE-BASED HEALTHCARE, www.infarma.pl.
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tywy interesariuszy, w tym i pacjentów) wyników zdrowotnych do kosztów uzyskania tego wyniku13. Ma przynieść możliwie jak najlepsze wyniki zdrowotne pacjenta, przy jak najniższych kosztach ich uzyskania.
Rysunek 1. Nowa definicja (redefinicja) zdrowia: ewolucja pomysłów zdrowotnych od
starożytności do ery wartości-B (Redefining Health: The Evolution of Health Ideas from
Antiquity to the Era of Value-B)

Żródło: Ido Badash , Nicole P. Kleinman, Stephanie Barr, Julie Jang, Suraiya Rahman, Brian
W. Wu Published February 09, 2017 DOI: 10.7759

Model oparty na wartościach został zaprezentowany m.in. przez M. E. Portera z Harvard Business School wraz z E. O. Teisberg w książce Redefining Health Care: creating value-based competition on results (Nowa definicja opieki zdro13
M.,E, Porter, E.,O. Teisberg: Redefining Health Care: creating value-based competition on results. Boston, 2006.

114

Krystyna Lisiecka, Mira Lisiecka-Biełanowicz, Iwona Burka

wotnej: tworzenie opartej na wartościach konkurencji w zakresie wyników), także w pracy Redefining Healthcare, Creating Positive Sum Competition to Deliver
Value14 wydanej w roku 2006 przez Harvard Business Review Press oraz w kluczowym artykule przywołanego autora w „The New England Journal of Medicine” What Is Value in Health Care. Prace te wskazują na potrzebę przejścia z opieki opartej na wolumenie na opiekę opartą na wartościach15. Przyjmuje się, że fundamenty opieki zdrowotnej opartej na wartościach to:
• skoncentrowanie wysiłku na wartościach dostarczanych pacjentom,
• ściśle skorelowana zależność między doświadczeniem świadczeniodawców
oraz procesem przyswajania przez nich wiedzy na podstawie stałej obserwacji
stanu zdrowia pacjentów jako warunek sine qua non wartości,
• stworzenie warunków do nieograniczonego porównywania się w oparciu o wyniki,
• nagradzanie szeroko pojętych innowacji (rodzaju opieki, zarządzania, algorytmów postępowania, wsparcia i edukacji pacjenta i innych), które podnoszą
wartość,
• konkurencja koncentrująca się na całym cyklu opieki pacjenta,
• konkurencja funkcjonująca na poziomie regionalnym i narodowym, a nie tylko
lokalnym,
• publiczny dostęp do informacji o wynikach i kosztach niezbędnych do zaistnienia konkurencji opartej na wartości (tak, aby mogły być bez przeszkód porównywane)16.
Korzyści systemu opieki zdrowotnej opartego na wartościach obejmują pacjentów, usługodawców, płatników, dostawców i całe społeczeństwo. Przejście z systemu opartego o płatność za usługę na system oparty o płatność za wartość powinno
być przyjętą długofalową strategią w systemie ochrony zdrowia. Celem organizacji, bowiem jest nie tylko tworzenie wartości dodanej, ale i dzielenie się nią z interesariuszami17. Sukces osiąga się nie wtedy, kiedy się maksymalizuje zysk, tylko
kiedy daje się maksymalną satysfakcję tym, dzięki którym ten zysk powstaje. Osta14
M. E. Porter, E. O. Teisberg: Redefining Healthcare, Creating Positive Sum Competition to Deliver Value, Harvard Business Review Press, 2006. Porter M. E., Teisberg E.O.: Redefining Health Care:
creating value-based competition on results. Boston Mass: Harvard Business School Press 2006.
15
M. E. Porter: What Is Value in Health Care?, „The New England Journal of Medicine”, Perspective, December, 2010.
16
Porter M.E., Teisberg E.O.: Redefining Health Care: creating value-based competition on results. Boston, 2006.
17
„Utopia albo herezja”, rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Rokitą z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Przegląd Organizacji, 2/2007.
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tecznym kryterium wartości przyjętej strategii jest trudny do zmierzenia efekt synergii i to dla całej sieci18.
Tabela 1. VSM – mapa stanu istniejącego strumienia wartości kontroli parametrów życiowych

Źródło: NEJM Catalyst (catalyst.nejm.org)

W 2013 M. Porter i Th. Lee zaproponowali program strategiczny wdrożenia
systemu opieki zdrowotnej opartej na wartości. Składa się z sześciu komponentów:
• zorganizowanie jednostek ds. koordynacji opieki,
• pomiar wyników zdrowotnych i kosztów,
• przejście do modelu finansowania opartego na wartości,
• zintegrowanie systemu dostarczania opieki zdrowotnej,
• poszerzenie zasięgu geograficznego w celu rozpowszechnienia najlepszych
praktyk w opiece zdrowotnej,
• stworzenie i wdrożenie platformy IT19.
Model VBHC opiera się na czterech filarach: 1. danych i informatyce zdrowotnej, 2. benchmarkingu, badaniach i narzędziach, 3. organizacjach dostawczych
i zarządzaniu zmianami oraz 4. zachętach i płatnościach20.

J. Rokita: Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 2005.
za: Droga do Value-Based Healthcare, VBHC W TEORII ORAZ PRAKTYCE, Infarma 2019
HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, https://www.infarma.pl/raporty/raporty-infarmy/raport-VBHC.pdf wejście z dnia 29.10.2019.
20
W. Ciećko, E. Bandurska, M. Zarzeczna-Baran: Value based healthcare – czy Polska jest gotowa na rewolucję w zakresie finansowania świadczeń? © Copyright by Poznan University of Medical
Sciences, Poland, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Klinika Alergologii, Gdański
Uniwersytet Medyczny DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.54, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (56) 2018.
18
19
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Sformułowane w 2016 zasady VBHC artykułują potrzebę aplikacji tych elementów, czyli21:
1. Prowadzenia systematycznych pomiarów wyników zdrowotnych istotnych dla
pacjenta i kosztów uzyskania tych wyników dla całego cyklu opieki. Wymaga to
prowadzenia rejestrów chorób tworzących bazy danych najważniejszych wyników zdrowotnych wszystkich pacjentów z daną jednostką chorobową lub stanem zdrowotnym. Istotne jest również opracowanie standardowych wskaźników wyników dla danej grupy pacjentów.
2. Identyfikacji i jasnego zdefiniowania poszczególnych grup pacjentów oraz
punktów końcowych i kosztów związanych z tymi grupami. Takie podejście
umożliwia porównanie wyników poszczególnych grup pacjentów, identyfikację
obszarów różniących się wynikami oraz wprowadzenie zmian w celu usunięcia tych różnic. Poszczególne grupy pacjentów powinny obejmować np. chorych cierpiących na tę samą chorobę, aczkolwiek istotne jest również określenie w danej grupie czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na uzyskiwane
wyniki (np. choroby współistniejące).
3. Opracowania pakietu interwencji najbardziej dopasowanych do danej grupy
pacjentów w celu poprawy wartości w obrębie tej grupy. Konieczne jest podejście holistyczne, a więc określenie interwencji stosowanych w całym cyklu terapeutycznym lub opieki medycznej.
Podjęcie decyzji o wdrażaniu VBHC wymaga prac przygotowawczych22. Wymaga odpowiednich instytucji i przepisów prawnych oraz regulacyjnych, które
umożliwią korzystanie z założeń tej koncepcji.
Implementacja modelu VBHC jest procesem wieloetapowym i złożonym
pod wieloma względami. Od strony metodycznej konieczne jest ustalenie, jakimi miernikami powinny posługiwać się podmioty lecznicze w ocenianiu wyników, o których osiągnięcie wspólnie należy zabiegać; na których monitorowanie, analizowanie i porównywanie należy być otwartym, a także gotowym
mentalnie. Pacjent ma/powinien mieć możliwość sprawdzenia, które placówki
wykonują jakiego rodzaju zabiegi i które z tych jednostek oferują zabiegi najwyższej jakości.
21
Zasady opracowano w 2016 na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF, World Economic Forum) we współpracy z Bostońską Grupą Konsultingową (BCG, Boston Consulting Group).
22
Nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia. Raport otwarcia Value
Based Healthcare. Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, m.in. Instytut innowacji i odpowiedzialnego rozwoju, https://innowo.org/userfiles/aktualnosci/
Report%20VBH%20FINAL%20E.pdf, data wejścia, styczeń, 2020
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W celu więc wprowadzenia zasad tej koncepcji do funkcjonującego systemu
potrzebne jest wdrożenie odpowiedniego oprzyrządowania informacyjno-informatycznego: raportowania, rejestrów i zbierania danych, które pozwolą na wyliczenie i ustalenie odpowiednich wskaźników.
Pierwszym krokiem jest stworzenie rejestrów stanowiących bazy danych potrzebnych do sprawnego funkcjonowania systemu. Chodzi o rejestry medyczne,
bo najważniejszymi wskaźnikami dla procesu podejmowania decyzji będą wskaźniki medyczne. Bez wskaźników i wyników analiz ilościowych oraz jakościowych
(charakteryzujących organizację, zarządzania, finansowanie, doinwestowanie,
ogólnie – funkcjonowanie ochrony zdrowia) nie będzie można zaprojektować nowej wersji systemu ochrony zdrowia. Konieczne jest stworzenie zestawu najważniejszych wskaźników (Key Performance Indicators – KPI), dzięki którym możliwe będzie dokonywanie niezbędnych pomiarów, kontrolowanie funkcjonowania,
a także zarządzanie strategiczne i operacyjne wszystkimi interesariuszami, a także systemem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestry medyczne są tworzone i likwidowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ten prowadzi i/lub zleca je do
prowadzenia podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Tworzone są w wybranych zakresach, odniesionych do typologii chorób (krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworowych, układu krążenia, układu moczowo-płciowego, nerwowego, oddechowego, pokarmowego, chorób rzadkich itp.); wdrażane są w oparciu
o analizę potrzeb ich utworzenia.
Coraz więcej krajów na świecie tworzy instytucje wspierające zintegrowaną opiekę nad pacjentem oraz kreuje politykę zdrowotną sprzyjającą wdrożeniu
VBHC. Tworzy kompleksową, zestandaryzowaną infrastrukturę informatyczną,
tak, by bezpiecznie gromadzić i analizować dane. Niżej przybliżono funkcjonowanie infrastruktury sprzyjającej koncepcji VBHC w Szwecji i w Niemczech.

2. Pomiary i analiza danych niezbędnym elementem realizacji koncepcji VBHC – przykłady rozwiązań
Opieka zdrowotna oparta na wartościach koncentruje się na wynikach pomiarów i ich analizie. Niezbędne jest więc zaprojektowanie infrastruktury informatycznej, bazy danych, dla gromadzenia danych z pomiarów, oraz odpowiedniego
systemu wskaźników. W wielu krajach systemy takie już powstały, bądź powstają.
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I tak na przykład:
W Szwecji23
Bazą zestandaryzowanej infrastruktury informatycznej systemu ochrony
zdrowia są rejestry medyczne. Rejestry medyczne w zakresie jakości świadczeń
w Szwecji sporządzane są od kilkunastu lat (Nationella Kvalitetsregister, ang. The
Swedish Health Care Quality Registries). Jest to zbiór ponad stu rejestrów, który
zapewnia szwedzkiemu systemowi opieki zdrowotnej możliwość monitorowania
jakości i wyników. Rejestry zawierają zindywidualizowane dane na temat problemów zdrowotnych pacjentów, interwencji medycznych, procedur i wyników.
Rejestry są wykorzystywane w zintegrowany i aktywny sposób do ciągłego uczenia się, doskonalenia, badań i zarządzania w celu zapewnienia możliwie najlepszej opieki zdrowotnej nad populacją i jednostką. Każdy rejestr jest
zarządzany przez profesjonalny zespół składający się z instytucji opieki zdrowotnej (np. Głównego Zarządu Zdrowia i Opieki Społecznej – Socialstyrelsen,
ang. The Swedish National Board for Health and Welfare), badaczy oraz przedstawicieli pacjentów, którzy są wspólnie odpowiedzialni za dobrostan zdrowotny pacjentów.
Znaczącą grupę odbiorców stanowią indywidualni badacze oraz zespoły badawcze, które mogą ubiegać się o dostęp do danych w celach naukowych. Do
dostępności oraz ułatwienia korzystania z danych rejestrowych do celów badawczych oraz do udzielania pomocy naukowcom w zakresie informacji o rejestrach i odpowiednich przepisach upoważniona jest Szwedzka Agencja ds. Badań
(Vetenskapsrådet, ang. The Swedish Research Council).
Spośród ponad stu rejestrów jakości opieki zdrowotnej wymienić można opracowane krajowe rejestry dla chorób raka prostaty, leczenia przeciwzakrzepowego, zaćmy, chorób zakaźnych, badań przesiewowych i wielu innych. Pełen wykaz krajowych rejestrów jakości znajduje się na stronie: www. kvalitetsregister.se;
tam znajdują się również dane dotyczące rejestrów, w tym m.in. populacji, rodzaju i okresu gromadzonych danych czy klasyfikacji ICD-10.

23
Korzystano z pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Fiałkowskiej-Filipek pt. Lean w doskonaleniu jakości opieki zdrowotnej, maszynopis, Politechnika Wrocławska, 2019.
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W Niemczech
W Niemczech system zapewnienia jakości usług jest rozbudowany24. W całym
mechanizmie funkcjonowania systemu ważną rolę pełni powołana jednostka zewnętrzna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung GmbH (BQS). Instytucja ta odpowiada za koordynację oraz realizację zewnętrznego procesu porównawczego mierzenia poziomu jakości świadczeń w szpitalach. W każdym z Landów istnieją regionalne odpowiedniki spółki BQS, tzw. Landesgeschäftsstellen für Qualitätssicherung (LQS). Jak ten system
działa w praktyce? Potrzebne są miary świadczonych usług – wskaźniki i wyróżniki25. Jeden wskaźnik jakości może być opisywany przez jeden lub więcej wyróżników jakości. Rejestrowany przez wskaźnik jakości etap leczenia lub obserwowany
rezultat może być opisany z różnych punktów widzenia (np. wskaźnik jakości „zapalenie rany po operacji” opisuje kilka wyróżników jakości. Jeden z wyróżników
wskazuje, ile było infekcji rany u wszystkich leczonych pacjentów, inny zaś, ile infekcji rany wystąpiło u pacjentów ze szczególnie wysokim ryzykiem).
Szpitale zbierają dane konieczne do pomiaru poziomu jakości świadczeń
i przesyłają je do BOS. Spółka ta oraz spółka LQS (Landeschäftsstelle Qualitätssicherung GmbH) przedstawiają wyniki porównawcze. W procesie tym niezależne
gremia ekspertów w poszczególnych landach (LQS) identyfikują szpitale, w których występują wskaźniki (wyróżniki) podejrzane.
Wskaźniki mieszczące się w zakresie referencyjnym są wskaźnikami (wyróżnikami) niepodejrzanymi i nie wymagają podejmowania żadnych działań; informują, że szpitale świadczą usługi o dobrym poziomie jakości. Wskaźniki (wyróżniki)
wykraczające poza zakres referencyjny są wielkościami podejrzanymi i te zostają
przeanalizowane w trakcie systematycznego dialogu. Sercem systemu niemieckiego systemu zapewnienia jakości w szpitalach jest tzw. systematyczny dialog (Strukturierter Dialog); jest to najważniejszy element systemu26.
W procesie systematycznego dialogu ma miejsce wyjaśnianie, czy podejrzane
wskaźniki (wyróżniki) sygnalizują niespełnienie wymagań jakości świadczonych
usług, czy pojawiły się z innych przyczyn (np. szpital przeprowadził leczenie właściwie, ale wprowadził błędne dane, lub w danym roku doszło do podejrzanie du24
A. Wieczorkowska: System zapewnienia jakości w szpitalach RFN. Niemcy do bólu metodyczni,
„Menedżer Zdrowia”, nr 4/2009
25
Wyróżniki jakości należy odróżnić od tzw. „prostych” wyróżników.
26
W przypadku zaś chirurgii serca i medycyny transplantacyjnej dialog strukturalny występuje nie na poziomie landów, lecz centralnie – bezpośrednio pomiędzy poszczególnymi szpitalami i specjalistami BQS.
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żej liczby komplikacji, lecz po dokładnej analizie stwierdzono, że były nie do uniknięcia).
Takie rozwiązanie pozwala szpitalom na ranking, na klasyfikację według osiągniętych rezultatów – na określenie miejsca pod względem jakości wykonanych
przez nich świadczeń, co jest punktem wyjścia do porównania z najlepszymi, stosowania metody „benchmarkingu – równania do najlepszych”.
Na ich podstawie opracowywane są i wdrażane wytyczne/standardy postępowania medycznego w zakresie jakości świadczeń. Mogą służyć jako podstawa do
zawierania umów szpitali z płatnikami (kasami chorych) i – co ważne – uzależnienia wysokości zapłaty od jakości świadczonych usług.
W badaniach przeprowadzonych przez BQS uwzględniane są również dane
ogólne o szpitalach (np. ilu pacjentów było leczonych i jaki był ich przeciętny
wiek). Wyniki takiej oceny są nazywane wyróżnikami. Dodatkowo placówki podają liczbę wskaźników i wyróżników zamieszczonych w tzw. Raporcie (BQS – Qualitätsreport) za dany rok. Corocznie publikowany przez BQS raport jest dostępny
na stronach internetowych tej instytucji.
Niemcy wykorzystują również BQS do sterowania zakupami w usługach szpitalnych. Dzięki tej instytucji społeczeństwo informowane jest o jakości konkretnej
usługi medycznej w danym szpitalu.
W Polsce
Polska nadal mierzy się z licznymi wyzwaniami natury prawnej i organizacyjno-systemowej. Wykorzystanie wskaźników w badaniu i ocenie skuteczności funkcjonowania placówki zdrowia w kraju stwarza wiele problemów natury metodycznej i „technicznej”. Rzecz idzie o dostępność danych, dowody statystyczne, wybór
mierników trafnych, „odpowiednich”, ich istotności oraz możliwości wyodrębnienia czynników współzależnych.
Kierownictwo NFZ deklaruje zmianę modelu finansowania w ochronie zdrowia z opłaty za usługę tzw. fee for service na rzecz płacenia za efekt zdrowotny.
Zmiany wdrażane będą już od marca 2020 roku. Mają być wdrażane na każdym
poziomie „piramidy leczenia” – zarówno w szpitalnictwie, ambulatoryjnej opiece
specjalistycznej i podstawowej opiece zdrowotnej.
W kraju funkcjonowanie krajowych rejestrów medycznych reguluje ustawa
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011
nr 113 poz. 657 z późn. zm.; tj. z dnia 22 lutego 2019 r. [Dz.U. z 2019 r. poz. 408]),
zgodnie z którą rejestr medyczny to „tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewiden-
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cja, lista, spis albo inny uporządkowany zbiór danych osobowych, jednostkowych
danych medycznych lub danych niebędących danymi osobowymi, służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot funkcjonujący w systemie
ochrony zdrowia” (art. 2). Ustawa określa zakres tworzenia rejestrów medycznych,
podmioty uczestniczące, proces przetwarzania danych, finansowanie itp. Teoretycznie zakres problemów zdrowotnych, w których można utworzyć rejestry jest
szeroki, jednak w praktyce istnieje skąpa liczba rejestrów zarządzanych i koordynowanych na skalę ogólnopolską lub regionalną.
Obecnie w naszym kraju jest łącznie 31 rejestrów medycznych prowadzonych
dla różnych schorzeń. Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych jest jednym z rejestrów w Polsce, które (KROK) spełniają wymogi w zakresie pomiaru jakości procesu realizacji procedur medycznych. KROK utworzony w 2005 roku decyzją ówczesnego ministra zdrowia Zbigniewa Religi jest cyfrową platformą gromadzenia danych o operacjach wykonywanych w ośrodkach kardiochirurgii w Polsce. Zawiera informacje dotyczące liczby, rodzajów, zakresu oraz wyników zabiegów u dorosłych i dzieci27.
Rejestry medyczne stanowią fundament nowoczesnego zarządzania w opiece
zdrowotnej. Prowadzone w rzetelny sposób gromadzą dane obrazujące m.in. skuteczność leczenia, jego rentowność, a także bezpieczeństwo pacjenta. Stanowią
niezbędny element w monitorowaniu klinicznych wskaźników jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowaniu do jej poprawy. W odniesieniu do rejestrów
medycznych oraz ich przydatności i wpływie na jakość opieki zdrowotnej warto przytoczyć słowa kardiochirurga B. Maruszewskiego, wypowiedziane podczas
kongresu o innowacjach w ochronie zdrowia i cyfryzacji w 2017 roku w Katowicach: „Nauka mówi nam co możemy zrobić, wytyczne – co powinniśmy robić, a rejestry – co w rzeczywistości robimy”28.
Tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych przewiduje projekt założeń
do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przekazany do
konsultacji jeszcze w roku 2017. Projekt ten jednak nadal jest w fazie konsultacji
27
Kuta W. (2017): Rejestry medyczne: od słów powoli przechodzimy do czynów?, „Rynek Zdrowia”, dostępne na: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Rejestry-medyczne-od-slowpowoli-przechodzimy-do-czynow,174797,14,3.html (data dostępu: 04.01.2020).
28
Maruszewski B. (2017): Ogólnopolski Rejestr Medyczny jako narzędzie do oceny jakości w Polskiej Kardiochirurgii, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, dostępne na: http://osoz.pl/static_files/konferencja/OSOZ_04_04_2017/SesjaA/Sesja_A_Bohdan_Maruszewski.pdf (data dostępu:
04.01.2020).
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publicznych, bez wyznaczonego terminu ich zakończenia29. Takich rejestrów, które w sposób szczegółowy pokazują m.in. wyniki leczenia w poszczególnych ośrodkach – według projektu – miałoby być docelowo 80; obejmowałyby poszczególne
dziedziny medyczne. V Kongres Wyzwań Zdrowotnych planowany w Katowicach
na rok 2020 ma w swej agendzie tematykę sesji pod tytułem Value Based Healthcare – mamy inne wyjście?
Dokonując porównania ze Szwecją i Niemcami Polskę dzieli duża różnica
w zakresie prowadzonych rejestrów, procedur ich tworzenia, przetwarzania danych oraz dostępności informacji. W wymienionych krajach rejestry są dostępne dla zainteresowanych użytkowników i od dawna stanowią źródło badań naukowych prowadzonych w zakresie jakości opieki medycznej.
W Polsce podkreśla się konieczność prowadzenia rejestrów medycznych, ale
w praktyce klinicznej wprowadzane nowoczesne i drogie procedury nie są objęte
rejestrem monitorującym (np. bezpieczeństwa, oceny skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentem, efektywności).
Elementem łączącym i umożliwiającym odpowiednie funkcjonowanie komponentów proponowanej strategii VBHC jest stworzenie platformy IT. Powinna
obejmować sześć kluczowych elementów:
• skoncentrowanie na pacjencie – umożliwia śledzenie ścieżki terapeutycznej
przez cały cykl leczenia,
• standaryzację definicji danych – opisanie danych w sposób zrozumiały, umożliwiający ich wymianę,
• uwzględnienie wszystkich rodzajów danych pacjenta – w tym komentarzy lekarzy, wyników diagnostyki obrazowej, wyników testów laboratoryjnych, schematów chemioterapii i in. dających pełną wiedzę na temat postępowania z pacjentem,
• udostępnienie rekordów medycznych wszystkim osobom zaangażowanym
w proces terapeutyczny, w tym również pacjentom,
• uwzględnienie szablonów i systemów eksperckich dla każdego stanu chorobowego, umożliwiających łatwiejsze i dokładniejsze wprowadzanie i wyszukiwanie danych, wykonywanie procedur, pomiarów wyników zdrowotnych i kosztów,
• możliwość łatwej ekstrakcji danych, w tym wyników leczenia czy kosztów dla
każdego z pacjentów oraz dla danego stanu chorobowego.
29
Założenia do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, Minister Zdrowia, Warszawa, 13.01.20170.
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Dane i informacje medyczne są wartościowym towarem handlowym. Systemy
informatyczne zawierające tego typu dane powinny podlegać szczególnej ochronie.
Cyfryzacja placówek opieki zdrowotnej jest wyzwaniem w ustalaniu realistycznych celów i harmonogramów, przy jednoczesnym zarządzaniu zmianami adaptacyjnymi wymaganymi w odniesieniu do ludzi, systemów i procesów. Wdrażanie
technologii informatycznej w opiece zdrowotnej jest nieuniknione, potrzebne dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Znaczenie powinno mieć rozpoznanie zagrożeń
związanych z wykorzystaniem technologii, aby umożliwić podejście pozwalające
na ich najlepsze wykorzystanie30.
Ewaluacja wdrożenia systemu świadczeń, opartego na wartościach ma na celu
jego doskonalenie pod względem jakości dla chorego, dla personelu oraz efektywności kosztowej i organizacyjnej. Wiąże się z doskonaleniem zawodowym, organizacyjnym i narzędziowym. Dzięki temu będzie można optymalizować procesy
oraz przyczynić się do zwiększenia efektywności kosztowej.

3. Jak opieka zdrowotna oparta na wartościach przekłada się na nowe
modele jej świadczenia w praktyce?
Rozpowszechnianie opieki zdrowotnej opartej na wartościach zmienia sposób, w jaki lekarze i szpitale zapewniają opiekę. Nowe modele świadczenia
opieki zdrowotnej podkreślają zorientowane na zespół podejście do opieki nad
pacjentem i do dzielenia się danymi o pacjencie, aby opieka była skoordynowana, a wyniki można było zmierzyć. Aktualnie rankingi szpitali opierają się
głównie na podstawowych wskaźnikach klinicznych, takich jak np. liczba pacjentów, umieralność i zakażenia. Nie dają one pełnego obrazu jakości świadczeń. Ważne są i inne miary, w tym wskaźniki wartości istotne dla pacjentów.
W systemie opartym na wartościach zarówno lekarze, jak i pacjenci powinni
wiedzieć, jakich wyników świadczonej danej usługi się spodziewać i postulować, aby wyniki były mierzone i podawane do publicznej wiadomości. Lekarze, znając upublicznione wyniki mogą poprawić uzyskane swoje wyniki, a pacjenci mogą dokonywać wyborów, gdzie uzyskać opiekę.
30
Meinert E., Alturkistani A., Brindley D., Knight P., Wells G., De Pennington N.: Weighing benefits and risks in aspects of security, privacy and adoption of technology in a value-based healthcare system, BMC Health Services Research, Article number: 100 (2018), pp. 1-4, https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-018-0700-0 (data dostępu 21.01.2020).
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Rozwój medycyny personalizowanej, zorientowany na maksymalizację efektu zdrowotnego, umożliwił stworzenie nowego modelu efektywnej opieki zdrowotnej, spójnej z ideą VBHC i VBP (Value Based Pricing), modelu, na który
składają się skuteczność kliniczna, efektywność kosztowa i wysoka jakość świadczeń31. Z ankiety przeprowadzonej przez NEJM Catalyst Insights Council pod
koniec 2018 roku wynika, że ponad 40 proc. menedżerów opieki medycznej i klinicystów w USA uważa, że rozliczenia oparte na wartości efektów zdrowotnych
staną się obowiązującym standardem. Blisko połowa respondentów stwierdziła, że umowy, których zasady finansowania zbudowane są w oparciu o wartość
efektów zdrowotnych znacząco poprawiają jakość opieki zdrowotnej, a kolejne
42 procent, że znacznie obniżają jej koszty. Dzięki miernikom efektów zdrowotnych zmieniają się modele świadczenia usług i refundacji w opiece zdrowotnej na świecie. Należy te zasady wprowadzać także w Polsce, by jak najefektywniej wykorzystywać zwiększające się, choć nadal ograniczone, środki finansowe
na ochronę zdrowia. Standaryzowane, akceptowane na poziomie międzynarodowym mierniki pozwalają lekarzom porównywać i oceniać swoją pracę za pomocą uniwersalnego wyrazu „języka”. Niżej podano dwa przykłady modelu opieki
opartego na wartościach32.
3.1. Modele opieki oparte na wartościach: domy medyczne
Dom Medyczny zorientowany na pacjenta (PCMH – Patient Centered Medical Home) to model świadczenia opieki, w którym leczenie pacjenta jest koordynowane przez lekarza pierwszego kontaktu dla zapewnienia niezbędnej opieki, kiedy i gdzie jest ona potrzebna, w sposób dla pacjenta zrozumiały. Zintegrowana jest
opieka podstawowa, specjalistyczna i doraźna (np. w modelu porodu).
Dom medyczny jest to skoordynowane podejście do opieki nad pacjentem nadzorowane przez głównego lekarza pacjenta, który kieruje całym zespołem opieki
klinicznej pacjenta. Forma opieki nie ma fizycznej lokalizacji. PCMH polegają na
udostępnianiu elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR- Electronic Medical
Record) wszystkim dostawcom w skoordynowanym zespole opieki. Celem EMR
jest umieszczenie kluczowych informacji o pacjencie do wykorzystania przez każdego dostawcę, umożliwiając im podgląd wyników testów i procedur wykonanych
przez innych klinicystów w zespole. Udostępnianie danych pacjenta na użytek
31
Medycyna personalizowana w obliczu wyzwań VBH i VBP, Warszawa, Marzec, 2019 https://gazetalekarska.pl/?p=47042.
32
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PCMH
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innych świadczeniodawców może potencjalnie zminimalizować zbędne działania
w opiece i związane z tym koszty.
W modelach opieki zdrowotnej opartych na wartościach opieka medyczna nie
odbywa się w silosach. Celem jest scentralizowane ustawienie, co ułatwia partnerstwo między pacjentami i ich osobistymi lekarzami oraz, w stosownych przypadkach, rodziną pacjenta. Opiekę ułatwiają rejestry, technologia informacyjna, wymiana informacji zdrowotnych i inne środki zapewniające, że pacjenci otrzymują
wskazaną opiekę, kiedy i gdzie potrzebują oraz chcą jej w sposób odpowiedni doświadczać (dla kultury i języka).
3.2. Modele opieki oparte na wartościach: odpowiedzialne organizacje opieki
Odpowiedzialne organizacje opieki (ACO) zostały pierwotnie zaprojektowane przez Centres for Medicare & Medicaid Services (CMS.gov. ) w celu zapewnienia pacjentom Medicare wysokiej jakości opieki medycznej. W ACO lekarze i inni
pracownicy służby zdrowia pracują jako zespół w sieci, aby zapewnić najlepszą
możliwą skoordynowaną opiekę przy możliwie najniższych kosztach. Każdy członek zespołu dzieli zarówno ryzyko, jak i nagrodę z zachętami do poprawy dostępu do opieki, jakości opieki i wyników zdrowotnych pacjentów przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów. Podejście to różni się od płatnej opieki zdrowotnej, w ramach
której indywidualni usługodawcy są zachęcani do zamawiania większej liczby testów i procedur oraz zarządzania większą liczbą pacjentów w celu uzyskania wyższych wynagrodzeń, niezależnie od wyników leczenia.
PCMH, ACO to organizacje skoncentrowane na pacjencie, w których pacjent
i usługodawcy są realnymi partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki. Koordynują stres i dzielą się danymi i informacjami między członkami zespołu,
aby pomóc osiągnąć cele wśród całej populacji pacjentów. Dane kliniczne i dotyczące roszczeń są również udostępniane płatnikom w celu wykazania poprawy wyników, takich jak: readmisje szpitalne, zdarzenia niepożądane, zaangażowanie pacjentów i zdrowie populacji.
Nakreślone zasady modeli świadczenia opieki zdrowotnej tworzone są w oparciu o założenia koncepcji VBHC w odniesieniu do konkretnych potrzeb. Zdaniem
C. Colldén i A. Hellström lokalne zastosowanie założeń koncepcji może różnić się
od oryginalnej formy, co powinno zachęcać menedżerów do wykorzystania okazji,
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aby opracować konceptualizację procesu wdrożenia tej innowacji w celu dopasowania modelu do potrzeb własnych placówek33.

4. Jaka jest przyszłość opieki zdrowotnej opartej na wartościach?

Proces przechodzenia z systemu opłat za usługi na system opłat za wartość jest
procesem wieloetapowym, złożonym; trudniejszy niż oczekiwano. Ewolucja krajobrazu opieki zdrowotnej wskazuje, że usługodawcy coraz częściej przyjmują modele opieki oparte na wartościach; zachęcają ich również skutki finansowe nowego modelu. Przejście od opłaty za usługę do opłaty za wartość zostało uznane za
skuteczną metodę obniżenia kosztów opieki zdrowotnej przy jednoczesnym wzroście poziomu jakości opieki i pomocy pacjentom w tym, aby byli zdrowsi34. Kolejnym krokiem w implementowaniu podejścia opartego na wartościach w opiece
zdrowotnej powinno być podejmowanie działań związanych ze wspieraniem osobistych wartości pacjentów, minimalizowaniem zdarzeń niepożądanych, dostrzeganiem wartości samego aktu opiekuńczego, wspieraniem zaufania do specjalistów oraz zachęcaniem pacjentów do współtworzenia wartościowej opieki zdrowotnej poprzez artykułowanie swoich potrzeb i oczekiwań.
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Jerzy Niemczyk

Koszty transakcyjne i korzyści skali
z perspektywy Industry 4.0
Wprowadzenie
Zarządzanie ewoluuje. Niezmiennie od 100 lat istnienia naukowego zarządzania obserwujemy ciągłe zmiany w obrębie metod, technik, narzędzi i sposobów
zarządzania. Są one efektem zmian zachodzących w otoczeniu, ale i zmian zachodzących w toku samego rozwoju nauki. W opinii autora niniejszego rozdziału istnieją jednak pewne archetypy ekonomii i zarządzania, wokół których niezmiennie
od wielu lat toczy się dyskusja dotycząca podstawowych sposobów ekonomizacji
działań związanych z procesami gospodarowania i które to archetypy są wyznacznikiem logiki tych zmian.
Celem artykułu jest wskazanie dwóch najważniejszych archetypów ekonomii
i zarządzania, które są podstawowym obiektem zainteresowania wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem nowych źródeł efektywności. Są to: teoria kosztów
transakcyjnych i teoria korzyści skali i krzywej doświadczenia. W opinii autora tej
części monografii te archetypy w sposób istotny ukierunkowują kolejne odkrycia opisywane potocznie jako kolejne rewolucje przemysłowe. Szczególnym celem tego rozdziału pracy jest wskazanie możliwości interpretacji tych archetypów
z perspektywy Industry 4.0, czyli z perspektywy nowych technologii bazujących
przede wszystkim na ideach gospodarki cyfrowej. Wyniki badań przedstawione
w rozdziale są efektem przemyśleń, doświadczeń oraz wniosków z różnych badań
prowadzonych przez autora.

1. Pojęcie rewolucji 4.0
Industry 4.0 jest umowną nazwą bliższą publicystyce niż nauce, nazwą zbioru nowych cyfrowych, sieciowych i bazujących na Internecie trendów związanych ze zmianami technologii i techniki. Industry 4.0 jest nieformalnie uznawa-
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ne jako czwarta rewolucja przemysłowa, po rewolucji bazującej na parze wodnej
jako sposobie napędu, drugiej rewolucji odwołującej się do energii elektrycznej i trzeciej opisywanej jako rewolucja związana z zastosowaniem komputerów. Czwarta rewolucja jest też rewolucją, która podobnie jak wcześniejsze niesie ze sobą nie tylko postęp technologiczny i techniczny, ale również zmiany cywilizacyjne.
Industry 4.0 jest rozumiane najczęściej jako zbiór technologii tożsamych
z transformacją cyfrową gospodarki. Najczęściej wymieniane są tutaj takie technologie jak: Internet rzeczy, wirtualna rzeczywistość, robotyzacja i automatyzacja, przetwarzanie w chmurze, Big Data, urządzenia mobilne, rozpoznawanie obrazów, cyberbezpieczeństwo, blockchain, digitalizacja oraz pojazdy autonomiczne.
W innych propozycjach klasyfikacyjnych dodaje się sztuczną inteligencję i druk
3D. Wymienione trendy są najczęściej związane z kategoriami technicznymi. Niemniej Industry 4.0 to również zmiany na poziomie ekonomii, systemów zarządzania a także zmian społecznych.
Charakterystyczną cechą tej rewolucji są rozwiązania technologiczne, które
pozwalają nie tylko na bardziej efektywne zarządzanie procesami z perspektywy
poziomu kosztów, ale również umożliwiają radykalnie zmienić podstawy ekonomiczne wyborów związanych ze sposobami gospodarowania. Do tej pory ekonomia, a potem konsekwentnie zarządzanie oferowało w tym zakresie przede wszystkim organizację hierarchiczną jako najlepszy sposób efektywnego wytwarzania
produktów o skali przewyższającej działania gospodarstwa domowego. Cyfryzacja
gospodarki sprawiła, że przetwarzanie niezbędnej w procesach decyzyjnych jest
tańsze. Dzięki temu czas dostępu, liczba i jakość informacji niezbędnych w procesach kontraktowania stały się bardziej przyjazne dla umawiających się stron. Industry 4.0 oferuje w tym zakresie narzędzia pozwalające rozliczać jednorazowe kontrakty z zatrudnionymi osobami w systemie kontraktowym. Dzięki rozwiązaniom
4.0 możliwe jest więc zbudowanie organizacji bez kosztów hierarchii i z niewielkim poziomem kosztów transakcyjnych.
Rewolucja w systemach zarządzania skupia się głównie na nowych możliwościach budowania tradycyjnych narzędzi zarządzania i generowaniu nowych, niemożliwych dotychczas modeli biznesowych. Te zmiany to przede wszystkim zmiany w procesach logistyki na poziomie klientów i dostawców, to zmiany w sposobach dostarczania nowych wartości dla klientów. Ale największe zmiany w zarządzaniu z perspektywy 4.0 zachodzą w modelach biznesowych. Industry 4.0 dostarcza rozwiązań, które umożliwiają zbudowanie zupełnie nowych modeli, opar-
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tych m.in. o ekonomię współdzielenia, teorię długiego ogona, czy efektywne sieci biznesowe.
Z kolei zmiany cywilizacyjne to przede wszystkim zmiany wynikające z upowszechnienie się nowych systemów komunikacji, zmiany w systemach uczenia się.
Wszystko to wpłynie na powstanie nowych ram strukturyzacji działań organizacyjnych i zarządczych.

2. Archetyp kosztów transakcyjnych w warunkach 4.0
Rewolucja 4.0, podobnie jak rewolucja związana z upowszechnieniem się silnika parowego, czy też rewolucja związana z upowszechnieniem się elektryczności i rewolucja wynikająca z upowszechnienia się komputerów, zmienia w szerokim zakresie uwarunkowania systemów gospodarowania. Przy czym, o ile pierwsze rewolucje wpływały przede wszystkim na efektywność procesów wytwarzania
lub świadczenia usług, obniżając koszty stałe i zmienne, o tyle rewolucja związana
z 4.0 oddziałuje także na kontekst kosztów transakcyjnych związanych z kontraktowaniem pracy. Koszty transakcyjne są tutaj kategorią kosztów, która pozwala pisać o efektywności organizacji, nie z perspektywy kosztów opisywanych funkcjonalnie i przyporządkowanych do określonych grup zasobów, ale kosztów pozwalających analizować efektywność z perspektywy istoty prowadzenia działań organizacyjnych związanych z wyborem formy zasobowej lub rynkowej (kontraktowej)
organizacji działań. Jest to kategoria, która w ekonomii stała się ikoną nowego myślenia o efektywności gospodarowania.
W dużym uproszczeniu koszty transakcyjne, a w zasadzie ich wysokość decydują o tym, czy menedżerowie stojąc przed dylematem: organizować realizację
działań w układzie hierarchicznym czy (rynkowym) kontraktowym wybiorą układ
kontraktowy. Wysokie koszty transakcyjne, które do tej pory chroniły układy hierarchiczne, blokowały szerokie wprowadzenie kontraktów zewnętrznych, blokowały w ogóle myślenie o kontraktach jednorazowych z perspektywy 4.0 stają się
bowiem obecnie kosztami bliskimi poziomowi zero, nie determinującymi praktycznie w ogóle atrakcyjności organizacji hierarchicznej.
Obecnie, postęp zachodzący w zakresie przetwarzania informacji sprawia, że
zbieranie, przetwarzanie, aktualizowanie, udostępnianie i niszczenie informacji
stało się zdecydowanie łatwiejsze. Dzięki temu czas dostępu, liczba i jakość informacji niezbędnych w procesach kontraktowania stały się bardziej przyjazne
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dla umawiających się stron. Z kolei po stronie hierarchii czynnikami obniżającymi
koszty jest wciąż rosnąca jakość zasobów pracy i coraz łatwiejszy do nich dostęp.
Rozwiązania hierarchiczne są w takiej postaci nadal obciążone kosztami hierarchii
(niższymi niż w czasach sprzed rewolucji informatycznej), zaś koszty rynku związane są z nikłymi, ale zawsze istniejącymi kosztami transakcyjnymi [Niemczyk,
2013]. Wprawdzie od czasów R. Coase’a i O. Williamsona, autorów teorii kosztów
transakcyjnych, minęło już wiele lat, to zasadniczo dalej są to koszty przygotowania i egzekwowania umowy.
Wspomniane obniżenie kosztów transakcyjnych jest możliwe dzięki właśnie
technologiom 4.0. W szczególności wpływają na to: zarządzanie danymi w układzie Big Data, wykorzystanie działań chmurowych, zastosowanie rozwiązań
sztucznej inteligencji i rozwiązań płynących z koncepcji blockchain. Big Data i AI
pozwalają zarządzać w sposób smart ekstremalnie dużymi zbiorami danych czyniąc to najczęściej w czasie rzeczywistym. Hipotetycznie dzięki temu możliwe jest
rozliczenie praktycznie każdego efektu pracy kontraktora na poziomie mikrokontraktu. Istotną rolę odgrywa też tutaj sztuczna inteligencja bazująca na uczeniu się
dzięki doświadczeniom klientów i kontraktorów. Przykładem firmy, która już korzysta z takich możliwości jest platforma elektroniczna rozliczania systemów kontraktowania firmy Uber.
Z kolei „chmura” to szerokie możliwości równoczesnego działania i płacenia
za dostęp do możliwości przetwarzania, to przetwarzanie bez konieczności instalowania i administrowania, to dostęp do innej klasy serwerów i innych mocy obliczeniowych.
Ogromny wpływ na promowanie organizowania działania przez rynek (kontrakty) ma technologia blockchain. Jej podstawową zaletą jest zagwarantowanie posiadanym danym bezpieczeństwa (odporność na cyberataki, mniejsza podatność dzięki rozproszeniu na globalne awarie). „Pakowanie” danych, w tym przypadku przede
wszystkim kontraktów w bloki zapewnia tym kontraktom bezpieczeństwo i nienaruszalność, a w kontraktach pozwala umawiającym się stronom odzyskać zaufanie.
Technologia łańcuchów bloków to również zaleta dezintermediacji, czyli eliminowanie kosztów pośredniczenia poprzez bezpośredni dostęp do „klienta”. Inne zalety łańcucha bloków związane są z jego transparentnością, jawnością i niezależnością.
Wskazane możliwości wykorzystania technologii 4.0 w opinii autora tego rozdziału mogą radykalnie zmienić podstawowy paradygmat procesów gospodarowania. Odrzucenie organizacji hierarchicznej może zakończyć mówiąc filozoficznie
ponad stuletni okres dominacji wykorzystywania pracy człowieka, bez zwracania
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uwagi na jego mądrość. I. Kant w pracy z 1784 roku Odpowiedź na pytanie: Was
ist Aufklärung? Pisze, że „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletniości, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletniość to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletniość wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz
decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa” [Kant, 2005]. Być
może to końcowe stwierdzenie podsumowujące wnioski dotyczące kosztów transakcyjnych w Industry 4.0 może być odebrane jako utopijne, to jednak warto rozważyć wszystkie pozytywne konsekwencje takiej zmiany.

3. Archetyp korzyści skali i krzywej doświadczenia w warunkach Industry 4.0
Korzyści skali i krzywej doświadczenia to klasyczny archetyp ekonomii wyznaczający kardynalne sposoby racjonalnego działania. Również w zarządzaniu stał
się on wyznacznikiem konstrukcji wielu teorii, metod, technik i narzędzi zarządzania. Można się nawet pokusić o hipotezę, że większość tych metod bazuje lub rozwija ideę korzyści skali i krzywej doświadczenia.
Odnosząc się do historii gospodarczej można stwierdzić, że każda kolejna rewolucja przemysłowa zwiększała te możliwości. Rewolucja związana z energią
pary wodnej pozwalała na zwiększenie wydajności działania i w ogóle przekroczenie progu wydajności pozwalającej na produkcję wykraczającą poza potrzeby
gospodarstwa domowego. Rewolucja bazująca na energii elektrycznej zbudowała podwaliny pod produkcję masową. Jej konsekwencją były linie montażowe zastosowane przede wszystkim w procesach produkcyjnych i handlowych, rzadziej
usługowych. To w okresie tej rewolucji firmy przemysłowe urosły do granic fizycznej możliwości ogarnięcia procesów przez struktury hierarchiczne. Były to lata
50-70 XX wieku. Apogeum przeżywały wtedy koncerny motoryzacyjne, producenci produktów FMCG, koncerny przemysłu ciężkiego i chemicznego. Ich odwzorowaniem organizacyjnym stały się korporacje, dla których E. Penrose zaproponowała administrowanie zamiast zarządzania. Kolejna rewolucja, bliska już cyfrowej, ale nie korzystająca jeszcze z sieci itp. przyczyniła się zindustrializowania
usług, szczególnie tych niematerialnych. Systemy informacyjne i informatyczne
umożliwiły industrializację, zachowując cechę masowości z indywidualnym podejściem do klienta.
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Przemysł 4.0 dostarczył kolejne techniki i technologie mogące wpłynąć na
zmiany w sposobach wykorzystania korzyści skali i krzywej doświadczenia. Wymienione wcześniej technologie:
• Internet rzeczy,
• kreujące i projektujące w wirtualnej rzeczywistości,
• korzystające z robotyzacji i automatyzacji w każdej sferze działalności gospodarczej,
• przetwarzające w chmurze, twórczo w ten sposób korzystając z prawa dostępu
do zasobów, a nie kosztowniejszego prawa ich własności,
• analizujące zbiory danych klasy Big Data,
• transferujące bez udziału człowieka informacje poprzez urządzenia mobilne
i rozpoznawanie obrazów,
• możliwości ochrony procesów zgodnie z rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa,
• koncepcję bloków kontraktów odwołujące się do blockchain,
• digitalizację,
• bazujące na autonomicznych sposobach transportu,
zmienią w sposób zasadniczy poziom kosztów nie tylko z powodu niższych kosztów zmiennych, ale przede wszystkim niższych kosztów stałych. Wpłyną również na inny sposób budowania przychodów. Wymienione powyżej technologie
w sposób oczywisty ekonomizują procesy odwołujące się do ekonomii skali. Są
to jednak technologie, które nie wpływają na powstanie nowych modeli biznesowych, nie są to też technologie mogące być źródłem radykalnych i przełomowych innowacji. Wpływają one jednak na pewno na zmiany poziomów kosztów
w każdej fazie łańcucha wartości. Wirtualizacja, równoczesne działanie, skracanie cyklów produkcyjnych, wykorzystanie klientów w doskonaleniu produktów, eliminowanie pośredników, ograniczenie planowania i prognozowania na
rzecz sterowania w czasie rzeczywistym, to tylko wybrane możliwości generowane przez nowe technologie.
W pracy Scalability 4.0 as economic rent in Industry 4.0 [Niemczyk, Trzaska,
Borowski, Karolczak, 2019] jej autorzy zawarli koncepcję skalowalności w warunkach właśnie Industry 4.0. Koncepcja ta zakłada, że korzyści skali i krzywej doświadczenia dzięki wybranym technologiom 4.0 mogą diametralnie zmienić warunki osiągania efektywności przez stosujące jej przedsiębiorstwa.
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Schemat 1. Skalowalność 4.0

Źródło: Niemczyk, Trzaska, Borowski, Karolczak, [2019]

Schemat 1 odwołuje się do technologii bazujących na:
• klasycznej teorii korzyści skali i krzywej doświadczenia,
• teorii długiego ogona,
• analityce dużych zbiorów danych,
• teorii efektu sieciowego.
Według klasyków przedsiębiorstwo powstaje jako forma organizacyjna opisana formalnie przez krzywe produkcji, wyznaczniki kosztów i zysków [Noga, 2009,
s.134]. Praktycznie, podkreślano to już wcześniej, wszystkie wymienione technologie wpływają na podwyższenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez zmianę
punktu optimum na powyższych krzywych. Szczególnym oczywiście wyznacznikiem jest tutaj wyznacznik korzyści skali i krzywej doświadczenia.
Koncepcja długiego ogona powstała w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw. W 2004 roku Ch. Anderson, redaktor naczelny magazynu „Wired”, opublikował artykuł zatytułowany Long tail. Przedstawił nową koncepcję pokazującą nowe
zasady działania nowoczesnych sklepów internetowych. Zgodnie z tą koncepcją
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oferowanie bardzo szerokiej gamy produktów dostępnych do zakupu online może
generować całkowity wyższy obrót na pojedynczych, rzadko wyszukiwanych produktach, niż te osiągalne dzięki sprzedaży najpopularniejszych masowo produkowanych towarów [Anderson, 2004]. W tym kierunku poszedł Amazon osiągając
globalny sukces. Skalowalność biznesu w perspektywie długiego ogona w sposób
znaczący powiększa możliwości generowania przychodów, przy zachowaniu stabilnego poziomu kosztów stałych.
Analityka dużych zbiorów danych jest już wykorzystywana w marketingu,
w informatyce, w badaniach i rozwoju, w sprzedaży, w logistyce, w dystrybucji i
operacjach, w rachunkowości i finansach, w obsłudze klienta i w zasobach ludzkich, czyli praktycznie we wszystkich obszarach działalności firmy. Dostęp do danych praktycznie w czasie rzeczywistym z jednej strony minimalizuje potrzeby
planowania i prognozowania procesów, z drugiej strony operowanie całymi zbiorami danych pozwala na dokładniejsze przewidywanie i skuteczniejsze uczenie się
w systemach informacyjnych zarządzania wspartych technologiami Business Intelligence. Przedsiębiorstwa klasy smart nie można zbudować bez wsparcia wspólczesnych technologii informacyjnych [Jelonek, 2018]. W tym przypadku zachodzi wykorzystanie efektów Customer Experince, Suplier Experince and Contractor Experince w sposób znaczący efektywność systemów opartych na sztucznej inteligencji. Big Data to także nowe możliwości interaktywnej wizualizacji danych
umożliwiającej przeglądanie, analizowanie i pozyskiwanie danych przy aktywnym
udziale innych użytkowników danych [Dudycz, 2013], a przede wszystkim zupełnie nowe możliwości generowania innowacji w otwartych systemach przepływu
wiedzy [Mercier-Laurent, 2013; Sopińska, Dziurski, 2018].
Najciekawszym rozwiązaniem w koncepcji skalowalności zaproponowanej na
schemacie 1 jest wykorzystanie efektu sieciowego. Efekt sieciowy oznacza możliwość pozyskania innego klienta lub grupy klientów nie tylko w celu zaoferowania
im produktu lub usługi już świadczonej przez firmę, ale również uczynienia z tej
grupy klientów elementu wzmocnienia, poszerzenia oferty firmy i zwiększenia jej
atrakcyjności.
Tak rozumiana skalowalność daje nowe perspektywy osiągania efektów skali
i krzywej doświadczenia. Wskazuje również na nowe kierunki poszukiwania efektywnych rozwiązań. Dzięki możliwościom Industry 4.0 jest nam coraz bliżej do
efektywnego zastosowania wybranych teorii złożoności: systemy samoroganizujace się, złożone systemy adaptacyjne, ścieżka zależności i teorie chaosu [Rokita,
Dziubińska 2016].
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Zakończenie
Celem tej części monografii było podkreślenie znaczenia rozwiązań 4.0 w budowaniu efektywności współczesnych i przyszłych przedsiębiorstw. Odwołanie się
przy tym do klasyki kosztów transakcyjnych i klasycznych korzyści skali i efektów
krzywej doświadczenia miało wskazać na wciąż aktualny potencjał niektórych archetypów ekonomii. Jednocześnie, nie było to głównym celem, podkreślono, że
Industry 4.0 przede wszystkim przyspiesza i ułatwia osiąganie celów w ich wymiarze ilościowym (przychodu i koszty), tylko niektóre rozwiązania 4.0 mogą zaowocować zmianami jakościowymi systemów gospodarowania. W opinii autora tego
rozdziału taki potencjał na pewno tkwi we wspomnianej technologii blockchain
i jej realnym wpływie na kontekst kosztów kontraktowania i tym samym na szersze
wykorzystanie rozwiązań promujących rynek (kontraktowanie jednorazowe) jako
najbardziej efektywny sposób gospodarowania.
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Innowacyjne sposoby monetyzacji cyfrowych modeli
biznesu – perspektywa serwicyzacji
Wprowadzenie
Gospodarka cyfrowa kształtuje nowe formuły prowadzenia biznesu, co stwarza potrzebę opracowywania nowych teorii zarządzania. Dotychczasowe, wnikliwie analizowane przez teoretyków i praktyków zarządzania, koncepcje w wielu
sytuacjach częściowo lub całkowicie nie mają już zastosowania. Uwarunkowania
gospodarki sieciowej opartej na technologiach determinują wyzwania dla uczonych w tym zakresie. Należy spodziewać się rozwoju nowych modeli biznesu wraz
z rozwojem sieci. Warunki prowadzenia biznesu zmieniają się codziennie, a firmy na całym świecie pracują nad tym, aby Internet był dostępny dla wszystkich.
Przyszłość zapowiada rozbudowę infrastruktury cyfrowej promującej umiejętność
korzystania z technologii cyfrowych, swobodę wypowiedzi i wszechobecność. [...]
Firmy, które rozwijają się w Internecie, rozwijając zrównoważone źródła dochodów, będą prowadzić, rozwijać i tworzyć świat bardziej otwarty na sieć, edukowany i otwarty [Perell, 2016]. Tak rozpoznane środowisko prowadzenia biznesu ma
formę ekosystemu biznesowego rozumianego jako złożony system o charakterze
otwartym. Digitalizacja przekształca modele biznesowe, kształtuje ich oddziaływanie ponad granicami organizacyjnymi w ekosystemach. Cyfryzacja wpływa nie
tylko na modele biznesu poszczególnych firm, ale także wymaga dostosowania modeli biznesu innych firm w ekosystemie. Stąd na modele biznesu w płaszczyźnie
cyfrowej należy patrzeć z perspektywy ekosystemu biznesu [Kohtamäkia, Paridac,
Oghazie, Gebauerf, Baines, 2019]. Cyfryzacja pozwala na znaczące poszerzanie
rynków aktywności biznesowej. Jedynymi ograniczeniami jest dostępność technologii i urządzeń mobilnych. Na rynku wygrywają te rozwiązania, które są innowacyjne, a jednocześnie sprawiają, że jest możliwa oczekiwana monetyzacja biznesu. Dynamicznie rozwijane systemy produktowo-usługowe (ang. Product System Service) potwierdzają wzrost oczekiwań użytkowników kompleksowymi rozwiązaniami opartymi na usługach. Stąd pojęcie serwityzacji biznesu ma kluczo-
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we znaczenie także w kształtowaniu cyfrowych modeli biznesu. Poprzez cyfrowy
model biznesu rozumie się rozwiązanie o charakterze technologicznym połączone interfejsem z użytkownikiem, którego sercem jest wartościowa dla użytkowników funkcjonalność uzupełniająca działające już na rynku bądź kreująca całkowicie nowe. Wytworzenie nowej propozycji wartości, wychwycenie nowej potrzeby
rynkowej, wzbudzenie popytu i dostarczanie wartości to wyzwania współczesnych
cyfrowych modeli biznesu. Celem artykułu jest wskazanie wybranych, innowacyjnych sposobów monetyzacji cyfrowych modeli biznesu z perspektywy ich serwicyzacji. Zakres artykułu obejmuje obszary ekosystemu cyfrowego, założeń monetyzacji i serwicyzacji cyfrowych modeli biznesu. Problem ten nie był szeroko rozpoznany z punktu widzenia teorii nauki o zarządzaniu i jakości. Rozwiązywanie problemów naukowych związanych ze zrozumieniem nowych zjawisk gospodarki cyfrowej nie jest łatwe, gdyż równocześnie należy opierać się na dotychczasowych
teoriach organizacji jak i starać się zrozumieć wpływ technologii na kształtowanie
nowych formuł podejmowania pracy, zarządzania modelami biznesu oraz konkurowania w globalnym rynku. Artykuł ma charakter teoriotwórczy. Autorzy artykułu poprzez zastosowanie przeglądu literatury przedmiotu, analizy dotychczasowego stanu wiedzy oraz uczestniczącej obserwacji rynkowej podjęli się opracowania
własnej koncepcji kategoryzacji innowacyjnych sposobów monetyzacji cyfrowych
modeli biznesu z perspektywy pojęcia serwicyzacji.

Ekosystem cyfrowy jako nowe środowisko transformacji i rozwoju modeli biznesu
Podczas gdy teoria ewolucji styka się z systemami naturalnymi, cyfrowe ekosystemy są pochodzenia sztucznego. Potencjalni uczestnicy wspólnych cyfrowych
ekosystemów biznesowych muszą w pierwszej kolejności ustanowić mechanizmy
podobne do naturalnych ekosystemów. Stają przed podwójną rolą technologii cyfrowej jako akceleratora turbulencji środowiskowych i umożliwiających radzenie
sobie ze złożonymi, dynamicznie i szybko zmieniającymi się środowiskami [Lenkenhoff, Wilkensa, Zheng, Süße, Kuhlenkötter, Ming, 2018].
Era cyfrowa zmienia działalność społeczną i gospodarczą. Kiedy pytania typu
„Kim są nasi klienci? Jak komunikować się z nimi? Co im zaoferować i jakie mogą
się zdarzyć transakcje?” pozostają takie same, to cyfrowe modele biznesu zmieniły sposób rozwiązywania tych problemów [Härting, Reichstein, Schad, 2018]. Po-
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nadto, obecnie trwa fundamentalna transformacja usług, która ma kluczowe znaczenie dla wzrostu wydajności i konkurencji w światowej gospodarce. Ta transformacja jest napędzana rozwojem narzędzi technologii informatycznych (IT), zastosowań, do których się je wykorzystuje, oraz sieci, w których działają. Transformacja usług zmienia sposób, w jakim firmy dodają wartość, zmieniając podstawową
działalność gospodarczą krajów na całym świecie [Kushida, Zysman, 2009]. Transformacja odnosi się do przypadków, kiedy stosowane są technologie cyfrowe, aby
umożliwić nowe sposoby prowadzenia biznesu w miejsce tradycyjnych. Umożliwia to między innymi klasyfikacja AET (automatyzacja, rozszerzenie i transformacja), gdzie badania mają na celu systematyczne uchwycenie roli technologii cyfrowych w innowacjach modelu biznesu [Li, 2017].
Tabela 1. Kluczowe cechy modelu biznesu rynku

Wymiar
przechwytywania
wartości

Wymiar dostarczania wartości

Wymiar tworzenia
wartości

Cechy modelu biznesu
Typ platformy
Kluczowa
działalność
Ustalanie cen
System oceny
Propozycja
wartości

Specyfikacja
Platforma internetowa
Usługi transmisji danych
Ustalanie cen

Aplikacja mobilna

Tworzenie treści

Budowanie społeczności

Ustalanie
cen przez
sprzedawców

Ustalanie
cen przez
kupujących

Aukcja

Negocjacje

Opinie użytkowników

Opinie rynku

Brak

Cena / Koszt / Wydajność

Wartość emocjonalna

Wartość społeczna

Treść
transakcji

Produkt

Usługa

Typ transakcji

Cyfrowa

Offline

Zasięg branży

Pionowa

Pozioma

Uczestnicy
rynku

C2C

B2C

B2B

Zasięg
geograficzny

Światowy

Regionalny

Lokalny

Strumień
przychodów
Polityka
cenowa

Prowizje
Stały cennik

Przedpłaty

Reklamy

Wycena rynkowa

Sprzedaż usług
Zróżnicowany cennik

Dyskryminacja
cenowa

Oparta
na cechach

Oparta
na lokalizacji

Oparta na ilości

Żadna / Inna

Źródło
przychodów

Sprzedawca

Kupujący

Strona trzecia

Żadne / Inne

Źródło: Tauscher, Laudien, 2018.
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Tabela 1 zawiera przegląd wybranych atrybutów modelu biznesu, które pochodzą z przeglądu literatury na temat modeli biznesu, platform i rynków udoskonalonych w kilku wersjach. Pierwsze sześć atrybutów jest częścią propozycji wartości
i wymiaru dostawy (oferta, wartości, produkt/usługa, cel, klienci), kolejne cztery
są częścią tworzenia wartości modelu (kluczowe zasoby i działania), a cztery ostatnie reprezentują wymiar przechwytywania wartości (model przychodów i wyceny) [Tauscher, Laudien, 2018]. Wskazana klasyfikacja modeli biznesu działających
w oparciu o platformy cyfrowe pokazuje jak wiele rozwiązań jest możliwych do
wykreowania w ramach zastosowania innowacyjnych technologii. Tych rozwiązań
jest o wiele więcej niż w kontekście zastosowania analogowych rozwiązań bazujących na interfejsach człowiek-człowiek. W przypadku gospodarki cyfrowej mamy
do czynienia z interfejsami człowiek-maszyna, a przy zastosowaniu koncepcji Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things) interfejs maszyna-maszyna. Nie należy
przeceniać także atrybutu chmur obliczeniowych (ang. Cloude Computing), gdzie
duże zbiory danych i ich wykorzystanie pozwala na kierunkowe ich zastosowanie
dla celów komercyjnych i społecznych.
W zaprezentowanej kategoryzacji wskazano atrybuty modeli biznesu na
tle rozmiaru kreacji wartości, dostawy wartości i przechwytywania wartości
z rynku poprzez kombinację rozwiązań technologicznych tworzących określone konfiguracje rozwiązań. Mnogość zaprezentowanych wariantów potwierdza
wysoki potencjał rozwojowy jaki się kryje za rozwiązaniami z obszaru gospodarki cyfrowej.

E-biznes w procesie monetyzacji modeli biznesu przedsiębiorstw
Dynamika współczesnego zarządzania jest zdecydowanie zdominowana
rozwiązaniami cyfrowymi. Transformacja cyfrowa otworzyła drogę ku tworzeniu się nowych biznesów, których logika jest całkowicie odmienna od dotychczasowych procesów analogowych. W tej perspektywie szczególnego
znaczenia nabiera e-biznes. Jest on widoczny przede wszystkim w odniesieniu do zawieranych transakcji służących monetyzacji modeli biznesu przedsiębiorstw.
Aby zrozumieć i przyjąć do stosowania logikę funkcjonowania biznesu cyfrowego ważnym jest określenie jego podstawowych definicji i założeń interpretacyjnych w odniesieniu do cech wyróżniających. Tabela 2.
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Tabela 2. Wykaz wybranych definicji e-biznesu w odniesieniu do jego cechy wyróżniającej
Autor

Definicja e-Biznesu

IBM, 2008

Bezpieczne, elastyczne i zintegrowane podejście do dostaw zróżnicowanej
wartości biznesowej poprzez połączenie systemów i procesów
Połączenie, synergia
prowadzących podstawowe operacje biznesowe z prostotą i zasięgiem
systemów i procesów
możliwym dzięki technologii internetowej

Price
Odtąd e-biznes będzie zdefiniowany jako zastosowanie technologii
Waterhouce
informacyjnych ułatwiających kupno i sprzedaż produktów, usług
Coopers, 1999 i informacji opartych na standardach publicznych sieci
Wirtz, 2000

[…] Definiuje się jako rozpoczęcie, negocjacje i/lub transakcję biznesu
między podmiotami gospodarczymi, które są realizowane drogą
elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych

Cecha wyróżniająca

Czynnik transakcji
biznesowych
Czynnik komunikacji
i transakcji

E-biznes można formalnie zdefiniować jako pośredniczenie wymianie
Rayport,
przez technologię między stronami (osobami, organizacjami lub obiema
Jaworski, 2001 stronami), a także elektroniczne wewnątrz- lub międzyorganizacyjne
działania ułatwiające taką wymianę

Czynnik wymiany

Jelassi, Enders, Wykorzystanie środków elektronicznych do prowadzenia działalności
2004
organizacji wewnętrznie i/lub zewnętrznie

Czynnik rozwoju
przedsiębiorczości

Chen, 2005

Działalność prowadzona z wykorzystaniem sieci elektronicznych lub
elektronicznych mediów. Czasami używana jako synonim e-commerce
i czasami używana szerzej w celu włączenia innych działań biznesowych
jako dodatek do kupna i sprzedaży

Czynnik komunikacji
i transakcji

E-biznes można zdefiniować jako prowadzenie zautomatyzowanego
Czynnik automatyzacji
Papazoglou,
jako transakcje za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej
Ribbers , 2006 biznesu,
(np. przez Internet i/lub ewentualnie sieci prywatne) od początku do końca procesów biznesowych
Chaffey, 2009

Wszystkie elektroniczne wymiany informacji, zarówno w ramach
organizacji jak i z zewnętrznymi interesariuszami wspierającymi zakres
procesów biznesowych

Laudon, Traver […] To korzystanie z Internetu, stron internetowych i aplikacji mobilnych
2014
do przeprowadzania transakcji biznesowych
Schneider,
2017

Czynnik relacji z
interesariuszami
Czynnik transakcji
biznesowych

Termin handel elektroniczny lub (e-handel) […] obejmuje wszystkie
działania biznesowe wykorzystujące technologie internetowe. Internetowe Czynnik złożonego
technologie obejmują Internet, sieć i inne technologie takie jak transmisje zarządzania
bezprzewodowe w sieci telefonii komórkowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wirtz, 2019

Przeprowadzona analiza wybranych definicji e-biznesu wyraźnie wskazuje na
ukierunkowanie teorii transakcji w tworzeniu wartości ekonomicznej. Taka perspektywa poznawcza wskazuje na relację wymiaru cyfryzacji i komercji modeli
biznesu z silnym oddziaływaniem technologii. Westerman i in. [2014] proponują trzy obszary, w których menedżerowie mogą wykorzystywać nowe technologie
cyfrowe:
• Doświadczenie klientów: firmy mogą zastosować cyfryzację informacji i komunikacji, aby zaangażować swoich klientów w nowatorski sposób. Na przykład
poprzez tworzenie cyfrowych społeczności użytkowników, aby zapewnić dodatkową wartość.
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• Procesy operacyjne: technologie cyfrowe umożliwiają znaczne zwiększenie
wydajności operacyjnej procesów na wszystkich etapach łańcucha wartości.
• Modele biznesowe: digitalizacja umożliwia opracowywanie zupełnie nowych
form tworzenia i rejestrowania wartości. Obejmuje to na przykład całą rekonfigurację modelu dostarczania wartości i całkowicie nowatorskie propozycje
wartości [Westerman, Bonnet, McAfee, 2014].
Takie ujęcie generuje nowe struktury przedsiębiorstw. Weill i Woerner sklasyfikowali na macierzy cztery rodzaje przedsiębiorstw nowej generacji.
• Dostawcy (Suppliers),
• Firmy wielokanałowe (Omnichannels),
• Producenci rozwiązań zintegrowanych (Modular producers),
• Architekci ekosystemu (Ecosystem drivers) [Weill, Woerner, 2018].
Rysunek 1. Cztery rodzaje przedsiębiorstw nowej generacji
.
większa znajomość klientów

Firmy wielokanałowe

Architekci ekosystemu

kontrolowane łańcuchy
wartości

złożone systemy sieciowe
Dostawcy

Producenci rozwiązań
zintegrowanych

mniejsza znajomość klientów

Źródło: Weill, Woerner, 2018

Nowe grupy przedsiębiorstw powiązane są z segmentami tematycznymi
kreowania cyfrowych modeli biznesu. Modele biznesowe branży internetowej
w sektorze B2C (biznes-klient) można podzielić na podstawie modelu biznesowego 4C-Net na następujące segmenty: istota, handel, kontekst i związek
[Wirtz, 2000].
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Rysunek 2. 4C-Net Business Model
Istota
• Kompilacja
• Przedstawianie i dostarczanie treści na platformie
krajowej
Kontekst
• Klasyfikacja i systematyzacja informacji dostępnych w
Internecie

Handel
• Zapoczątkowanie i/lub rozliczanie transakcji
biznesowych
Związek
• Stworzenie możliwości wymiany informacji w
sieciach

Źródło: Wirtz, 2000.

Warto również zwrócić uwagę na rozwiązania hybrydowe, mogące być tworzone w różnych kombinacjach zarówno typu organizacji jak i ich struktury procesów
biznesowych. Takie mechanizmy są szczególnie skuteczne w odniesieniu do osiągania wysokiej efektywności przedsiębiorstw i sposobów monetyzacji ich modeli biznesu.

Założenia monetyzacji modeli biznesu a innowacje w modelach biznesu
Monetyzacja to przekształcanie posiadanych aktywów w dodatkowe źródło dochodów (http://emailpartners.pl/blog/monetyzacja-czym-jest-jak-na-niej-zarabiac/
[dostęp: 20.10.2019]). Monetyzacja jako idea może być konceptualizowana i operacjonalizowana w odniesieniu do różnych branż i zakresów działalności realizowanych za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych. Może dotyczyć procesów zarządzania treścią w przypadku wydawnictw, usług wspomaganych stronami internetowymi, gier komputerowych czy innych działalności. W każdym przypadku owa
monetyzacja będzie opierać się o inne założenia. Monetyzacja jest stymulowana
procesami transformacji cyfrowej gospodarki światowej. Jak pisze J. Kreft sławiony „darmowy” dostęp wynika z modelu biznesowego opartego przede wszystkim
na tworzeniu treści medialnych przez użytkowników, sprzedaży reklamodawcom
i przetwarzaniu danych w celach biznesowych. Relacja ta ma najbardziej rynkowy
charakter, a cena jest uzależniona od wielu czynników, takich jak na przykład wartość użytkowników z perspektywy reklamodawców [Kreft, 2019]. Potencjał logiki
monetyzacji sprzedaży cyfrowych modeli biznesu leży więc w zrozumieniu i oszacowaniu wartości zachowania konsumentów po stronie odbiorcy wartości. Kluczo-
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we pytanie, jakie zadają sobie twórcy modeli biznesu, to jak stworzyć efektywny
model monetyzacji. Generalnie istnieją dwie drogi osiągania monetyzacji, a mianowicie:
• Dodatkowy przychód,
• Zredukowany koszt.
Ponadto kluczowe jest wskazanie behawioralnych czynników determinujących
zachowania użytkowników cyfrowego rozwiązania. Są to zachowania bezpośrednie
(np. zgłoszenie potrzeby za pośrednictwem cyfrowego formularza) oraz pośrednie
(rozwiązanie związane z ideą modelu biznesu wykorzystujące przyciąganie klienta
do aplikacji w ten sposób kreując wartość dla zainteresowanych). (https://www.conversion.pl/blog/pokaz-mi-pieniadze-cz-2-czyli-jak-stworzyc-model-monetyzacji/
[dostęp 20.10.2019]) Najprostszym jednak przykładem monetyzacji zachowań bezpośrednich jest sklep internetowy. Najważniejszą miarą w tym zakresie jest współczynnik konwersji zakupu. Jeżeli wynosi on na przykład 4% (liczby wszystkich
odwiedzających witrynę), to zwiększając go dzięki optymalizacji konwersji (bez
konieczności inwestycji kolejnych pieniędzy w działania reklamowe) zwiększamy
przychód. Znając średnią wartość zamówienia można w prosty sposób obliczyć,
o ile powiększy się przychód dzięki optymalizacji konwersji. Zachowania pośrednie pojawiają się najczęściej w przypadku sprzedaży offline. Ludzie często wykorzystują strony internetowe do rozeznania się w produktach i usługach, po czym
ostateczny zakup (konwersja) zachodzi poza witryną internetową (https://www.conversion.pl/blog/pokaz-mi-pieniadze-cz-2-czyli-jak-stworzyc-model-monetyzacji/
[dostęp 20.10.2019]).
Innowacje w cyfrowych modelach biznesu powstają w ekosystemach stymulowanych poprzez rozwiązania techniczne. Kluczową rolę w tym aspekcie odgrywa
system wartości nazywany ekosystemem. Tenże system wartości kształtuje warunki, na jakich może opierać się propozycja oraz dostawa wartości odbiorcom. Rys.3.
W przypadku firm produkcyjnych tradycyjny łańcuch wartości w systemie
wartości ulega transformacji na model usługowy, w którym cyfryzacja biznesu stanowi fundament i czynnik sprawczy. Kluczową rolę w tym aspekcie odgrywają
działania dostawców.
Dla zobrazowania pojęcia monetyzacji i jej relacji z całym ekosystemem biznesu warto spojrzeć na rozwiązania testowane w zakresie rynku wydawnictw cyfrowych. Rys.4.
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Rysunek 3. Efekt cyfryzacji poprzez system wartości/ Ekosystem.

Źródło: Rabetino, Kohtamäki, 2018.
Rysunek 4. Technologiczne komponenty modelu biznesu w zakresie wdrażania treści cyfrowych

Źródło: Padmanabhan, Sriharsha, 2012.
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Kluczem wydawców do zarabiania na swoich treściach jest eksperymentowanie z nimi poprzez zastosowanie różnych modeli, które stale się rozwijają. Podstawowa technologiczna architektura musi być elastyczna, a także rozszerzalna, aby
wydawcy nie musieli inwestować w nowe technologie za każdym razem, gdy trzeba eksperymentować w kontekście nowych formuł ofert treści. Tylko ci wydawcy
z odpowiednią architekturą i rozwiązaniami technologicznymi odniosą sukces jako
odbiorcy, a ich modele biznesu zmienią się z czasem [Padmanabhan, Sriharsha,
2012]. Czynnikiem stymulującym budowanie innowacyjnych rozwiązań w sferze
ekosystemów cyfrowych jest serwicyzacja.

Perspektywa serwicyzacji modeli biznesu
Punktem wyjścia dla identyfikacji założeń serwicyzacji jest koncepcja dotycząca systemów produktowo-usługowych (ang. Product-Service Systems [PSS]).
Większość klasyfikacji systemów produktowo-usługowych wyodrębnia trzy główne kategorie, a mianowicie:
• usługi zorientowane na produkt,
• usługi zorientowane na użycie produktu,
• usługi zorientowane na wynik/rezultat [Tukker, 2004].
Tradycyjnie produkty i usługi uważane były za odrębne obszary gospodarki.
Wzbogacanie produktów o dodatkowe usługi oraz łączenie usług z ofertą produktów tworzy nowy model biznesu [Janczewski, 2014]. Serwicyzacja to zjawisko,
w ramach którego firmy pracujące dotychczas w klasycznym modelu „wyprodukuj i sprzedaj” (ang. make & sell) (np. firmy produkcyjne) zmieniają swój model
biznesu i zaczynają dodawać do swojej oferty usługi lub wręcz całkowicie przechodzą na model usługowy, czyli „wyprodukuj i utrzymaj” (https://fuzers.com/pl/
serwityzacja-czy-wszystko-stanie-sie-usluga/ [dostęp 21.06.2019]). Pojęcia, które
towarzyszą przedmiotowemu zagadnieniu dopiero powstają i są tematem wielu
badań. W języku angielskim odnoszą się one do takich pojęć jak: Product-Service System (PSS), Servicization, Servitization, Servicification, Productization, Product-Service Offer, Integrated Product-Service, Industrial Product-Service System
(IPSS), Sustainable Product-Service Systems, Functional Economy, Demateralization [Mahut, Daaboul, Bricogne, Eynard, 2017]. Taka mnogość pojęć potwierdza,
że problematyka ta ma charakter interdyscyplinarny i wymaga szerokich studiów
teoretycznych i badań empirycznych. W kontekście gospodarki cyfrowej, głównie
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w aspekcie ekonomii współdzielenia, największe znaczenie i użyteczność jest obserwowalna w przypadku systemów produktowo-usługowych zorientowanych na
użyteczność, które dzielą się na trzy podkategorie:
• Wynajem produktów: dostawca zachowuje prawo własności do produktu,
a także jest często odpowiedzialny za jego utrzymanie, naprawę i kontrolę stanu. Najemca płaci regularne opłaty za korzystanie z danego produktu; w tym
przypadku klient ma zwykle nieograniczony i indywidualny dostęp do wynajętego produktu.
• Wynajem produktu lub współdzielenie z innym użytkownikiem: i tym razem
produkt jest własnością dostawcy, który jest również odpowiedzialny za jego
utrzymanie, naprawę i kontrolę stanu. Użytkownik płaci za użytkowanie wyrobu. Główną różnicą w stosunku do wynajmu produktu jest to, że użytkownik
nie ma nieograniczonego i indywidualnego dostępu; inni użytkownicy mogą
również używać produktu - w innym czasie. Ten sam produkt jest kolejno używany przez różnych użytkowników.
• Łączenie produktów – przypomina to wynajem lub dzielenie produktu. Jednak
w tym przypadku występuje jednoczesne wykorzystywanie produktu przez
różnych użytkowników [Santarek, Salwin, 2017].
Tak więc kwestia przeobrażania się gospodarki z orientacji produktowej na
usługową operacjonalizuje się poprzez atrybuty projektowanych modeli biznesu.
Wraz z zacieraniem się granic, pojawiają się firmy, które już nie definiują siebie
jako producentów towarów, ale jako dostawców rozwiązań, funkcji czy doznań.
W odpowiedzi na to zaczęły pojawiać się nowe teoretyczne perspektywy badawcze w tym:
• Gospodarka (ekonomia) funkcyjna, według której przedsiębiorstwa nie sprzedają swoim klientom produktów a jego funkcje.
• Gospodarka (ekonomia) doznań czy doświadczeń, która wyrosła z ekonomii
usług.
• Logika orientacji na usługi (service-dominant logic, SD) – zgodnie z logiką SD,
towary są postrzegane jako mechanizmy wykorzystywane w procesie świadczenia usług do dystrybuowania wartości [Matusek, 2018].
W aspekcie gospodarki cyfrowej w kontekście przedstawionych założeń zjawiska serwicyzacji firmy potrzebują dynamicznych narzędzi do wspierania ich w zarządzaniu innowacjami cyfrowymi. W tym celu ustalone ramy określają pięć kluczowych obszarów, które należy zmierzyć i ocenić, starając się zarządzać innowacjami w zakresie produktów i usług cyfrowych:
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• Po pierwsze, cyfrowe produkty i usługi muszą być nie tylko wydajne w użyciu
i łatwe do nauczenia się, ale także zapewniać bogatą obsługę. Takie doświadczenie użytkownika można zmierzyć na podstawie jego użyteczności, estetyki
i zaangażowania.
• Po drugie, firmy muszą jasno przedstawić ofertę wartościową każdego cyfrowego produktu i usługi: w jaki sposób tworzą wartość dla użytkowników? Jakość
takich propozycji wartości jest oceniana na podstawie dynamiki segmentacji
klientów, łączenia produktów i usług oraz prowizji dla właścicieli kanałów.
• Po trzecie, cyfrowe skanowanie ewolucji wymaga gromadzenia danych wywiadowczych na nowych urządzeniach; kanały cyfrowe, takie jak usługi sieciowe,
mobilne systemy operacyjne i media społecznościowe oraz sklepy z aplikacjami - a także standardy i interfejsy API - w celu zidentyfikowania i wykorzystania możliwości innowacji w kontekście nowych zastosowań i zachowań nowych
użytkowników.
• Po czwarte, innowacje cyfrowe wymagają nowych umiejętności, toteż firmy
muszą ocenić swoje mechanizmy wspierające ciągłe uczenie się wyjątkowych
właściwości technologii cyfrowych w celu utworzenia dynamicznych zespołów
ds. innowacji.
• Po piąte - i wreszcie - procesy innowacji cyfrowych są często „zapalane”, gdy
członkowie organizacji wprowadzają technologie cyfrowe w proces uczenia
się poprzez działanie w ramach czasu potrzebnego na improwizację [Nyle´n,
Holmstrom, 2015].
Usługi stanowią w świetle powyższych analiz przestrzeń dla kształtowania innowacyjnych rozwiązań w sferze projektowania innowacyjnych sposobów dotarcia
do potencjalnych i rzeczywistych użytkowników cyfrowych modeli biznesu, których atrybuty w konsekwencji powinny sprzyjać efektywnej monetyzacji sprzedaży w oparciu o poziom zdolności modelu biznesu do wykreowania wartości i przechwycenia oczekiwanej wartości z rynku.

Innowacyjne sposoby monetyzacji cyfrowych modeli biznesu – próba
operacjonalizacji
W praktyce biznesu istnieje wiele sposobów monetyzacji innowacyjnych modeli biznesu. M. Ramanujam i G. Tacke wskazali pięć najbardziej innowacyjnych
formuł monetyzacji innowacji. Zaliczyli do nich: model abonamentowy (subskryp-

Innowacyjne sposoby monetyzacji cyfrowych modeli biznesu – perspektywa...

151

cję), model dynamicznego ustalania cen, rynkowy model ustalania cen (aukcje),
wyznaczanie ceny za pomocą alternatywnych mierników – płacenie za to z czego się korzysta, model cenowy (fremium). Model abonamentowy polega na tym, że
klient uiszcza okresową opłatę za dostarczenie (lub dostęp) oferty firmy. Model dynamicznego ustalania cen opiera się na uzależnianiu wysokości ceny za określony
produkt lub usługę od takich aspektów, jak: pora roku lub dnia, warunki pogodowe i inne okoliczności wpływające na gotowość do zapłaty, popyt i podaż. Model
aukcyjny z kolei polega na uzależnieniu ceny od poziomu konkurencji na towary
i usługi. Wyznaczanie ceny za pomocą alternatywnych mierników bazuje na tym,
że wiele przedsiębiorstw z sukcesem wyznacza ceny, posługując się miernikami
odmiennymi od standardowych w branży. Tego rodzaju mierniki często lepiej odzwierciedlają wartość i korzyści produktu dla klienta. W tej formule klienci płacą
za użytkowanie produktu i wynikające z tego korzyści a nie kupują go. Model fremium polega na tym, że za swój produkt lub usługę firma oferuje kilka pułapów cenowych, z których pierwszy jest darmowy [Ramanujam, Tacke, 2016].
Do innowacyjnych sposobów monetyzacji modeli biznesu opartych na założeniach gospodarki cyfrowej należy zaliczyć szerzej te opisane w tabeli 3. Podzielono je na cztery grupy:
1. Monetyzacja poprzez atrybuty modelu biznesu.
2. Monetyzacja poprzez źródła finansowania.
3. Monetyzacja poprzez usługi.
4. Monetyzacja z tytułu korzyści z posiadania aplikacji i dostępu do dużych zbiorów danych.
Tabela 3. Sposoby monetyzacji.
Lp.

Sposób monetyzacji Opis

Monetyzacja poprzez atrybuty modelu biznesu

1.

Reklama
(ang. Advertising)

Najczęstszą formą zarabiania na witrynach jest reklama, doskonale sprawdza się w witrynach medialnych, blogach oraz innych serwisach informacyjnych i medialnych. Celem
jest wyświetlanie reklam na tych stronach. Wymienić można kilka form reklamy, w tym:
• Reklama kontekstowa
• Reklama wyświetlana
• Reklama ukierunkowana
• Reklama z linkiem tekstowym

2.

Sponsoring
(ang. Sponsorship)

Inny charakter niż reklama ma sponsoring. Często sponsorzy są wprowadzani do witryn
internetowych lub do mediów. Ich operacjonalizacja może opierać się na takich rozwiązaniach jak transmisja na żywo informacji lub wirusowa kampania marketingowa.

3.

Płatne treści i
reklamy
(ang. Paid Content
and Advertorials)

Często w czasopismach i gazetach można zobaczyć sekcje reklamowe, które - na pierwszy
rzut oka - wydają się być redakcją publikacji. W tych płatnych obszarach treści udostępniana jest użyteczna lub cenna wiedza, która jednocześnie prowadzi użytkownika w kierunku marketingu. Witryny medialne mogą oferować sekcje reklamowe na swoich stronach, umożliwiając marketerom publikowanie treści.
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Dystrybucja treści
(ang. Syndication of
Content)

Zmiana przeznaczenia treści z innych kanałów lub wyświetlanie treści na innych stronach internetowych może przynieść resztkowe przychody z mikropłatności lub stałej
ceny. Wyświetlanie treści z innych źródeł może spowodować, że dostawcy treści zapłacą dostawcy.

5.

Przynależność
(ang. Affiliations)

W przypadku wielu stron internetowych podawanie zalecanych linków do partnerów
może stanowić stały strumień linków i przychodów z prowizji. Przykładem tego jest program rekomendacji książek spółki Amazon. Ważne jest, aby strona była w pełni przejrzysta na temat związku linków i rekomendacji. Firmy, które agregują treści i dystrybuują je
do innych firm, mogą otrzymywać mikropłatności za takie działania, na przykład: Firefox
Mozilli generuje regularne kwoty mikropłatności od użytkowników, którzy używają paska
wyszukiwania w prawym górnym rogu przeglądarki.

6.

Dotacja/ donacja/
darowizna
(ang. Donations)

Umieszczanie propozycji donacji odbywa się najczęściej pod segmentem Marketing, ponieważ te same rodzaje działań są wymagane do uzyskania darowizn od grup lub osób. Ta
powszechna metoda wymaga przekazania pieniędzy na rzecz przyczyny, w zamian dzielenia się dobrą wolą z tytułu uznania (lub umieszczenia identyfikatora na stronie internetowej) ulg podatkowych lub wiedząc, że ktoś poparł coś, w co wierzy.

7.

Konwersja
(ang. Conversion)

Nie wszystkie strony internetowe generują bezpośrednie przychody, chociaż marketerzy
mogą przybliżać potencjalnych klientów do punktu sprzedaży. W niektórych firmach, które dostarczają wykwalifikowanych potencjalnych klientów, zarabia się dla tych potencjalnych klientów. Strony internetowe mogą generować zainteresowanie z działań marketingowych, działań kwalifikacyjnych, które ostatecznie prowadzą do sprzedaży.

4.

Monetyzacja poprzez źródła finansowania
8.

Nabycie
(ang. Acquisition)

Najczęściej omawianym procesem transakcyjnym w dzisiejszych uwarunkowaniach startupów jest możliwość zakupu ich przez dużą jednostkę internetową.

9.

Oferta publiczna
(ang. Initial Public
Offerings)

Początkowa oferta publiczna to sposób, w jaki firma sprzedaje własność spółki publicznie, a nabywcy stają się udziałowcami, by ostatecznie wartość udziałów (i firmy) wzrosła. Ta forma monetyzacji znacznie się zmniejszyła w 2007 r. i obecnie jest bardzo rzadka.

10.

Inwestycje i
partnerstwo
(ang. Investment
and Partnership)

Wiele startupów otrzymuje fale finansowania od firm typu venture capital lub dużych
partnerów. Chociaż często to działanie nie jest uznawane jako metoda „monetyzacji”, ale
tak naprawdę utrzymuje tych, którzy prowadzą witrynę, mając możliwości rozwoju.

Monetyzacja poprzez usługi
11.

Handel
elektroniczny
(ang. E-commerce)

Sprzedaż towarów online i przekazywanie im rekomendacji zapewnia sprzedającemu
możliwość czerpania zysków ze sprzedaży własnych towarów, a także hurtownikom lub
pośrednikom.

12.

Premium,
członkostwa i
licencje
(ang. Premium,
Memberships, and
Licensing)

Wspólne dla stron internetowych oferujących bezpłatną usługę, pełne członkostwo lub
ekskluzywne członkostwo zapewniają użytkownikom dodatkowe korzyści. Kilka przykładów obejmuje usługi pocztowe oferujące dodatkową przestrzeń dyskową, flickr oferujący
większą pojemność przesyłania zdjęć lub dostęp do innych stron internetowych. Może to
również obejmować opcje licencjonowania oprogramowania.

13.

Nie można pominąć, że ta forma monetyzacji stale rośnie w sieciach społecznościowych
Dobra wirtualne
wirtualnych witrynach. Obiekty (rzeczywiste i wirtualne) łączą wartość i mają znaczenie
(ang. Virtual goods) iod
dawcy do odbiorcy i mogą mieć przypisaną wartość pieniężną.

Monetyzacja z tytułu korzyści z posiadania aplikacji i dostępu do dużych zbiorów danych
14.

Sprzedaż danych
(ang. Selling Data)

Wiele witryn gromadzi informacje, które można odsprzedawać stronom trzecim. Typami danych mogą być: ruch internetowy, wyszukiwane hasła, informacje rejestracyjne, informacje e-mail. Podczas gromadzenia informacji należy być otwartym i przejrzystym dla
swoich użytkowników.

15.

Dodatkowe
możliwości
(ang. Secondary
Opportunities)

Możliwości rozszerzenia marki na inne media mogą generować przychody. W szczególności nowe oferty pracy, możliwości mówienia, pisania oraz syndykacja treści.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Owyang J., 2007.

Tak podzielone sposoby monetyzacji cyfrowych modeli biznesu wskazują na
cztery szerokie nurty ich kreowania. Każda z zaproponowanych grup odnosi się
do innych aspektów kształtowania źródeł finansowania działalności. Każde z nich,
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na co należy zwrócić uwagę, opiera się na innych przesłankach i wywodzi się z innych założeń. W gruncie rzeczy możliwości monetyzowania modeli biznesu jest
wiele i stale powstają nowe pomysły. Teoria i praktyka w tym aspekcie są dla siebie
komplementarne, gdyż ideowe formuły monetyzacji nierzadko powielają już dawno wymyślone rozwiązania. Jednak obecnie, ubrane w cyfrowy algorytm logicznego użycia, dostają tzw. „nowe życie” wykorzystując potencjał gospodarki cyfrowej
i efektywnych ekosystemów biznesu opartych na środowisku technologicznym.

Podsumowanie
Zaprezentowane innowacyjne sposoby monetyzacji cyfrowych modeli biznesu
oceniane z perspektywy serwicyzacji kształtują nowe formuły generowania przepływów pieniężnych przedsiębiorstw wykorzystujących cyfrowe modele biznesu.
Usługi zabudowane w modelach biznesu są nieodłączną ich częścią i determinują ich poziom skuteczności, efektywności oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Realizacja usług stanowi aspekt określający poziom funkcjonalności cyfrowych modeli biznesu. Dowodem skuteczności i efektywności projektowanych rozwiązań jest
poziom monetyzacji owych modeli biznesu, który wynika z innowacyjności samego modelu biznesu i kreowanej przez niego propozycji wartości. Oparte na algorytmach matematycznych rozwiązania informatyczne kształtują złożony ekosystem, w którym w pewnych i pożądanych przez projektantów modeli biznesu uwarunkowaniach mogą powstawać innowacyjne rozwiązania wpisujące się w zakres
funkcjonowania gospodarki cyfrowej. Te nowe uwarunkowania sprzyjają, a nawet
wymuszają redefinicję wielu pojęć teoretycznych i praktycznych w aspekcie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości oraz zarządzania. Dlatego też istotne jest
rozumienie zarówno implikacji czynników endogenicznych, jak i egzogenicznych
dla wypracowania takich propozycji wartości, które z ekonomicznego punktu widzenia będą możliwe do implementacji i pozwolą przechwycić wartość z rynku.
Wobec powyższych rozważań autorzy artykułu definiują następujące rekomendacje strategiczne w kontekście postawionego problemu badawczego:
• Gospodarka cyfrowa i jej implikacje dla funkcjonowania przedsiębiorstw stwarzają
nowe wyzwania w zakresie teorii i praktyki nauki o zarządzaniu i jakości szczególnie
w kontekście innowacyjnych sposobów monetyzacji cyfrowych modeli biznesu.
• Dotychczasowe pojęcia, teorie i paradygmaty muszą zostać poddane weryfikacji w kontekście uwarunkowań gospodarki cyfrowej.
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• Cyfrowe modele biznesu są silnie uzależnione od technologii, dlatego ich rozwój i wzrost są uwarunkowane granicami ekosystemu biznesu.
• Monetyzacja sprzedaży jest pojęciem silnie uzależnionym od logiki funkcjonowania modelu biznesu w tym sensie, że zmiana w konfiguracji modelu biznesu
najczęściej skutkuje zmianą sposobu monetyzacji, inaczej nie jest zmianą istotną z punktu widzenia modelu biznesu.
• Do innowacyjnych sposobów monetyzacji modeli biznesu opartych na założeniach gospodarki cyfrowej należy zaliczyć: monetyzację poprzez atrybuty modelu biznesu, monetyzację poprzez źródła finansowania, monetyzację poprzez
usługi, monetyzację z tytułu korzyści z posiadania aplikacji i dostępu do dużych zbiorów danych.
• Serwicyzacja jako nurt polegający na przekształcaniu całych gospodarek
z orientacji produktowej na usługową jest zabudowana w ideach jakie są możliwe do realizacji za pośrednictwem cyfrowych modeli biznesu z wykorzystaniem platform internetowych.
• Wyzwaniem strategicznym w zakresie cyfrowych modeli biznesu jest przekształcanie śladów cyfrowych (klikanie użytkowników, obserwacja stron internetowych, wyszukiwanie, inne) w bazy danych, a w konsekwencji w proces dokonywania monetyzacji sprzedaży w sposób bezpośredni lub pośredni.
W oparciu o przegląd literatury przedmiotu oraz zaprezentowane wynik analiz autorzy artykułu dostrzegają następujące ograniczenia związane z prezentowaną koncepcją:
• Brak pełnej usystematyzowanej wiedzy w literaturze przedmiotu na temat perspektyw monetyzacji modeli biznesu.
• Trudności w interpretacji serwicyzacji cyfrowych modeli biznesu przedsiębiorstw.
• Wielowymiarowe spojrzenie na typologię i różne sposoby monetyzacji modeli
biznesu przedsiębiorstw.
Tak zdefiniowane ograniczenia jak i zawarte treści w artykule potwierdzają złożoność podjętego tematu oraz trudności w jego pełnej konceptualizacji i operacjonalizacji. Zaprezentowane wyniki analiz stanowią punkt wyjścia do dalszych badań
problematyki modeli biznesu z punktu widzenia monetyzacji z zastosowaniem pojęcia serwicyzacji.
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Adam Peszko

Dylematy strategiczne wielkich korporacji w świetle
ekonomii nierówności T. Piketty’ego
Wstęp
Na ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Profesorów Nauk o Zarządzaniu w GWSH1, oceniając wiarygodność strategicznych informacji na globalnym
rynku finansowym sugerowałem, że nadzieję na zmianę negatywnych trendów
rozwoju gospodarczego daje koncepcja nowej instytucji „globalnego, progresywnego podatku od kapitału”, którą przedstawił Thomas Piketty w Kapitale w XXI
wieku2. Prace tego wybitnego przedstawiciela ekonomii nierówności, traktowane
są dotychczas przez wielu polskich ekonomistów jako kontrowersyjne. Natomiast
w literaturze światowej książka ta bije rekordy popularności i zainspirowała zupełnie nowy sposób myślenia o problemach rozwoju gospodarczego nie tylko w naukach ekonomicznych, ale wśród przedstawicieli wszystkich dyscyplin nauk społecznych.
Tłumacz jej pierwszego wydania w języku angielskim zauważa:
Angielskie wydanie Kapitału w XXI wieku autorstwa Piketty’ego w moim przekładzie z języka francuskiego ukazało się wiosną 2014 roku. W pierwszych kilku
miesiącach od publikacji książki tej sprzedało się ponad 400 tysięcy egzemplarzy.
Mało która książka zyskuje taką popularność, a jeszcze rzadziej przytrafia się to tekstom ekonomistów, którzy zapełnią 700 stron licznymi tabelami i wykresami, nie
licząc internetowego dodatku technicznego, w którym znalazły się odwołania do
licznych artykułów naukowych i obszernych źródeł danych. Rok później globalna sprzedaż tego tytułu sięgnęła zadziwiającego poziomu 2,1 miliona egzemplarzy.3
1
A. Peszko: Problemy z wiarygodnością strategicznej informacji na globalnym rynku finansowym,
[w:] Zarządzanie nowe podejścia poznawcze i metodologiczne, (red.) J. Rokita, Górnośląska Wyższa
Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2018 r. s. 145-170.
2
T. Piketty: Kapitał w XXI wieku, (wydanie polskie), Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015 r.
3
A. Goldhammer: Fenomen Piketty’ego, [w:] Piketty i co dalej? Plan dla Ekonomii Nierówności,
(red.) H. Boushey, J.B. Delong, M. Steinbaum, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018,
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A jak zauważa autor artykułu poświęconego kolejnej książce Piketty’ego zatytułowanej Capital et ideologie, aktualnie sprzedaż Kapitału w XXI wieku przekroczyła już 3 miliony egzemplarzy4.
Popularność K21 (jak dla uproszczenia zaczęto w Stanach Zjednoczonych nazywać dzieło Piketty’ego) spowodowała, że trzech znanych ekonomistów amerykańskich: Heather Boushey (dyrektor i główny ekonomista Washington Center for
Equitable Growth), J. Bradford DeLong (profesor University of California in Berkeley) oraz Marshall Steinbaum (członek Roosevelt Institute), zaprosiło kilkudziesięciu przedstawicieli różnych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, do otwartej dyskusji na temat: Co sądzą o dziele Piketty’ego po trzech latach od wydania?
Wśród uczonych, którzy podjęli współpracę są między innymi dwaj laureaci
ekonomicznego Nobla: Robert M. Solow i Paul Krugman, oraz sam Piketty, autor końcowego rozdziału pt. W stronę pogodzenia ekonomii z naukami społecznymi. Lekcja Kapitału w XXI wieku5. Na początku tego rozdziału Piketty stwierdza:
Kapitał w XXI wieku wolałbym postrzegać jako dzieło otwarte z dziedziny nauk
społecznych aniżeli jako traktat z historii czy ekonomii. Wydaje się, że w naukach
społecznych zbyt wiele czasu tracimy na drugorzędne spory wokół granic dyscyplin
i często jałowych stanowisk metodologicznych. Uważam, że owe opozycje na styku
dyscyplin mogą i powinny być przezwyciężone i że najlepszym na to sposobem jest
zwrócenie się ku doniosłym kwestiom, aby się przekonać, w jakim stopniu potrafimy je naświetlić przy użyciu połączonych metod i tradycji dyscyplinarnych ujęć,
które wydadzą się nam stosowne.6

Podjęta przez Piketty’ego analiza źródeł i skutków gwałtownego wzrostu nierówności dochodowych i majątkowych jest przykładem takiej doniosłej kwestii,
która wymaga naświetlenia przy użyciu połączonych metod i tradycji różnych dyscyplin nauk społecznych. W tym opracowaniu, w świetle koncepcji Piketty’ego,
skoncentrujemy uwagę na dominujących obecnie strategicznych decyzjach w obszarze polityki zatrudnienia wielkich przedsiębiorstw.
Głównym celem tego opracowania jest identyfikacji podstawowych dylematów w strategicznych decyzjach szefów korporacji globalnych dążących do maksys. 43. Dane oryginału: After Piketty: The Agenda for Economics and Inequality, Copyright 2017, by the
President and Fellows of Harvard College.
4
E. Bendyk: Równość własności, „POLITYKA”, nr. 44 (3234), Warszawa listopad 2019 r., s. 56.
5
Piketty i co dalej?... op. cit. s. 609-632.
6
Tamże s. 609.
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malizacji zysku bieżącego przez obniżkę kosztów pracy, mimo że perspektywicznie prowadzi to do rosnących nierówności dochodowych i majątkowych powodujących według Piketty’ego zakłócenia stabilności i zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego krajów wysoko rozwiniętych.
Dążąc do realizacji tak sformułowanego celu w pierwszej części odpowiemy na
najprostsze pytania: – czy Piketty ma rację? oraz – dlaczego K21 stał się bestselerem w ekonomii i naukach społecznych, a mało interesuje praktyków zarządzania?
W części drugiej skupimy się na analizie przyczyn i skutków, coraz powszechniej stosowanych strategii polegających na wyprowadzaniu własnych pracowników na zewnątrz, do niezależnych podmiotów gospodarczych. Prowadzi to do powstania tzw. „spękanego rynku pracy” i jest źródłem gwałtownego narastania nierówności płacowych i dochodowych pomiędzy firmami wiodącymi a podmiotami
tworzącymi wcześniejsze fazy łańcuchów dostaw. Piketty w swoich dotychczasowych pracach nie analizował głębiej tego zjawiska, a zdaniem prof. ekonomii Dawida Weila (kierującego Oddziałem Stawek i Godzin Pracy w Departamencie Pracy USA) odgrywa ono już w chwili obecnej zasadniczą rolę w gwałtownym narastaniu nierówności dochodowych i majątkowych pomiędzy firmami w różnych krajach wysoko rozwiniętych.
Ocenę stopnia osiągnięcia sformułowanego wyżej celu znajdzie czytelnik w posumowaniu niniejszego opracowania.

Czy Piketty ma rację i co z tego wynika?
Trudno sobie wyobrazić bardziej wiarygodne osoby do odpowiedzi na powyższe pytanie jak dwaj laureaci ekonomicznego Nobla: Robert M. Solow7 i Paul
Krugman8.
Solow ocenia bardzo wysoko empiryczny fundament argumentacji Piketty’ego podkreślając, że zgromadzenie tak olbrzymiej bazy danych nie byłoby możliwe
bez pomocy dwu głównych jego współpracowników: Emmanuela Saez’a (francuskiego ekonomisty, profesora w Barkeley) oraz Anthony’ego B. Atkinson’a z Oksfordu (pioniera badań nad nierównościami czasów nowożytnych). Porównywanie
danych z długich okresów i różnych obszarów stanowiło zawsze problem ze znalezieniem porównywalnych jednostek. Piketty rozwiązał go dzieląc kapitał wyra7
8

R. M. Solow: Thomas Piketty ma rację [w:] Piketty i co dalej?… s. 67-78.
P. Krugman: Dlaczego żyjemy w nowej epoce pozłacanej [w:] Piketty i co dalej?… s. 79-90.
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żony w lokalnej walucie obowiązującej w danym okresie przez dochód narodowy
również wyrażony w obowiązującej w tym samym czasie walucie w danym okresie. Jak podkreśla Solow przedstawienie bogactwa, czy też kapitału danego kraju w stosunku do jego dochodu narodowego jest fundamentem dalszego wywodu Piketty’ego i nie ma w tym nic zaskakującego, bo w ekonomii odwołanie do
współczynnika kapitału do produkcji ogółem lub współczynnika kapitału do dochodu są na porządku dziennym. Z danych zestawionych w K21 wynika, że w latach 1700-1910 we Francji i Wielkiej Brytanii współczynnik kapitału do dochodu narodowego utrzymywał się na stabilnym poziomie 7, aby w latach 1910-1950
spaść do wartości poniżej 3 we Francji i 2,5 w Wielkiej Brytanii. Następnie w obu
krajach wartość współczynnika zaczęła rosnąć, by w 2010 roku osiągnąć we Francji wartość ponad 5, a w Wielkiej Brytanii poniżej 6. Natomiast w Stanach Zjednoczonych było trochę inaczej, bo w 1770 roku wartość tego współczynnika wynosiła ponad 3, w 1910 roku ponad 5, w 1950 spadła poniżej 4, a w 2010 wróciła do poziomu 4,5. Niższy poziom współczynnika w USA w latach 1770 i 1910 uzasadniają niższe ceny ziemi na olbrzymich przestrzeniach Stanów, a w XX wieku wyższa
produktywność gospodarki, w wyniku czego ta sama ilość kapitału pozwala uzyskać większą produkcję niż w Europie. Natomiast spadek współczynnika w latach
1910-1950 w Europie znajduje uzasadnienie w zniszczeniach dwu wojen światowych, które w Stanach były zdecydowanie mniej szkodliwe. Dla argumentacji Piketty’ego zasadnicze znaczenie ma fakt, że we wszystkich trzech porównywanych
krajach, a także w innych po 1950 roku współczynnik kapitału do dochodu narodowego zaczął rosnąć i wrócił do poziomu odnotowywanego w XIX wieku. Piketty prognozuje, że tendencja ta utrzyma się i globalny współczynnik kapitału do dochodu wzrośnie z 4,5 w 2010 roku do ponad 6,5 pod koniec stulecia. Sugeruje też,
że globalny wzrost produktywności spadnie w trakcie tego stulecia z 3 do 1,5 %
rocznie. Solow uważnie weryfikuje powoływane wielkości zauważając, że Piketty
zdaje sobie sprawę z tego, iż nikt nie jest w stanie przewidywać cały wiek do przodu, ale jego zdaniem wersja przedstawiona przez Piketty’ego brzmi sensownie9.
Przypomina też, że historia i teoria ekonomii sugerują, że w uprzemysłowionych
gospodarkach krajów rozwiniętych występuje tendencja stabilizacji współczynnika kapitału do dochodu narodowego, a wraz z tym stabilizować się winna stopa
zwrotu z kapitału. Tendencję tę zaburzają głębokie recesje gospodarcze, wojny,
przełomowe zmiany społeczne lub technologiczne. W analizowanym przez Piket9

R. M. Solow: Thomas Piketty ma rację [w:] Piketty i co dalej?... op. cit. s. 71.
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ty’ego długim okresie historycznym stopa zwrotu z kapitału jest zwykle wyższa niż
towarzysząca jej stopa wzrostu. Jedynym istotnym okresem, w którym prawidłowość ta nie występowała są lata 1910-1950 i anomalię tą przypisuje on szczególnym warunkom zewnętrznym i podatkowym wywołanym przez dwie wojny światowe oraz przedzielający je wielki kryzys.
W opinii Solow’a nie ma logicznej konieczności, aby stopa zwrotu musiała być
wyższa niż stopa wzrostu, ale możemy też bezpiecznie przyjąć, że sytuacja normalna to taka, w której stopa zwrotu z kapitału przewyższa towarzyszącą jej stopę wzrostu. Natomiast główna teza postawiona przez Piketty’ego i najważniejszy
(w opinii Solow’a) jego wkład w prace nad znanym dawno zagadnieniem jest uznanie, że: „dopóki stopa zwrotu jest wyższa od stopy wzrostu, dochody i majątek najbogatszych będą rosnąć szybciej niż typowe dochody z pracy.” Solow co prawda zauważa, że sam mechanizm bogacenia się bogatych jest nieco bardziej skomplikowany niż wynikałoby to z K21, bo ludzie uzyskujący dochody z pracy też
coś oszczędzają, a więc w ich rękach znajduje się jakiś narastający kapitał i trzeba by uwzględnić zwrot z tego kapitału. Majątek wejściowy tej grupy jest niewielki, niewielkie oszczędności generują względnie niewysoką stopę zwrotu i jak wynika z jego obliczeń, mechanizm ten nie jest w stanie zrównoważyć prognozowanego narastania nierówności. Ta interpretacja trendów gospodarczych rodzi dosyć mroczne implikacje. Jeżeli istniejące już majątki przyrastają szybciej niż rosną
dochody z pracy, znaczenie społeczne majątków dziedziczonych wzrośnie w stosunku do majątków świeżo zbudowanych, a więc opartych na wiedzy i umiejętnościach. Arytmetyka sugeruje więc, że koncentracja majątków i tempo ich wzrostu
będą sprzyjać umacnianiu roli społecznej spadków względem wartości merytorycznych. Charakteryzując istotę obrazu kreślonego przez Piketty’ego w K21 Solow stwierdza:
Kapitał podlega bardzo nierównej dystrybucji. Obecnie górne 10% obywateli
Stanów Zjednoczonych skupia w swoich rękach 70% całego kapitału. Kolejne 40%
społeczeństwa – czyli klasa średnia – gromadzi jedną czwartą całości (w dużej mierze to nieruchomości mieszkalne), a pozostałe 50% populacji niema prawie nic, ponieważ przypada na nich pozostałe 5% całego kapitału. Trzeba przyznać, że nawet
ten skromny stan posiadania klasy średniej jest w historii zjawiskiem nowym. Typowe kraje europejskie są tylko nieznacznie bardziej egalitarne: górny 1% skupia
w swoich rękach 25% kapitału, a klasa średnia ma tego kapitału 35% (jeszcze sto
lat temu europejska klasa średnia praktycznie w ogóle ni posiadała majątku). Jeże-
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li w pozostałej części XXI wieku majątek będzie ulegał jeszcze większej koncentracji, rysują się nam raczej marne perspektywy – no chyba, że ktoś jest fanem oligarchii. Dochód z kapitału jest prawdopodobnie jeszcze bardziej skoncentrowany niż
sam kapitał, ponieważ – jak zauważa Piketty – duże ilości kapitału generują zwykle
wyższy zwrot niż mniejsze jego porcje. Wynika to po części z korzyści skali, ale też
z pewnością istotna rolę odgrywa fakt, że najwięksi inwestorzy mają dostęp do szerszego wachlarza możliwości inwestowania niż inwestorzy drobni.
Dochody z pracy są z oczywistych powodów mniej skoncentrowane niż dochody z kapitału. W obrazie Stanów Zjednoczonych kreślonych przez Piketty’ego górny 1% kontroluje około 12 procent dochodów z pracy, następny 9% kontroluje 23%
tego dochodu, klasa średnia zgarnia około 40%, a dolna połowa musi zadowolić się
mniej więcej jedną czwartą, całości dochodów z pracy. Europa wypada pod tym
względem podobnie: górne 10% zarabia tam trochę mniej, a dwie pozostałe grupy
odrobinę więcej.10

Zdaniem Solow’a za dynamiczny wzrost nierówności dochodowych (i majątkowych) w Stanach Zjednoczonych w dużej mierze odpowiada zjawisko pojawienia
się „super menedżerów”. O wysokości wynagrodzeń członków najwyższego kierownictwa decydują rady nadzorcze i specjalne komisje, złożone z ludzi z tych samych kręgów, co dyrektorzy, którym płacą. Z pewnością występuje przy tym zjawisko iluzji, bo każda rada chce wierzyć, że jej szefowie są lepsi niż wynika to z mediany i w związku z tym zasługują na to by płacić im więcej. Zjawisku temu sprzyja to, że w USA przewodniczącymi rady jest zwykle naczelny dyrektor wykonawczy. We Francji, Niemczech i Japonii, gdzie radom nie przewodniczą wykonawczy
dyrektorzy generalni, zjawisko kominów płacowych „super menedżerów” nie występuje w tak dużym zakresie. Zasadne też wydaje się przyjęcie tezy, że wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla, nie należą do kategorii czystych dochodów z pracy, a stanowią coś w rodzaju ubocznej części dochodów z kapitału.
W sumie według Solow’a:
Tak czy owak nie ulega wątpliwości, że klasa „super menedżerów” społecznie i politycznie zalicza się do grupy rentierów, a nie do grupy niezależnych profesjonalistów i menedżerów średniego szczebla, otrzymujących za swoją pracę regularne
wynagrodzenia.11
10
11
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Złowieszcza prognoza Piketty’ego na XXI wiek, przewidująca:
[…] wolniejszy wzrost populacji i produktywności, stopa zwrotu z kapitału wyraźnie wyższa od stopy wzrostu, współczynnik kapitału do dochodu narodowego rosnący do poziomów znanych w XIX wieku, prawdopodobnie nieco wyższy udział dochodów z kapitału w dochodzie narodowym, rosnąca przewaga majątków dziedziczonych nad majątkami wypracowanymi, poszerzająca się luka między najwyższymi dochodami a całą resztą12

wymaga nadal – zdaniem Solow’a – ciągłej weryfikacji.
Najistotniejszy jest jednak pozytywny jego stosunek do wniosku Piketty’ego
o konieczności przeciwdziałania prognozowanym przez niego trendom w gospodarce XXI wieku, przez wprowadzenia: dorocznego progresywnego opodatkowania majątków w skali globalnej z rozwiązaniem problemu ucieczek do lewych rajów podatkowych. Dla uniknięcia jakichkolwiek niedomówień w tym zakresie zacytujemy w oryginale stanowisko Solow’a:
Z teoretycznego punktu widzenia jest to propozycja sensowna, ponieważ stanowi
naturalne rozwiązanie problemu nierówności w takiej postaci, w jakiej definiuje go
Piketty. Pamiętajmy, że zjawisko bogacenia się bogatych jest cechą systemu opartego na zgromadzonym kapitale. Istotą działania tego mechanizmu nie jest zachęcanie ludzi do większej innowacyjności, a nawet do oszczędzania. Osłabienie samego mechanizmu nie musi oznaczać mniejszych motywacji ludzi chcących się bogacić. Oczywiście niższa stopa z kapitału po opodatkowaniu mogła by spowodować, że
gromadzenie majątku stanie się nieco mniej atrakcyjne, ale w tej kwestii trudno coś
jednoznacznie wyrokować. Tak czy owak, byłby to efekt możliwy do przełknięcia.13

Sceptycznie ocenia natomiast Solow możliwość pojawienia się woli politycznej wprowadzenia powszechnego, progresywnego podatku od majątku w Stanach
Zjednoczonych. Jego zdaniem absolutnie nic nie wskazuje na możliwość zaistnienia takiej woli w najbliższej przyszłości, bo Amerykanie są politycznie niezdolni
nawet do utrzymania sensownego podatku od nieruchomości.
Taka wyważona i głęboka merytorycznie, ale w istocie bardzo pozytywna opinia Solow’a o K21 ma szczególną wartość, jeżeli uwzględnimy, że Piketty imien12
13
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nie krytykuje wcześniejsze teorie Solowa i Kuznetsa dotyczące ścieżki zrównoważonego wzrostu. Stwierdza między innymi:
[…] zakłócenia obserwowane w ostatnich latach na rynkach finansowych, naftowych
i nieruchomości mogą budzić naturalne wątpliwości co do nieuchronnego charakteru opisanej przez Solowa i Kuznetsa „ścieżki zrównoważonego wzrostu”, według
której wszystko miało się rozwijać w tym samym tempie. Czy świat roku 2050 lub
2100 znajdzie się w rękach maklerów, kadr zarządzających i posiadaczy dużych majątków, czy krajów naftowych, czy może Bank of China albo rajów podatkowych,
gdzie w ten lub inny sposób wylądują wszyscy ci gracze? Byłoby rzeczą absurdalną nie stawiać sobie pytań i zakładać, że wzrost będzie w naturalny sposób „zrównoważony” na dłuższą metę.14

Natomiast Paul Krugman już na wstępie swojego opracowania traktuje K21
jako dzieło przełomowe i stwierdza;
Dzisiaj już niemal powszechnie mówi się, że żyjemy w drugiej epoce pozłacanej
– albo jak ujmuje to Piketty, w drugiej bella epoqe – definiowanej jako niezwykłe
umocnienie słynnego „1 procenta”. Prawda jest taka, że powszechność tego poglądu zawdzięczamy właśnie Piketty’emu. On i kilku jego kolegów (w szczególności
Anthony Atkinson z Oksfordu i Emmanuel Saez z Berkeley) opracowali pionierskie
techniki statystyczne, umożliwiające obserwowanie struktury koncentracji dochodów i kapitału nawet w bardzo odległych czasach. Ich dane dla Ameryki i Wielkiej
Brytanii sięgają początków XX wieku, a jeśli chodzi o Francję, badacze cofnęli się aż
do XVIII wieku. W ten sposób zrewolucjonizowali nasze myślenie o długoterminowych trendach dotyczących nierówności.15

Przed tą rewolucją ekonomiści w rozważaniach nt. nierówności pomijali najbogatszych i woleli się koncentrować na luce dzielącej ubogich, od absolwentów studiów wyższych, zarabiających lepiej niż słabiej wykształceni
pracownicy, albo porównywaniu dobrobytu górnych 20% populacji z dolnym
80%. Krugman zauważa, że część ekonomistów (nie mówiąc o politykach) celowo nie dopuszcza do debaty nad wzrostem bogactwa najbogatszych. Dla
przykładu podaje Roberta Lucasa Jr. z University of Chicago, najbardziej
14
15

T. Piketty: Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 28.
P. Krugman: Dlaczego żyjemy w nowej epoce pozłacanej, [w:] Piketty i co dalej? … op. cit. s. 79.
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wpływowego jego zdaniem ekonomisty swojego pokolenia, który w 2004 roku
głosił:
[…] ze wszystkich tendencji szkodzących zdroworozsądkowej ekonomii moim zdaniem najbardziej toksyczne jest skupienie się na zagadnieniu dystrybucji.16

Piketty zaś objawił, że prawdziwym obrazem nierówności są dochody słynnego „1procenta” a nawet jeszcze węziej definiowanych grup ludzi najbogatszych.
Do tego doszło objawienie drugie, że odsetek dochodu narodowego trafiającego
w ich ręce zmieniał się zgodnie z literą U. Przed pierwszą wojną światową „1 procent” najbogatszych otrzymywał około jednej piątej całkowitego dochodu zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Stanach Zjednoczonych. W roku 1950 odsetek ten
był o ponad połowę mniejszy, ale od 1980 roku udział „1procenta” w dochodzie narodowym znów zaczął rosnąć, a w Stanach Zjednoczonych wrócił już do poziomu
sprzed 100 lat. Najważniejsze przesłanie K21 nie ogranicza się tylko do stwierdzenia, że wróciliśmy do poziomu nierówności znanych z XIX wieku – wskazuje też,
że wróciliśmy do kapitalizmu, w którym najwyższe szczyty gospodarcze pozostają
pod kontrolą nie ludzi kompetentnych, lecz rodzinnych dynastii17.
Krugman podkreśla, że K21 jest dziełem opartym na empiryzmie, ale równocześnie
[…] ważną rolę odgrywa w nim pewien model teoretyczny, którego celem jest próba
ujednolicenia debaty nad wzrostem gospodarczym oraz dystrybucją dochodu i majątku. Piketty postrzega historię ekonomii w kategoriach wyścigu między akumulacją kapitału a innymi czynnikami kształtującymi wzrost, głównie wzrostem populacji i postępem technologicznym.18

Nie ulega wątpliwości, że w tym wyścigu nie może być mowy o trwałym zwycięzcy, ale w długim okresie ogólna ilość kapitału oraz całkowity dochód muszą rosnąć mniej więcej w tym samym tempie. Natomiast w danej dekadzie może przeważać jedna lub druga strona. W przededniu pierwszej wojny światowej Europa
zgromadziła kapitał siedmiokrotnie przewyższający jej roczny dochód podstawowy, ale w kolejnych 40 latach w wyniku zniszczeń i przekierowania kapitału na fi16
17
18
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nansowanie działań wojennych, współczynnik ten spadł o połowę. Zjawisko akumulacji kapitału wróciło po drugiej wojnie światowej w okresie spektakularnego
wzrostu gospodarczego, w wyniku czego współczynnik kapitału do dochodu utrzymał się na niskim poziomie. W latach 70. wzrost gospodarczy zaczął jednak zwalniać, a to przełożyło się na wzrost współczynnika kapitału do dochodu narodowego. Wtedy też kapitał i zamożność rozpoczęły konsekwentny powrót do poziomów
znanych z belle epoqe. Zdaniem Piketty’ego, to właśnie akumulacja kapitału doprowadzi w końcu do odtworzenia nierówności znanych z tamtego okresu, o ile
nie przeciwstawimy się temu zjawisku przy pomocy progresywnych podatków19.
Ilustruje to zestawienie stopy zwrotu z kapitału (r) oraz stopy wzrosty (q), wyrażone w %, w długim okresie od starożytności do okresu lat 1950-2012, z prognozą na
pierwszą i drugą połowę XXI wieku, przedstawione na rys. 1
Rysunek 1. Procentowe stopy zwrotu po opodatkowaniu i stopy wzrostu, poziom globalny od czasów starożytnych do 2100 roku.

Źródło: piketty.pse.ens.fr/capital21c (dostęp 12.05.2018)20
19
20
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Krugman podkreśla, że mimo widocznej na wykresie pesymistycznej prognozie zapowiadającej spadek stopy wzrostu w skali globalnej przy wzroście stopy zwrotu z kapitału w całym okresie XXI wieku, Piketty nie jest zwolennikiem
deterministycznej wersji historii i jednoznacznie stwierdza w K21, że polityka
władz może mieć olbrzymie znaczenie. Nawet, jeśli podstawowe warunki ekonomiczne sprzyjają kształtowaniu się skrajnych nierówności, to ten ciąg ku oligarchii można zatrzymać, a nawet odwrócić, jeśli pojawi się ku temu wola polityczna. Progresywne podatki – w szczególności opodatkowanie majątków i spadków – może być potężnym czynnikiem ograniczającym nierówności. Dowodem
jest historia ubiegłego wieku, gdy w latach 1913-1950 wojny światowe i rewolucje wywołały wzrost progresywnej skali podatkowej, rzeczywiście wystąpił
wtedy spadek stopy zwrotu z kapitału po opodatkowaniu, nawet poniżej stopy
wzrostu, powodując wyraźne obniżenie poziomu nierówności. Z wykresu można też wyciągnąć wniosek, że zmniejszenie nierówności było źródłem zdynamizowania tempa rozwoju gospodarki światowej, bo w następnym okresie lat
1950-2012 wzrost stopy wzrostu osiągnął dynamikę niespotykaną w dotychczasowej historii. Wydawać by się mogło, że progresywne opodatkowanie najbogatszych jest oczywistym i podstawowym rozwiązaniem, gdy ustrój demokratyczny staje w obliczu dużych nierówności. Piketty nie jest jednak aż takim optymistą, bo jego zdaniem:
[…] triumf progresywnej skali podatkowej w XX wieku był efemerycznym wytworem chaosu. Sugeruje, że gdyby nie zamieszanie związane z dwoma wojnami światowymi w Europie nic takiego nie miało by miejsca.21

Historia wielokrotnie potwierdzała, że wielki majątek pozwala kupić wielkie
wpływy – oddziaływanie zarówno na decyzje polityczne, jak i kierunki debaty publicznej. Krugman powołuje przy tym bardzo dosadne stwierdzenie Upton’a Sinclair’a:
[…] trudno jest skłonić człowieka, by coś zrozumiał, gdy jego wynagrodzenie uwarunkowane jest tym, by tego nie rozumiał.22

21
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Przytacza też wniosek Piketty’ego z K21:
Doświadczenie Francji z okresu belle epoque dowodzi, ile jeszcze nam trzeba dowodów, stopnia hipokryzji elit gospodarczych i finansowych, do jakiego są one zdolne,
by bronić interesów, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba.23

Warto jeszcze zacytować konkluzję, którą Paul Krugman podsumowuje swoje
opracowanie:
Piketty kończy Kapitał w XXI wieku wezwaniem do broni. Wzywa w szczególności
do wprowadzenia podatku od majątków, najlepiej o globalnym zasięgu. Celem stosowania takich rozwiązań ma być ograniczenie rosnących wpływów majątku dziedziczonego. Cóż, nietrudno jest cynicznie oceniać prawdopodobieństwo podjęcia
takich działań. Nie ulega jednak wątpliwości, że sformułowana przez Piketty’ego
ocena bieżącej sytuacji oraz prognozy jego autorstwa na przyszłość powodują, że
wprowadzenie takich rozwiązań staje się bardziej wyobrażalne. Dlatego uważam,
że Kapitał w XXI wieku to bardzo ważna książka. Piketty odmienił oblicze naszej
debaty ekonomicznej – już nigdy nie będziemy rozmawiać o bogactwie i nierównościach tak samo jak dotychczas.24

Strategie płacowe przedsiębiorstw i spękany rynek pracy
Według Piketty’ego:
Główny problem produktywności krańcowej polega na tym, że zwyczajnie nie wyjaśnia ona zróżnicowania płacowego w poszczególnych krajach. Aby zrozumieć dynamikę nierówności płacowych trzeba uwzględnić rolę poszczególnych instytucji
i reguł, które we wszystkich społeczeństwach charakteryzują funkcjonowanie rynku pracy.25

23
24
25

Tamże.
Tamże, s. 90.
T. Piketty: Kapitał… op. cit. s. 378.
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Powołując ten cytat Dawid Weil przeprowadza udaną próbę wyjaśnienia tego
problemu na podstawie analizy zmian zachodzących w ostatnich 30 latach na amerykańskim rynku pracy26.
Podkreśla, że po II wojnie światowej w USA występował niezwykły okres
zmniejszania się nierówności dochodowych a płace i świadczenia gwarantowane
pracownikom dużych przedsiębiorstw, kształtowały się zgodnie z trendem rosnącej produktywności. Od 1947 do 1979 produktywność wzrosła o 119%, w tym samym czasie stawka godzinowa zwiększyła się o 72%, a przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy (płaca i świadczenia socjalne) o 100%. W latach następnych
ta równoległość wzrostu produktywności i wynagrodzeń przestała być widoczna.
Produktywność dalej rosła jak w poprzednim 30-leciu w przeciętnym tempie 80%
rocznie, a godzinowe stawki płac wzrastały tylko o 7% a średnie wynagrodzenie
o 8% rocznie. Narastające nierówności nie bez racji stały się przedmiotem zainteresowania badaczy oraz polityków.
W licznych pozycjach literatury autorzy usiłują wyjaśnić te radykalne zmiany w zakresie podziału zysków z ekspansji gospodarczej w Sanach Zjednoczonych
i innych krajach uprzemysłowionych. Zmniejszenie udziału czynnika pracy w dochodzie narodowym na rzecz udziału kapitału, przypisują oni głównie oddziaływaniu technologii (która coraz bardziej stawia na kompetencje), nasilającym się procesom globalizacji i spadkowi znaczenia związków zawodowych.
Dawid Weil przedstawia natomiast alternatywną analizę tego zjawiska wychodząc z założenia, że w ciągu ostatnich trzech dekad ważnym źródłem spadku
udziału pracy w dochodzie narodowym była ewolucja natury organizacyjnej, która w zasadniczy sposób zmienia relacje w świecie pracy, a w rezultacie mechanizm
ustalania stawek pracowników w różnych branżach przemysłu i usług. Zjawisko
to nazywane przez niego „spękanym rynkiem pracy” wiąże się z przekazywaniem
przez przedsiębiorstwa najróżniejszych zadań do wykonania innym podmiotom.
Dążąc do uzyskania oszczędności przez ograniczenie zatrudnienia firmy stosują
coraz częściej różne praktyki jak: outsourcing, podwykonawstwo czy samozatrudnienie dotychczasowych pracowników. Często wiązano to wyłącznie z próbą unikania zobowiązań natury prawnej wobec własnych pracowników bądź dostosowania się do modelu współczesnej elastycznej organizacji. Jego zdaniem oba te uzasadnienia nie docierają do źródeł bardziej zasadniczej zmiany w sferze zatrudnienia, którą charakteryzuje w sposób następujący:
26
D. Weil: Nierówności dochodów, kształtowanie poziomu płac i spękany rynek pracy, [w:] Piketty i co dalej?… op. cit. s. 239-265.
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Na skutek tego typu zmian w przypadku coraz większej liczby rynków mamy do
czynienia z sytuacją, w której proces kształtowanie poziomu płac – niegdyś zapewniający większy udział pracownika w rentach, zarówno w zakładach uzwiązkowionych, jak i nieuzwiązkowionych – teraz koncentruje się na produktywności krańcowej pracowników, których stanowiska zostały przez wiodące firmy wyprowadzone
na zewnątrz. Wiodące firmy – które nadal bezpośrednio zatrudniają pracowników
dostarczających dobra i usługi w rzeczywistości gospodarczej cieszące się uznaniem
konsumentów – zachowują wysoką rentowność i będą nadal szczodrze wynagradzać
swoich pracowników, ale pracownicy wyprowadzeni wraz ze swoim stanowiskiem
pracy do firm podległych muszą się liczyć z coraz trudniejszymi warunkami na rynku. Z uwagi na niższe marże na tych rynkach podległych – które zresztą często generują dalsze „spękania” i rozpadają się na kolejne układy – dochodzi do sytuacji,
w których płace kształtują się w większym stopniu zgodnie z modelami konkurencyjnego rynku pracy, a więc na podstawie kryterium produktywności krańcowej.27

Przedstawiony wyżej w zarysie mechanizm hipotezy spękanego rynku pracy
wyjaśnia, dlaczego zasady kształtowania poziomu płac ulegają zmianie w wyniku
wyprowadzenia stanowisk pracy od wiodących pracodawców do firm zewnętrznych oraz dlaczego w związku z tym proces kształtowania poziomu płac zaczyna
upodabniać się do procesu wyznaczania ceny. Na tej podstawie nakreślić można
scenariusz narastającego poziomu nierówności dochodów wyjaśniający, dlaczego
te nierówności wiązać się będą z narastaniem różnic nie tyle w obrębie firm, ile raczej między firmami. Weil konstatuje, że w przyszłych badaniach skupić się trzeba znowu nad odwiecznym zagadnieniem kształtowania poziomu płac oraz jego
znaczeniu z punktu widzenia udziału czynnika pracy w dochodzie, co było charakterystyczne dla wcześniejszej epoki ekonomii pracy. Przyznaje więc rację ujęciu
tego problemu przez Piketty’ego w K21.
Pierwotną przyczynę powstania spękanego rynku pracy zdaniem Weil’a są rynki kapitałowe, gdzie od kilkudziesięciu lat inwestorzy prywatni i publiczni wywierają silna presję na firmy, domagając się poprawy bieżących wyników finansowych. W odpowiedzi firmy te skupiają działalność na swoich kompetencjach kluczowych, czyli na działaniach generujących największa wartość dla konsumentów
i inwestorów. Naturalnym dopełnieniem tego procesu stało się wyprowadzania
z organizacji wszelkich działań, które nie mają zasadniczego związku z kompeten27
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cjami kluczowymi organizacji. Zaczynało się zwykle od rozliczania płac, działalności informacyjnej, księgowości oraz HR. Potem outsourcing obejmuje usługi związane z dozorem i konserwacją zakładu oraz bezpieczeństwem firmy. Później przybiera na sile i w wielu przypadkach dotyczy sfery podstawowych działań firmy.
Pierwotne spękania stopniowo ulegały pogłębianiu. Im mocniej pogłębiają się
szczeliny tym niższe są marże zysku i większa motywacja do chodzenia na skróty.
Pracodawcy szukający sposobów na ograniczenie wydatków dla utrzymania konkurencyjności w pierwszej kolejności starają się zmniejszyć koszty pracy, nawet
gdyby się to miało wiązać z naruszeniem obowiązujących przepisów. W zasadzie
można stwierdzić, że im dalej pracownik znajduje się od beneficjenta jego pracy,
tym większe jest ryzyko wyzysku i naruszenia praw. Do najpoważniejszych naruszeń dochodzi tam, gdzie marże są najniższe. Wyjątkowo surowo brzmi następujące stwierdzenie tego reprezentanta administracji federalnej USA:
Spękanie na rynku pracy w pewnym stopniu stanowi następstwo działań zmierzających do obchodzenia przepisów prawa pracy, powyższa analiza wykazuje jednak, że błędem byłoby uznawać ten czynnik jako jedyne źródło tego zjawiska,
zwłaszcza że pojawiło się ono najpierw w wiodących organizacjach biznesowych.
Niezależnie jednak od tego, czy na spękanym rynku pracy przestrzega się prawa czy
nie, jego powstanie przyniosło napięcie w stosunkach pracy. Odpowiedzialność za
przestrzeganie prawa została przeniesiona na inne firmy i nieco rozmyta, a pracownik stał się w większym stopniu narażony na naruszenia nawet najbardziej podstawowych zasad ochrony prawnej.28

Należy przyjąć za oczywiste, że firmy będą zawsze poszukiwać sposobów obniżenia kosztów pracy. Wiadomo, że jednostkowe koszty pracy zależą od dwóch
czynników: ceny pracy (czyli wielkości wynagrodzenia i wartości świadczeń socjalnych) oraz od rezultatu uzyskiwanego nakładem jednostki pracy (czyli produktywności). Dopóki przenoszenie miejsc pracy do innych firm przez outsourcing skutkuje obniżaniem kosztów pracy bez uszczerbku dla integralności produktu czy
usługi, należy się spodziewać dalszego rozwoju praktyk tego typu. Wiele firm łączy
te praktyki z długoterminową polityką przeciwdziałania uzwiązkowieniu. Powstanie związków zawodowych skutkuje wzrostem świadczeń socjalnych, ograniczeniem swobody działań kadry kierowniczej w zakresie podejmowania jednostron28
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nych decyzji o zakończeniu stosunku pracy oraz zwiększeniem kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących warunków pracy. Prawo federalne National Labor Relations Act uniemożliwia w USA zamknięcie miejsca pracy wyłącznie z powodu istnienia w zakładzie związków zawodowych i używania groźby zamknięcia zakładu w przypadku utworzenia związku zawodowego. Przeniesienie miejsca pracy
do innego podmiotu jest więc sposobem uwolnienia się od tych ograniczeń.
Drugim długofalowym bodźcem do przenoszenia miejsc pracy poza firmę jest
dążenie do przerzucenia na inne podmioty szerokiego zakresu świadczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych jak: składki ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
lub utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku w miejscu pracy a także świadczeń prywatnych ubezpieczeniowych i emerytalnych. Wartość tych świadczeń
znacząco podnosi koszt zatrudnienia jednego pracownika ponad wartość jego wynagrodzenia. W odniesieniu do wszystkich pracowników samo wynagrodzenie stanowi
w Stanach Zjednoczonych jedynie 69,4% ogólnego kosztu godziny pracy, 7,8% stanowią świadczenia obowiązkowe wynikające z przepisów federalnych (ubezpieczenia społeczne, służba zdrowia oraz federalne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia)
oraz stanowych (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i utraty zdolności do pracy
w wyniku wypadku przy pracy). Kolejne 13,5% stanowią indywidualnie przyznawane świadczenia ubezpieczeniowe (zdrowotne, na życie, na wypadek niepełnosprawności i emerytalne). Zgodnie z prawem federalnym regulującym kwestię świadczeń
socjalnych, jeśli firma oferuje jakiś rodzaj świadczeń, np. opiekę zdrowotną, jednemu pracownikowi, to musi zaoferować je wszystkim. Przeniesieniem miejsc pracy
np. do agencji pracy tymczasowej, która nie oferuje zatrudnionym przez siebie osobom opieki zdrowotnej, firma w praktyce obniża sobie koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników. Istnieją też liczne dowody na to, że w łańcuchach podwykonawców, agencjach zatrudnienia i innych jednostkach tworzących sieć spękanego rynku
pracy, w znacznym zakresie nie przestrzega się prawa, co ma związek z niewłaściwą
klasyfikacją pracowników czy stosowaniem systemu akordowego skutkującego lekceważeniem przepisów o płacy minimalnej i nadgodzinach.
Jako trzecią przyczyną wyprowadzania miejsc pracy poza organizację uznać
można dążenie do ograniczenia odpowiedzialności. Zatrudnienie pracownika rodzi bowiem odpowiedzialność za skutki zdarzeń, takich jak urazy, choroby zawodowe czy wypadki śmiertelne, a także zjawiska jak dyskryminacja, molestowanie
czy nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy. Przeniesienie stanowiska pracy
do innego podmiotu skutkuje przerzuceniem tej odpowiedzialności na ten podmiot, obniżając przewidywany poziom kosztów wiodącej firmy.
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Dramatyczny obecnie wzrost skali zjawiska przenoszenia miejsc pracy do innych podmiotów wskazuje na to, że nie tylko przedstawione wyżej trzy grupy
przyczyn są praźródłem tego zjawiska. Trudno sobie też wyobrazić, że firmy podejmując strategiczne decyzje prowadzą porównawczą analizę korzyści wynikających z niższych kosztów po wyprowadzeniu miejsc pracy z firmy z korzyściami
płynącymi z dalszego korzystania z usług pracowników zatrudnionych wewnętrznie. Ze względu na ilość różnorodnych czynników wpływających na wynik, podejmowanie takich analiz jest mało prawdopodobne i można przypuszczać, że decyzje w tym zakresie są zupełnie przypadkowe.
Dawid Weil poszukując jeszcze innych, bardziej subtelnych przyczyn tak szybkiego rozszerzania i pogłębiania się spękanego rynku pracy, przypomina mechanizmy tradycyjnego kształtowania poziomu płac w dużych firmach podkreślając, że
dotychczasowe funkcjonowanie rynku pracy było dalekie od doskonałości. Sama
informacja o pracy ma w praktyce swoja cenę i nie jest w równym stopniu dostępna dla wszystkich uczestników rynku pracy. Pracownika ogranicza wiedza, czas
oraz czynnik preferencji geograficznej. Duży pracodawca z racji rozmiarów, stopnia zaawansowania oraz korzyści skali dysponuje pełniejszą informacją na etapie
poszukiwania danych. Asymetria informacji oraz niedoskonałość procesu poszukiwania stanowią źródło monopsonistycznej władzy dużego pracodawcy. Oznacza
to, że nie tyle akceptuje on bieżąca stawkę rynku pracy, ile raczej samorzutnie wyznacza poziom wynagrodzeń. Ma więc dużą swobodę kształtowania polityki płacowej, choć w pewnym zakresie musi ona odzwierciedlać podaż pracowników oraz
ich wpływ na produktywność firmy.
Pracownik poszukujący pracy będzie się przyglądał rynkowi pracy – zgodnie
z założeniami tradycyjnej ekonomii. Nawet, jeśli nie ma dostępu do pełnej informacji, stara się uwzględniać w swych szacunkach podobne rodzaje pracy. Jego gotowość do podjęcia pracy będzie rosnąć lub spadać w zależności od tego jakie warunki panują na rynku pracy. Kiedy jednak znajdzie się już w organizacji, jego
punktem odniesienia staną się zarobki innych pracowników tej samej firmy. Będzie się interesować przede wszystkim poziomem wynagrodzenia kolegi ze stanowiska obok, zacznie się porównywać z ludźmi wykonującymi podobną pracę,
a później zacznie się przyglądać wynagrodzeniom na wyższych poziomach hierarchii w organizacji. Pracownicy zatrudnieni w firmie komunikują się między sobą
i szybko dowiadują się wielu rzeczy o swych kolegach. Dowiadują się też, że ktoś
zajmujący stanowisko obok otrzymuje za tą samą pracę wynagrodzenie wyższe.
Wypłacanie różnych wynagrodzeń za taką samą pracę może mieć zgubny wpływ
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na produktywność, może też zwiększać poziom rotacji pracowników lub doprowadzić do inicjatywy powstania w firmie związków zawodowych. Jednorodna polityka płacowa i uproszczone struktury wynagrodzeń dla pracowników wykazujących różny poziom produktywności odgrywa zasadniczą rolę z punktu widzenia
tarć między pracownikami. Wbrew założeniom tradycyjnej ekonomii, w których
przyjmowano, że jednostki dbają o to, aby zapewnić sobie maksymalny poziom korzyści, badania psychologów i badaczy procesów decyzyjnych, a ostatnio ekonomii behawioralnej wskazują, że dla ludzi liczy się nie tylko to co potrafią uzyskać
sami, ale również to co uzyskują inni. Są w stanie poświęcić część swoich korzyści w imię ważnego dla nich poczucia sprawiedliwości. Z powołanych przez Weil’a wyników badań (opublikowanych w 2011r.) wynika, że dla 78% badanych firm
głównym powodem do utrzymania wewnętrznej równości płac była „wewnętrzna
harmonia i morale”29. Niecałe 50% respondentów wspomniało o wydajności pracy, a 7% wymieniło chęć unikania pozwów o dyskryminację. Również inne badania potwierdzają, że w rzeczywistości różnice wynagrodzeń w obrębie tych samych firm są mniejsze, niż można by przypuszczać, gdyby brać pod uwagę różnice
w poziomie produktywności poszczególnych pracowników. Przedsiębiorstwa z zasady dążą do modelu jednolitej płacy dla wszystkich pracowników uzewnętrzniających te same umiejętności czy kompetencje z uwagi na negatywne konsekwencje, jakie wiążą się z odmiennymi wynagrodzeniami pracowników ogólnie do siebie podobnych.
Wiele badań wskazuje, że zadowolenie pracownika z płacy zależy też od poczucia sprawiedliwości pionowej. Pracownicy często spogląda w górę porównując jak ich zarobki wyglądają na tle zarobków osób, które nimi kierują. Jeśli ludzie na kolejnym szczeblu hierarchii organizacyjnej zarabiają za dużo, albo jeśli
różnica z czasem się powiększa, to zaczynają być coraz bardziej niezadowoleni ze
swojego wynagrodzenia, niezależnie od jego poziomu. Problem ten bywa szczególnie istotny w przypadku dużych organizacji. Związki zawodowe funkcjonujące
w tych firmach tradycyjnie rozwiązują problem na mocy zbiorowych umów pracowniczych, w których wskaźniki dla poszczególnych stanowisk i poziomów hierarchii są ze sobą powiązane, a ponadto często przewidywane są okresowe ogólne
wzrosty wynagrodzeń, przy zachowaniu dotychczasowych proporcji płac. Bardzo
często również dyrektorzy dużych przedsiębiorstw nie uzwiązkowionych wprowadzali stabilne wewnętrzne struktury płacowe, ze względu na poczucie sprawiedli29
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wości. Weil powołuje przy tym opublikowane w 1999 r. Badania T. Bewley’a, który stwierdził, że:
[…] chociaż dyrektorzy uważają różnice płac między poziomami zaszeregowania
za przydatny bodziec motywacyjny, to 69% jego rozmówców jako podstawową zasadę wskazywała „wewnętrzną sprawiedliwość, harmonię, słuszność oraz wysokie
morale.30

Biorąc pod uwagę kwestię poczucia sprawiedliwości wewnętrznej, zarówno
poziomej jak i pionowej, należy przypuszczać, że duże firmy wypłacały pracownikom na różnych poziomach organizacyjnych wynagrodzenie trochę wyższe od
tego, jakie mogli by oni uzyskać poza firmą. Zapewniały sobie w ten sposób pozyskiwanie z rynku pracy najwartościowszych pracowników o stosunkowo wysokiej produktywności. Wiodące firmy, korzystały więc w pewnym stopniu ze swej
potęgi, ale z konieczności uwzględnienia poczucia sprawiedliwości w taki sposób
kształtowały politykę płacową, że ich pracownicy zarabiali ogólnie więcej niż osoby zatrudnione w mniejszych firmach. To powodowało, że w trzydziestoleciu powojennym wzrost płac był równoległy do trendu rosnącej produktywności.
Natomiast w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat poczucie sprawiedliwości zdaje się w mniejszym stopniu ograniczać firmy w kształtowaniu płac. Ma to wyraźny związek ze zmianą formuły zatrudnienia i wypychaniem miejsc pracy do innych podmiotów gospodarczych. Następuje zasadnicza zmiana instytucji zatrudnienia, duży pracodawca zamiast mierzyć się z problemem kształtowania poziomu płac dla dużej i zróżnicowanej wewnętrznej siły roboczej doprowadza do sytuacji, w której wyznacza cenę za pracę wykonywaną przez inne podmioty zewnętrzne względem siebie. W takich warunkach duży pracodawca (teraz już były pracodawca) bierze pod uwagę tylko cenę za usługi czy produkcję realizowaną przez
swojego podwykonawcę. Działanie tego nowego mechanizmu Weil charakteryzuje w sposób następujący:
[…] duży pracodawca doprowadza do sytuacji, w której różni dostawcy rywalizują między sobą o pracę, a następnie płaci im w zależności od tego jak ocenia ich
wysiłek. Mniej efektywny producent może otrzymać mniejsze wynagrodzenie niż
ten bardziej efektywny. W rezultacie wiodąca organizacja ma do rozstrzygnięcia
30

Tamże s. 252.

178

Adam Peszko

kwestię ceny za usługę, a nie płacy za pracę, zadanie wyznaczania poziomu wynagrodzeń zostaje przeniesione na poszczególnych dostawców usług bądź produktów. Wiodąca firma przekazuje swoje zadania związane z zatrudnieniem sieci mniejszych dostawców i w ten sposób, tworząc sieć dostawców usług doprowadza do powstania nowego mechanizmu (konkurencyjnego rynku usług, które w przeszłości
były świadczone wewnętrznie przez bezpośrednio zatrudnionych pracowników).
Przenosząc zatrudnienie do organizacji podległych zewnętrznych w stosunku do
przedsiębiorcy i funkcjonujących na zasadach konkurencyjnych wiodąca firma doprowadza do powstania mechanizmu, w którego ramach pracownicy otrzymują wynagrodzenie zbliżone do wytworzonej przez siebie wartości dodanej. Jednocześnie
udaje się w ten sposób uniknąć problemów związanych z współistnieniem pod jednym dachem pracowników otrzymujących różną pracę za swoją pracę. Wiodąca firma uzyskuje korzyści w postaci różnicy między indywidualną dodatkową produktywnością poszczególnych pracowników a dominującą jednolitą płacą za pracę (gdyby taka była ustalona).31

W ten sposób powstają logistyczne łańcuchy dostaw z firmami wiodącymi na
szczycie. Firmy znajdujące się na szczycie łańcucha eliminują zatrudnienie, aby
skupić się na najbardziej rentownych formach działalności związanych z przychodową stroną ich rachunku zysków i strat. Wytwarzanie produktu, czy świadczenie usług zostaje przeniesione na spękany rynek pracy. Taki stan rzeczy ma istotny
wpływ na mechanizm rozdziału rentowności pomiędzy firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw. W omawianym poprzednio zintegrowanym modelu dużego pracodawcy firmy, zgodnie z poczuciem sprawiedliwości, musiały przekazywać część
zysków pracownikom w formie wyższych płac. Teraz firmy na szczycie łańcucha
dostaw nie muszą już dzielić się sprawiedliwie rentą z pozostałymi firmami łańcucha, bo te na spękanym rynku pracy konkurują między sobą. W rezultacie firmy ze szczytu łańcucha mają możliwość przekazywania większych zwrotów swoim właścicielom, a gdy wymaga tego wysoki poziom konkurencji, oferowania konsumentom niższych cen. Jeśli firma dzięki swoim kompetencjom podstawowym
wypracowała już sobie na rynku wysoką wartość znaku towarowego i konsekwentnie wprowadza na rynek nowe atrakcyjne produkty, to oszczędności w kosztach
zatrudnienia na spękanym rynku pracy będą szczególnie odczuwalne przez inwestorów. Wyprowadzenie zatrudnienia poza firmę sprzyja więc przekazywaniu zy31
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sków w górę przy równoczesnej obniżce kosztów pracy. Spękany rynek pracy staje
się więc ważnym źródłem nierówności dochodowych co Weil potwierdza powołując szereg wyników badań wykazujących, że w USA przeniesienie na zewnątrz dozorców przy tym zakresie obowiązków owocowało spadkiem płac w granicach od 4
do 15% a pracowników ochrony od 8 do 24%32. Również badania przeprowadzone
w Niemczech potwierdziły, że przeniesienie pracowników do firm zewnętrznych
powodowało obniżenie ich płac na poziomie 15%33. Weil stwierdza, że hipoteza
spękanego rynku pracy przewiduje nie tyle wzrost nierówności w obrębie firm
a głównie narastanie nierówności pomiędzy firmami i tłumaczy to następująco:
Wiodące firmy będą dalej czerpać renty ze swoich podstawowych kompetencji
a z uwagi na zasadę sprawiedliwości będą nadal dzielić się częścią swoich zysków z
pracownikami pozostającymi „w obrębie ich czterech ścian”. Jednocześnie pozostałe firmy rywalizujące o możliwość świadczenia usług wyprowadzonych na zewnątrz
przez wiodące firmy, będą uzyskiwać coraz niższą rentę (za sprawą czynników wskazanych przez tradycyjną koncepcję konkurencyjnych rynków pracy), a tym samym
będą miały mniej do podziału między swoich pracowników. W dolnych partiach
spękanego rynku pracy, gdzie firmy rywalizują między sobą o możliwość dostarczenia jednorodnych produktów bądź usług, działając na bardziej konkurencyjnych
rynkach o niższych barierach wejścia, rentowność będzie niższa, a płace zbliżone do
poziomu produktywności krańcowej.34

Podobny mechanizm wzrostu nierównego podziału renty występuje w sieciach
franczyzy. Franczyzobiorcy, czyli niezależne podmioty gospodarcze uiszczające
opłatę z tytułu uczestnictwa w systemie franczyzowym, uzyskują znacznie niższe
stopy zwrotu niż franczyzodawcy, czyli właściciele marki (co stanowi podstawę ich
kompetencji), będący też często operatorami pewnej liczby własnych obiektów.
Z licznych badań porównawczych wynika, że firmy działające pod znaną marką
zarabiają przeciętnie więcej niż podobne przedsiębiorstwa z tego samego sektora,
ale nie dysponujące znaną marką. Franczyza umożliwia firmie o znanej marce oddzielenie korzyści wynikających z rozwoju i marketingu marki od działań związanych z dostarczaniem samego produktu lub usługi na rynek. W wyniku franczyzodawca zachowuje dla siebie znaczną część renty z tytułu własności marki, a pozo32
33
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stała część trafia do podmiotów korzystających z prawa posługiwania się tą marką,
czyli franczyzobiorców. Weil potwierdza, że;
W latach 80. XX wieku wiele sieci fast foodów czy hoteli sprzedało znaczą część
swoich restauracji czy obiektów franczyzobiorcom. Przełożyła się to na zmianę
struktury płacowej wśród podmiotów tego sektora. Większy odsetek firm (będących
franczyzobiorcami) charakteryzował się odtąd niższą strukturą płacową niż jednostki dalej pozostające w rękach franczyzodawcy.35

Na spękanym rynku pracy nie można wykluczyć równoległego narastania rozbieżności płacowych wewnątrz firm. Gdy dochodzi w nich do zmiany obowiązujących uprzednio zasad sprawiedliwości dyrektorzy generalni firm dysponujących
cennymi kompetencjami podstawowymi mogą uzyskiwać większy odsetek renty i zapewniać sobie coraz wyższe wynagrodzenia. Problem ten Weil komentuje
w sposób następujący:
Piketty dość trafnie pisze o wzlocie supermenedżerów. Jednostkowe historie
dotyczące praktyki płacowej wysoce rentownych firm z sektora finansowego i cyfrowego zdają się te spostrzeżenia potwierdzać. Menedżerowie firm z podległych
spękanych wszechświatów nie mają aż takich możliwości w zakresie przejmowania części rent, chociaż z dostępnych informacji wynika, że i tak zarabiają wielokrotnie więcej niż przeciętni pracownicy. To tylko dodatkowo nasila ogólne narastanie nierówności, niezależnie od zmiany norm, reformy ładu korporacyjnego oraz innych czynników nasilających zjawisko nadmiernego wzrostu wynagrodzeń menedżerskich.36

Analizując ewolucję teorii badań rynków pracy w Stanach Zjednoczonych Weil
podkreśla, że po II wojnie światowej dominowali w niej tacy uczeni jak John Dunlop, Frederick Myers czy Clark Kerr – pozostający w znacznym stopniu pod wpływem własnych doświadczeń związanych z kształtowaniem poziomu płac, ponieważ wielu z nich występowało w roli mediatorów i arbitrów w warunkach rodzącej
się rzeczywistości porozumień zbiorowych dla sektorów przemysłu węglowego,
stalowego i budownictwa. W ich teoriach ważną rolę odgrywały instytucje kształtujące poziom płac i świadczenia socjalne oraz warunki pracy. Jednoznacznie sfor35
36
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mułował to J. Dunlop w wydanej w 1957 r. książce zatytułowanej: Industrial Relations Systems. W latach 60. XX wieku nowe pokolenie ekonomistów (Gary Becker, H. Gregg Lewis, Jacob Mincer czy Sherwin Rosen) sięgnęło po neoklasyczny schemat myślenia ekonomicznego. Podejście instytucjonalne zaszło na drugi
plan, a badania nad płacą i sytuacja na rynku pracy prowadzone były w ramach
schematu, w którym praca, jako czynnik produkcji, podlega odziaływaniu podaży
i popytu. W miarę doskonalenia statystycznych narzędzi analitycznych oraz modeli matematycznych wspierających rozważania teoretyczne wpływ instytucji jako
czynnika kształtującego poziom płac na rzeczywistym rynku pracy coraz częściej
przedstawiano jako nieistotny. Dopiero kolejne pokolenie wiodących ekonomistów – takich jak: David Card, Richard Freeman, Daniel Hamermesh, Larry Katz
czy Alan Krueger – w latach 80. i 90. na nowo wprowadziło element instytucjonalny do współczesnych rozważań ekonomicznych o rynku pracy. Procesy kształtowania płac pozostawały jednak pod wpływem poprzedniej epoki. Zdaniem Weil’a analiza struktury nierówności stanowi wezwanie dla teoretyków, muszą oni bowiem ponownie osadzić instytucje i procesy kształtowania poziomu płac bardziej
w centrum uwagi. Ma to szczególne znaczenie dla zrozumienia zmian w zakresie
podziału rent między czynnik pracy a czynnik kapitału w kontekście wyznaczania poziomu płac. Formułuje również cztery podstawowe grupy zagadnień badawczych, wynikających z hipotezy spękanego rynku pracy oraz szerszej problematyki
nierówności w ujęciu przedstawionym przez Piketty’ego w Kapitale w XXI wieku.
Pierwsza z nich dotyczy lepszego zrozumienia wpływu norm sprawiedliwości na rożne typy firm i sektory gospodarki. W tym obszarze należałoby ustalić, jak
kształtują się różnice stosunku wynagrodzenia dyrektorów generalnych do wynagrodzenia przeciętnego pracownika między firmami szybko pnącymi się w gorę w
warunkach narastającego zróżnicowania podmiotów gospodarczych a tymi, które
znajdują się pośrodku i na dole stawki. Warto przy tym zauważyć, że co prawda do
głównego nurtu ekonomii weszły już koncepcje sprawiedliwości społecznej i motywacji behawioralnej, ale należałoby zastosować przy tym szerszą perspektywę
metodologiczną, aby jak pisze Piketty
[…] wyjaśnić, skąd się biorą normy społeczne i jak ewoluują, co przynależy tyleż do
socjologii, psychologii, badań wierzeń i percepcji, historii kulturalnej, co do ekonomii sensu stricto.37
37
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Druga grupa zagadnień dotyczy pełnego określenia roli norm społecznych
przy wyznaczania płac na niższych poziomach spękanego rynku pracy. Trzeba jednoznacznie ustalić: czy rzeczywiście wyprowadzenie problemu kształtowania płac
skutkuje przywołaniem tradycyjnych prognoz klasycznej teorii ekonomii, z uwagi
na bardziej konkurencyjny charakter nowej rzeczywistości spękanego rynku pracy? Czy też dalej w pewnym stopniu zjawisko to wiąże się z istnieniem presji normatywnej, której podlegają pracodawcy i rynki pracy stanowiące źródło pracowników? Warto przy tym ustalić w jakim stopniu środowisko internetowe a zwłaszcza
serwisy społecznościowe oddziałują na oczekiwania płacowe.
Trzeci istotny obszar badań inspiruje fakt, że decyzje skutkujące dalszym spękaniem rynku pracy dotyczą stopniowo coraz wyższych szczebli i bardziej specjalistycznych stanowisk jak choćby planowanie HR, ochrona prawna, prace inżynierskie czy dziennikarstwo. Istotne przy tym jest stwierdzenie jak zmienia się proces
kształtowania płac w tych obszarach, których pracownicy zatrudnieni wewnątrz firmy dysponowali pewną siłą przetargową z uwagi na posiadanie cennego kapitału
ludzkiego w postaci kompetencji zapewniających im pewne opcje alternatywne?
Wreszcie ostatni czwarty bardzo obszerny obszar badań dotyczy sytuacji, gdy
w oparciu o pierwsze trzy obszary badawcze uznamy koncepcję spękanego rynku
pracy za obiecującą. Powinniśmy wówczas uzupełnić tą koncepcję bardziej precyzyjnymi modelami i bardziej dogłębnie przyjrzeć się jej mechanizmom. Dla zilustrowania stopnia trudności przy realizacji takich badań Weil przywołuje opinię Richard’a Freeman’a, czołowego amerykańskiego badacza spękanych rynków prac, który
napisał: „Z ekonomicznego punktu widzenia spękanie stanowi zagadnienie trudne.
[…] Podstawowe modele rynkowe zakładają, że konkurencja ogranicza zróżnicowanie zarobków między porównywalnymi pracownikami w ujęciu międzypodmiotowym. Albo zatem nasze modele błędnie oceniają względną swobodę rzeczywistego funkcjonowania rynku pracy, albo my nie uwzględniamy w tych modelach pewnych ważnych czynników rynkowych. Tak czy owak, dane wskazujące na spękanie
stanowią zagadkę dla ekonomii rynku pracy, a szerzej dla socjologii. Potrzebujemy
nowego modelu spękanego rynku pracy, który wykraczałby poza ramy standardowej analizy, nowych mierników dla dotychczas stosowanych czynników decydujących o wysokości płac bądź jakiegoś rozsądnego połączenia tych dwóch wspomnianych elementów.38
38
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Okazuje się więc, że główny nurt ekonomii klasycznej jest po prostu zupełnie bezradny wobec wyzwań Piketty’ego. Problemy przez niego postawione muszą poczekać na praktyczne wskazówki wdrożeniowe ze strony teorii. Neoliberalny nurt głównego nurtu ekonomii, dalej zafascynowany konkurencją doskonałą podtrzymującą złudzenie istnienia w świecie realnym „niewidzialnej ręki rynku”, okazał się niezdolny nawet do wstępnej oceny wpływu współczesnego, spękanego rynku pracy na perspektywę dalszego, w miarę stabilnego, rozwoju gospodarki globalnej.

Podsumowanie
Zasadniczy problem we współczesnym rozwoju gospodarki światowej sprowadza się do odpowiedzi na pytanie – jak pogodzić wszechogarniającą rządzę maksymalizacji bieżącego zysku z nadrzędną koniecznością zapewnienia stabilnych warunków dalszego harmonijnego rozwoju gospodarczego dla dobra przyszłych pokoleń? Zawężając to zagadnienie do mikroekonomicznej perspektywy naszej dyscypliny badawczej – nauk o zarządzaniu i jakości, chodzi o zapewnienia harmonii dwu poziomów planowania: strategicznego (odpowiadającego za długofalowy
rozwój organizacji) i operacyjnego (zapewniającego jej bieżące przeżycie i maksymalny zysk). Werbalnie ma to zapewnić dwupoziomowy model systemu planowania w przedsiębiorstwie, przy przestrzeganiu zasad ciągłości i elastyczności. Zasada ciągłości wymaga, by plan operacyjny bazował na strategii organizacji i był narzędziem realizacji tej strategii. Natomiast zasada elastyczności narzuca obowiązek uważnego śledzenia zmian w otoczeniu organizacji i w przypadku pojawienia
się tam nowych zjawisk bezzwłocznego dostosowywania strategii do nowych warunków otoczenia. Ten logiczny, ale krańcowo uproszczony model zdawał dobrze
egzamin w ramach podejścia systemowego do lat 70. XX wieku, gdy granice organizacji były jeszcze w miarę wyraźne, a sama organizacja posiadała wysoki poziom
autonomii decyzyjnej. W gospodarce globalnej XXI wieku opartej na sieciowej
formie koordynacji użyteczność tak uproszczonego modelu budziła już od dawna
zasadnicze wątpliwości. Na podstawowe trudności w interpretacji współczesnych
zjawisk gospodarczych napotyka też najbliższa nam dyscyplina naukowa – ekonomia, zwłaszcza w swoim głównym nurcie neoliberalnym.
Zbyt skomplikowany jest współczesny świat gospodarki globalnej, aby można
było konstruować użyteczne dla praktyki modele oparte o dorobek teorii z zakresu
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jednej czy dwu pokrewnych dyscyplin naukowych. Fundamentalna wydaje się powołana we wstępie niniejszego opracowania opinia Piketty’ego, że w naukach społecznych zbyt wiele czasu tracimy na drugorzędne spory wokół granic dyscyplin
i jałowych dyskusji metodologicznych. Warunki do przezwyciężenie tych sporów
powstają przy wspólnym rozwiązywaniu doniosłych kwestii współczesnego świata.
Tej rangi kwestią są dramatycznie narastające w skali globalnej i niczym niekontrolowane nierówności dochodowe i majątkowe. Podstawowym dylematem w strategicznych decyzjach szefów korporacji globalnych jawi się pytanie jak długo można jeszcze traktować priorytetowo maksymalizację zysku bieżącego poprzez drastyczne oszczędności kosztów pracy mimo że, w dłuższej perspektywie doprowadzi to nieuchronnie do rosnących nierówności dochodowych i majątkowych powodujących niestabilność i zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego krajów wysokorozwiniętych.
Bardzo inspirujące do powyższych rozważań okazało się wydane w roku 2017
przez Harvard College zbiorowe opracowania zatytułowanego: After Piketty. The
Agenda for Economics and Inequality, w którym 24 uczonych reprezentujących
ekonomię i pozostałe dyscypliny nauk społecznych odpowiada na pytanie – co sądzą o dziele Piketty’ego po trzech latach od wydania?
W tej pierwszej fazie opracowania wykorzystano opinię dwu laureatów ekonomicznego Nobla Roberta M. Solow’a i Paula Krugman’a. Obaj potwierdzają, że Piketty ma rację alarmując o narastającym poziomie nierówności i wynikających z
tego zagrożeniach dla stabilnego rozwoju gospodarki globalnej.
W szcególności Solow ocenia bardzo wysoko empiryczny fundament argumentacji Piketty’ego, podkreślając przy okazji zasługi w zgromadzeniu tak olbrzymiej bazy danych jego dwu głównych współpracowników: francuskiego ekonomisty Emanuela Saez’a (obecnie profesora w Barkeley) oraz Anthony’ego Atkinson’a
z Oksfordu. Prezentowana w K21 interpretacja trendów gospodarczych rodzi zdaniem Solow’a dosyć mroczne implikacje. Jeżeli istniejące już majątki przyrastają szybciej niż rosną dochody z pracy, społeczne znaczenie majątków dziedziczonych wzrośnie w stosunku do majątków świeżo budowanych – opartych na wiedzy i umiejętnościach ich właścicieli. Arytmetyka sugeruje więc, że koncentracja
majątków i tempo ich wzrostu będą sprzyjać umacnianiu roli społecznej spadków
względem wartości merytorycznych. Bardzo pozytywny jest stosunek Solow’a do
wniosku Piketty’ego o konieczności przeciwdziałania prognozowanym przez niego
trendom w gospodarce XXI wieku, przez wprowadzenie dorocznego progresywnego opodatkowania majątków (kapitału) w skali globalnej z rozwiązaniem proble-
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mu ucieczek kapitału do rajów podatkowych. Ale bardzo sceptycznie ocenia możliwość pojawienia się woli politycznej wprowadzenia powszechnego, progresywnego podatku od majątku w Stanach Zjednoczonych i stwierdza, że jego zdaniem
nic nie wskazuje na możliwość zaistnienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.
Paul Krugman podkreśla natomiast, że K21 jest dziełem opartym na empiryzmie, akcentując równocześnie, że ważną rolę odgrywa w nim model teoretyczny,
którego celem jest próba ujednolicenia debaty nad wzrostem gospodarczym oraz
dystrybucją dochodu i majątku. Zauważa też, że mimo pesymistycznej prognozy
na XXI wiek, Piketty nie jest zwolennikiem deterministycznej wersji historii i jednoznacznie stwierdza, że polityka władz może mieć olbrzymie znaczenie. Nawet
jeśli podstawowe warunki ekonomiczne sprzyjają kształtowaniu się skrajnych nierówności, to ten ciąg ku oligarchii można zatrzymać, a nawet odwrócić, jeśli pojawi się ku temu wola polityczna. Odnosząc się do konkretnej propozycji Piketty’ego ograniczenia rosnących wpływów majątku dziedziczonego przy pomocy progresywnego podatku od majątków w skali globalnej, Krugman ocenia ten pomysł
bardzo pozytywnie. Równocześnie, podobnie do Solow’a, sceptycznie widzi możliwości wprowadzenia tej koncepcji ze względu na brak woli politycznej stwierdzając przy tym, iż nie trudno jest cynicznie oceniać prawdopodobieństwo podjęcia takich działań. Nie ulega natomiast dla niego wątpliwości, że sformułowana
przez Piketty’ego ocena bieżącej sytuacji oraz prognozy na przyszłość powodują,
że wprowadzenie takich rozwiązań staje się bardziej wyobrażalne. Podkreśla też,
że Piketty odmienił oblicze naszej debaty ekonomicznej – już nigdy nie będziemy
rozmawiać o bogactwie i nierównościach tak samo jak dotychczas.
Potwierdzenie inspirującej roli Piketty’ego w nowym spojrzeniu na procesy
gospodarcze, znajdujemy w opracowaniu Dawida Weila profesora ekonomii specjalizującego się w szczególnie interesującej nas problematyce strategii zatrudnienia, a równocześnie szefa Oddziału Stawek i godzin Pracy w Departamencie Pracy USA. Stwierdza on, że coraz powszechniej stosowana strategia wyprowadzania
własnych pracowników na zewnątrz, do niezależnych podmiotów gospodarczych,
prowadzi do tzw. spękanego rynku pracy i jest dodatkowym źródłem gwałtownego narastania nierówności dochodowych i majątkowych pomiędzy pracownikami firm wiodących a pracownikami wyprowadzonymi na zewnątrz do podmiotów
stanowiących wcześniejsze fazy łańcucha dostaw. Piketty nie analizował jeszcze
tego w Kapitale w XXI wieku, a zdaniem Weila odgrywa ono obecnie zasadniczą
rolę w gwałtownym narastaniu nierówności dochodowych i majątkowych pomiędzy firmami wiodącymi a poddostawcami. Analizując funkcjonowania amerykań-
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skiego rynku pracy na tle rozwoju teorii zatrudnienia Weil przyznaje, że neoklasyczne teorie zatrudnienia nie są w stanie nawet stwierdzić czy koncepcja spękanego rynku pracy jest obiecująca, czy wręcz przeciwnie – w perspektywie długofalowej zdecydowanie szkodliwa. Dla określenia skali trudności badań nad dogłębnym poznaniem mechanizmów spękanego rynku pracy i wypracowaniem precyzyjnych modeli tego rynku, Weil powołuje opinię czołowego amerykańskiego badacza Richard’a Freeman’a, który stwierdza, że podstawowe modele rynkowe zakładają, że konkurencja ogranicza zróżnicowanie zarobków między porównywalnymi pracownikami w ujęciu międzypodmiotowym. Zatem albo modele błędnie
oceniają względną swobodę rzeczywistego funkcjonowania rynku pracy, albo my
nie uwzględniamy w tych modelach pewnych ważnych czynników rynkowych, W
sumie spękanie stanowi zagadkę dla ekonomii rynku pracy, a szerzej dla socjologii. Potrzebujemy nowego modelu spękanego rynku pracy, który wykraczałby poza
ramy dotychczas standardowej analizy i nowych mierników dla stosowanych dotychczas czynników decydujących o wysokości płac.
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O inwestowaniu w żetony – token ICO,
w oczekiwaniu na Brexit 2019
1. O unijnej Europie populizmów, wobec Brexit – no deal
1.1. W teorii, na efektywnym rynku finansowym, każdy ewenement (o charakterze ekonomicznym, politycznym bądź naturo-przyrodniczym) znajdować ma swoje „natychmiastowe odbicie” w cenach aktywów. Szybkość tego „odbicia”, liczona
obecnie w praktyce w tysięcznych, a nawet milionowych sekundy, wyznacza stopień
efektywności rynku, przerastając jednocześnie niegdysiejszą (z lat 50. i 60. XX w.)
wyobraźnię profesora Eugène Fama’y z Uniwersytetu w Chicago, późniejszego Noblisty, zastosowaną w formule „natychmiastowości” reakcji rynku. Ówczesne testy
statystyczne, mające wykazać w praktyce wybranych rynków kapitałowych zasadność Hipotezy Rynków Efektywnych (według Famy, EMH, Efficient Market Hipothesis, por. [Starzeński, 2011]), wykorzystywały statystykę dzienną, ale z biegiem lat,
wraz z rozwojem metod informatyki i statystyki, parametry wielorównaniowych modeli ekonometrii finansowej estymowano już przy wykorzystaniu wielomilionowych
informacji, zadanych pod postacią szeregów czasowych, o składowych odpowiadających obserwacjom wewnątrz sekundowym. Inwestorzy indywidualni, a nawet gabinety doradztwa inwestycyjnego oraz banki nie miały już szans w konkurencji z oprogramowaniem najsilniejszych maszyn cyfrowych, będących w dyspozycji jedynie
paru największych – systemowych – instytucji finansowych na świecie. Oczywiście,
nie dając wiary propagandzie usług inwestycyjnych, inwestorom indywidualnym1
oraz większości banków pozostaje najbardziej bezpieczne (ale i mniej intratne?) korzystanie z usług banków systemowych (systemic).
Większości inwestorom, „mniej agresywnym”, pozostają lokaty średnio- i długoterminowe w obligacje długów publicznych krajów godnych ekonomiczno-po1
Czy można, i jak, utrzymać się („żyć”) z indywidualnego „tradingu”? – na takie pytanie daje odpowiedź www.lanaliste.com: zakładając miesięczny zarobek w wysokości 3 tys. euro (dobra pensja netto z dyplomem „master”), należałoby – przy założeniu 3% zysku – dysponować kapitałem „obrotowym”
200 tys. euro, natomiast – w takiej Francji, dla przykładu – podatek wynosi 50%, a zatem by trzeba „wygenerować” 6 tys.; na tzw. day trading, o 5 – 10% zysku, trzeba by dysponować kapitałem 100-120 tys.
euro.
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litycznego zaufania oraz inwestycje w ETF – Exchange Traded Funds, oparte na
portfelach o wybranych spółkach z indeksów giełdowych oraz w akcje o niemalejących kursach2. Zasobni, najwięksi inwestorzy, największe światowe spółki i przedsiębiorstwa, największe instytucje finansowe, publiczne i prywatne, wielkie banki, a także rządy państw, mają możliwość zwrócenia się o (po)radę („do”) Alladyna3 – systemu programów komputerowych, wykorzystującego metody sztucznej
inteligencji, największego na świecie inwestora „transnarodowego” – BlackRock
(www.BkackRock.com), dysponującego największym na świecie zbiorem danych
statystycznych, ze wszystkich możliwych obszarów i dziedzin, zarządzającym funduszem równowartości 6288 miliardów dolarów (2017 r.) i o obrotach 12491 miliardów dolarów, zatrudniającym ponad 13500 (współ)pracowników-specjalistów
z ponad 30 różnych krajów i posługujących się ponad 100 językami, wykorzystującym kompleksowy system operacyjno-informacyjny, i najnowocześniejsze, i najnowsze technologie, w celu „pomocy milionom klientom z różnych kultur na świecie”! W BlackRock znajduje się również fundusz inwestycyjny, przeznaczony specjalnie dla oszczędności (także drobnych) gospodarstw domowych.
Współzałożyciel i prezes generalny funduszu BlackRock, od 1988 r. Laurence
(Larry) D. Fink, doradza także największym inwestorom i najważniejszym decydentom politycznym oraz politykom gospodarczym na świecie, publikuje memoriały, dotyczące problematyki wzrostu gospodarczego oraz aktualnych problemów
ekonomicznych, a także występuje na forum spotkań międzynarodowych (World
Economic Forum w Davos, w Szwajcarii), z inicjatywami, mającymi faworyzować
wzrost gospodarczy, finanse solidarne oraz inicjatywy związane ze zmianami klimatu – wszystko jednocześnie. Od początku istnienia zresztą, BlackRock inwestuje kapitały jednocześnie, w wybraną/e spółkę/i oraz jej/ich bezpośredniego/ich
konkurenta/ów, obsadzając (dla kontroli i optymalizacji osiągnięć) swoich przedstawicieli w radach nadzorczych „obu/wszystkich stron”.
2
Do tego rodzaju strategii nawoływano społeczeństwo od lat, a intensywniej, od czasu kryzysu
zwanego subprime; z drugiej jednak strony „żądza pieniądza” nie opuszcza menadżerów instytucji finansowych – przykładem tytuł Bankierzy: ile się należy? („Polityka” nr 14, 3.04-9.04. 2019) – a arbitrażowe strategie inwestycyjne banków systemowych, mogące zresztą prowadzić do tworzenia się racjonalnych baniek mimetycznych, wykorzystując najmniejsze korelacje i generując zyski często na trzecim, lub nawet dalszych miejscach po przecinku, bulwersują społeczeństwo; np. [Starzeński, 2011,
2016].
3
Aluzja do czarnoksiężnika z VIII-wiecznej bajki (o korzeniach persko-arabskich) Antoine’a Gallarda [1701r.], o magicznej lampie Alladyna; na kanwie opowieści powstały następnie opery, sztuki teatralne i dzieła literackie.
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Ostatnio (początek sierpnia 2019 r.), w obawie przed pewną (!) zbliżającą się recesją, w dziesięć lat od niezapomnianego kryzysu zwanego supprime, „think-tank”
BlackRock Inwestment Institute, wystąpił z sugestią, żeby banki centralne pożyczały obywatelom oraz przedsiębiorstwom gotówkę bezpośrednio, bez pośrednika
w postaci państwa4. Prawie równolegle finansiści z „otoczenia Banku Rezerwy Federalnej – Fed” (a zapewne także ekonomiści „z otoczenia BCE” wystąpią wkrótce z refleksją podobną), wystąpili z refleksją zmiany doktryny celu banków centralnych, w UE – z „inflacji” (której ok. 2% nie daje się „utrzymać”) a w USA – z „zatrudnienia” (które prawie jest pełne), na jeden nowy cel: „ceny” i „wzrost gospodarczy”, liczone współczynnikami/indeksami nominalnymi5. Dotychczasowe instrumenty polityki finansowo-ekonomicznej, takie jak: prawie darmowy pieniądz,
w dowolnej ilości, a również ujemne stopy procentowe (co w dotychczasowej teorii monetarnej nie było brane pod uwagę), nie dawały/dają zadowalających rezultatów. Na chroniczną niestabilność rynku nie widać lekarstw.
1.2. Lud Europy (i innych) nie przestaje się burzyć i domagać! Hasła rewolucji skandują tłumy6 niezadowolonych, podburzanych przez partie ekstremalne, nawołujące do zwierania szeregów w walce o „lepszą przyszłość mas pracujących”! Przyszłość ta obwarowana jest jednak wieloma warunkami, z których
najważniejszym jest brak środków, wobec mas wędrującego w poszukiwaniu lokat pieniądza. W sytuacji finansowego rynku globalnego, kiedy te masy wolnego, niezagospodarowanego pieniądza, błyskawicznie wędrują po świecie w celu
uzyskania lepszych lokat, mało przydatne zdaje się tłumaczenie obywatelom
zasad funkcjonowania gospodarki oraz celu podejmowanych decyzji politycznych. Tymczasem opiniotwórcza prasa wskazuje z jednej strony na milionerów
rosnących w ilość, a z drugiej – na rosnących w ilość i „jakość” bezrobotnych,
a zwłaszcza młodzieży! Teoria ekonomii, a nierówności. „Prasa manipuluje masami!” – oraz – równolegle: „Media – niezbędna kontrola w demokracjach”. Hasła, różnie rozumiane, albo sobie przeciwstawne, tylko zaciemniają prawdziwy
obraz oczekiwań „pracującego ludu miast i wsi”! Lud ten jednak nie garnie się na
ogół do urn wyborczych. „Nowa Europa” – marzenie populistów z lewej i prawej
strony – poszukuje przywódcy!
Projekt takiego systemu nazwano „gotówką z helikoptera”.
Por. https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-grandes-banques-centralessinterrogent-sur-leurs-missions-1133626.
6
Por. tytuł i art. C. Michalski: Dlaczego lud przestał być rozumny, z podtytułem: Bez odbudowy
publicznej edukacji i liberalnych mediów nasza demokracja nie ma szans na przeżycie, „Newsweek”,
23.04-5.05.2019, s. 40-42.
4
5
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1.3. Brexit. Czy to było do pomyślenia? W co inwestować? Rok 2018 był na rynkach finansowych najgorszym w dziesięcioleciu po subprime: indeks DJIA spadł
o 5,6%, Nasdaq spadł o 3,9%, a S&P 500 aż o 6,2%. Tymczasem „wojna handlowa”
USA – Chiny, po wzroście opłat celnych na towary chińskie o 10-25%, po czym
giełda w Szanghaju traci 5,58%, a w Shenzhen – jeszcze więcej: minus 7,38%(!),
a poza tym pozostają: „dossier irańskie”, wojna w Syrii i ponownie z (pseudo) Państwem Islamskim – ISIS, a wszystko „otoczone kwestią klimatu”?
1.4. Pierwsze Włochy, trzecia gospodarka EU, postanowiły wyłamywać się z finansowych unijnych „okowów”, a dodatkowo nowy minister spraw wewnętrznych
i jednocześnie wicepremier Matteo Salvini, przywódca Ligi, rozsławił wprowadzaną nową politykę migracyjną na całą Europę i kraje, z których rekrutują się
uchodźcy, zwani także migrantami ekonomicznymi. Rząd populistyczno-radykalnej koalicji Giuseppe Conte, profesora prawa z Uniwersytetu we Florencji, składający się z sił historycznie sobie przeciwstawnych (Ligi Północnej i Ruchu Pięciu
Gwiazd7), nie wytrzymał lawiny fal krytyki, której uległ sam premier, i rząd upadł.
Kończyła się euforyczna perspektywa inwestycji na rynkach kapitałowych, hamowana złymi przeczuciami mających być wprowadzonymi cłami oraz granicą
Dwóch Irlandii. Chiny, ropa, amerykańskie cła, oraz przyszłe wybory do parlamentu europejskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron , jeszcze nie tak dawno chciał „z marszu” osiągnąć Brukselę, wymijając panią Kanclerz? A teraz?
Obywateli niezmiennie straszy się zmianami klimatu oraz nową polityką USA,
terroryści atakują nadal, a tzw. kapitaliści lub zarządzający kapitałami osiągają zyski i dochody „bez” przewidywanych (przez prawo lub ustalane zasady) limitów.
Wewnętrzna polityka gospodarcza USA przynosi zaskakująco dobre rezultaty,
aczkolwiek „malkontenci z lewej i prawej strony” przewidują koniec hossy, aby – być
może – znaleźć argument do pogrążenia (za dobrej!) opinii o „Metodzie T” – prezydenta Donalda Trumpa, w połowie jego kadencji, krytykującego na dodatek Bank
Rezerwy Federalnej (the Fed), „podnoszący stopy procentowe, co /może być/jest największym zagrożeniem dla gospodarki amerykańskiej”? Reakcja Wall Street była natychmiastowa: indeks DJIA spadł o 2,4%, wracając do stanu z roku poprzedniego,
a S&P 500 – o 3%; (24.10.2018); a śladem poszły największe giełdy światowe!
Od początku roku 2019 obniżone zostały w USA podatki i podniesione zostały długoterminowe stopy procentowe. Gospodarka, bliska pełnego zatrudnienia,
7
Ruch 5 Gwiazd (M5S), założony przez aktora (komika) Beppe Grillego, na czele z Luigi Di Maio,
w pierwszym nowym koalicyjnym rządzie w randze wicepremiera, odpowiedzialnego za politykę społeczną.
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niepokoiła malkontentów (i przeciwników polityki „T”) w obawie o stagflację, czyli spadek wzrostu z jednoczesną inflacją? Czy „elektroniczne machiny inwestycyjne”, wraz z inwestorami indywidualnymi, zaprzeczą w najbliższej przyszłości odwróceniu trendu?
Nowa masakra w USA, w kolejności 246. Od początku roku 2018, tym razem
na podłożu „nienawiści i antysemityzmu”, w synagodze „Tree of Life” w Pittsburghu8. Zwolennicy anty systemu wygrali w Brazylii, mając dość rządów lewicy, pogrążającej społeczeństwo w strachu przed rozbojami i wszechobecną korupcją. Ze
znaczącą przewagą wygrał wybory (55,2%) Jair Bolsonaro, przedstawiciel „prawicowej ekstremy”, „pogrążając /największy/ kraj /Ameryki Płd/ w wielką niewiadomą”. Media wyraźnie dzielą czytelników i słuchaczy na „za” i „przeciw”9.
Kanclerz Angela Merkel, po ogłoszeniu Chrześcijańskim Demokratom (CDU)
przejścia w stan spoczynku (przewidzianego na rok 2021, po 13 latach „władzy”)
traci wpływy i indeks DAX we Frankfurcie od razu zwyżkuje (29.10.2018)! Bitcoin spada na drugi dzień o 108,95 euro, do 5534,95 euro za jednostkę krypto waluty BTC10).
Karawana latynoskich migrantów, a to zatrzymuje się, a to zmierza dalej ku granicy meksykańskiej. Stany Zjednoczone podwyższają i unowocześniają mur graniczny. Europa także „unowocześnia” swoje wybrzeże Morza Śródziemnego. Płoną lasy równikowe w Amazonii. Skala pożarów w 2019 r. wzrosła o 83% w stosunku
do r. ubiegłego. Prawicowy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, broniąc się, oskarża NGO (Non-governmental organizations), ściągając na siebie jeszcze większą
falę krytyki, również ze strony prezydenta Francji, tuż przed samym szczytem G7
8
Zginęło 11 osób; ekstremista neo-Nazi, R. Bowers, krzyczał (a jeszcze przedtem napisał w „Gab.
com”): all Jews must die; prezydent D. Trump wypowiedział się za karą śmierci dla sprawcy, a w następującą niedzielę wygaszone zostało na znak żałoby oświetlenie Tour Eiffel w Paryżu.
9
Por.: https://www.20minutes.fr/monde/2362267-20181029-video-bresil-pays-plonge-inconnuelection-jair-bolsonaro; Alain Finkielkraut, urodzony w Paryżu, ale jeszcze do 1950 roku posiadający
polskie obywatelstwo, znany filozof, członek l’Académie française, wypowiedział się szeroko w Internecie, że „nacjonalizm i populizm są dwiema inwektywami, dyskwalifikującymi wszelką „rebelię
popularną” przeciw polityce migracyjnej”.
10
Gdzie te czasy? – akurat Halloween 2018 r. święcił 10 lat od publikacji artykułu, podpisanego pseudonimem Satoshi Nakamoto, wprowadzającym „w świat” krypto monetę Bitcoin, a także od
pierwszego „realnego” zakupu 2 dużych pizza(s) w maju, przez Laszlo Hanyecz’a, za ok. 10 tys. bitkoinów, wartych obecnie ok. 63 mln dol.; w majową rocznicę tego ewenementu obchodzony jest
od 2010 r. „Bitcoin Pizza Day”; przed samymi świętami Bożego Narodzenia 2017 r. osiągnął Bitcoin swój najwyższy kurs, 19343. dol., ale potem euforię inwestorów ochłodziły informacje o mających
być wprowadzonymi międzynarodowymi ograniczeniami transakcji z użyciem krypto walut, i – tendencja gwałtownie odwróciła się; por. także [Starzeński, 2019, odn. 24].
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w Biarritz? Dyplomacja francuska na marginesie G711. Obraźliwe słowa i komentarze tegoż prezydenta Brazylii na otwarcie G7, rozpowszechnione w Internecie!
1.5. W poniedziałek, ostatniego dnia szczytu G7 (26.08.2019), indeksy giełdowe USA zanotowały tendencję zwyżkową, a europejskie i azjatyckie – wręcz przeciwną. Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index +0,37%, Dollar Index
Spot: +0,30%. Złoto ciągle „w górę” (w ostatnim roku: +20%), wszystkie krypto
waluty – w górę! – także w oczekiwaniu na Brexit?
Po wygranym przez Brexit referendum w Wielkiej Brytanii (23.06.216), 51,9 –
procentami, Internet notuje 56 ewenementów z przygotowań do no deal (do dnia
9.09.2019 – wysłania przez premiera parlamentarzystów z na przymusowy urlop;
por. https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-tous-les-evenements-depuis-lereferendum.html). W oczekiwaniu na Brexit (na „tak” lub na „nie”), rynki finansowe reagują bez zbytniej nerwowości. Nawet atak (irański, z wyrzutni w Jemenie) na pole naftowe Khurais i rafinerię Abqaiq Saudi Aramco co. w Arabii Saudyjskiej, największego eksportera ropy naftowej na świecie, spowodował „tylko”
wzrost ceny Brent o 1,3%, a WTI – o 1,7%.
24.09.2019, Nowy Jork, 74. sesja plenarna ONZ, prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zastrzegł: „Amazonia nie jest dziedzictwem światowym”12; z kolei apogeum
„metody T” w przemówieniu prezydenta USA Donalda Trumpa: Patriotyzm w zamian globalizacji!13 Rynek globalny – spanikowany, czy euforyczny? Dolar w górę!

2. O inwestowaniu na blockchain w żetony ICO (Initial Coin Offering)
2.1. Chciwość instytucji finansowych – z jednej strony, a z drugiej – nawoływania do finansów solidarnych14! Banki solidarne i inwestycje solidarne? Czy znajdą się klienci w wystarczającej liczbie? Jak bumerang powraca koncepcja bezpośrednich przepływów finansowych, od dostawców do odbiorców, z ominięciem
pośrednictwa i opłat. Miał temu służyć Bitkoin, ale został narzędziem spekula11
Wizyta prezydenta Rosji u pp. Macronów na wakacjach „przed” oraz perskiego ministra w ratuszu „podczas” szczytu G7. Komentarze – z upływem czasu – coraz chłodniejsze, a nawet wrogie, z powodu „zaostrzonej!” sytuacji w Iranie, nie mówiąc już o Syrii, Iraku, Afganistanie & co., więzionych
tankowcach i Gibraltarze, nie mówiąc już o Jemenie, Arabii Saudyjskiej, i tak dalej. A giełdy „udają”,
że „jest tak jak było, lub prawie.”
12
Euma falacia dizer que a Amazonia e um patrimonio da humanidade.
13
We reject the ideology of globalism and accept the doctrine of patriotism.
14
Por. np. [Starzeński, 2017, s. 175 i nast.].
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cji i oszustw15, o bardzo wysokiej amplitudzie wahań kursu16. Formalnie, zabronić
krypto walut nie ma jak, mimo dyskusji na forum kolejnych G, wobec czego nawet rządy – Rosji, Wenezueli – chcą wykreować krypto waluty, oparte na zasobach
własnych gospodarek?
Projektem na rok 2020 jest „Libra”, (LIBRA, o portfelu CALIBRA, największym banku na świecie; blockchain, open source, free software). Krypto waluta
FB – Facebook’a, Libra, projektu Marca Zuckerberga, w partnerstwie z prestiżowymi organizacjami finansowymi, takimi jak: Visa, Mastercard, Uber, Spotify, Paypal, przeznaczona będzie dla 2,4 mld użytkowników, czego żadne państwo nie mogłoby emitować/wprowadzić dla takiej liczby klientów, równej „świat minus Chiny z Rosją”? Łącznie (wstępnie) zdeklarowanych17 28 członków, mającej powstać
„Libra Association” (zarejestrowanej w Szwajcarii, każdy z wkładem 10 mln dolarów) miałoby zarządzać 17 000 mld dolarów. Bank Calibra, największy na świecie
bank „usługi globalnej”, nie ma być – z założenia – konkurencją dla usług banku
Western Union.
W każdym razie, zbliża się koniec znanego nam w Europie systemu bankowego. Następuje era „globalnego banku” oraz koniec numerycznej dominacji banku
amerykańskiego18. Także świat z „analogicznego” staje się „numeryczny”, a podstawową codzienną troską staje się obrona przeciwko atakom „cyber”. Niezbędną staje się globalna legislacja i wprowadzenie równie globalnych zabezpieczeń prawnych w stosunku do „crypto” i „optymalizacji fiskalnej”.
W Internecie reklamują się masowo, w różnych krajach oraz na różnych kontynentach, „specjaliści” od inwestowania w krypto waluty, z inwestowaniem w Bitkoin19 na czele, proponując metody analizy technicznej, mniej lub bardziej zmodyfikowane. Wiara może czynić cuda, ale? Firmy – „kopalnie bitkoinów” zamykają
się z powodu ponoszonych kosztów energii, przekraczających wartość „urobku”20.
15
Bitcoin.fr zamieszcza listę (20.08.2019, zaktualizowaną przez „Jean-Luc”) 6282 oszustów internetowych, specjalizujących się w oszustwach na „bitcoinach i innych krypto monetach”, wykorzystując informacje z: l’AMF, CryptoFR, Maison du Bitcoin, acheter1bitcoin.fr, warning-trading.com,
adcfrance.fr oraz badbitcoin.org, a także internautów.
16
Por. [Starzeński, 2019].
17
„Financial Times” z 23.08.2019 zamieścił informację, że 3 partnerów cofa swój akces, pod
wpływem bardzo ostrej krytyki..? (por. np. libra non grata).
18
„Dolar – nasza waluta, wasz problem”, powiedział John B. Connally, sekretarz skarbu w czasie prezydentury R. Nixona.
19
Dla przypomnienia: kurs jednostki BTC 5 października 2009 r. wynosił 0,000769 USD, 7 lutego
2011 r. – 1 dolara, maksymalnie 19343 dolarów 16 grudnia 2017 r., a potem nastąpił sukcesywny spadek, aby obecnie oscylować wokół 9, do 10 tysięcy.
20
Koszt energii elektrycznej, zużytej do wydobycia 3600 BTC, wynosi ok. pół miliona dolarów
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Wobec haseł oszczędności energii w ogóle, dobrze jest również brać pod uwagę,
że każda transakcja zarejestrowana na blockchain Bitcoin wymaga energii równej
32-dniowego jej wykorzystania przez jedną amerykańską (USA) rodzinę, a między
transakcjami upływa 10 minut21. Gratyfikacja za „(wy)kopanie” bitkoinów spadła
już z 50BTC do 12,5BTC.
2.2. ICO –Initial Coin Offering – jest metodą gromadzenia środków, niezbędnych do uruchomienia dowolnego projektu. Emitowane w początkowej jego fazie żetony (token) mogą być przez inwestorów indywidualnych, z wyłączeniem inwestorów instytucjonalnych, nabywane za dewizy oraz krypto waluty (przeważnie za bitcoin lub ether), po obowiązującym kursie, a następnie mogą być wymieniane (sprzedawane i kupowane) na wyspecjalizowanych „platformach wymiany”.
Żetony, w przeciwieństwie do krypto walut, nie są dotychczas na ogół objęte restrykcjami legislacyjnymi, co jest relatywnym zabezpieczeniem przed karami natury fiskalnej.
Żetony ICO mają charakter „przedpłaty” i – w zupełnie początkowym etapie
projektu – mogą mieć kurs relatywnie niski. Wraz jednak z rozwojem projektu,
kurs ten może znacznie (a nawet bardzo) wzrastać, a sukces projektu ma być –
w założeniu – motorem napędowym kursu token(ów).
Niewątpliwie, emisja żetonów wydaje się/jest najszybszym (prawie błyskawicznym) sposobem gromadzeniem znacznych kapitałów (także spekulacyjnych),
spośród pozostałych inwestycji wysokiego ryzyka (venture capital), bez potrzeby
przeprowadzania uciążliwej analizy porównawczej, ekonomicznej i modelowej
„aktywizacji kapitału przez fundusz inwestycyjny, procesu pozyskiwania funduszy wysokiego ryzyka, współpracy funduszu ze spółką w czasie trwania inwestycji oraz strategii wyjścia, a także długiego oczekiwania na zwrot”; por. [Domańska, 2019]. Żetony, znanego emitenta i „podziwianego” rodzaju (?) przedsięwzięcia, mogą (ale bynajmniej nie muszą, jak np. wenezuelskie „Petro”, oparte na kursie ropy naftowej, z największych na świecie jej zasobów) być źródłem nadzwyczajnych zysków.22
dziennie! – daje się słyszeć hasła: „Kopanie bitkoinów niszczy planetę!” (Bitcoin is actually going to
ruin the world); dla przykładu: ekipa klimatologów z Uniwersytetu na Hawajach alarmuje (por. https://
www.zdnet.fr/actualites/le-bitcoin-menace-reellement-de-detruire-le-monde-39875779.htm), że „Bitkoin realnie zagraża światu”, a jeśli nic się nie zmieni, to temperatura na Ziemi wzrośnie w połowie
wieku o 2°C!
21
Raport L. de la Raudière dla francuskiego l’Assemblée Nationale ; (4.06.2018).
22
El Petro, wyemitowane 20.02.2018 na blockchain NEM (New Economy Movement), po 60 dolarów, zdołało zgromadzić kapitał 735 milionów dolarów, z oczekiwanych 5 miliardów.
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W przeciwieństwie do akcji, żetony nie mają charakteru „udziałowego” w wartości projektu, ale zapewniają udział w projektowanej usłudze. Usługą taką może
być zapewnienie kupna projektowanej emisji krypto walut, uzyskanie możliwości
złożenia zamówienia na określoną usługę, skorzystanie z portmonetki krypto walut lub projektowanej przechowalni danych i informacji (stockage cloud ), i innych.
[Quiniou, 2018] analizuje najważniejsze etapy procesu inwestowania w ICO,
oczywiście przy zalożeniu wystarczającej wiedzy w dziedzinie informatyki, kryptografii, rozproszonego rejestru (distributed ledger technology) oraz technologii
blockchain („łańcucha bloków”); por. np. [Starzeński, 2019] :
Primo, wybór blockchain, zapewniającego dostateczną anonimowość inwestorów i transakcji oraz gwarantującego zabezpieczenie przekazywanych i przechowywanych danych. Do inwestycji w token wykorzystuje się dotychczas istniejące blockchain dla kryptowalut, najczęściej: Bitcoin, Ethereum23 oraz – szczególnie dla transakcji – Ripple, używanego także przez banki do przeprowadzania
transakcji międzynarodowych (RippleNet, a także Storj), szczególnie dla przechowywania danych i informacji. Jeszcze większą protekcję danych zapewniają:
Zcash24, Bitcoin Private i Monero. W praktyce można automatycznie łączyć ICO
z contrats intelligents, wyznaczając czas, cenę i jej „pułap”.
Secundo, wybór portmonetki, zapewniającej składanie odpowiednich krypto
monet oraz tokenów, dotychczas dla każdej/go osobnej/ego25; por. [Quiniou 2018,
s. 115]. Bezpośredniej wymiany krypto walut i tokenów, bez pośrednictwa, dokonuje się przy pomocy procedury atomic swap, wyróżniając przy tym, ze względu
na ochronę transakcji, cold wallets oraz hot wallets.
Pierwszy – cold wallet – zainstalowany jest – z „kluczem prywatnym” (kodem
zabezpieczającym, PIN) – w urządzeniu bez dostępu do Internetu, co zabezpiecza przed „cyber włamaniami”, przeważnie w momencie dokonywania transakcji. Znane są w handlu (w cenie ok. 100 euro) różne zabezpieczenia – hardware
dla cold wallets, np. „Ledger Nano S” lub „Trezor” cold wallet, przechowywany
w pendrive USB, może być w każdej chwili podłączony do odpowiedniej „sieci”.
Drugi – hot wallet – jest zainstalowany w urządzeniu z dostępem do Internetu,
a zatem stale narażony na wszelkiego typu cyber włamania. [Quiniou, 2018, s. 118]
23
Ethereum Virtual Machine – EVM, z językiem programowania „Solidyty”, zbliżonego do „JavaScript”.
24
Maksymalną protekcję danych w „Zcash” zapewnia system „zk–SNARK”.
25
Trwają prace nad utworzeniem jednego konta/skarbonki/portfela (wallet), pozwalającego na
składanie/przechowywanie różnych typów walorów jednocześnie – por. projekty: cross-chain oraz atomic swap; [Quiniou, 2018, s. 115].
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wskazuje na zabezpieczenie, zwłaszcza dla transakcji – w przeważającej ilości „tokenami ICO” w blockchain Ethereum – w kreowaniu portmonetki „MetaMask”.
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Wybrane aspekty teorii złożoności w praktyce – perspektywa
rezylientnego łańcucha dostaw
1. Wprowadzenie
Nieciągłe otoczenie implikuje określony stopień złożoności i dynamiki współczesnych organizacji. Złożoność przejawia się w wielości i różnorodności elementów, ich właściwości i relacji, które tworzą określony system organizacyjny1. Ze
względu na wielość elementów można wyróżnić systemy obejmujące niewielką
liczbę elementów i relacji między nimi oraz systemy składające się z wielu elementów i współzależności. Zróżnicowanie elementów systemu wyraża z kolei stopień podobieństwa celów, wartości, przekonań. W systemach jednorodnych występuje duża zbieżność oczekiwań i postaw uczestników, natomiast w przypadku
systemów niejednorodnych uczestnicy różnią się, lecz ich podstawowe interesy
są kompatybilne, dlatego też proces decyzyjny cechuje kompromis, a rozwiązania
problemów decyzyjnych buduje się stopniowo2. Ze złożoności wyłania się dynamika organizacji, która oznacza zmienność i szybkość zachodzących w zmian3. Wyższy stopień złożoności systemu oznacza większe możliwości adaptacyjne i zdolności rozwoju dzięki posiadaniu własnych celowościowych części4. Mowa zatem o generowaniu takiego procesu uczenia, który zagwarantuje korzyści płynące
z pluralizmu różnych poglądów i sposobów rozwiązania problemów decyzyjnych.
Dynamika zajmuje się zatem organizacjami pozostającymi w ruchu. Problematyka złożoności i dynamiki nabiera szczególnego znaczenia we współczesnych koncepcjach łańcucha dostaw5, w tym jednej z najmłodszych – koncepcji rezylientne1
Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992. s. 31.
2
Jackson M.C.: Systems Thinking. Creative Holism for Managers. John Wiley & Sons, Chichester 2003.
3
Ibid., s. 90.
4
Rokita J.: Metodologia systemowa jako podstawa myślenia systemowego. [w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian. Red. J. Rokita. GWSH, Katowice 2010,
s. 14.
5
Na przykład koncepcje wirtualnych, reaktywnych, elastycznych łańcuchów dostaw, łańcuchy do-
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go łańcucha dostaw. Analiza literatury oraz przeprowadzone badania empiryczne sugerują, że rezylientny łańcuch dostaw to organizacja odznaczająca się wysokim stopniem złożoności, który umożliwia funkcjonowanie według zaawansowanych wzorców zachowań adaptacyjnych, będące emanacją dynamiki. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych charakterystyk rezylientnego łańcucha dostaw z
perspektywy teorii złożoności i dynamiki systemów oraz ilustracja modelu funkcjonowania łańcucha dostaw firmy Toyota, który dzięki przyswojeniu określonych zasad teorii złożoności w praktyce, mógł przetrwać i rozwijać się w obliczu nieprzewidzianych zakłóceń. Realizacji powyższych celów została podporządkowana struktura artykułu. W pierwszej części zaprezentowano typologię zachowań adaptacyjnych organizacji, opartą na architekturze uczenia się. Następnie przedstawiono istotę i podstawowe charakterystyki rezylientnego łańcucha dostaw jako systemu złożonego, odznaczającego się wysokim stopniem dynamiki funkcjonowania. W kolejnej
części artykułu zaprezentowano przypadek rezylientnego łańcucha dostaw firmy Toyota, który dzięki zaawansowanemu mechanizmowi funkcjonowania, opartemu na
zasadach złożoności, zachował ciągłość operacyjną w obliczu niepewnych zmian.

2. Typologia zachowań adaptacyjnych oparta na architekturze organizacyjnego uczenia
Określone typy zachowań adaptacyjnych są pochodną zmian, oddziałujących
na organizację i współtworzących kontekst sytuacyjny w procesie podejmowania
decyzji. Na gruncie teoretycznym można wyróżnić trzy podstawowe typy zachowań adaptacyjnych organizacji, mianowicie prostą adaptację, readaptację (adaptacje reaktywną) oraz preadaptację (adaptacje proaktywną) - rys. 1.
Prosta adaptacja jest najbardziej skuteczna wówczas, gdy ma za zadanie antycypować przyszłe czynniki zmian i, przez to, zmniejszać siłę ich negatywnego oddziaływania. Sprawdza się zatem przede wszystkim w przypadku wystąpienia zmian endogennych, charakteryzujących się wysokim prawdopodobieństwem
i niewielką siłą zakłóceń (LIHP- Low Impact, High Probability). Adaptacja reaktywna, z kolei jest najbardziej odpowiednia wówczas, gdy prawdopodobieństwo
pojawienia się zmian i ich siła oddziaływania jest umiarkowana. W przypadku niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia określonych czynników zmian i dużej
staw jako struktury dyssypatywne czy holoniczne itp.
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niszczącej siły zakłóceń (HILP – High Impact, Low Probability) najbardziej skuteczna wydaje się adaptacja proaktywna. Służy zatem, przede wszystkim przezwyciężeniu czynników zmian natury egzogennej. Szare pola na rys. 1 znajdujące się
poza główną przekątną wskazują na brak dopasowania między cechami na osi odciętych i rzędnych. Przykładowo prosta adaptacja może być nieskuteczna w obliczu zmian o niskim prawdopodobieństwie i dużej sile negatywnego wpływu. Taka
konfiguracja wartości obu parametrów jest niekorzystna z punktu widzenia prostej
adaptacji, wykorzystującej mechanizm antycypacji w przewidywaniu określonych
czynników zmian oraz ograniczony zakres korekty, której może podlegać funkcjonowanie systemu. Z drugiej strony, nie ma również sensu stosować adaptacji proaktywnej w przypadku czynników endogennych, odznaczających się małą siłą zakłóceń. Głębokość i zakres zmian oferowanych przez proadaptację jest zbyt duży
w stosunku do niewielkich skutków, powodowanych przez określone czynniki. Powoduje zatem nieuzasadnione koszty związane przede wszystkim z elastycznym
funkcjonowaniem systemu i redundancją zasobów.
Rysunek 1. Zależność między wykorzystaniem określonych typów zdolności adaptacyjnych i źródłem pochodzenia oraz rodzajem zmian

Czynniki natury
egzogennej

niskie prawdopodobieństwo
wystąpienia/ duża siła zakłóceń

Adaptacja
proaktywna

HILP

Adaptacja
reaktywna

Czynniki natury
endogennej

średnie prawdopodobieństwo
wystąpienia/
średnia siła zakłóceń

LIHP

wysokie prawdopodobieństwo
wystąpienia/ mała siła zakłóceń

Źródło: Opracowanie własne

Prosta adaptacja

Typy zdolności adaptacyjnych
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Przechodzenie w kierunku bardziej zaawansowanych zachowań adaptacyjnych
wymaga zapewnienia coraz wyższego stopnia złożoności organizacji. I tak, prosta
adaptacja nie wymaga stosowania unikalnych modeli mentalnych, służących rozwiązaniu określonego problemu decyzyjnego. Jej istotą jest bowiem rutynowy, cykliczny charakter zmian, na które organizacja może z powodzeniem odpowiadać
w sposób analogiczny do przeszłości. W związku z tym stosowanie prostej adaptacji jest właściwym rozwiązaniem w przypadku zmian zamkniętych, które łatwo
przewidywać, czy nawet prognozować. Dzięki prostej adaptacji możliwa staje się
realna redukcja złożoności (np. za pomocą modularyzacji produkcji)6. W celu ilustracji modelu mentalnego towarzyszącemu prostej adaptacji można wykorzystać
pierwszą pętlę uczenia się (ang. single-loop learning). Polega ona na takim uczeniu się, które w rozwiązywaniu przyszłych problemów decyzyjnych wykorzystuje konsekwencje poprzednich działań7. Innymi słowy prosta adaptacja oznacza, że
dotychczasowe rezultaty są podstawą do uczenia się i wyciągania wniosków dotyczących korekty sposobów działania8.
Adaptacja reaktywna (readaptacja) reprezentuje wyższy poziom organizacyjnego uczenia się, określanego mianem uczenia rekonstruktywnego9, które nie tylko polega na prostej adaptacji, lecz sięga do głębszych struktur modelu mentalnego organizacji, wyznaczonych przez proces uczenia się według tzw. drugiej pętli
(ang. double-loop learning)10. Oznacza zatem proces transformacji, w którym wiedza i kompetencje organizacji podlegają zmianie pod wpływem rozwoju nowych
polityk, celów i map mentalnych11. Stosowanie podwójnej pętli uczenia się wymaga od uczestników organizacji zdolności kreowania ciągłego dialogu, która zapewnia, że defensywne rozumowanie i zachowanie nie utrudniają autonomii i wymiany informacji12.
6
Wildemann H.: Komplexitätsmanagement in Vertrieb, Beschaffung, Produkt, Entwicklung und
Produktion. Aufl. TCW, München 2012.
7
Stacey R.: Strategic Management and Organisational Dynamics. The Challenge of Complexity to
Ways of Thinking about Organizations. Prentice Hall, London 2011., s. 180.
8
Rokita J.: Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 115.
9
Buechel B., Probst G.: From Organizational Learning to Knowledge Management. http://archive-ouverte.unige.ch/ unige: 5858, s. 6.
10
Szczegółowe założenia uczenia według drugiej pętli przedstawiono w: Blackman D., Connelly J., Henderson S.: Does Double Loop Learning Create Reliable Knowledge? „Learning Organization”
2004, Vol. 11, No. 1, s. 11-27.
11
Snell R., Man-Kuen C.A.: The Learning Organization: Learning and Empowerment for Whom?
„Management Learning” 1998, Vol. 29, s. 337-364.
12
Por. Argyris C., Putnam R., McLain Smith D.: Action Science: Concepts, Methods, and Skills for
Research and Intervention. Jossey-Bass, San Francisco 1985, s. 18 i nast.
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Adaptacja proaktywna (preadaptacja) jest uważana za najbardziej zaawansowany proces uczenia się, który nawiązuje do założeń tzw. potrójnej pętli uczenia (ang.
triple-loop learning)13. Preadaptacja sięga do korzeni procesu uczenia się, jego najgłębszych pokładów dotyczących potencjału zróżnicowania organizacji14, określanego uczeniem procesowym15. Adaptacja proaktywna odwołuje się zatem do genetycznego potencjału zróżnicowania organizacji, który może być źródłem jej kreatywności. Innymi słowy preadaptacja może następować wówczas, gdy menedżerowie potrafią zidentyfikować i wykorzystać potencjał różnorodności organizacji16. W opinii
G. Batessona17 potrójna pętla uczenia się oznacza uczenie się uczenia. W potrójnej
pętli uczenia się zostaje odzwierciedlone poprzednie uczenie się, a więc organizacja
uczy się doskonalić swoje uczenie. Umożliwia to modyfikację wartości, jak również
strategii i oczekiwań18. W procesie uczenia się organizacja jest zdolna do transformacji, ponieważ jej wewnętrzne relacje są widoczne i oczywiste. Wzorce powiązań organizacji z otoczeniem są również rozpoznawalne. Głębsze zrozumienie tych wzorców i możliwych konsekwencji podejmowanych działań prowadzi do zmian w strukturze. Uczenie się według trzeciej pętli posiada bezpośrednią naturę, która umożliwia identyfikację roli i znaczenia organizacji19.

3. Specyfika adaptacji proaktywnej opartej na potrójnej pętli uczenia
Z punktu widzenia potrójnej pętli, rozwój zdolności uczenia się organizacji jest
warunkiem wstępnym przetrwania i rozwoju w obliczu rosnącej złożoności i dynamiki otoczenia20. Rys. 2 przedstawia ideogram adaptacji proaktywnej, opartej
na potrójnej pętli uczenia. Adaptacja proaktywna sięga znacznie głębiej w modelu mentalnym organizacji. Modyfikuje struktury i procesy na bardzo niskim pozio13
Ameli P., Kayes D.C.: Triple-loop Learning in a Cross-sector Partnership. „The Learning Organization” 2011, Vol. 18, No. 3, s. 175-188.
14
Flood R.L., Romm N.R.A.: Diversity Management: Triple Loop Learning. Wiley, Chicester 1996.
15
Buechel B., Probst G.: Op. cit., s. 6.
16
Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw…, op. cit., s. 27, za: Hamel G., Breen B.: Zarządzanie
jutra. Harvard Business School Press, Red Horse, Warszawa 2008, s. 199-200.
17
Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Op. cit., s. 115 i nast.
18
Argyris C., Schön D.A.: Die lernende Organisation. Grundlagen, Methode, Praxis. Klett-Cotta,
Stuttgard 2006, s. 87.
19
Morgan G.: Images of Organization. SAGE Publications, London 1996, s. 112.
20
Georges A., Romme L., van Witteloostuijn A.: Circular Organizing and Triple Loop Learning.
„Journal of Organizational Change Management” 1999, Vol. 12, No. 5, s. 439-453.

202

Artur Świerczek

mie, doprowadzając do całkowitej zmiany dotychczasowego wzorca zachowania.
Aby jednak osiągnąć oczekiwany stan, najpierw system powinien popaść w chaos, aby odrodzić się do nowego stanu, bardziej adekwatnego względem otoczenia. Możliwość przechodzenia z jednego stanu do kolejnego wymaga identyfikacji
impulsów zmian, ich analizy, selekcji i reaktywnej odpowiedzi. Preadaptacja podkreśla konieczność przejścia systemu ze stanu równowagi do stanu nierównowagi.
Rysunek 2. Idea adaptacji proaktywnej

Refleksja, analiza,
kreowanie struktury

Cele

Działania

Wyniki działań

Działania korekcyjne
Działania korekcyjne
Działania korekcyjne

Źródło: J. Rokita: Zarządzanie strategiczne. PWE Warszawa 2005. s. 117.

Zgodnie z rys. 3 do momentu t1 system pozostaje w stanie równowagi 1, po
czym przechodzi do stanu nierównowagi. W ten sposób system podąża w kierunku nierównowagi, przyciągany przez nieskończoność do stanu niestabilnego lub
całkowicie losowego wzorca zachowań. Podążanie w kierunku nierównowagi urzeczywistnia się w postaci wzmacniającej (dodatniej) pętli sprężenia zwrotnego. Ten
rodzaj pętli ekspotencjalnie wzmacnia początkowo niewielkie zakłócenia bez żadnych ograniczeń wewnętrznych systemu, pchając system w stronę krawędzi chaosu (ang. edge-of-chaos). Oferuje ona takie zróżnicowanie, dzięki któremu system podąża w kierunku kreatywnego, innowacyjnego i czasami zaskakującego stanu21. W rezultacie system ma możliwość osiągnięcia nowego, całkowicie odmiennego stanu (w momencie t2), który umożliwi znacznie lepszą adaptację do warunków otoczenia. Posługując się opinią R. Thietarta i B. Forguesa22 można stwierdzić, że wyróżniającym stanem dla preadaptacji jest chaos (krawędź chaosu). NieStacey R.D.: Complexity and Creativity in Organizations. Op. cit., s. 57.
Thietart R., Forgues B.: Chaos Theory and Organisation. „Organisation Science” 1995, Vol. 6,
No. 1, s. 19-31.
21
22
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mniej, podkreślić należy, że zaawansowany model dynamiki organizacyjnej, jakim
jest adaptacja proaktywna wymaga zapewnienia wysokiego stopnia złożoności organizacyjnej, która jest dobrze widoczna w rezylientnym łańcuchu dostaw.
Rysunek 3. Graficzny obraz adaptacji proaktywnej organizacji

Źródło: Opracowanie własne

4. Rezylientny łańcuch dostaw jako złożony system adaptacyjny
Najogólniej specyfika rezylientnego łańcucha dostaw polega na zdolności do
osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń23. Innymi słowy, rezylientny łańcuch dostaw zachowuje ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością24. Bazując na rozważaniach N. Taleba25 można pójść jeszcze da23
Carvalho H., Duarte S., Cruz Machado V.: Lean, Agile, Resilient and Green: Divergences and Synergies. „International Journal of Lean Six Sigma” 2011, Vol. 2, No. 2, s. 151-179.
24
Carvalho H., Maleki M., Cruz Machado V.: The Links between Supply Chain Disturbances and
Resilience Strategies. „International Journal of Agile Systems and Management” 2012, Vol. 5, No. 3, s.
203-234; Barac N., Milovanovic G., Andjelkovic A.: Risk and the Resilient Supply Chain. „Economics
and Organization” 2011, Vol. 8, No. 2, s. 139-151.
25
Por. Taleb N.: Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Kurhaus, Warszawa 2013, s. 21.
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lej, stwierdzając, że rezylientny łańcuch dostaw to system, któremu służą wstrząsy,
czyli taki, który zyskuje na błędnych przewidywaniach. Rezyliencja implikuje bowiem zdolność adaptacyjną zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych skutków
oddziaływania czynników zmian26. Jedną z najbardziej pojemnych i treściwych interpretacji prezentują S. Ponomarov i M. Holcomb27, zdaniem których, rezylientny łańcuch dostaw to system zdolny do adaptacji, reaktywnej odpowiedzi i odzyskiwania utraconych sił, poprzez zapewnienie ciągłości operacji na wymaganym
poziomie współdziałania przedsiębiorstw oraz kontrolę strukturalnych i funkcjonalnych aspektów systemu. Prezentowana interpretacja zawiera niezbędne treści
potrzebne do określenia pojęcia we wszystkich powyższych stosowanych znaczeniach, przez co stanowi syntezę istotnych interpretacji spotykanych na łamach literatury. Sformułowana definicja umożliwia identyfikację głównych desygnatów definiowanego terminu, które mogą posłużyć koncepcji rezylientnego łańcucha dostaw z perspektywy wybranych aspektów teorii złożoności – rys. 4.
Rysunek 4. Podstawowe komponenty rezylientnego łańcucha dostaw w świetle wybranych aspektów teorii złożoności

Źródło: Opracowanie własne
26
Mitroff I.I., Alpasan M.C.: Preparing for the Evil. „Harvard Business Review” 2003, kwiecień,
s. 109-115.
27
Ponomarov S.Y., Holcom M.C.: Understanding the Concept of Supply Chain Resilience. „International Journal of Logistics Management” 2009, Vol. 20, No. 1, s. 124-143.
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Przede wszystkim ten typ łańcucha dostaw jest formowany przez ogniwa, które
można określić mianem agentów. Agenci wpływają na przebieg zdarzeń w łańcuchu dostaw, decydują bowiem o włączeniu określonego ogniwa w realizację określonych zadań, dążą do ekspansji na nowe rynki, realizują zintegrowane procesy
rozwoju produktów z dostawcami i odbiorcami28. Wskutek negocjacji międzyorganizacyjnych i tworzenia zintegrowanych ośrodków decyzyjnych w łańcuchu dostaw, przedsiębiorstwa współdzielą wspólne schematy, które umożliwiają ograniczenie kosztów transakcyjnych i wzrost efektywności komunikacji.
Agenci w łańcuchu dostaw posiadają swoje cele partykularne, którymi może
być dążenie do zapewnienia uprzywilejowanej pozycji w łańcuchu dostaw, wzrost
siły przetargowej określonych przedsiębiorstw, identyfikacja rzetelnych źródeł zaopatrzenia materiałowego, wypracowanie niszy rynkowej, stabilny rynek zbytu
itp. Oprócz celów partykularnych w rezylientnym łańcuchu dostaw jest również
formułowany cel wspólny, osiągany za pomocą dopasowania parametrów funkcjonowania do innych uczestników łańcucha dostaw. Dzięki temu regulacja funkcjonowania łańcucha dostaw może odbywać się za pomocą tzw. „niewidzialnej ręki”,
która generuje porządek i spontaniczność w określonym czasie. W związku z tym
przedsiębiorstwa powinny ciągle obserwować struktury wyłaniane w obrębie łańcucha dostaw i dopasowywać swoje cele partykularne do celów grupy firm konstytuujących określony łańcuch dostaw. Kluczem do sprawnego funkcjonowania
agentów w rezylientnym łańcuchu dostaw jest dopasowanie i elastyczność oraz
wola dokonywania głębszych korekt i redefinicji dotychczasowych wzorców funkcjonowania wobec zmian ujawnianych w otoczeniu29. W związku z tym agenci
wchodzą ze sobą w dynamiczne interakcje, a ich schematy zachowań uwzględniają zmiany zachodzące w otoczeniu, stąd wzajemne interakcje umożliwiają wygenerowanie wzorców zachowań na poziomie całego łańcucha dostaw30. R. Lewin
i B. Regine31 zaliczają agentów do jednej z dwóch grup. Agentów wspierających
i partycypujących, którzy wnoszą wkład w rozwój systemu oraz agentów egoistycznych i wyrachowanych, którzy wykazują niechęć do współuczestniczenia w sprawnym funkcjonowaniu systemu. Dodatkowo, agenci w rezylientnym łańcuchu dostaw są heterogeniczni, posiadają własne cele, do których dążą przy określonych
ograniczeniach i zróżnicowanych wzorcach zachowań. Heterogeniczny charakter
28
Choi T.Y., Dooley K.J., Rungtusanatham M.: Supply Networks and Adaptive Systems: Control
versus Emergence. „Journal of Operations Management” 2001, Vol. 19, s. 351-366.
29
Ibid.
30
R. Stacey: Strategic Management and Organizational Dynamics. Op. cit., s. 278.
31
Ibid., s. 276.
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agentów przyczynia się do nawiązywania relacji między nimi, jeśliby agenci posiadali tę samą wiedzę i cechy (a więc byli homogeniczni), wówczas nie mieliby motywacji do współdziałania32. Zachowanie określonego agenta zmienia się w sposób
dynamiczny, pozostaje ono bowiem w ścisłych zależnościach z innymi agentami.
Zachowanie agentów jest zdeterminowane określonymi wewnętrznymi politykami oraz zachowaniem innych agentów, co wpływa na nielinearny charakter tych
współzależności33. Rezultatem kolektywnego zachowania agentów jest określony
wzorzec zachowań, którego agenci nie osiągnęliby działając indywidualnie. Powoduje to, że zachowanie rezylientnego łańcucha dostaw pozostaje nieprzewidywalne i odmienne od oczekiwań. W wyniku tego system ma możliwość wykorzystywania pojawiających się nowych szans34.
Chociaż ostateczny kształt łańcucha dostaw może być nieznany, indywidualne
przedsiębiorstwa – agenci uczestniczą w jego tworzeniu za pomocą decyzji podejmowanych lokalnie. Należy zwrócić uwagę, że agenci to specyficzne podmioty rezylientnego łańcucha dostaw, które różnią się od innych ogniw. Odznaczają się bowiem autonomią (ich działania są inicjowane wewnątrz systemu, bez zewnętrznego oddziaływania), elastycznością (umożliwiającą zachowanie reaktywne i proaktywne) oraz własnymi mechanizmami kontroli35. W przypadku rezylientnego łańcucha dostaw, ogniwo wiodące na ogół dobiera przedsiębiorstwa, z którymi rozpoczyna i realizuje działania wielopodmiotowe. O ile ma wpływ na bezpośrednich
partnerów (dostawców i/lub odbiorców) oraz czasami partnerów pośrednich drugiego rzędu, o tyle na ogół nie ma możliwości odpowiedniej selekcji firm zlokalizowanych na dalszych szczeblach przepływu produktów w łańcuchu dostaw (np.
ogniw trzeciego i czwartego rzędu). W rezultacie ogniwa te pozostają poza oddziaływaniem regulacyjnym firmy wiodącej w łańcuchu dostaw, zapewniając sobie autonomię, która z kolei umożliwia wykreowanie zaawansowanych mechanizmów
samoorganizacji. Zdolność samoorganizacji może przejawiać się w różnych sposobach organizacyjnego uczenia36. W mniej zaawansowanej postaci, samoorganiza32
Wycisk C., McKelvey B., Hulsmann M.: ”Smart Parts” Supply Networks as Complex Adaptive
Systems: Analysis and Implications. „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2008, Vol. 38, No. 2, s. 108-125.
33
Nilsson F., Darley V.: On Complex Adaptive Systems and Agent-based Modelling for Improving
Decision-Making in Manufacturing and Logistics Settings Experiences from a Packaging Company. „International Journal of Operations & Production Management” 2006, Vol. 26, No. 12, s. 1351-1373.
34
Bonabeau E.: Predicting the Unpredictable. „Harvard Business Review” 2002, Vol. 80, No. 3,
s. 109-16.
35
Nilsson F., Darley V.: Op. cit., s. 1351-1373.
36
Morgan G.: Obrazy organizacji. WN PWN, Warszawa 2005, s. 109.
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cja może oznaczać uczenie się według pojedynczej i podwójnej pętli, umożliwiające prostą adaptację i adaptację reaktywną łańcucha dostaw37.
Bardziej zaawansowany wzorzec samoorganizacji przejawia się w umiejętności uczenia według trzeciej pętli. Umożliwia on preadaptację rezylientnego łańcucha dostaw. W tym przypadku system może pozostawać w stanie dalekim od równowagi, w takim, w którym osiąga punkt krytyczny. Punkt ten, określany mianem
krawędzi chaosu, umożliwia wygenerowanie odmiennej jakościowo struktury i na
ogół nowego wzorca zachowań, których nie można przewidywać na podstawie poprzedniego stanu systemu.
Nowo utworzona struktura czerpie zasilenia materiałowo-informacyjne w celu
utrzymania nowego stanu, w którym znalazł się system38. Importowane zasoby
z otoczenia są rozpraszane w systemie (na wzór struktury dyssypatywnej), tak że
pchają go w kierunku rozpadu. Niemniej struktura rezylientnego łańcucha dostaw posiada zdolność odnowy w miarę zasileń zasobami pochodzącymi z otoczenia39. W praktyce powinien istnieć minimalny stopień spójności (powiązań) między podmiotami łańcucha dostaw, w przeciwnym wypadku funkcjonowanie systemu skazane byłoby na niepowodzenie40. Nowa struktura i nowy wzorzec zachowania systemu, powstałe w wyniku samoorganizacji opartej na trzeciej pętli uczenia
nie mogą być wyjaśnione za pomocą charakterystyk i mechanizmu funkcjonowania ogniw tworzących określony system. Oznacza to, że nowopowstała struktura,
generująca nowy wzorzec zachowania ma charakter emergentny41, probabilistyczny, a nie deterministyczny.
Trawestując spostrzeżenia H. Letiche42 można stwierdzić, że własności emergentne wyłaniają się wówczas, gdy system, w wyniku samoorganizacji (opartej
głównie na uczeniu według trzeciej pętli), przekracza elementy, z których jest zbudowany. Pomimo faktu, że dokładna predykcja przyszłych zachowań systemu jest
trudna, niemniej często można odkryć pewne archetypy tych zachowań. Nieprzewidywalność przyszłych wzorców zachowań systemu koresponduje z jego niebywałą wrażliwością. Najmniejszy poziom niepewności może ulec lawinowemu
37
Por. Wieland A., Wallenburg C.M.: The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View. „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2013, Vol. 43 No. 4, s. 300-320.
38
Stacey R.: Strategic Management and Organizational Dynamics. Op. cit., s. 240.
39
Por. Ibid., s. 242.
40
T.Y. Choi, K.J. Dooley, M. Rungtusanatham: Op. cit., s. 351-366.
41
Stacey R.: Strategic Management and Organizational Dynamics. Op. cit., s. 242.
42
Letiche H.: Phenomenal Complexity Theory as Informed by Bergson. „Journal of Organizational
Change” 2000, Vol. 13, No. 6, s. 545-557.
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wzrostowi. Przykładowo, zakłócenie wywołane przez niewielką zmianę w funkcjonowaniu rynku odbiorców może zostać wzmocnione i oscylować w postaci „dzikich”, całkowicie niekontrolowanych fluktuacji przenoszonych na inne podmioty
łańcucha dostaw.

5. Teoria złożoności w praktyce - przypadek łańcucha dostaw firmy
Toyoty
Wieloletnia historia funkcjonowania łańcucha dostaw Toyoty dostarcza wielu
dowodów na zdolności praktycznego wykorzystania zasad teorii złożoności. Struktura łańcucha dostaw Toyoty jest typowa dla innych łańcuchów dostaw branży motoryzacyjnej. Podmioty łańcucha dostaw branży motoryzacyjnej pełnią zróżnicowane role organizacyjne43, wykonując funkcje zaopatrzeniowe, wytwórcze, montażowe, dystrybucyjne i usługowe. Jednym z nich jest przedsiębiorstwo Aisin Seiki Co. Ltd, należący do grupy najbardziej zaufanych dostawców w łańcuchu dostaw Toyoty, który wytwarza zawory dozujące montowane w układzie hamulcowym pojazdów firmy. O szczególnej pozycji firmy Aisin Seiki może świadczyć strategiczne partnerstwo, podkreślające kluczową rolę firmy w łańcuchu dostaw Toyoty. Pod koniec lat ’50 ubiegłego wieku Aisin Seiki koordynowała współpracę kilkudziesięciu podmiotów dostarczających komponenty, którzy byli zgrupowani w jednym z trzech stowarzyszeń dostawców Toyoty44. Pożar w jednej z fabryk Aisin na
początku 1997 roku45 spowodował zniszczenie specjalistycznych maszyn i wiertarek produkcyjnych, co zatrzymało produkcję zaworów (w liczbie 32 500 dziennie). Wskutek zakłóceń w dostawach, spotęgowanych przez niski stan zapasu komponentów, wstrzymano produkcję pojazdów w 20 zakładach montażowych Toyoty, a to z kolei unieruchomiło działalność pozostałych ogniw w łańcuchu dostaw46.
43
Choi T.Y., Hong Y.: Unveiling the Structure of Supply Networks: Case Studies in Honda, Acura,
and DaimlerChrysler. „Journal of Operations Management” 2002, Vol. 20, No. 5, s. 469-493.
44
Hines P., Rich N.: Outsourcing Competitive Advantage: The Use of Supplier Associations. „International Journal of Physical Distribution and Logistics Management” 1998, Vol. 28, No. 7, s. 524-546.
45
Przyczyna wybuchu pożaru nie została w toku śledztwa ustalona. W związku z tym nawet dziś,
po ponad dwudziestu latach od tamtego wydarzenia, wciąż nie wiadomo, co faktycznie wywołało zaprószenie ognia. Wybuch pożaru w Aisin Seiki nadal zatem traktuje się raczej jako czynnik zmian o nieznanym prawdopodobieństwie i trudnych do przewidzenia skutkach. Por. Reitman V.: How Toyota Recovered from a Major Fire in Less Than a Week. „The Wall Street Journal”, May 8, 1997, s. A-1.
46
Nishiguchi T., Baaudet A.: The Toyota Group and the Aisin Fire. „Sloan Management Review”
1998, s. 49-59.
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W rezultacie deficyt samochodów marki Toyota na rynku wynosił 14 000 sztuk na
dzień47, a jego wartość szacowano na 250 milionów dolarów48. Co więcej, sam moment pojawienia się pożaru i jego negatywnych skutków nie mógł być gorszy, bowiem fabryki Toyoty pracowały wówczas pełną mocą, wykorzystując nadgodziny
i zatrudniając dodatkowych pracowników. Wynikało to z optymistycznych przewidywań, zakładających kilkuprocentowy wzrost sprzedaży samochodów w tamtym czasie49. Mimo niekorzystnego splotu wydarzeń łańcuch dostaw Toyoty był
w stanie relatywnie szybko zareagować na czynnik zmian nieokreślonych (wybuch
pożaru i jego negatywne konsekwencje), odzyskać utracone siły i dopasować się
do nowej sytuacji. Tabela 1 przedstawia opis sekwencji czynności wykonywanych
w cyklu preadptacyjnym rezylientnego łańcucha dostaw Toyoty w obliczu niespodziewanego zakłócenia. Na podstawie wtórnych zbiorów informacji zidentyfikowano następujące fazy preadaptacji łańcucha dostaw Toyoty: szacowanie zakłóceń, wstępną fazę odzyskiwania sił, właściwą fazę odzyskiwania sił i dopasowanie. Mimo, że proces preadaptacji łańcucha dostaw Toyoty obejmował wiele czynności, jednak wykonywano je bardzo szybko tak, aby w najkrótszym czasie podjąć
niezbędne działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu pożaru.
Na dole Tabeli 1 umieszczono szacunkowy czas wykonania czynności w poszczególnych fazach. Niemniej należy pamiętać, że czynności wzajemnie się nakładają i są realizowane w różnym okresie w wielu ogniwach łańcucha dostaw. Ilustrują
natomiast poglądowo szybkość reakcji podmiotów wobec zakłóceń.
Początkowo, zaraz po wybuchu pożaru i unieruchomieniu produkcji w zakładach
firmy Aisin pojawiło się bardzo wiele błędów w przepływie informacji między ogniwami łańcucha dostaw. Miało to wpływ na trafność podejmowanych decyzji50. Wydawało się zatem, że łańcuch dostaw Toyoty nieuchronnie zmierza w kierunku całkowitego chaosu. Niemniej, ujawnione cechy rezyliencji umożliwiły przezwyciężenie początkowej inercji i zainicjowanie procesu odzyskiwania sił. Zakłócenia wywołane przez pożar odczuła nie tylko firma Aisin Seiki, ale również współpracujące
z nią inne ogniwa łańcucha dostaw Toyoty. Negatywne skutki zmian zostały przeniesione i wzmocnione w innych ogniwach, egzemplifikując efekt śnieżnej kuli. W konsekwencji produkcja w większości fabryk montażowych Toyoty została zatrzymana,
47
Hittle B., Leonard K.M.: Decision Making in Advance of a Supply Chain Crisis. „Management
Decision” 2011, Vol. 49, No. 7, s. 1182-1193.
48
Whitney D.E., Luo J., Heller D.A.: Supply Chain Disruption and Recovery: Temporary Diversification and Its Limits. Working paper, December 30, 2011, s. 1-26.
49
Nishiguchi T., Baaudet A.: Op. cit.
50
Ibid.

210

Artur Świerczek

a to z kolei, miało wpływ na ciągłość operacyjną dostawców i usługodawców w łańcuchu dostaw51.
Tabela 1. Fazy procesu preadaptacji w rezylientnym łańcuchu dostaw Toyoty

Wybuch pożaru w zakładach Aisin Seike

Czynnik
zmian

Identyfikacja zakłóceń
i szacowanie ich
wpływu (siły i zasięgu
oddziaływania)

Wstępny proces
odzyskania sił

Właściwy proces
odzyskania sił

Dopasowanie

Zniszczenie
specjalistycznych
maszyn i wiertarek
produkcyjnych w firmie
Aisin

Powołanie zespołu
ds. sytuacji
nadzwyczajnych w
celu centralizacji i
koordynacji czynności
po pojawieniu się
zakłóceń w wyniku
pożaru

Zgromadzenie
wszystkich dostępnych
maszyn (włączając
eksponaty wystawowe)
w celu zastąpienia
tych, które zostały
zniszczone w wyniku
pożaru

Wszystkie zakłady
montażowe Toyoty
powróciły do
normalnej
produkcji, osiągając
pełną wydajność
sprzed pożaru

Wstrzymanie pracy 12
linii montażowych w
zakładach Toyoty

Prośby kierowane
do potencjalnych
partnerów dotyczące
możliwości
uruchomienia produkcji
w alternatywnych
zakładach

Utworzenie
tymczasowych
stanowisk
produkcyjnych
w istniejących
zakładach
w celu przejęcia części
produkcji zaworów

Zapytania kierowane
pod adresem klientów
dotyczące wolumenu i
rodzaju wymaganych
zaworów w celu
przygotowania listy
wyrobów
priorytetowych

Outsourcing czynności
produkcyjnych i
logistycznych w celu
znalezienia dodatkowej
przestrzeni służącej
produkcji zaworów w
głównych ogniwach
łańcucha dostaw

Wstrzymanie ciągłości
operacyjnej dostawców
i usługodawców

Dziesiątki dostawców
i usługodawców w
łańcuchu dostaw Toyoty
odczuło zakłócenia
w mniejszym lub
większym stopniu

Szacunkowy
1. lutego
czas trwania (dzień wybuchu pożaru)

Przekazanie projektów Nakreślenie wstępnego
maszyn i linii
planu koordynacji w
produkcyjnej do ogniw celu
ustalenia nowego
łańcucha dostaw,
podziału pracy
które zgodziły się
i
zdefiniowania
na nowo
przejąć część produkcji
ról organizacyjnych
zaworów
Aprobata prototypów
infrastruktury
technicznej przez
firmę Aisin przed
rozpoczęciem
produkcji zaworów

Powołanie zespołu ds.
sytuacji
nadzwyczajnych
w celu koordynacji
produkcji zaworów
między geograficznie
rozproszonymi
zakładami
produkcyjnymi

1.-3. lutego (dni 0-2)

4.-9. lutego (dni 3-8)

Udział Aisin Seiki
w produkcji
zaworów wynosił 10%
całkowitego
zapotrzebowania

Ustalenie
mechanizmu
kompensacyjnego
dla ogniw
uczestniczących
w fazie odzyskiwania
sił

10. lutego - kolejne
dni

Szacowanie zakłóceń wywołanych przez zmiany zostało przeprowadzone
szybko, niemniej okazało się nadzwyczaj trafne i skuteczne. Umożliwiło inicjację wstępnej fazy odzyskiwania sił. Toyota, jako ogniwo wiodące w łańcuchu do51

Ibid.
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staw zdecydowała o podjęciu wysiłku w kierunku przywrócenia pierwotnej zdolności operacyjnej firmy Aisin Seiki i włączeniu w proces preadaptacji liczbę 200
przedsiębiorstw.
W przypadku łańcucha dostaw Toyoty krytycznym składnikiem reakcji na pożar i związane z nim zakłócenia było powołanie zespołu ds. sytuacji nadzwyczajnych, jeszcze w trakcie trwania samego pożaru. Szybkość powołania grupy była
związana ze świadomością uczestników łańcucha dostaw (w tym przede wszystkim
firmy Toyota), że ogniwa są w dużym stopniu wzajemnie od siebie uzależnione52.
Zespół miał za zadanie koordynację czynności regulacyjnych dotyczących produkcji zaworów, po wystąpieniu zakłóceń. Członkowie zespołu kontaktowali się również z ogniwami łańcucha dostaw Toyoty w celu znalezienia alternatywnej lokalizacji, w której mogłaby się odbywać produkcja komponentu. Innym ważnym zadaniem zespołu było sporządzenie listy wyrobów priorytetowych (wolumenu i rodzaju niezbędnych zaworów), na podstawie informacji pozyskanej od klientów.
Kolejnymi działaniami było przesłanie projektów infrastruktury technicznej do
tych ogniw łańcucha dostaw, które wyraziły zgodę na produkcję zaworów. Czynność ta, choć skomplikowana, trwała jedynie kilka dni. Niemniej, w trakcie jej realizacji wystąpiło wiele trudności, jako że większość firm nigdy nie produkowała
zaworów dozujących i stąd nie posiadała niezbędnej wiedzy i doświadczenia w obsłudze i wykorzystaniu parku maszynowego.
Co więcej, infrastruktura techniczna służąca produkcji odznaczała się skomplikowaną budową, a know-how i doświadczenie Aisin podlegało bardzo restrykcyjnym regulacjom, co istotnie ograniczało transfer wiedzy między przedsiębiorstwami53. W celu rozwiązania problemów przedsiębiorstwa zainicjowały fazę właściwego odzyskania sił, której celem było uruchomienie produkcji zaworów w innych lokalizacjach łańcucha dostaw. W związku z tym pozyskano wszystkie dostępne na rynku maszyny, które miały zastąpić zniszczoną w pożarze infrastrukturę Aisin, uruchomiono tymczasową produkcję z wykorzystaniem prototypów w innych fabrykach oraz część działań o charakterze produkcyjnym i logistycznym zlecono do wykonania usługodawcom w łańcuchu dostaw. W rezultacie produkcja
zaworów dozujących została rozproszona geograficznie w wielu ogniwach łańcucha dostaw Toyoty. Wymagało to sporządzenia harmonogramu czynności produk52
Greening P., Rutherford Ch.: Disruptions and Supply Networks: A Multi-level, Multi-theoretical Relational Perspective. „International Journal of Logistics Management” 2011, Vol. 22, No. 1,
s. 104-126..
53
Nishiguchi T., Baaudet A.: Op. cit.
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cyjnych, uwzględniającego nowy podział pracy i zmodyfikowane role organizacyjne. Wykonanie powyższych czynności umożliwiło przejście do fazy dopasowania,
podczas której łańcuch dostaw Toyoty wykazał się zdolnością uczenia i umiejętnością dostosowania do nowych uwarunkowań otoczenia.
W szczególności, że po osiągnięciu stanu równowagi, udział w produkcji zaworów dozujących firmy Aisin wynosił tylko 10% całkowitego zapotrzebowania54,
co znacząco różniło się od 99% udziału notowanego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch pożaru55. Pozostałą część produkcji przejęły tymczasowo
inne ogniwa w łańcuchu dostaw Toyoty. W rezultacie adaptacji wszystkie zakłady Toyoty przywróciły pierwotną zdolność produkcyjną w ciągu kolejnych kilku
dni56. Po osiągnięciu stanu względnej równowagi firma Asin Seiki podjęła wiele
działań zmierzających do ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych zakłóceń w przyszłości. W tym celu zdecydowano o przebudowie kompleksu 7 fabryk, który uległ zniszczeniu, zastępując go nowoczesnym budynkiem, wyposażonym w urządzenia zapobiegające pojawieniu się i rozprzestrzenieniu ognia.
W roku 2011 firma przekazała fabrykę swojemu partnerowi – przedsiębiorstwu
Advics Co. Ltd, a sama skoncentrowała się na produkcji innych wyrobów. Obecnie
większość funkcji realizowana przez zawory dozujące została wbudowana w system hamulcowy. W związku z tym produkcja zaworów uległa znacznemu ograniczeniu w stosunku do wolumenu wytwarzanego w 1997 roku. Firma Aisin Seiki jest jednak wciąż ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw Toyoty, dostarczającym zróżnicowaną ofertę producentom branży motoryzacyjnej57. Co ciekawe doświadczenie zdobyte w ograniczaniu zakłóceń wywołanych przez pożar w Aisin
Seiki, zostało wykorzystanie dokładnie 10 lat później, gdy łańcuch dostaw Toyoty
był zmuszony stawić czoła kolejnym bardzo dotkliwym zakłóceniom, wywołanym
przez zmiany, które dotknęły innych dostawców.

Ibid.
E. Elahi: Risk Management: The Next Source of Competitive Advantage. „Foresight” 2013,
Vol. 15, No. 2, s. 117-131.
56
Szozda N., Świerczek A.: The Conceptual and Practical Insights into the Properties of Resilient
Supply Chains as Complex Adaptive Systems. Proceedings of the 20th Asia Pacific Decision Sciences Institute Conference, Hong Kong. s. 14.
57
Whitney D.E., Luo J., Heller D.A.: The Benefits and Constraints of Temporary Sourcing Diversification in Supply Chain Disruption and Recovery. „Journal of Purchasing and Supply Management”
2004, Vol. 20, No. 4, s. 238-250.
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6. Wnioski z analizy przypadku łańcucha dostaw Toyoty w kontekście
teorii złożoności
Analiza przypadku wykazała, że łańcuch dostaw Toyoty posiada złożoną strukturę obejmującą wiele szczebli, na których znajduje się duża liczba ogniw. Pełnią
one zróżnicowane role organizacyjne, nawiązując wiele zróżnicowanych relacji
międzyorganizacyjnych natury sieciowej. Ta wielość i różnorodność ogniw oraz
powiązań między nimi umożliwia realizację określonego wzorca zachowań adaptacyjnych charakterystycznego dla rezylientnych łańcuchów dostaw. Tym bardziej, że łańcuch dostaw Toyoty to system otwarty, pozostający we wzajemnej interakcji z otoczeniem, która może być źródłem niepewności. Skuteczne ograniczanie negatywnych skutków niepewności tkwi w umiejętności adaptacji, dzięki której łańcuch dostaw Toyoty może pozostawać na krawędzi chaosu i samoorganizować się.
Oznacza to, że system reaguje natychmiast po wystąpieniu zakłóceń i jest to
inicjatywa oddolna poszczególnych uczestników. Szybka reakcja na zakłócenia nie
wymaga zatem centralnego nadzoru ogniwa wiodącego w łańcuchu dostaw. Umożliwia natomiast tworzenie struktur emergentnych, jako rezultatu kolektywnego zachowania ogniw łańcucha dostaw Toyoty. M. Kakihara i C. Sorensen58 zauważają, że emergentną naturę łańcucha dostaw Toyoty można wyraźnie obserwować
w sytuacji, gdy niezbędna jest szybka, elastyczna i skoordynowana reakcja przedsiębiorstw na całkowicie nieprzewidywalne czynniki zmian. Przykładowo, mimo
że firma Aisin Seiki koordynowała działania wielopodmiotowe przedsiębiorstw
w obecności Toyoty jako ogniwa wiodącego, niemniej cały proces adaptacji łańcucha dostaw odbywał się spontanicznie bez centralnej kontroli. Nie było miejsca na
przeprowadzenie negocjacji, nie marnowano również czasu na dyskusję dotyczącą
praw własności i formalnej ochrony technologii wykorzystywanej przez Aisin. Nie
ustalono nawet zawczasu sposobu rozliczeń finansowych między ogniwami, po zakończeniu procesu adaptacji59. Emergencja demonstruje taki wzorzec zachowań,
który nie może wyłonić się w wyniku indywidualnych wysiłków podejmowanych
przez podmioty. Pojawia się raczej jako rezultat synergii zbiorowych zachowań
uczestników systemu, określanych mianem agentów. Prowadzone rozważania dowodzą również, że podmioty funkcjonują według lokalnych schematów, bez nad58
Kakihara M., Sorensen C.: Exploring Knowledge Emergence: From Chaos to Organizational
Knowledge. „Journal of Global Information Technology Management” 2002, Vol. 5, No. 3, s. 48-66.
59
Nishiguchi T., Baaudet A.: Op. cit.
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zoru firmy wiodącej. Nawiązują bowiem spontaniczne i dobrowolne relacje międzyorganizacyjne w celu ograniczenia zakłóceń. W przypadku Aisin Seiki, procesowi odzyskiwania sił towarzyszył intensywny transfer informacji i wiedzy w łańcuchu dostaw Toyoty. Umożliwił on wymianę doświadczeń i twórczą dyskusję dotyczącą sposobów rozwiązania problemów. Był dowodem na umiejętność ogniw
łańcucha dostaw do pozyskiwania informacji o systemach konstytuujących otoczenie i konsekwencjach wzajemnego oddziaływania z innymi systemami w otoczeniu
za pomocą sprzężeń zwrotnych. Nie byłoby to jednak możliwe bez przepływu pracowników (głównie inżynieryjno-technicznych) między przedsiębiorstwami łańcucha dostaw. W rezultacie łańcuch dostaw Toyoty demonstruje zdolność pozostawiania na krawędzi chaosu, co jest szczególnie widoczne w pierwszym okresie
po rozpoznaniu wystąpienia określonego czynnika zmian (pożaru, trzęsienia ziemi), kiedy to zakłócenia nieuchronnie „pchają” łańcuch dostaw w kierunku totalnego chaosu. Niemniej, jak pokazują omówione przykłady praktyczne, łańcuch
dostaw Toyoty posiada zdolność przezwyciężenia początkowej inercji i rozpoczęcia procesu przechodzenia do kolejnego stanu względnej równowagi. Wiąże się to
z samoorganizacją łańcucha dostaw Toyoty, która polega na spontanicznym dążeniu do odzyskania utraconych sił i dopasowania do nowych uwarunkowań otoczenia. Realizacja wyróżnionych faz preadaptacji oznacza, że łańcuch dostaw Toyoty
posiada umiejętność uczenia organizacyjnego. Można to obserwować w podejściu
do rozwiązywania problemów w poszczególnych fazach cyklu. Przykładowo, łańcuch dostaw Toyoty przezwyciężył problemy związane z produkcją zaworów dozujących, przeniesioną do innych ogniw. W tym celu dokonano odpowiedniej modyfikacji projektów technicznych i instrukcji obsługi, tak aby były zrozumiałe dla
pracowników firm niewyspecjalizowanych w produkcji zaworów. Co więcej, podczas preadaptacji łańcuch dostaw Toyoty był zdolny do zwiększenia wolumenu
produkcji zaworów poprzez skrócenie cyklu wytwarzania i ograniczenie czasu niezbędnego do przezbrojenia parku maszynowego60. Łańcuch dostaw Toyoty posiadał zatem zdolność uczenia i pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w różnorodności ogniw i powiązań między nimi. W rezultacie procesu samoorganizacji, łańcuch dostaw Toyoty manifestuje zdolność rekonfiguracji, w celu wypełnienia luki między zapotrzebowaniem i podażą komponentów niezbędnych do produkcji samochodów.

60
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7. Zakończenie
Teoria złożoności podejmuje skomplikowane zagadnienia, trudne do wyjaśnienia na gruncie zarządzania i niełatwe w praktycznej adaptacji. W artykule
przedstawiono koncepcję rezylientnego łańcucha dostaw, która umożliwia przeniesienie zasad teorii złożoności w praktyce gospodarczej. Jest ona niejako łącznikiem między „czystą” teorią, konceptualizowaną na wysokim poziomie abstrakcji i operacyjnym funkcjonowaniem łańcucha dostaw. Przykład łańcucha dostaw
Toyoty dowodzi użyteczności teorii złożoności dla praktyki zarządzania. Przyswojenie trudnych zasad teorii złożoności umożliwia bowiem zachowanie ciągłości operacyjnej organizacji w obliczu nieprzewidywalnych zmian. Niemniej,
przykłady podobne do łańcucha dostaw Toyoty można mnożyć, uzupełniając powyższe rozważania innymi reprezentatywnymi wzorcami funkcjonowania flagowych łańcuchów dostaw61. Mowa przykładowo o łańcuchu dostaw firmy Boeing,
który zdołał wykorzystać swą złożoność i zdolności adaptacyjne do przeprojektowania sieci dostaw, w sposób ograniczający ryzyko i koszty pojawienia się narastających kaskadowo opóźnień w dostawach62. Innym sztandarowym przykładem
może być łańcuch dostaw firmy Ericsson, funkcjonujący w branży elektronicznej, który został narażony na zakłócenia wywołane przez pożar u dostawcy, łańcuchy dostaw firmy Dole i Chiquita, operujące w branży spożywczej, które zostały eksponowane na zakłócenia spowodowane przez huragan czy wreszcie łańcuch dostaw Dell, funkcjonujący w branży komputerowej, który został narażony
na zakłócenia wywołane przez trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało
się w pobliżu w zakładów produkcyjnych63.
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Kazimierz Zimniewicz

Kilka uwag na temat kształcenia elit menedżerskich
Wprowadzenie
We wrześniu 2002 roku, prof. J. Rokita, na wykładzie inaugurującym nowy rok
akademicki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pytał: „Jak kształcić kadry
managerskie, aby owo kształcenie było najskuteczniejszym?” (J. Rokita 2003, s. 8).
Z treści wykładu wynika, że Profesor zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że nie
ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że i dzisiaj, po upływie
prawie dwudziestu lat od tej uroczystej inauguracji, pytanie jak kształcić menedżerów, jest nadal aktualne. Aktualność tę „wzmacnia” jeszcze nowa sytuacja wynikająca z reformy szkolnictwa wyższego, w której podkreśla się konieczność kształcenia
kadr dla potrzeb praktyki i innowacyjnej gospodarki. Podstawowym pytaniem pozostaje jednak skuteczność kształcenia. Ze względu na kłopoty z interpretacją skuteczności, sprawa wydaje się trudna i bardzo dyskusyjna.
Zamierzeniem autora jest włączenie się do dyskusji na temat kształcenia kadr
menedżerskich. W dyskusji tej przedstawiono zaledwie kilka refleksji, stąd też opracowanie jest przyczynkiem. Ujęto w nim następujące problemy: stan świadomości
współczesnego człowieka, rola elit zarządczych, elity w reformie szkolnictwa wyższego, uwagi na temat skuteczności kształcenia i zarządzania największymi firmami
w Polsce. Całość zamyka zakończenie i spis literatury.

Obraz świadomości współczesnego człowieka
W. Roszkowski w swojej książce pt. Roztrzaskane lustro interesująco charakteryzuje świadomość współczesnego człowieka. Pisze następująco:
obraz świadomości najczęściej nie jest on skutkiem przemyślanej obserwacji tego wiata, ale odbiciem tego, co obserwator wyniósł ze szkoły, z pobieżnych rozmów z rówieśnikami, z telewizji i gazet lub mediów społecznościowych. Jest odbiciem powierzchownych uczuć oraz emocji chwili. Obraz ten to galimatias sprzecznych ocen, złud-
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nych dążeń i zawiedzionych nadziei. Co gorsze, taki galimatias utożsamia się dzisiaj
z wiedzą. Człowiek zachodniej cywilizacji ( a więc i my Polacy) wie – bo słyszał to
w telewizji, rozumie – bo powiedzieli mu to koledzy, nie zgadza się – bo tak twierdzą „oni”. Ulegając złudzeniu, dumny jest z tego, że dzięki mediom elektronicznym
uczestniczy na bieżąco w ważnych sprawach tego świata. Jest dziedzicem wielkiej tradycji, której jednak nie zna, jest wielbicielem wolności, której się obawia. Kiedy zaś
stanie przed lustrem, które jest jeszcze całe traci pewność siebie. Nie potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytanie: kim jestem? (Roszkowski 2019, s. 555)

Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, aby zauważyć trafność obserwacji W. Roszkowskiego. Kompromitujące i niekiedy żenujące wypowiedzi osób z wyższym wykształceniem oraz polityków, wskazują na ów galimatias umysłowy nie mający żadnego związku z wiedzą i odpowiedzialnością. Dlatego warto sformułować wniosek
o potrzebie kształcenia elit.

Wołanie o elity
Do elity intelektualnej zalicza się ludzi kultury, sztuki i nauki, którzy posiadają
wysoki status społeczny. Status ten pozwala im skutecznie przekazywać całemu społeczeństwu najważniejsze wartości dla danej kultury (K. Olechnicki, P. Załęcki 1997,
s.55). Mamy zatem elity artystyczne i naukowe. W skład tych drugich wchodzą pracownicy szkół wyższych, którzy są odpowiedzialni za kształcenie kolejnego pokolenia elit. Za A. Koźmińskim można elity podzielić na rządzące i nierządzące. Autor
ten twierdzi, że źle się dzieje, gdy nie ma naturalnego następstwa elit, „bo wówczas
rządy sprawują osoby nieprzygotowane” (A. Koźmiński 2015).
Oprócz elit artystycznych i naukowych istnieje też podział na elity menedżerskie i biznesowe. A. Koźmiński ten podział elit uzasadnia tym, że we współczesnym
społeczeństwie istnieje rozległa sieć powiązań i hierarchii. Te powiązania i hierarchia powinny być stabilne, a tę stabilność mogą zapewnić odpowiednio przygotowane elity (A. Koźmiński 2015). Z powyższego wynika, że za kształcenie elit menedżerskich i biznesowych odpowiada szkolnictwo wyższe.
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Elity w reformie szkolnictwa wyższego
Reforma szkolnictwa wyższego 2018/2019, jak każda zmiana, wywołuje opory
i dyskusje. Do kontrowersyjnych zapisów znajdujących się w nowych regulacjach
prawnych należy teza, że nauka ma służyć praktyce i przyczyniać się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Według prof. J. Żyżyńskiego:
rolą uczonych jest poznawać aktualny stan wiedzy naukowej, a następnie przekazywać je studentom – nabyte przez nich umiejętności mają im umożliwić własny rozwój
i pracę w przyszłości, a nie zaspakajać bieżące potrzeby przedsiębiorców. Wiązanie
reformy z postulatem zwiększania innowacyjności wynika z zasadniczego nieporozumienia: innowacje nie powstają na uniwersytetach. (J. Żyżyński 2018)

W podobnym duchu wypowiadał się prof. A. Szahaj. Nie znalazł on uzasadnienia
do próby powiązania nauki z zyskiem i uniwersytetu z biznesem (A. Szahaj 2018).
W świetle powyższego jest rzeczą niezrozumiałą, że wśród celów reformy szkolnictwa wyższego w Polsce nie wymieniono kształcenia elit.
W jednej z późniejszych publikacji Prof. A. Koźmiński pyta:
czy współczesne szkolnictwo wyższe jest zdolne do kształtowania nowych sieciowych
elit? (A. Koźmiński 2019)

Wątpliwości tego autora budzi poziom kultury akademickiej, a także brak rygoryzmu ze strony kadry naukowej w egzekwowaniu wiedzy i dyscypliny. Na przeszkodzie w kształceniu elit stoi również lekceważenie standardów metodologicznych
oraz etycznych, co ma wpływ na obniżenie poziomu dyskusji naukowej.

Skuteczność kształcenia
Wracając do pytania prof. J. Rokity na temat skuteczności kształcenia menedżerów, wydaje się, że nie trzeba uzasadniać tezy, iż skuteczność zależy od wielu czynników. Na pierwszym miejscu można postawić „jakość” samych elit nauczających. Na
pewne niedostatki w tym zakresie wskazywał prof. A. Koźmiński.
Analizując skuteczność kształcenia trzeba mieć również na uwadze motywację
i zaangażowanie studentów. Studia ekonomiczne i z zakresu nauk o zarządzaniu cie-
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szą się dość dużą popularnością. Okazuje się jednak, że przy wyborze studiów maturzyści kierują się różnymi oczekiwaniami. Przyszli studenci – możliwością wysokich
zarobków, a przyszłe studentki – stabilnym zatrudnieniem (A. Cieślak-Wróblewska
2019). Z drugiej strony badania pokazują, że co trzeci studiujący Polak uważa, że dyplom uczelni nie pomaga w znalezieniu dobrej pracy (A. Cieślak-Wróblewska 2019).
Warto również zwrócić uwagę na to, że ocena na dyplomie nie zawsze jest jednoznaczna ze skutecznością menedżera w praktyce. Menedżer może okazać się skuteczny w zaspakajaniu potrzeb akcjonariuszy, albo zapewnienia stabilnego miejsca
pracy lub rozwoju zawodowego pracownika. Ocena skuteczności jest zawsze dokonywana ex post. A co najważniejsze zależy od wielu okoliczności. Nie da się ukryć, że
najważniejsza ocena skuteczności menedżera jest zawsze związana z osiągnięciem
dodatniego wyniku finansowego.

Kto zarządza największymi firmami w Polsce?
Ocena skuteczności kształcenia jest często wykorzystywana przez uczelnie w celach marketingowych. Ranking, który przedstawiono poniżej, ma na celu odpowiedzieć na pytanie: jakich uczelni dyplomami legitymują się prezesi zarządów dużych polskich firm. W grudniu 2018 r. największa liczba prezesów dużych przedsiębiorstw miała dyplomy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z rankingu wynika, że w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Uniwersytety Ekonomiczne w: Poznaniu, Krakowie i Katowicach oraz Politechnika Łódzka (A. Błaszczak, A. Ogonowska
2018).
W ujęciu procentowym prezesi dużych polskich firm posiadali dyplomy: studiów technicznych – 39,4%, ekonomicznych – 24,8%, uniwersyteckich – 23,8%, rolniczych – 5,8%, zagranicznych – 3,1%, innych – 3,1%.
Władze Szkoły Głównej Handlowej tłumaczą swą przewagę konkurencyjną tym,
że przekazują swoim studentom „dużą dawkę” uniwersalnej wiedzy ekonomicznej.
Oprócz tego organizują indywidualne ścieżki rozwoju i ułatwiają studentom kontakty z praktyką. Podkreślano, że ważnym czynnikiem sukcesu jest pielęgnowanie
„kultury przedsiębiorczości”. Natomiast władze Akademii Górniczo-Hutniczej swoje sukcesy w rankingach tłumaczą wysoką jakością kształcenia i ciągłym dostosowywaniem programów studiów do oczekiwań pracodawców (praktyki).
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Zakończenie
Ogólna konkluzja wynikająca z niniejszych rozważań jest następująca: kształcenie elit menedżerskich jest obowiązkiem świata nauki. Z tego wynikają kolejne
wnioski:
• po pierwsze, pracownicy naukowi ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie
wysokich standardów nauczania, egzekwowania wiedzy i dyscypliny;
• po drugie, student powinien posiąść umiejętność myślenia i to umiejętność myślenia holistycznego (całościowego);
• po trzecie, cechą elit menedżerskich powinna być otwartość na świat, znajomość
historii i innych dziedzin kultury;
• po czwarte, elity menedżerskie powinny dostrzegać nowe wyzwania. Współcześnie należą do nich: automatyzacja i robotyzacja, rewolucja 4.0, sieci 5G, sztuczna inteligencja, czy nadchodząca era cyborgów.
Podsumowując, trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa bez elit menedżerskich, zapewniających sprawne i skuteczne funkcjonowanie organizacji i aparatu administracyjnego.
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