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Wstęp

Niniejsza monografia jest rezultatem dorocznych spotkań profesorów nauk 
o zarządzaniu organizowanych przz GWSH. Było to już 19. spotanie poświęcone 
nowym kierunkom badawczym oraz refleksjom dotyczacym otoczenia współcze-
snych organzacji. Uczestnicy naszych konferencji przedstawiali swoje oceny róż-
nych aspektów zarządzania z punktu widzenia rozmaitych perspektyw poznaw-
czych i metodologicznych. Zwracali uwagę na prawdopodobne nowe wyzwania 
stojące przed badaczami problematyki zarządzania strategicznego.

Monografię otwiera Kazimierz Zimniewicz, pisząc „o prawdzie i prognozowa-
niu w zarządzaniu”, a więc o tożsamości nauk o zarządzaniu. Udowadnia swoją 
tezę o ograniczonej możliwości predykcji w ekonomii i zarządzaniu. Są one moż-
liwe w naukach przyrodniczych, które formułują prawa naukowe, a są wątpliwe 
w naukach społecznych, gdzie centralną pozycję zajmuje człowiek cechujący się 
różnymi motywami zachowań a te w naukach o zarządzaniu są kluczowe. Dlate-
go autor proponuje, otwierając przyszłą dyskuję, inny podział nauk, być może bar-
dziej przydatny w poszukwaniu tożsamości nauk o zarządzniu, na nauki idiogra-
ficzne i monotematyczne. Ciekawa propzycja.

Rozważania Jerzego Rokity i Aagnieszki Dziubińskiej zakorzenione są w nauce 
o złożoności. Rosnąca dynamika zdarzeń i towarzysząca jej niepewność wymaga-
ją nowej epistemologii, a tę znajdują w nauce o złożoności. Ważną cechą proce-
sów powodujących dynamikę zmian systemów, i w systemach, jest zjawisko emer-
gencji. Badania nad emergencją tworzą nowy kontekst dla roli przywództwa opo-
zycyjnego względem tradycyjnego, opartego na strukturach, strategiach oraz na 
sprowadzaniu przywództwa do układu: decydent jako kontroler zachowań kontro-
lowanych. Najwyraźniej widać to, gdy bada się zjawisko wyłaniania się innowacji, 
a także całych systemów społecznych. Autorzy zauważają, że tradycyjne podejście 
redukcjonistyczne stosowane w badaniach systemów nie może wyjaśniać zjawiska 
emergencji i wyłaniania się nowego porządku systemu (a także jego rozkładu). Au-
torzy omawiają też typy złożoności sklasyfikowane ze względu na emergencję oraz 
możliwe strategie jej badań.

Paweł Kosiń pisze o wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstw wyra-
żanej w ich raportach finansowych. Jego rozważania, choć mieszczą się w obsza-
rze decyzji finansowych, de facto dotyczą zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 
ważną nie tylko dla jego akcjonariuszy, ale także dla postrzegania go przez rynki. 
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Interesująca dla Czytelnika jest ta część rozważań, w której autor dzieli się swoimi 
wątpliwościami i formułuje pytania, na które warto poszukiwać odpowiedzi. To in-
spiruje do dalszych badań.

Henryk Bieniok kontynuuje swój cykl rozważań na temat przedsiębiorczości 
osobistej menedżera, którą utożsamia z tzw. zaradnością biznesową. Autor twier-
dzi, że absolwentom uczelni brakuje nie tylko wiedzy w tym zakresie, ale tak-
że kompetencji i kwalifikacji. Prezentuje test określający iloraz przedsiębiorczości 
osobistej (zaradności życiowej) menedżera, wyjaśnia istotę oraz czynniki przedsię-
biorczości, a także rolę myślenia holistycznego i systemowego w podejmowaniu 
decyzji menedżerskich.

Kazimierz Krzakiewicz w swoim artykule opisuje problem konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw rozpatrywanej ze względu na ich strategiczną orientację. 
W wstępie do swoich rozważań pisze, że we współczesnych uwarunkowaniach 
prowadzenia działalności biznesowej, charakteryzujących się ciągłą zmianą oto-
czenia i dużą intensywnością konkurencji, firmy starają się utrzymywać stabilną 
pozycję na rynku i zachować przewagę konkurencyjną. Poszukują one nowych 
szans rynkowych, doskonalą jakość obsługi klientów, weryfikują aktualne prakty-
ki prowadzenia działalności biznesowych. Tradycyjne podejście do zarządzania 
organizacją oparte na systemach planowania okazuje się obecnie zbyt mało efek-
tywne. W efekcie firmy w coraz większym stopniu zaczynają kierować się różno-
rodnymi zasadami zarządzania, stanowiącymi elementy organizacyjnych rutyn 
i praktyk. Zasady strategicznego zarządzania, kształtujące zachowania firm skie-
rowane na realizację celów i wzrost sprawności funkcjonowania organizacji, sta-
nowią ich główne orientacje.

Celem artykułu jest dokonanie identyfikacji najważniejszych kierunków badań 
strategicznych orientacji firmy na przykładzie orientacji przedsiębiorczej, rynko-
wej i orientacji na organizacyjne uczenie się, a także określenie potencjalnych ob-
szarów dalszych badań tych orientacji.

W tekście autorstwa Tadeusza Falencikowskiego znajdujemy cały kompleks za-
gadnień związanych z modelem biznesu szkolnictwa wyższego uwzględniającym 
foresight, słabe sygnały, block-chain, sztuczną inteligencję. Autor pisze, że jego 
celem jest sformułowanie zarysu przyszłego obrazu aksjologicznych problemów, 
przed którymi stoi obecnie i będzie stało w przyszłości szkolnictwo wyższe. Do 
osiągnięcia tego celu stosuje metody indukcyjne i dedukcyjne, badanie literatury, 
badania ankietowe i heurystykę. To determinuje strukturę tekstu i kolejność oma-
wianych problemów, poczynając od foresightu.
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Bogdan Nogalski, Adam Jabłoński i Marek Jabłoński piszą o współczesnych 
tendencjach w naukach o zarządzaniu i ich wpływie na kształtowanie innowa-
cyjnych modeli biznesu. Artykuł opisuje problematykę kreowania innowacyj-
nych modeli biznesu w warunkach nowej ekonomii, ze szczególnym uwypukle-
niem założeń gospodarki cyfrowej. Uwzględniają w tym opisie ekonomię społecz-
ną, okrężną i współdzielenia się. Autorzy słusznie konkludują, że zaawansowane 
technologie informatyczne umożliwiają tworzenie nowych środowisk prowadzenia 
działalności biznesowej i społecznej, co tworzy swoisty społeczny ekosystem biz-
nesu, w którym ważne są nowe zasady komunikowania się i budowania więzi spo-
łecznych. Modele biznesu są w tych warunkach modelami społecznymi. Zdaniem 
autorów tak traktowany model biznesu pełni prymarną rolę względem strategii. 
Powstają nowe obszary badawcze dla nauk o zarządzaniu.

Kazimierz Perechuda pisze o znaczeniu i roli inteligencji spirytualnej w bizne-
sie. Zwraca uwagę na jednostronne, bezrefleksyjne traktowanie tzw. zasobów nie-
namacalnych. Dlatego autor pisze o energii spirytualnej jako podstawie dla onto-
logii modeli biznesu i zarządzania. W tym celu strukturalizuje inteligencję, two-
rząc piramidę, u której podstaw umieszcza inteligencję rzeczy, a na kolejnych po-
ziomach inteligencję racjonalną i emocjonalną. Na szczycie tej piramidy umiesz-
cza inteligencję spirytualną, cechującą się nienormowalnością, niepostrzegalno-
ścią, domyślnością, brakiem centrum i granic, samoodnawialnością, bezkosztowo-
ścią, dostępnością i zamienialnością. Każdemu rodzajowi inteligencji towarzyszy 
energia. Przedsiębiorstwo jest skondensowaną jej wiązką. Autor porównuje para-
mi inteligencję rzeczy oraz racjonalną, inteligencję emocjonalną oraz spirytualną.

Adam Peszko pisze na temat wiarygodności strategicznych informacji na glo-
balnym rynku finansowym. Rosnący stopień złożoności otoczenia, rosnące tempo 
jego zmian, ich nieprzewidywalność powodują spadek wiarygodności informacji 
płynących z rynków finansowych, co wpływa bezpośrednio na skuteczność zarzą-
dzania strategicznego. W wyniku tego pojawiają się nowe nurty ekonomii, a także 
powiązane z nimi dyscypliny naukowe, które formułują różnorakie nowe propozy-
cje. Jest nią np. globalny progresywny podatek od kapitału. Wiąże się to z finanso-
wą przejrzystością majątków, aktywów w skali globalnej, automatyczną wymianą 
informacji o transakcjach finansowych i przepływach kapitału. Bez wsparcia poli-
tycznego, także w wymiarze globalnym, jest to niemożliwe.

Celem opracowania Adama Stabryły jest przedstawienie propozycji bada-
nia pomiaru efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, zaś te są jednym z wy-
różników zdolności rozwojowej organizacji. Tekst ten jest rozwinięciem Jego 
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wcześniejszych publikacji autora. Zdolność rozwojową traktuje on jako kryterium 
oceny systemu, dokonywanej ze względu na możliwości realizacji przedsięwzięć 
na poziomie wysokiej efektywności oraz wyrażania umiejętności pomnażania ma-
jątku i kreowania postępu. W artykule znajdujemy spis kryteriów i metod oce-
ny efektywności projektów innowacyjnych w sferze rynkowej, analizy funkcjonal-
ności w doskonaleniu systemów, a także specyfiki oceny efektywności innowacji 
w działalności naukowej. Na zakończenie autor stwierdza, że problemy metodolo-
giczne opisywane w opracowaniu powinny być odnoszone zarówno do zarządza-
nia strategicznego jak i operacyjnego.

Oskar Starzeński w swoim, jak zwykle głęboko analitycznym, artykule pisze 
o  rewolucyjnej technologii blokchain bitcoin w otoczeniu kryzysu politycznego, 
rynków UHF oraz parabanków i cyberataków. Przypisy stanowią uzupełniającą, 
pasjonującą narrację poszerzającą zasadnicze wywody, dostarczającą dodatkowych 
informacji nie tylko z literatury książkowej, ale także francuskiej publicystyki eko-
nomicznej i polityczno-społecznej. Swoje rozważania autor kończy prognozami na 
koniec roku 2018.

Janusz Strużyna zatytułował swój tekst następująco: Zmierzch zarządzania 
zasobami ludzkimi?. Przypomina mi się w tym miejscu tytułowe pytanie jednej 
z konferencji prof. Rafała Krupskiego: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?. Wy-
niki swoich przemyśleń autor przedstawia następująco: „Linia rozumowania: stra-
tegia organizacji – model biznesu – zarządzanie zasobami ludzkimi jest z innej 
epoki. Zresztą sam ten ciąg już jest pojęciem z innej epoki”. W dzisiejszych cza-
sach funkcjonalizm, strukturalizm i racjonalizm ulegają ogromnemu skomplikowa-
niu. Pokazują to badania prowadzone w obszarze ZZL. Luka pomiędzy wynikami 
dociekań nowych nurtów zarządzania a oczekiwaniami praktyków powiększa się. 
Konieczna jest zmiana sposobu myślenia praktyków, którzy ciągle oczekują goto-
wych rozwiązań potrzebnych, jak pisze autor, „tu i teraz”. Tymczasem uniwersal-
nych rozwiązań już nie ma, bo nie może być.

Jerzy Rokita



Podejścia poznawcze





Kazimierz Zimniewicz

O prawdzie, prawach i prognozowaniu w zarządzaniu

Wprowadzenie

Motywacją do napisania niniejszego artykułu była publikacja prof. S. Sudoła pt. 
O kilku ważnych problemach nauk o zarządzaniu (Sudoł 2017, s. 84-94). Te waż-
ne problemy to kwestie terminologiczne, granice subdyscypliny w naukach o zarzą-
dzaniu czy przedmiot badań. Autor wyraża nadzieję, że w przyszłości nauki te prze-
kształcą się w samodzielną dziedzinę. Ponieważ kwestie prawdy i praw autor potrak-
tował skrótowo, postanowiono uzupełnić je w niniejszym opracowaniu.

Wstępny fragment artykułu Sudoła brzmi następująco:

Każda nauka dąży do poznania prawdy, ustalając w swoim zakresie prawa i pra-
widłowości. Często mają one charakter uniwersalny i wówczas jej twierdzenia na-
ukowe są niezależne od tego, w jakim kraju zostały odkryte. Jednak w wielu dziedzi-
nach i dyscyplinach naukowych, zwłaszcza w naukach społecznych i humanistycz-
nych występują większe lub mniejsze różnice między nimi, w zależności od miej-
sca i występowania.

(Sudoł 2017, s. 84)

A to zróżnicowanie, zdaniem autora, zależy od osiągniętego poziomu cywiliza-
cyjnego, ekonomicznego, społecznego i kulturowego.

Analizując ten fragment, można dojść do wniosku, a nawet przekonania, że 
w naukach o zarządzaniu badacze „odkrywają” prawa, które mają charakter uni-
wersalny. Z takim poglądem trudno się zgodzić. Niestety tożsamość nauk o zarzą-
dzaniu wygląda zupełnie inaczej, co starano się udowodnić w niniejszym opraco-
waniu. Celem opracowania nie jest jednak polemika z tezami S. Sudoła, co raczej 
podjęcie dyskusji na temat tożsamości nauk o zarządzaniu. Tę tożsamość starano 
się przedstawić na tle, czy też w odniesieniu do ,nauk przyrodniczych. Poruszo-
no też inny ważny problem, a mianowicie związki nauk o zarządzaniu z ekonomią, 
a na zakończenie podjęto kwestię predykcji w zarządzaniu.
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Opracowanie, jak wspominano, jest raczej uzupełnieniem tez Sudoła w tym 
sensie, że próbowano w nim przedstawić tożsamość nauk o zarządzaniu z nieco in-
nej perspektywy.

Całość zamyka zakończenie i wykaz literatury. Występujące w tekście zwroty: 
nauki o zarządzaniu i zarządzanie należy traktować jak synonimy.

Tożsamość nauk o zarządzaniu

Starając się wykazać, na czym polega tożsamość nauk o zarządzaniu, przyjęto, 
że punktem odniesienia będą nauki przyrodnicze. Przedmiotem badań tych nauk 
są byty przyrodnicze,

[...] które mają charakter materialny i podlegają niezmiennym prawom fizyki, fizjo-
logii itp. Byty te można mierzyć, relacje między nimi ujmować w modele matema-
tyczne, a na podstawie tych modeli prawidłowo dedukować ich „zachowania” szcze-
gółowe.

(Bolesta-Kukułka 2000, s. 22)

A zatem byty przyrodnicze funkcjonują wedle odwiecznych praw, a człowiek te 
prawa jedynie odkrywa. Wobec tego prawda w naukach przyrodniczych jest obiek-
tywna, a wynikające z niej prawa mają charakter uniwersalny – powszechnie obo-
wiązujący. W naukach przyrodniczych występują prawa przyczynowe. Umożliwia-
ją one dokonywanie predykcji, o czym jeszcze będzie mowa.

Na tym tle zupełnie inaczej przedstawia się charakterystyka nauk społecznych, 
nie wyłączając ekonomii i nauk o zarządzaniu. K. Bolesta-Kukułka, powołując się 
na P. L.Bergera i T. Luckmanna pisze, że porządek społeczny był, jest i będzie wy-
myślany przez ludzi.

Porządku tego nie da się w żadne ponadczasowe prawa ująć, ani żadnych praw 
obiektywnych wydedukować. On się rodzi w empirycznym procesie dostosowaw-
czym podlegającym nieustannym zmianom.

(Bolesta-Kukułka 2000, s. 22)

Z powyższego wynikają istotne różnice „tożsamościowe” zachodzące między 
naukami przyrodniczymi i społecznymi. Różnice te przedstawiono w poniższym 
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zestawieniu. Wynika z niego zasadnicza odmienność nauk społecznych i przyrod-
niczych. W żadnej z wymienionych cech nie ma zgodności między obu grupami.

Jeśli chodzi o nauki o zarządzaniu czy o ekonomię, rygorów naukowego my-
ślenia, które obowiązują w fizyce, fizjologii lub chemii nie da się zastosować w za-
rządzaniu. Powód: ludzkie motywacje są ulotne. Ludzie kierują się swoimi osobi-
stymi interesami, intencjami, wyobrażeniami. Notorycznie przekraczają ustalone 
normy i wartości postępowania.

Cechy nauk przyrodniczych i społecznych

Cecha
Nauki

przyrodnicze społeczne

Sposób dochodzenia do 
prawdy odkrycia naukowe prawa stanowione

Charakter prawdy obiektywna subiektywna

Czasowy zakres praw uniwersalne zmienne

Metoda badań liniowe związki przyczyno-
wo-skutkowe empiryczne

Predykcja jest możliwa prawdopodobieństwo, wczesne 
ostrzeganie

Intersubiektywna spraw-
dzalność możliwa nie ma zastosowania

Źródło: opracowanie własne

Nauki o zarządzaniu a ekonomia

O ścisłych związkach, które łączą ekonomię z naukami o zarządzaniu, świadczy 
fakt, że młodzi adepci nauki zajmujący się zarządzaniem otrzymują stopień nauko-
wy doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu.

Ekonomiści i przedstawiciele pozostałych nauk społecznych poczuli się do-
tknięci tym, że w momencie podziału nauk na przyrodnicze i społeczne te dru-
gie zaliczone zostały, zdaniem ich przedstawicieli, do niższej kultury naukowej. 
Od tego czasu obserwuje się wysiłki mające na celu „dorównanie” naukom przy-
rodniczym, co jest chyba jednym wielkim nieporozumieniem. Świadczy o tym na 
przykład fakt budowy modeli matematycznych objaśniających wybrane procesy 
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społeczne czy poszukiwanie prawdy. O poszukiwaniu prawdy w naukach społecz-
nych pisze A. Zawiślak we wspomnieniach o pobycie na stypendium w Stanach 
Zjednoczonych. Otóż został on zaproszony na wykład M. Friedmana na temat in-
flacji. Wkrótce otrzymał drugie zaproszenie – na wykład P. Samuelsona na ten sam 
temat. Z grzeczności przyjął to zaproszenie, uznał bowiem, że już wszystko wie 
o tym zjawisku. Jakież było jego zdziwienie, że wnioski Samuelsona, wynikające 
z tej samej bazy empirycznej, były całkowicie odmienne od koncepcji inflacji gło-
szonej przez Friedmana. Zawiślak stwierdza:

Nie mogłem się pogodzić z myślą, że w tak dostojnej dyscyplinie jaką jest eko-
nomia mogą istnieć dwie prawdy w tej samej sprawie.

(Zawiślak 2014, s. 36)

Brak obiektywnej prawdy wpływa z pewnością na opinię, że:

Ekonomiści to jedno z najbardziej podzielonych środowisk naukowych.
(Stodalak 2015, s. 14)

Wystarczy przyjrzeć się dyskusji o wprowadzaniu euro do Polski (Kseń 2018, 
s. A 28, Stańczuk 2018, s. A 27).

Brak obiektywnej prawdy w ekonomii i w zarządzaniu jest przyczyną odrębnych, 
często sprzecznych ze sobą opinii. Warto raz jeszcze podkreślić za B. Krenz-Mozer, 
że:

[...] w naukach społecznych wiedza, której roszczenia do osiągnięcia prawdy bez-
warunkowej, pozahistorycznej, pozakulturowej, pozapsychologicznej nie są upraw-
nione.

(Krenz-Mozer 2009 s. 699)

Dyskutując w ekonomii i zarządzaniu o prawdzie, trzeba koniecznie zwrócić 
uwagę na panoszący się postmodernizm. Wizja człowieka niczym nieograniczone-
go, a więc takiego, który nie respektuje (nie wyznaje) żadnych wartości, sprawia, 
że kategorie rozumu, moralności i prawdy stają się płynne.

Czy uprawniona jest teza, że nauki o zarządzaniu i ekonomia „cierpią” na te 
same dolegliwości? Zawiślak pisze:
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Pojawiła się bardzo kłopotliwa alternatywa, albo ekonomia w ogóle nie jest na-
uką, albo jest nauką, która nie ma jeszcze efektywnych metod badawczych.

A dalej zauważa:

[...] jeżeli przez naukę rozumie się systematyczne badanie zjawisk, to ekonomia jest 
nauką, jeżeli nauką jest odkrywanie praw, które umożliwiają trafne prognozy tego, 
co stanie się w przyszłości – to ekonomia nauką nie jest.

(Zawiślak 2004, s. 29)

Funkcja prognostyczna w ekonomii i zarządzaniu

W artykule Sudoła predykcja nie znalazła się na liście ważnych problemów 
nurtujących nauki o zarządzaniu. Wydaje się jednak, że warto tej funkcji naukowej 
poświęcić nieco więcej miejsca. W publikacji Naukowe badania zjawisk gospodar-
czych K. Kuciński pisze następująco:

W istocie rzeczy, jeśli badamy gospodarkę i podmioty gospodarcze, to dążymy nie 
tylko do identyfikacji zasad ich dotychczasowego funkcjonowania, ile do ustalenia 
prawidłowości i uwarunkowań pozwalających na przewidzenie, jak będą przebiega-
ły w przyszłości badane zjawiska ekonomiczne bądź jak będą funkcjonowały bada-
ne podmioty gospodarcze.

(Kuciński 2014, s. 19)

Z powyższego wynika, że realizacja funkcji predykcji w ekonomii i naukach o za-
rządzaniu nie podlega dyskusji. Tę refleksję wzmacnia jeszcze następujące rozu-
mowanie: jeśli przyjąć, że zarządzanie można interpretować jako nieustanny pro-
ces podejmowania decyzji, to oczywista stanie się potrzeba prognozowania, ponie-
waż każda decyzja dotyczy przyszłości. Tej przyszłości, która nadejdzie za pięć mi-
nut, za godzinę, za miesiąc, rok itd. Niestety praktyka pokazuje, że ekonomia i nauki 
o zarządzaniu są bezradne wobec przyszłości. Tę tezę doskonale potwierdza zdarze-
nie wielokrotnie przytaczane w mediach, a mianowicie pytanie królowej brytyjskiej 
z 2008 r., dlaczego ekonomiści nie przewidzieli nadchodzącego kryzysu.

Aby zapobiegać wędrówkom decydentów do wróżek, nauki o zarządzaniu 
i ekonomia proponują menedżerom wątpliwe instrumenty wspomagające decyzje, 
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które nazywają się prawdopodobieństwo i wczesne ostrzeganie. Mimo widocz-
nych niepowodzeń w realizacji funkcji predykcji, co jakiś czas ukazują się publika-
cje przedstawiające np. wizję gospodarki wybiegającą daleko do przodu albo po-
radniki prognozowania. Do takich książek należy praca zbiorowa pt. Gospodarka 
za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość (Gospodarka za 100 lat, 
2014). Ci najważniejsi ekonomiści to profesorowie europejskich i amerykańskich 
uniwersytetów, w tym trzech laureatów nagrody Nobla. Ostatnio ukazała się pra-
ca P.E. Tetlocka i D. Gardnera pod bardzo interesującym tytułem Superprognozo-
wanie. Sztuka i nauka prognozowania (Tetlock, Gardner, 2017). Autorzy – profesor 
amerykańskiego uniwersytetu i kanadyjski dziennikarz – sugerują, że każdy, mó-
wiąc językiem teologicznym, może otrzymać zdolności profetyczne przy odrobi-
nie wysiłku intelektualnego. Do tego dochodzą opowieści o tzw. czarnych łabę-
dziach, a więc o zdarzeniach nieprzewidywalnych, które jednak mogą wystąpić. 
Okazuje się jednak, że zdarzenia te też można opanować (Chądzyński, Godusław-
ski 2018, s. A6-A7).

Na zakończenie warto wyjaśnić, w sposób bardzo uproszczony, dlaczego w na-
ukach przyrodniczych możliwa jest predykcja. Za R. Scrutonem sprawa ma się na-
stępująco: prawo przyczynowe powiada, nie tylko, że jedno zdarzenie jest skut-
kiem drugiego, lecz że zdarzenie tego drugiego rodzaju uprawdopodobnia zajście 
pierwszego rodzaju i w rezultacie diagnoza staje się prognozą.

W wyniku działania kwasu na zasadę powstaje sól i woda (choć nie zawsze). 
Można więc wnioskować z prognozy (sól + woda), że przyczyną było działanie 
kwasu na zasady.

Z przedstawionych rozważań wynika, że w naukach o zarządzaniu, w ekonomii 
i generalnie w naukach społecznych, predykcja nie jest możliwa. Mimo to przed-
stawiciele tych nauk podejmują wysiłki, aby udowodnić, że mają na ten temat coś 
do powiedzenia. Nie wiadomo jednak, czy wynika to z prestiżu i powagi tytułu 
profesorskiego i co więcej z uhonorowania nagrodą Nobla, czy też z komercjali-
zacji wiedzy ekonomicznej i wiedzy o zarządzaniu. W rezultacie powstaje pytanie 
o przydatność praktyczną zarządzania oraz ekonomii.

Zakończenie

Ze wstępnych uwag zwartych w artykule Sudoła wynika, że tożsamość nauk 
o zarządzaniu bada on w odniesieniu do lub na tle nauk przyrodniczych. Świad-
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czą o tym także elementy tożsamościowe, także jak prawda i uniwersalność praw. 
Ta maniera porównywania się ma długą tradycję, ponieważ została zapoczątkowa-
na na progu XX w. przez pozytywistów wiedeńskich. Podział nauk na przyrodnicze 
i społeczne wywołał frustrację wśród społeczników i humanistów, którzy cały czas 
starają się dorównać naukom przyrodniczym. Ich wysiłki są jednak nieskutecz-
ne i nie mają żadnych szans na powodzenie z tego powodu, że natura nauk spo-
łecznych, w tym nauk o zarządzaniu i ekonomii, jest zupełnie odmienna od natu-
ry nauk przyrodniczych. Tę tezę potwierdzono, jak się wydaje, w niniejszym opra-
cowaniu.

Poszukiwanie tożsamości nauk o zarządzaniu nie można jednak ograniczać 
do  porównywania się z naukami przyrodniczymi. Istnieją jeszcze inne podzia-
ły, np. na nauki idiograficzne i nomotetyczne, teoretyczne i praktyczne, na nauki 
„prawdziwe” i technologie. Dopiero po analizie tych podziałów można ostatecznie 
zdecydować o tożsamości nauk o zarządzaniu oraz ekonomii. 
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Wyłanialność w badaniach nad systemami złożonymi

1. Wprowadzenie

Klasyczna nauka ma swoje korzenie w naukach fizycznych, które w naukach 
społecznych  ukształtowały się przy znaczącym udziale neoklasycznej ekonomii. 
Konsekwencje tej ścieżki rozwoju stają się szczególnie widoczne w warunkach ro-
snącej dynamiki i w jej następstwie niepewności, charakteryzujących współczesną 
rzeczywistość. Warunki te powodują, że niektóre podstawowe założenia wyjaśnia-
nia naukowego wymagają nowej epistemologii, co z nauki o złożoności czyni wy-
jątkowo atrakcyjną i obiecującą perspektywę badań. Rozwijane w jej ramach teo-
rie podejmują właśnie problem powstawania porządku, a nie tylko sposoby osiąga-
nia przez system równowagi. 

Złożoność daje podstawy do badań odmienne od tych, jakie wynikają zarówno 
z podejścia redukcyjnego, jak i holizmu (zob. np. M. Bunch 1979, s. 39 i nast.). We-
dług E. Morina (1977/1992 b) w tej perspektywie stosunek między całością i czę-
ścią musi zostać uzupełniony pojęciem interakcji. Wtedy za system nie uznaje się 
zbioru części czy elementów, ale działań (actions) między (złożonymi) jednostka-
mi, które z kolei składają się z interakcji. Interakcje konstytuują organizację sys-
temu, która nadaje mu spójność i reguluje interakcje. W ten sposób koncept sys-
temu zyskuje trzy płaszczyzny. Są nimi system, interakcje oraz organizacja. Nie-
uwzględnienie każdej z nich poważnie ogranicza możliwości rozumienia systemu 
(rys. 1). Koncept organizacji na gruncie tradycyjnej nauki sprowadzany jest często 
do struktury w ujęciu statycznym i wiążącym się z porządkiem w sensie stałych re-
guł. W takiej perspektywie usiłuje się zredukować procesy w systemie do struk-
tury, która procesy generuje. Nie bierze się wtedy pod uwagę wzajemnych sprzę-
żeń zwrotnych między całością i wyłanialnością. Im bardziej organizacja jest zło-
żona, tym bardziej idea struktury jest nieadekwatna. W organizacji obecność i cią-
głe tworzenie porządku nie może być oddzielone od aktu powstawania jego prze-
ciwieństwa (degradacji, rozpadu).  
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Rysunek 1. Koncept organizacji w perspektywie złożoności

Źródło: Morin 1992 b, s. 143

Organizacja kreuje więc porządek (tworząc swój własny systemowy determi-
nizm) i nieporządek. Jak zaznacza Morin, paradygmat organizacji1 obejmuje tak-
że nowe sposoby myślenia. Zgodnie z paradygmatem klasycznej nauki wyjaśnia-
nie sprowadza się do redukcji prowadzącej do porządku (praw, stałych, średnich 
itd.). Nowy paradygmat zawiera w sobie przypadkowość (niepewności) oraz po-
zwala jednocześnie objąć w sobie antagonistyczne pojęcia, które wzajemnie się 
implikują.

Tak ogólnie ujęty przez Morina problem organizacji – powstawania określo-
nego porządku (i jego rozpadu) – bywa uznawany za początek badań nad złożono-
ścią. Np. K. Mainzer (2007) czy I. Stengers (2004) przywołują przy tej okazji ba-
dania I. Prigogina (1955) nad termodynamiką układów dalekich od równowagi, 
w których wyjaśniał on, w jaki sposób reżimy porządku – struktury dyssypatyw-
ne – powstają i utrzymują swoją formę wśród dyssypowanych energii i zasobów. 
Wyniki tych badań miały przełomowe znaczenie dla nauk naturalnych, jednak nie 
zyskały większego zainteresowania ze strony przedstawicieli ogólnej teorii syste-
mów (von Bertalanffy, Buckley czy Miller). Jest to przynajmniej jeden z powodów 
sprawiających, że koncepcje te były pomijane przez myślicieli systemowych, któ-
rzy tworzyli podstawy dla teorii organizacji (Katz, Kahn 1966; Berrien, 1968; Ba-
ker, 1973). Jednak w innych obszarach badania nad nieliniowymi procesami dyna-
miki systemów pogłębiały zainteresowanie zjawiskiem wyłanialności (Goldstein 
1999, 2011). W szczególności badania nad emergencją rozwijały się m.in. w związ-

1  Paradygmat E. Morin definiuje jako zbiór podstawowych relacji związków łączących oraz/albo 
opozycjnych między ograniczoną liczbą kluczowych pojęć (symboli), które rządzą albo kontrolują nasze 
myśli, dyskursy, teorie. E. Morin: The concept of system and the paradigm of complexity (Morin, 1992 a, 
s. 125).
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ku z samoorganizacją (Ashby 1947), w cybernetyce (Weiner 1948/1961), w bada-
niach nad dynamiką systemów (Forrester 1961), algorytmami genetycznymi (Hol-
land 1975), teorią chaosu (May 1976), teorią katastrof (Zeeman 1977), synergety-
ką (Haken 1977), autopoiesis (Maturana, Varela 1980), fraktali (Mandelbrot 1983), 
adaptacyjnych systemów złożonych (Holland 1995, 1999). 

Obecnie także w zarządzaniu złożoność zyskuje zainteresowanie badaczy. Dla 
przykładu, według bazy czasopism EBSCO-Host, w listopadzie 2018 r. odnaleźć 
można było 44.949 artykułów zawierających jako słowa kluczowe podstawowe dla 
złożoności pojęcia. W roku 2000 było ich 5.246, podczas gdy w 1990 roku 4552. 
W publikacjach tych zagadnienie wyłanialności pojawiało się w związku z różny-
mi problemami i kontekstami badawczymi. Wymienić na przykład można bada-
nia dotyczące wyłaniania się wzorców w konkurencyjnych branżach (Winter 1984) 
czy badania wyłaniających się rezultatów koewolucyjnych gier (Axelrod, Bennett 
1993). Uwagę poświęcono także wyłanianiu się „dziwnych atraktorów” w innowa-
cyjnych projektach (Cheng, Van de Ven 1996) oraz wyłanianiu się dynamicznych, 
a jednak zrównoważonych struktur (Brown, Eisenhardt 1997). Obiektem dociekań 
były także poziomy strategicznej adaptacji wyłaniające się w konkurencyjnych wa-
runkach (Levinthal 1997). Rezultaty przeglądu badań nad emergencją omawiamy 
w następnej sekcji naszego artykułu. 

Z jednej strony wyłanialność ma fundamentalne znaczenie, z drugiej (właśnie 
dlatego!) nie jest możliwym zaproponowanie uniwersalnych kryteriów porządku-
jących sposoby myślenia o niej. Ze świadomością tych ograniczeń przestawiamy 
wyniki naszych wysiłków badawczych zmierzających do zaproponowania wytycz-
nych typologii badań nad wyłanialnością, które mogą być przydatne w obszarze za-
rządzania strategicznego3. Opisujemy je w ostatniej części artykułu. Propozycję tę 
poprzedza krytyczny przegląd badań z zakresu zarządzania, w których uwzględ-
nienie problemu emergencji prowadziło do wniosków odmiennych od tych, jakie 
wynikały z badań prowadzonych w tradycyjnym nurcie. Naszym zdaniem skłania-
ją one do przekonania, iż dynamiczna natura systemów wymaga od badacza kry-
tycznego podejścia w zakresie doboru metod badawczych, których wartość zależy 
od stanu badanego systemu. W decyzji o strategii badawczej zdolność rozumienia 
kontekstu badań jest tak samo istotna jak rozumienie ich przedmiotu.

2  Wyszukiwanie wg. słów kluczowych: complexity science lub complexity theory lub complex adapti-
ve systems lub self-organization lub dissipative structure lub disequilibrium lub NK lub fractals. Pojęcia 
dobrane na podstawie propozycji: McKelvey, Lichtenstein (2011, s. 377).

3  Pojęcia wyłanialności może być rozumiane jako szersze w stosunku do pojęcia emergencji, nie-
mniej w tekście oba pojęcia stosujemy zamiennie.



Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska24

2. Emergencja w badaniach 

Zjawisko emergencji stwarza ważny kontekst badania dynamiki systemów zło-
żonych oraz nowej roli przywództwa. Jak zaznaczyliśmy we wstępie ważny dlate-
go, bo tworzy nową alternatywę, opozycyjną względem podejść opierających się 
na istotnej dla zarządzania roli struktur, strategii oraz konwencjonalnego rozumie-
nia przywództwa (decydent – kontroler). Pozwala lepiej zrozumieć różne aspek-
ty życia organizacji. Dotyczy to np. spontanicznie powstających innowacji, któ-
re, rozpatrywane ze względu na emergencję, są skutkiem interakcji wewnątrz sie-
ci tworzonych przez ludzi i interakcji między nimi a technologiami. Emergane-
cja jest postrzegana jako wyłanianie się kolektywów na poziomie makro i więzi 
między ich członkami na poziomie mikro. W takim ujęciu innowacje nie są za-
mierzonymi, lecz są odzwierciedleniem istniejących kreatywnych rozwiązań bę-
dących skutkiem porozumienia między ludźmi. Są bardziej twórcze, niż odtwór-
cze. Emergencja jest często wykorzystywana przy tworzeniu modeli struktur dys-
sypatywnych, systemów samoorganizujących się (np. Prigogine, Haken).

Chiles i in. (2004) badali emergencję organizacyjnych kolektywów (organizacji 
spontanicznie powstających w rejonie Branson (stan Missouri) składających się z fa-
nów muzyki country. Był to ciekawy obiekt badań, gdyż szacuje się, że corocznie re-
gion ten odwiedza ponad 6 mln. ludzi. Ten spontaniczny ruch powstał bez odgórnej 
inicjatywy i scentralizowanej hierarchii. Podobnie jest przy spontanicznie wyłaniają-
cych się ruchach społecznych, jak np. KOD lub festiwal R. Ridla, którego początki to 
spotkania fanów jego muzyki przy grobie na cmentarzu w Tychach. Są to przykłady 
wyłaniania się struktur dyssypatywnych. Te mają cztery cechy. Pierwszą jest nierów-
nowaga systemu, kiedy to fluktuacje powodują powstanie „ziarna” (seed), z którego 
wyłania się nowy porządek. Drugą są dodatnie sprzężenia zwrotne, które wzmacnia-
ją tą fluktuację. Trzecia – to rekombinacja i powstawanie nowych więzi między ist-
niejącymi zasobami, symbolami, językiem, wzorcami. Wreszcie – czwarta cecha, ta 
powstanie w kolejnym okresie, w którym wyłania się nowy porządek mechanizmów 
koordynacji, które stabilizują ten nowy porządek. 

Większość badań koncentruje się na procesach samoorganizowania się syste-
mów w wyniku oddziaływania inicjatyw („dół-góra”), gdy mechanizmy kontroli 
systemów są (celowo lub nie) rozluźnianie lub wręcz demontowane. Spowodowa-
ne to jest przywództwem partycypacyjnym. Niemniej emergencją zajmują się też 
badacze systemów biologicznych, którzy interesują się sztucznym życiem lub zaj-
mują się matematyczną formalizacją tego zjawiska. 
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Wracając do emergencji systemów społecznych – zjawisko to, badane na pozio-
mie makroorganizacji, utrudnia, lub nawet uniemożliwia uchwycenie zjawiska dy-
namiki za pomocą pewnych miar kwantyfikowalnych na wyłaniającym się (a więc 
emergentnym) poziomie. Jeśli tak, to trudno także badać wyłanianie się własności 
systemu. Pokazuje to, jak ważną jest strategia prowadzenia badań. Winsatt (2007) 
pisze, że np. przypisywanie ważnej roli podejściu redukcyjnemu prowadzi do „ba-
łamutnych” konkluzji, gdyż redukcja nie prowadzi do wyjaśnienia, jak wyłania się 
emergentny porządek. 

Cruthfield (1993) zwrócił uwagę, że dużą rolę w badaniu emergencji mają su-
biektywne założenia o niej samej w odniesieniu do konkretnego systemu, co ma 
duży wpływ na wyniki badań z wykorzystaniem technik obliczeniowych (kompu-
terów). Inny problem wiąże się z koherentną naturą zjawiska wyłanialności. Tak 
np. badanie korelacji między „zmiennymi” w całym systemie niesłusznie pomija 
czynniki lokalne. Czy faktycznie pomiędzy poziomami w systemie jest taka kohe-
rencja, że można mówić o emergencji w całym systemie? Innymi słowy – czy moż-
na mówić o wyłaniającej się koherencji w odniesieniu do zorganizowanych kolek-
tywów, emergentnych sieci itp.? Odpowiedź na te pytania daje (chyba częściowo) 
Page (2007). Twierdzi on, że badacz musi do opisywanego powyżej zjawiska kohe-
rencji podchodzić elastycznie, jeśli zakłada, że bada systemy złożone. Ujmując to 
na gruncie teorii – heterogeniczne elementy umożliwiają wyrażanie ich indywidu-
alnej różnorodności w tym samym czasie, gdy działają jako jednostki.

Inny konceptualny problem wiąże się ze zjawiskiem przyczynowości. W uję-
ciu historycznym idea emergencji była „bastionem” skierowanym przeciw mecha-
nistycznej eksplanacji strategii. Można tu przywołać Staceya, który twierdził, że 
powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy określonymi działaniami a wynika-
mi organizacji, badane w większych przedziałach czasu są głęboko ukryte w zło-
żonych interakcjach między ludźmi, między nimi a ich organizacją, między nimi 
a ludźmi w innych organizacjach, z którymi ich organizacja koegzystuje w otocze-
niu (Stacey 1996). Stacey bynajmniej nie twierdzi, że systemy złożone są aprzy-
czynowe, lecz że ich przyczynowe więzi mogą być niewidoczne, a to jest często 
nieuwzględniane. Konkluduje – systemy złożone są nimi przez złożony charakter 
zjawiska przyczynowości. Należy jednak zauważyć, że przyczynowość ma związek 
z nieprzewidywalnością.  

Znaczącym źródłem nieprzewidywalności może być możliwy losowy charakter 
emergencji. Oznacza to, że system cechuje wg. Allena i Mc Glade (1987) „odloty” 
(depatrures) od przeciętnych zachowań, a to one decydują o zdolnościach adapta-
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cyjnych. Nicolis (1989) twierdzi, że system pod wpływem losowych zdarzeń (ran-
dom occurances) stojąc przed nieprzewidywalnym otoczeniem, może tworzyć ce-
chujące się określoną trwałością struktury zmieniane wówczas, gdy pojawiają się 
okazje. Samoorganizowanie się systemu na skutek cechującej go względnej spon-
taniczności jest wtedy bardziej powodowane warunkami (okolicznościami) niż 
przewodzeniem, uwzględniającym to, co a’priori może się wydarzyć. Problem ten 
badał w tzw. sztucznym życiu Poundstone (1985). Goldstein (2006) opisuje samo-
transcendentny konstrukt emergentnego porządku. Otóż wiele badań pokazuje, 
że emergencja rozwija się przy mało aktywnym przywództwie, które stwarza do-
bre warunki dla procesów samoorganizowania się. Goldstein wskazuje na to, że sa-
moorganizowanie się odgrywa ważną rolę, lecz tylko wtedy, gdy wraz z nim wy-
stępuje bardziej otwarte strukturyzowanie działań. Ten model emergencji nazy-
wany jest samo-transcendentnym tworzeniem wyłąniajacego porządku (self-tren-
scendenting creation of emergent order). Opisuje on, jak wcześniejszy istniejący 
porządek w systemie poddaje się różnym podnoszącym złożoność (complexifing) 
działaniom i jak wpływa to na powstawanie nowego porządku. Określenia „samo” 
i „transcendencja” znaczą to, że emergentny porządek wyłania się z transcendencji 
niższego poziomu i z wcześniejszego podłoża (anteocendent substracte). Idea sa-
mo-transcendencji zawiera cztery wymogi umożliwiające zrozumienie emergen-
cji. Są to: tworzenie bloków, konstruujące operacje prowadzone w tych blokach, 
warunki i  zawartości czynników, równoczesna transcendencja budowanych blo-
ków („z dołu do góry”). 

Podsumowując, idea emergencji może stwarzać podstawę dla poznania roli 
adaptacyjności, a szczególnie wtedy, gdy jest rozumiana jako inkorporowanie 
przez nią logiki samoorganizacji. Maguire (1999) sądzi, że w badaniu adaptacyjno-
ści znaczenie ma „projekt” problemu, który powinien uwzględniać przy tworzeniu 
strategii jego rozwiązywanie, rozumienie różnych opcji rozwiązań w zbiorze licz-
nych kombinacji procesów organizacyjnych. Idea projektów jest przeciwstawna 
opisanemu powyżej rozumieniu samoorganizacji jako zjawiska naturalnego, spon-
tanicznego i wywodzi się z koncepcji sztucznego życia i projektowania. Dla badań 
nad organizacją emergentną może być swoistym przewodnikiem prowadzącym do 
ustalania sposobów osiągania wyższej adaptacyjności organizacji. 

Nauka o złożoności jest zbiorem twierdzeń, hipotez, dyskusji, które są ujmo-
wane w wyniku badań prowadzonych za pomocą różnych metod, w oparciu o róż-
ne modele lub podejścia, starających się w różny sposób zrozumieć i ewentualnie 
wykorzystać zjawisko emergencji. Tab. 1 przedstawia sumaryczne ujęcie elemen-
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tów nauki o złożoności wykorzystywanych w badaniach. Te podejścia Crutchfield 
(1994) skategoryzował w cztery typy, wykorzystując je w badaniu przedsiębiorczo-
ści. Typ 1 nazwał złożonością metaforyczną, typ 2 złożonością odkrywaną (disco-
vering complexity), typ 3 złożonością modelowaną, typ 4 złożonością generatywną.

. 
Tabela 1. Sumaryczne ujęcie podejścia opartego na nauce o złożoności uła-

twiające zrozumienie wyłanialności 

Elementy
nauki
o złożoności

Wyznaczniki przedsiębiorczości jako procesu Typy złożoności

Determini-
styczny chaos

Silna wrażliwość na warunki początkowe. Analiza sze-
regów czasowych pozwala ustalić pewien zakres po-
rządku w systemie poprzez atraktory (ich rodzaje) oraz 
wpływ losowości zachowań. Zmiany atraktorów impli-
kują uczenie się i/lub transformację

Złożoność typu 2.
Porządek można mierzyć 
za pomocą analizy szere-
gów czasowych

Samoorganizo-
wanie się sys-
temu

System cechuje się dynamiką, którą można opisywać 
za pomocą pojedynczego równania prawa potęgo-
wego/prawa skalowania (power law). Strategia i orga-
nizacyjne procesy mogą generować dynamikę struk-
tury systemu powodującą innowacje i kreatywność w 
organizacji

Złożoność typu 2.
Przyczyny wyłaniania się 
struktury systemu są re-
zultatem powtarzalno-
ści wzorów w całym sys-
temie

Fraktale

Systemy naturalne mogą samodzielnie wzajemnie 
upodabniać się. Można to badać na podstawie tzw. 
mapowania. Przyczyny powstawania wyłaniającej się 
struktury mogą polegać na powtarzalności wzorców 
zachowań w całym systemie

Złożoność typu 2.
Wyłanialność cechuje 
się dużą częstotliwością   
wpływania zdarzeń. 
System może zmieniać 
się pod wpływem słabo 
oddziaływujących czyn-
ników

Rozkład
potęgowy
(power laws)

Dynamiki na wszystkich poziomach systemu powodo-
wane są (i można je wyrażać) przez sprzężenia zwrot-
ne zapasów  z ich przepływami Poprzez modelowanie 
tego można ustalać jak i dlaczego powstają nieprzewi-
dywalne zachowania. Określa się tzw. punkty dźwigni 
powodujące równowagę i wyłanialność

Złożoność typu 2 i 3.
Poprzez modelowanie 
można poznać
naturę nieprzewidywal-
nych zdarzeń

Dynamika
systemu

Dynamika wszystkich poziomów systemu odzwiercie-
dlana jest przez sprzężenia zwrotne pomiędzy zapasa-
mi a przepływami  Modele takich systemów umożli-
wiają ustalenie dlaczego i jak powstają nieprzewidy-
walne zachowania systemu. W tym celu określa się  
dźwignię powodującą z jednej strony równowagę, 
a z drugiej wyłanialność

Złożoność typu 2 i 3.
Nieprzewidywalne skut-
ki zdarzeń poznawane 
dzięki modelowaniu sys-
temu uwzględniającego 
sprzężenia zwrotne: za-
pasy-przepływ
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Złożone syste-
my adaptacyj-
ne  (CAS)

Systemy składają się ze zbiorów agentów (jednostek i/
lub aktorów), którzy w wyniku wzajemnych interakcji 
mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, gdyż kieru-
ją się „prostymi” zasadami, co może prowadzić do nie-
przewidywalnych skutków. Poznanie zasad leżących u 
podstaw zachowań agentów ułatwia przewidywanie 
ich skutków

Złożoność typu 3.
Wyłanialność jest rezul-
tatem samoorganizowa-
nia się agentów

Algorytmy
generyczne

Agenci mogą być in silico programowani w celu prze-
kazywania sobie pewnych ich cech, co powoduje, że 
pewien zbiór agentów posiada właśnie te cechy. Wy-
łanianie się zbioru tych cech może być modelowane 
jako proces ewolucyjny polegający na tym, że pewne 
kwalifikacje, umiejętności pochodzące z różnych źró-
deł powodują wyłonienie się czegoś nowego, np. no-
wej jednostki

Złożoność typu 3
Wyłanilność polega na 
rekombinacji cech
co następuje w dużych
przedziałach czasu

Model NK 
(krajobraz biz-
nesu)

Adaptowalność systemu zależy od N liczby agen-
tów (jednostek) oraz od  K stopnia ich niezależności. 
Zdolności adaptacyjne zależą od relacji między N i K. 
Im relacje te są silniejsze, tym bardziej „postrzępio-
ny”  (rudgged) jest krajobraz i tym łatwiejsza możli-
wość osiągnięcia dogodnego „punktu adaptacyjnego” 
ale równocześnie trudniejsze jest przejście z jednego 
lokalnego optimum do drugiego

Złożoność typu 3 i 4.
Wyłaniające się struktury 
zależą od ekologii, w któ-
rej się znajdują

Symula-
cje agentowe 
(ABS);
Modele ucze-
nia się multia-
gentowe

Wielokrotne algorytmy komputerowe pozwalają two-
rzyć pojedyncze modele opisujące złożone zjawiska. 
Symulacje pozwalają określić posunięcia agenta, a te 
pozostają w zależności od jego kwalifikacji będących 
skutkiem uczenia się i lokalnej dynamiki, branej pod 
uwagę w dużych przedziałach czasu

Złożoność typu 3 i 4.
Włanialność jest zależna 
od podejścia do integracji

Autogenesis; 
Autopoiesis

Systemy są samoorganizujące się i samoreplikujące 
się. Ich zachowania cechuje samowyłanianie się z głę-
boko zakorzenionych w systemie zasad dotyczących 
zachowań

Złożoność typu 4.
Wyłanialność jest 
względnie trwała, ponie-
waż system jest samoge-
nerujący się

Systemy
dyssypatywne

Nowe typy systemów, które wyłaniają się w stanach 
ich nierównowagi. Staje się tak w wyniku fluktuacji sa-
mowzmacniających się czynników. Powstaje nowy po-
rządek jednostki, grupy, organizacji poprzez dyssypa-
cję większej energii informacji i zasobów

Złożoność typu 4.
Wyłanialość może być 
procesem inicjowanym 
przez lidera

Systemy
ekologiczne

Ich immanentną cechą jest wyłanialność. Systemy są 
wysoce nieliniowe i samoorganizujące się. Skutki wy-
łanialności mogą być bardzo duże

Złożoność typu 4.
Ekologia warunków i za-
sobów powoduje powsta-
nie zjawiska wyłanialno-
ści
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Na metodach ilościowych służących analizie złożoności sensu stricto nie opie-
ra się metaforyczna złożoność. Jest ona wyrażeniem jakościowej strony syste-
mów złożonych, co powoduje, że może być wykorzystywana tylko w konkretnych 
przypadkach, np. w przypadku objaśniania zjawiska samoorganizaowania się sys-
temów, nieliniowej dynamiki, systemów dalekich od stabilności, a więc zjawisk 
wrażliwych na tzw. inicjalne warunki i będących na krawędzi chaosu. Każda z tych 
koncepcji ma swoje konkretne naukowe uzasadnienie na gruncie metaforycznej 
złożoności. Oznacza to, że w tym przypadku metafory nie są metaforami per se. 
Np. nieprzewidywalne i kaskadowe skutki dynamiki nieliniowej są dobrze obja-
śniane przez naukę o złożoności (np. Hall 1976), cybernetykę (np. Maruyuama 
1966), a także, ze względu na pewne aspekty teorii deterministycznego chaosu 
(np. Bygrave 1989), a w późniejszych latach w koncepcji „wrażliwości na warun-
ki inicjalne” (np. Cheny i Van de Ven 1989). Te konstrukty rozpatrywane oddziel-
nie, bez uwzględnienia całego metodologicznego kontekstu, za którego przyczy-
ną zastały odkryte, stają się metaforami. Generalnie metafory w ogóle, a szczegól-
nie metafory w obrębie nauki o złożoności, mogą być stosowane transformatywnie 
dla zobrazowania dynamicznego i nieprzewidywalnego świata. Dlatego większość 
takich metafor nie powinna być stosowana jako aplikacja nauki o złożoności per se 
(Maguire, McKelvey 1999).

Crutchfield (1994) złożoność „poznaną i opisywaną” nazywa tą, którą można 
badać empirycznie przez mierzenie i opisywanie zjawisk, wyłaniających się w zło-
żonym systemie, np. wyłanianie się wzorców, poziomów porządku. Ważna jest rola 
obserwatora. Odkrywanie złożoności następuje tu przez analizę szeregu serii (np. 
zachowań): przy zastosowaniu matematycznych i komputerowych narzędzi anali-
zy umożliwiających badaczowi weryfikację istniejącego porządku w wyłanianiu się 
dynamiki systemów. W tym typie złożoności pomocne jest tworzenie jakościowych 
schematów dla opisu wyłaniania się złożoności systemu. Taka deskrypcja umożli-
wia tworzenie modeli, które opisują, jak można studiować, badać lub identyfiko-
wać np. nastawienie przedsiębiorcze.

Opisywaną tu złożoność rozważają na przykładzie firm high-tech Chen i Van 
de Ven (1996). Wyróżniają oni dwa okresy w rozwoju przedsięwzięć high-tech, 
określane ze względu na wielkość ryzyka (venture). Wyróżnienia tego dokonali na 
bazie wcześniejszych badań obejmujących okres 12 miesięcy, a następnie 152 mie-
sięcy. Autorzy ci starali się prześledzić dynamikę przedsięwzięć. Była ona według 
nich losowa i nieprzewidywalna. Późniejsze badania w tym samym obszarze pro-
wadzone metodami odpowiednimi dla analizy deterministycznego chaosu (meto-



Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska30

dy statystyczne) pokazywały, że dynamiki nie były jednak losowe i nieprzewidy-
walne, lecz chaotyczne, tzn., że u ich postaw był porządek (order), który prze-
kształcał się w stan cechujący się nieprzewidywalnością procesów. Późniejsze ba-
dania potwierdziły, że badane przedsięwzięcia cechowały się strukturami dyssy-
patywnymi. Oznacza to, że przejście struktury chaotycznej w strukturę cechującą 
się przewidywalnymi wzorcami uczenia się, może być zrozumiane wówczas, gdy 
bada się taką strukturę jako dyssypatywną. W ten sposób można badać porządek 
w złożonych systemach.

Złożoność typu 3 dotyczy systemów agentowych (ABS), gdy dąży się do pozna-
nia zjawiska emergencji, stosując symulacje komputerowe wykorzystywane w ba-
daniach biologicznych. W badaniach tych poznaje się eksperymentalny stan oto-
czenia i jego podatność na zmiany pod wpływem przyjętych do analizy określo-
nych czynników. Takie badanie złożoności ma ułatwić zrozumienie zjawiska wy-
łanianialności ze względu na czynniki je powodujące. Przykładem takiego podej-
ścia do złożoności są badania Gunco i Agarwala z 2009 r. Badali oni zjawisko no-
wych wejść dużych korporacji na rozwijające się rynki poprzez zastosowanie stra-
tegii dywersyfikacji w oparciu o własne korporacyjne start-upy. Bazą porównaw-
czą były istniejące na tych rynkach niezależne start-upy. Badali m.in. wpływ tur-
bulencji otoczenia sektorowego i zdolności uczenia się. Okazało się, że gdy oto-
czenie było turbulentne, zdolność do uzyskiwania lepszych wyników była po stro-
nie start-upów korporacyjnych. Natomiast gdy otoczenie było mniej turbulentne, 
wyższą zdolnością do uczenia się (a więc do uzyskiwania lepszych wyników) ce-
chowały się niezależne start-upy. Uogólniając – częstotliwość zmian w start-upach 
niezależnych była wyższa dzięki zdolności i możliwości uczenia się. Zdolność ta 
malała, gdy w modelach komputerowych założono szybkie i gwałtowane zmiany 
otoczenia. Nasze przypuszczenie jest następujące. W takich warunkach baza do 
uczenia się ulega ograniczeniu i decydujące znaczenie mogą mieć czynniki kapita-
łowe, a te są wyższe w korporacjach (Dziubińska 2013). W ramach złożoności typu 
3 przeprowadzono wiele badań kończących się tworzeniem modeli.

Jedną z form modelowania opartą na badaniach empirycznych w ramach na-
uki o złożoności, jest ta, która testuje formalne hipotezy, stosując modele analitycz-
ne, wykorzystujące duże zbiory danych. Na przykła Lichtentein i in. (2007) stosu-
jąc model regresji, próbowali wyjaśnić zjawisko wyłanialności w obszarze przed-
siębiorczości. Postawili hipotezy dotyczące wyłaniania się nowych przedsięwzięć. 
Ich model dotyczył wyłanialności w zależności od decyzji o „wycofaniu się” z po-
dejmowania przedsięwzięć lub „podejmowania ich” („drop out” versus „stay in”). 
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Taka analiza zdaniem badaczy umożliwia generalizację wzorców zachowań, a więc 
pewnej ich dynamiki. Wyniki przywołanych badań pokazują, iż firmy, w których 
występowało zjawisko wyłaniania się przedsięwzięć, w porównaniu z firmami, któ-
re nie czyniły tego, uzyskują lepsze rezultaty w warunkach niższej koncentracji 
sektora. Somer i  in. (2009) także zastosowali metodę regresji do badania ucze-
nia się i B+R w high-tech start-upach. Co ciekawe, rozpoczęli badania, wykorzy-
stując model NK Kaufmana w celu zweryfikowania hipotez dotyczących uczenia 
się metodą prób i błędów versus uczenia się selektywnego. Założyli, że to dru-
gie może być skuteczniejsze pod następującymi warunkami: niskiej/wysokiej zło-
żoności otoczenia decyzyjnego; niskiej/wysokiej przewidywalnej niepewności im-
plementacji strategii. Zbadali 58 ankiet wypełnionych przez senior managers mło-
dych start-upów, stosując klasyczny model regresji. Wyniki rzuciły nowe światło 
na badany problem poprzez wykazanie, że w warunkach wysokiej złożoności oto-
czenia decyzyjnego i wysokiej niepewności, selektywne uczenie się jest bardziej 
efektywne tylko wtedy, gdy końcowe produkty sfery B+R mogą „czekać” na ko-
rzystną sytuację na rynku (inicjalne sprzężenie zwrotne z rynkiem). W przeciw-
nym razie jest odwrotnie. Tak więc wywodzący się z nauki o złożoności hetero-
geniczny model ABM (Agent-Based Model) umożliwia otrzymywanie dokładniej-
szych wyników. 

Kolejny typ złożoności to generyczna złożoność. Ma ona pokazywać, jak wyła-
niający się porządek w złożonym systemie może być wykorzystywany przez syste-
mowego agenta, przydając systemowi funkcjonalności. Obok deskrypcji wyłania-
nia się porządku (typ 2) i modelowania ABM (typ 3) mamy tu sytuację, w której 
agent dysponuje możliwością przetwarzania informacji w celu osiągania swoistej 
przewagi, polegającej na wyprzedzaniu wyłaniajacych się wzorców. Badacz ma tu 
do czynienia z „wewnętrzną wyłanialnością”, ponieważ efekty kreacji wyłaniania 
się porządku są dostrzegane bardziej wewnątrz systemu niż przez zewnętrznego 
obserwatora (bardziej ad hoc niż post hoc). Mamy tu wewnętrzną złożoność, któ-
ra generuje nowe zdolności systemu jako całości. Innymi słowy generatywna zło-
żoność jest wtedy, gdy wyłaniający się porządek obejmuje stopniowo cały system. 
Teraz nieco więcej o tej złożoności. 

Chiles i in. (2004) zajęli się, wspomnianym już, 100-letnim festiwalem w Bran-
son (Missouri) goszczącym najwięcej turystów w obszarze wszystkich stanów. 
Opierając się na koncepcji struktur dyssyptywnych, badali procesy wyłanialności 
w regionie. Każdy z nich był generowany w wyniku fluktuacji dynamiki, dynami-
ki dodatnich sprzężeń zwrotnych, rekombinacji dynamiki i jej stabilizacji. Procesy 
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wyłanialności przebiegały w czterech przedziałach czasu (epochs) i ich skutki były 
generatywne w tym sensie, że były impulsami dla powstawania „tętniącego życia”, 
samowzmacniania się społeczności.

Ta generatywna orientacja tworzy koherentne podejście do złożoności, umoż-
liwiając zrozumienie wyłaniania się rynków za pomocą modelu tzw. radykalnego 
subiektywisty („radical subiectivist”) i kreacji ich dynamiki. Koncepcja „radykal-
nego subiektywisty” była później wykorzystywana w badaniach przedsiębiorczo-
ści, gdyż nawiązywała do szkoły austriackiej Schumpetera. Zgodnie z tą koncep-
cją przedsiębiorcze oczekiwania prowadzą do dywergencji rynkowej, tj. do sytu-
acji, w której ekonomiczny proces dywergencji jest silniejszy niż konwergencja 
poprzez imitację. Dywergencja prowadzi do wzrostu heterogeniczności, która po-
pycha rynek w kierunku dalekim od równowagi. Jest „zapalnikiem” powodującym 
powstawanie samowzmacniających się pętli. Krytycznym punktem dla rynku jako 
całości jest samoorganizowanie się kreujące nowy porządek. 

Stosownie do tego fluktuacje, które napędzają dywergencję i tworzenie nowo-
ści (novelty) są endogenicznymi dla firm, które postępują od przedsiębiorczej imagi-
nacji i dalekowzroczności (foresight) do tego, aby umożliwić kreatywność klientom 
dzięki oferowanym produktom. Gdy konkurujący przedsiębiorcy na rynku dalekim 
od równowagi nieustannie powodują dywergencje we wzajemnych relacjach, endo-
genicznie powstaje samoorganizowanie się nowego porządku. Aktywności przedsię-
biorcze na konkurencyjnym rynku mogą spontanicznie kreować daleki od równowa-
gi porządek rynkowy, który jest zarówno heterogeniczny, jak i koherentny. 

3. Emergencja i złożoność w zarządzaniu

3.1. Założenia na temat przyczynowości w badaniach 
W tradycyjnych metodach badań naukowych dominuje założenie o liniowych 

związkach przyczynowych (jak zmienna A wpływa na zamienną B, czasem przy 
udziale zmiennej C). W tym przypadku hipotezy są weryfikowane przy wykorzy-
staniu metod statystycznych, a statystyczna istotność wyników może być oszaco-
wana. Powstający zgodnie z takimi założeniami opis koresponduje z obserwacją. 
Ten typ założeń na temat przyczynowości dominuje w naukowej szkole zarządza-
nia czy projektowaniu procesów (BPR). 

Inny typ przyczynowości uwzględnia związki cyrkularne jako podstawowe 
dla każdego procesu regulacji. Modelowanie odbywa się tu za pomocą diagra-
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mów wpływów przyczynowych i modeli komputerowych dynamicznych syste-
mów (np. Senge, Peters). W tym podejściu uwzględniane bywają zmienne z za-
kresu psychologii, np. postrzeganie, oczekiwanie. W zarządzaniu przykładem wy-
korzystania założeń tego podejścia może być cykl: obserwacja – decyzja – działa-
nie – obserwacja – itd. 

Trzeci typ założeń na temat przyczynowości określany bywa jako złożoność 
matematyczna (np. Axelrod, Kauffman). Kluczową jest tu samoorganizacja, któ-
rą S. Wolfram określił jako „nowy rodzaj nauki”. Często bywa on utożsamiany 
z ośrodkiem badań nad złożonością skupionym wokół Santa Fe Institute. Bada-
nia nad emergencją prowadzono tu głównie w oparciu o metody symulacji agen-
towych (ABM) i w odniesieniu do zjawisk naturalnych. Jednym z charakteryzu-
jących to podejście założeń jest to, że na podstawie prostych reguł mogą wyła-
niać się złożone zjawiska (np. trzy proste reguły: dopasuj prędkość, unikaj koli-
zji, leć ku środkowi stada, pozwalają komputerowo symulować zachowania ławi-
cy ryb albo stada lecących ptaków). Przykłady wykorzystania tego podejścia do-
tyczą optymalizacji tras w towarowym transporcie lotniczym czy projektowania 
systemów komunikacji składających się z dużej ilości danych. Ten punkt widze-
nia jest wartościowy w określonym kontekście (sytuacji), lecz ma ograniczenia 
w odniesieniu do ludzi i wiedzy. Pod uwagę wziąć należy to, że w systemach spo-
łecznych agentem może być człowiek ale też grupa, a nawet określona narracja 
(np. Stacey 2011). Systemy społeczne są bardziej złożone niż te tworzone przez 
algorytmy. Stosowanie metod symulacyjnych wiąże się z ważnymi ograniczenia-
mi (Kurtz, Snowden 2003).

Po pierwsze, ludzie nie są ograniczeni do jednej roli i wynikających z niej za-
chowań. W sposób ciągły (czasem nieświadomy) przemieszczamy się między swo-
imi indywidualnymi i kolektywnymi rolami, czyli źródłami (kontekstami) swojej 
przynależności (jako pracownika organizacji, jako kierownika grupy, członka klu-
bu sportowego i wielu innych). W konsekwencji nie wiadomo, z którą rolą, a więc 
jednostką analizy, badacz ma w określonym momencie do czynienia. Po drugie, lu-
dzie nie są ograniczeni do działania na podstawie określonych z góry reguł. Jako 
ludzie jesteśmy zdolni do nakładania porządku na nasze interakcje (oraz jego nisz-
czenia) w drodze kolektywnych uzgodnień albo na podstawie indywidulanych ak-
tów wolnej woli (np. wprowadzanie porządku poprzez wdrażanie reguł metody 
Six Sigma). Podnieść tu należy zatem kwestię trudności w symulowaniu intencjo-
nalności. Oczywiście metody symulacyjne stosowano do badania sposobów wyła-
niania się wzorców na podstawie takich czynników jak zaufanie, albo plotka, czy 
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oszustwo, symulowano też kooperację, uwzględniając znaczenie reputacji. Takie, 
symulacje są jednak możliwe zawsze wyłącznie w ramach określonych wcześniej, 
sztucznych założeń. Po trzecie, ludzie nie są ograniczeni do działania na podstawie 
lokalnych wzorców. Człowiek ma dużą zdolność do wyobrażania sobie wzorców 
w dużo większej skali (globalnej) dzięki możliwości abstrahowania (język). Dodat-
kowo bezprecedensowy w ostatnim czasie rozwój infrastruktury społeczno-tech-
nologicznej diametralnie zmienił możliwość reakcji na zdarzenia, które mają miej-
sce w dowolnej odległości geograficznej. By uwzględnić znaczenie tej własności 
należałoby symulować wszystkie poziomy świadomości równocześnie, a nie poje-
dyncze, wybrane zakresy wpływu poszczególnych agentów. Problemem również 
pozostaje symulowanie interakcji między lokalnym i globalnym poziomem świa-
domości (ich wzmacniania się lub konfliktu).

Podsumowując, możliwości wykorzystywania symulacji komputerowych w od-
niesieniu do praktyki społecznej są ograniczone. Symulacje mogą być wykorzysty-
wane jako ważne narzędzie do eksploracji różnych możliwości w zakresie emer-
gentnych zjawisk albo dla generowaniu pomysłów, lecz nie jako narzędzie, na pod-
stawie którego można formułować rekomendacje do działania. W sytuacji proble-
mowej, przyjęcie złych założeń jest nie tylko nieprzydatne, ale prowadzi do kry-
zysów (o tym niżej). 

Jak wynika z  powyższego, sytuacje złożoności społecznej (kontekstualnej) wy-
magają innego podejścia. Stąd w badaniach wyróżnić należy ostatni typ założeń na 
temat przyczynowości (np. Stacey, Juarrero, Cilliers). Jest on wiązany z refleksyj-
nością, mimo że są różne jej koncepcje (Lefebvre 1977; 1982; Soros 1987, 2013; 
Beinhocker 2013; Argyris, Schön, 1978; von Feorster, 2003). Refleksyjność cha-
rakteryzuje się tym, że jest procesem cyrkularnym, tj. obserwator jest włączony 
w obserwowany system i system refleksyjny operuje na dwóch poziomach. J. Boyd 
(1976) określił to jako sprzężenie (ODDA) Observe, Orient, Decide, Act. Reflek-
syjność nie jest przyjmowana przez badaczy w dyscyplinach nauk fizycznych (w 
głównym nurcie), ale jest kluczowa w rozumieniu systemów społecznych. Na 
grunt zarządzania naukę o złożoności jako jeden z pierwszych przeniósł R. Stacey 
(2011). Swoją koncepcję procesów responsywnych oparł na przyczynowości gene-
ratywnej4. Procesy responsywne wyłaniają się na podstawie konwersacji wypeł-

4  Przyczynowość generatywna jest alternatywą dla założeń szkół myślenia systemowego. Stacey wraz 
z zespołem (Stacey i in. 2000, Stacey 2000, 2001, 2003, 2003, Griffin 2002) założenia obu szkół myślenia 
systemowego związali z modelami przyczynowości. W pierwszym modelu „racjonalnej teleologii” (ratio-
nalist teleology, Stacey 2001), przyjmuje się, iż jednostki mają zdolność wyboru celów i podejmowania 
działań wykraczających poza system, którego są częścią. Innymi słowy, zachowania jednostki są determi-
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nionych treścią (themes), tworzących podstawy dla dyskursu prowadzonego przez 
ludzi (Rokita 2017).

 
3.2. Stany systemu a typy emergencji
Myślenie o systemie w perspektywie złożoności nie jest możliwe bez uwzględ-

nienia emergencji nadającej systemowi „porządkujący nieporządek” (organizacji) 
i jego dynamicznej natury (interakcji). Koncept ten jest spójny ze sposobem, w jaki 
R. Ashby przedstawiał adaptację, którą wiązał z istniejącymi między jednostkami 
powiązaniami. Według Ashbiego organizacja między dwoma jednostkami (A i B) 
istnieje, gdy warunkowana jest przez trzecią – C (Ashby 1962, s. 255). Jeśli oto-
czenie jest zewnętrzne w stosunku do relacji między jednostkami, to ogranicze-
nia tkwiące w otoczeniu będą nadawać porządek tej relacji – organizować ją (Ash-
by 1956). Nakładanie (bądź nie) ograniczeń na interakcje jest jednym ze sposobów 
wyróżniania stanów systemu (np. McKelvey 2004).  

W szczególności, gdy rozważa się systemy społeczne, wyróżnić można trzy 
typy systemu (Snowden 2011). W pierwszym typie reguły systemu kanalizują inte-
rakcje, agenci nie mają swobody w działaniu poza tą, na którą pozwala system. Wy-
soki poziom ograniczeń (np. więzi) prowadzi do uporządkowanego systemu, w któ-
rym rezultaty stają się przewidywalne. W odniesieniu do takiej sytuacji można for-
mułować wytyczne do działań, gdyż te same warunki początkowe prowadzą w spo-
sób przewidywalny do powtarzalnych skutków.

Własności adaptacyjnych systemów złożonych sprawiają, iż sam system w spo-
sób łagodny ogranicza agentów, ale jednocześnie także agenci modyfikują ograni-
czenia (zmieniając tym samym system). Ujmując inaczej, warunki złożoności po-
wodują koewolucję. Z upływem czasu, w drodze interakcji agentów między sobą 
i otoczeniem tworzą się wzorce. Gdy wzorce te ulegną stabilizacji, są nieodwra-

nowane przez jej intencje, które wybiera bez wpływu innych. Jej myślenie i zachowania nie są ogranicza-
ne przez otoczenie. W drugim modelu „formatywnej teleologii” (formative teleology) społeczne instytucje 
są systemami, których systemowe struktury leżą „na zewnątrz” (albo skonceptualizowane są „jak gdyby” 
znajdowały się poza interakcjami, które powodują). Jednostka jest „ofiarą” własnego modelu mentalnego, 
który determinuje sposób reakcji na otoczenie. W obu modelach problematyczne jest rozróżnienie mię-
dzy podmiotem (subject), który decyduje o działaniach i kształtuje strukturę systemu, oraz obiektem (ob-
ject), którego zachowania są zarządzane przez strukturę systemu. Według pierwszego podejścia jednost-
ki posiadają wybór, decydują o tym, czy przeciwstawią się, czy też ulegną strukturze systemu. W drugim 
modelu jednostki są obiektami systemu, którego są częścią – struktury determinują to, w jaki sposób się 
one zachowują. Zdaniem Staceya (2001) rozwiązaniem tego konfliktu w myśleniu systemowym jest przy-
jęcie, że jednostki są zarówno podmiotem, który wpływa na system jak i jest od niego niezależny. Stacey 
(2001) oraz Griffin (2002) używają określenia struktura „także… i…”, w której racjonalistyczna i forma-
tywna przyczynowość ujmowane są osobno.
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calne. Ewentualne próby ich zmiany wymagają bardzo dużych nakładów i nigdy 
nie prowadzą do oryginalnych warunków początkowych. Stąd też o złożonych sys-
temach adapatcyjnych nie można mówić jako o przyczynowych ale jako dyspono-
wanych do ewolucji w określonych kierunkach (są dysponowane lecz nie pre-dy-
sponowane). 

Trzecią sytuacją jest ta, w której ograniczenia nie występują i wtedy system 
staje się chaotyczny (przypadkowy). Nie występują w nim powtarzalne wzorce, 
a więc nie można również przewidywać rezultatów. Stan braku więzi stwarza prze-
słanki do stosowania metod, które bazują na zbiorowych opiniach (w odróżnieniu 
od opinii pojedynczych ekspertów), popularnie określanych jako „mądrość tłumu” 
(np. Surowiecki 2004).

3.3. Uwarunkowania wyboru strategii badań
Emergentny charakter systemu oznacza, że różne jego stany wymagają od-

miennych metod jego poznania. Metody właściwe w stosunku do uporządkowane-
go stanu systemu przynoszą przeciwne rezultaty w stosunku do sytuacji złożonej. 
Przyjąć więc należy, że nie ma uniwersalnego podejścia, lecz jest ono zależne od 
uwzględnienia i właściwego rozpoznania kontekstu5. W tym sensie ontologia (na-
tura systemu) określa epistemologię (naturę możliwego poznania). 

W sytuacji systemu, którą określić można jako uporządkowaną, związki przy-
czynowo-skutkowe są możliwe do poznania. Możliwa do zastosowania strategia 
badawcza polega na określeniu znaczenia danych, przeprowadzeniu ich analizy 
(lub procedury badania) i na podstawie jej rezultatów podejmowaniu działań. Jest 
to domena, w której uzasadnione jest powierzenie analizy ekspertom. Metody eks-
perckie pozwalają opracować właściwe rozwiązanie albo we właściwy sposób zin-
terpretować dane. Choć nie ma jednego najlepszego rozwiązania, to określenie 
różnych wariantów jest możliwe.  Jest to domena tzw. dobrej praktyki. Wzorce po-
wtarzają się, można więc również bazować na doświadczeniu z przeszłości. 

W warunkach złożoności koewolucja między agentami i ograniczeniami powo-
duje niepewność niemożliwą do redukcji. Jeśli związek między przyczyną i skut-
kiem, zachodzi w sposób sensowny, to wyjaśnienie jest możliwe jedynie retrospek-
tywnie. Każdy krok agenta zmieni to co nastąpi w przyszłości, stąd postępowa-
nie analityczne – tak jak było to opisane we wcześniejszym przypadku – jest nie-

5  Na gruncie myślenia systemowego problem ten podejmowany jest w ramach tzw. interwencji sys-
temowej (Rokita, Dziubińska 2016). Zob. też: G. Midgley: Systemic Intervention. Philosophy, Methodolo-
gy, and Practice. Springer 2000.
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właściwe. System złożony może być poznany tylko w drodze zaangażowania się 
w jego działanie (uczestnictwo w systemie). Odpowiednią strategią jest podejmo-
wanie bezpiecznych dla przetrwania systemu eksperymentów, określenie znacze-
nia skutków tych prób i na tej podstawie podejmowanie działań (odpowiadanie). 
Podkreślić należy, że eksperymenty podejmowane są równocześnie (nie sekwen-
cyjnie). Jeśli ich uzasadnienie jest spójne, mogą one być czasem ze sobą nawet 
sprzeczne. Ważne jest jednak odpowiednie ich zróżnicowanie. Stosowanie tzw. 
najlepszej lub dobrej praktyki jest tu nieuzasadnione, gdyż u ich podstaw tkwi za-
łożenie o możliwej do odkrycia przyczynowości.  Ograniczenia istniejące w syste-
mie – jego organizacja – powodują jego ewolucję. Wyłaniająca się praktyka będzie 
więc kontynuacją przeszłości lecz odmienna od niej. 

W chaotycznym stanie systemu ograniczenia nie występują i agenci działa-
ją w sposób przypadkowy. Najczęściej w badaniach systemów społecznych cha-
os traktuje się inaczej niż w badaniach stricte matematycznych (ten ostatni można 
uznać za subdomenę tego stanu). Bardziej trafne być może jest tu określenie: kry-
zys. Stan ten (w teorii i w praktyce) jest zawsze stanem transformacji. Interakcje 
zachodzą bardzo szybko i w naturalny sposób system przechodzi w stan złożony. 

Systemy społeczne wyróżnia to, że poprzez narzucenie (drakońskich) reguł, 
możliwe jest przejście w inny stan, który określić można jako prostą strukturę. Ten 
z kolei to subdomena stanu uporządkowanego, która często pojawia się w czasie 
tzw. wychodzenia z kryzysu. Jest to sytuacja, w której dzięki „prostemu porządko-
wi” związki między przyczynami i skutkami są oczywiste dla wszystkich uczest-
ników/agentów systemu.  Jest też zatem możliwe określenie jednego najlepsze-
go sposobu działania, tzw. najlepszej praktyki. Uzasadnia to budowanie modeli 
i możliwe jest postępowanie na zasadzie określania znaczenia danych, przypisy-
wanie ich do (określonych wcześniej) kategorii i podejmowanie na tej podstawie 
działania („model wyprzedza dane”). Utrzymywanie systemu zbyt długo w stanie 
zbyt dużego porządku (zbyt długie tłumienie naturalnej dla systemu emergencji), 
prowadzi do niespodziewanego, zaskakującego osunięcia się stanu w stan chaosu 
(czyli dramatycznego kryzysu), po którym odnowa jest bardzo kosztowna. Inten-
cjonalne usuwanie ograniczeń w systemie, tj. podejmowanie wysiłku dla okreso-
wego wprowadzania systemu w stan chaosu, może mieć też pozytywne skutki. Jest 
to bowiem stan, w którym może powstać oryginalna nowość, zupełnie nowe roz-
wiązanie (novelty). Należy jednak pamiętać, iż szczególnie w systemach społecz-
nych jest to stan bardzo kosztowny w jego osiąganiu i niemożliwy do utrzymania 
w dłuższym czasie. 
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W obliczu braku wystarczającego czasu na analizę, w stanie chaosu systemu 
właściwym jest podejmowanie działania i każde wydaje się jednakowo uzasadnio-
ne. Działania z upływem czasu staną się elementem wyłaniających się wzorców. 
Uprawnionym jest więc podejmowanie stanowczych działań, określanie znaczenia 
rezultatów i odpowiadanie na nie w bardzo krótkich przedziałach czasu. 

4. Wnioski: Podstawy do wyboru metod badawczych – perspektywa 
emergencji systemu

W badaniach założenia o uporządkowanej lub nieuporządkowanej naturze sys-
temu traktowane były jako konkurencyjne (np. McKelvey 2003). Uwzględnienie 
dynamicznej natury systemów wymaga traktowania ich komplementarnie. Uprzy-
wilejowane traktowanie tylko jednej z nich jest ograniczeniem epistemologicz-
nym, tak jak pomijanie którejś z nich. Oba stanowiska mają zastosowanie na przej-
ściowych etapach głębszego procesu.

Natura systemu (kontekst) określa możliwości jego poznania. W postępowaniu 
na podstawie dedukcji lub indukcji odnosi się do wiedzy przeszłej, zdobytej bez-
pośrednio lub pośrednio (na podstawie teorii). Postawienie hipotezy oznacza re-
dukcję zgromadzonych danych. W studiach przypadków, na podstawie ich odpo-
wiedniej ilości,  analizujemy przeszłe doświadczenia. W warunkach złożoności nie 
ma podstaw do wyboru określonego postępowania a odrzucenia innego (coś, co 
sprawdzało się w przeszłości, może nie być skuteczne w przyszłości). W myśleniu 
o przyszłości opierać się można na kilku pojedynczych przypadkach lub na pró-
bach przewidywania precedensu (problem próby o znikomym rozmiarze). Jest to 
domena nieredukowalnej złożoności, w stosunku do której nie da się stosować tra-
dycyjnych narzędzi badawczych (ze względu na niestabilne średnie oraz poten-
cjalnie nieskończone odchylenie). Oznacza to, że musimy brać pod uwagę wszyst-
kie wiarygodne zdarzenia. Tu uzasadnione jest podejście na podstawie braku hipo-
tez (nill-hipothesis) określane czasem jako „logika przeczucia”.

Uprawnionym sposobem wnioskowania staje się abdukcja6. Pojęcie abduk-
cji upowszechnił Peirce, według którego polega ona na badaniu wielu faktów, 
czego wynikiem stają się sugestie na temat teorii (Peirce 1935, s. 205; za: Boisot 
i McKelvey 2010). Abdukcja zmierza do najlepszego wytłumaczenia nowego lub 

6  Rozwój wnioskowania abdukcyjnego przypisuje się amerykańskiej szkole pragmatyków (Chicago 
School Pragmatists) reprezentowanej m.in. przez. Dewey (1925), James (1907).
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wyjątkowego zdarzenia, które dzięki spójnemu ujęciu umożliwia ugruntowanie 
go w teorii (np. Aliseda 2006)7. Oczywiście takie postępowanie nie jest wolne od 
głosów krytyki. Głównym zarzutem wobec postępowania abdukcjnego jest moż-
liwość błędu logicznego, polegającego na myleniu korelacji z przyczynowością 
(post hoc ergo poster hoc). Sposób abdukcjnego wnioskowania wykazuje jednak 
wiele punktów wspólnych z wnioskami na temat tego, jak ludzie podejmują de-
cyzje, pochodzącymi ze współczesnych nauk kognitywnych (np. Juarrero, 1990; 
Klein, Baxter 2006). Krytyczne wykorzystanie takiego podejścia umożliwia roz-
wój technologii wizualnych oraz technik uwzględniających poznanie na podsta-
wie rozproszonej wiedzy.

Z brakiem rozłączności między tymi typami myślenia zgodziłby się E. Morin. 
W jego koncepcji organizacji pominięcie jednego z nich zniekształca koncept sys-
temu. Jeden funkcjonuje tylko przez zaciemnianie kontekstu konkretnego istnie-
nia i egzystencji (being oraz existence), narażając je jednak na ryzyko różnych ma-
nipulacji. Drugi funkcjonuje tylko przez odwzorowanie rzeczywistości konkretnej 
egzystującej istoty, która ma kluczowe znaczenie, o ile rozpatrywane są żyjące isto-
ty (Morin 1992 a). Opisane tu różnice między stanowiskami epistemologicznymi 
nie oznaczają podejścia „albo-albo”, lecz myślenie kategoriami „i”. Konsekwencje, 
jakie można wyprowadzić z poglądów Morina na złożoność, sięgają jednak dalej, 
niż wynika to z wykorzystania modeli i metafor, które obecnie są najczęściej wyko-
rzystywane w badaniach w obszarze zarządzania. Poznawczo złożoność przez ba-
dacza może zostać zredukowana albo potraktowana jako nieodłączny element sys-
temu (absorbcja złożoności). Obie strategie badawcze mają uzasadnienie we wła-
ściwym kontekście. Z tego punktu widzenia umiejętność diagnozy i doboru narzę-
dzi jest rozwoju kompetencji badawczych.
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Paweł Kosiń

Wartość kapitału intelektualnego w raportach współczesnych 
przedsiębiorstw

Wprowadzenie

Problematyka prezentowanych dalej rozważań osadzona jest w koncepcji za-
rządzania wartością przedsiębiorstwa. Wartość ta winna wzrastać ponad oczekiwa-
nia rynkowe wyrażone rynkową stopą zwrotu. Wartość jest jedną z podstawowych 
kategorii z dziedziny nauk ekonomicznych. Jej pomiar i kształtowanie, poza eko-
nomią, posiadają swoje ugruntowane znaczenie w naukach o zarządzaniu, a tak-
że finansach. Pomimo dogłębnego osadzenia literaturze, przestrzeń interpretacyj-
na wartości kapitału przedsiębiorstwa jest bardzo szeroka. Jest to o tyle istotne, że 
od początku lat dziewięćdziesiątych nie tylko deklarowanym, ale także faktycznym 
kryterium decyzyjnym, wartościującym strategiczne warianty decyzji menedżer-
skich jest zwiększanie stanu posiadania właścicieli. Oznacza to, że fundamentem 
współczesnej gospodarki nie jest w istocie maksymalizacja wyniku, ale wartości 
rynkowej zainwestowanego w działalność gospodarczą kapitału. Spełnienie tego 
kryterium odbywa się poprzez maksymalizację wartości rynkowej kapitału własne-
go przedsiębiorstwa, a weryfikacja tego odbywa się na rynku instrumentów kapita-
łowych. Niektóre dysfunkcje nadzoru korporacyjnego, ujawnione chociażby przez 
kryzys 2007/2008, podważyły w części sens ekonomiczny koncepcji shareholde-
rvalue1. Pomimo toczących się dyskusji2, nadrzędność punktu widzenia właścicieli 

1  Fundamentalne znaczenie mają tu prace A. Rappaporta (por.: Rappaport, 1997). Podłoża należy 
jednak doszukiwać się wcześniej, w zasadach oceny projektów inwestycyjnych oraz metodach wyce-
ny przedsiębiorstw. Jeszcze wcześniejszych konotacji doszukać się można w związku SHV z kategorią 
nadzysku, znaną od drugiej połowy XVIII wieku.

2  Poruszyć w tym miejscu należy przede wszystkim koncepcję Stakeholder Value – wartości dla in-
teresariuszy, ukierunkowującej zarządzanie firmą i wybór strategii działania nie tylko na interesy wła-
ścicieli kapitału, lecz także pozostałych partnerów korporacji. Jako pierwotny w tym zakresie wska-
zać należy model koalicyjny M. Cyerta i J.G. Marcha; por.: (Cyert, March, 1963, s. 1-6). Połączyć na-
leży ten punkt widzenia z koniecznością uwzględniania pozafinansowych uwarunkowań efektywności 
przedsiębiorstw w otoczeniu, co zogniskowane jest w koncepcji zrównoważonego rozwoju (por.: Por-
ter, Kramer, 2007).
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kapitału nad oczekiwaniami pozostałych interesariuszy jest nadal dominującą per-
spektywą badawczą z jednej strony, a z drugiej fundamentem regulacji rynku ka-
pitałowego i dobrych praktyk spółek. W konsekwencji, wartość kapitału dla akcjo-
nariuszy jest też kluczowym wskaźnikiem oceny pracy zarządów korporacji (Bragg 
2012, s. 13). System sprawozdań i controlling finansowy, standardy corporate go-
vernance oraz wewnętrzni i zewnętrzni audytorzy, te wszystkie mechanizmy ukie-
runkowane są na eliminowaniu przejawów dążeń kadry kierowniczej do osiągania 
celów sprzecznych z nadrzędną maksymalizacją bogactwa właścicieli.

Gospodarka oparta na wiedzy to system, który z natury rzeczy sprawia, że 
przedsiębiorstwa zaczynają postrzegać zasoby niematerialne oraz kapitał intelek-
tualny jako strategiczne zasoby pozwalające uzyskać przewagę konkurencyjną. Ich 
pełne wykorzystanie pociąga za sobą konieczność raportowania wartości na rzecz 
otoczenia, co jednak napotyka bariery i problemy pomiaru oraz prezentacji w za-
sobach księgowych. Brak jest na chwilę obecną rozwiązań niwelujących niedo-
statki odzwierciedlania części aktywów niematerialnych w ewidencji finansowej 
przedsiębiorstw i raportowania interesariuszom o wykorzystywanym kapitale in-
telektualnym. Prezentowane dalej rozważania są próbą stworzenia przyczynku do 
dyskusji toczących się w zarysowanym powyżej obszarze. W kolejnych częściach 
prezentowanych rozważań wskazano na najistotniejsze cechy aktywów niemate-
rialnych i prawnych i kapitału intelektualnego, jako przedmiotów raportowania 
przedsiębiorstw. Na tym tle wskazano na niektóre uwarunkowania wyceny rynko-
wej wartości kapitału przedsiębiorstwa oraz czynniki wykorzystania raportowanej 
wartości kapitału intelektualnego w procesie oceny pozycji przez interesariuszy. 
W podsumowaniu wskazano na kwestie, których rozstrzygnięcia na gruncie dal-
szych badań może przyczynić się do lepszego rozpoznania istoty i znaczenia kapi-
tału intelektualnego w procesie budowy przewagi strategicznej. 

1. Aktywa niemterialne i kapitał intelektualny

Znaczenie aktywów niematerialnych podkreśla się w literaturze przedmiotu 
i w powszechnej opinii praktyków gospodarczych, przede wszystkim w związku 
z wyceną kapitału oraz identyfikacją czynników sukcesu organizacji w konkuren-
cyjnie agresywnym i zmiennym otoczeniu. Nie są to konstatacje nowe. Przeciw-
nie, podstawy teorii rachunkowości eksponowały wagę aktywów niematerialnych 
i od samego początku zdawano sobie sprawę z ograniczeń ich prezentacji w bilan-
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sie (Sprague, 1922). Jednak dopiero gospodarka oparta na wiedzy wiąże się z jako-
ściowo intensywniejszym wykorzystaniem aktywów niematerialnych w celu osią-
gnięcia przewagi konkurencyjnej3. Potwierdzają to standardy generowane przez 
radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC – International Ac-
counting Standards Committee), których interpretacja wskazuje na priorytetowe 
znaczenie bilansu w sprawozdawczości finansowej. Jednocześnie narasta dysonans 
pomiędzy prezentacjami bilansowymi przedsiębiorstw, a zachowaniami inwesto-
rów postrzeganymi przez pryzmat notowań na rynku kapitałowym (Vafaei, Taylor, 
Ahmed, 2011, s. 407-429). W tym znaczeniu rynek stanowi specyficzny generator 
zagregowanej wiedzy o wartości aktywów niematerialnych, raportowanych w spo-
sób niedoskonały przez system rachunkowości finansowej4. Intensywność tego zja-
wiska jest oczywiście zróżnicowana, zależna miedzy innymi od branży, rynku, spo-
sobu przekazu informacji, wielkości przedsiębiorstwa i innych jeszcze czynników. 
Jeżeli jednak wycenę rynkową postrzegać jako parametr skorelowany z kosztem 
kapitału, to otwiera się istotny i wielowymiarowy problem zarządczy. 

Wartości niematerialne i prawne jako niepieniężne składniki aktywów, niepo-
siadające fizycznej postaci, ujawniane są w ewidencji bilansowej przedsiębiorstw 
w pozycji wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długotermino-
wych5. Aby jednak miało to miejsce, dany składnik majątkowy winien pozostawać 
pod kontrolą jednostki jako aktyw identyfikowalny (tzn. aby można go było wy-
łączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej i sprzedać, przekazać, licencjono-
wać, oddać do odpłatnego użytkowania innym podmiotom). Wartości niematerial-
ne i prawne muszą ponadto być wykorzystywane w toku prowadzonej działalności 
gospodarczej, a ponadto, zgodnie z przewidywaniami jednostki, powinien w przy-
szłości przynosić korzyści ekonomiczne. Jednostka raportująca jest w stanie wia-
rygodnie ustalić cenę nabycia lub koszt wytworzenia.

Można spotkać się z opinią, że wartość aktywów niematerialnych decydu-
je w przeważającej mierze o wartości współczesnego przedsiębiorstwa6. Pomimo 
to, tylko część z nich jest ujmowana i ujawniana w bilansie. Wśród przesłanek 
tego stanu rzeczy należy wskazać przede wszystkim warunki zdolności bilansowej, 

3  Można wręcz spotkać się w literaturze przedmiotu ze stwierdzeniami o dewaluacji aktywów ma-
terialnych, jako źródle przewagi konkurencyjnej (Stańczyk – Hugiet, Stańczyk, 2002, s. 1).

4  Nie oznacza to bynajmniej wiary w „doskonałość” wyceny rynkowej.
5  Mowa tu o stanie formalnym wynikającym z ustawy o rachunkowości. Należy jednak wskazać, że 

w kluczowych kwestiach analogiczne rozwiązania oferują MSR/MSSF (vide: MSR 38). US GAAP nie 
zawierają jednolitego standardu aktywów niematerialnych.

6  Mowa nawet o 80% (Kaplan, Norton, 2011, s. 115).
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o których mowa powyżej, a których spełnienie uprawnia organizacje do ujawnień 
bilansowych. Bywa też, że jest oto pochodną zastosowanej polityki bilansowej, 
uprawnionej w istniejącym stanie formalno – prawnym. Wartości niematerialne 
mogą, lecz nie muszą być odczytywane w formie danych bilansowych. Co więcej, 
niedoskonałości raportowania bilansowego uprawniają do sformułowania wniosku 
o znaczącym rezerwuarze zasobów (ale może także deficytów), o których interesa-
riusze nie są informowani (lub są informowani w sposób odbiegający od ich ocze-
kiwań) w formie sformalizowanych, konwencjonalnych raportów finansowych. 

Można obserwować (pozytywny w swoim znaczeniu) wzrost świadomości trud-
ności związanych z parametryzacją aktywów niematerialnych. Niewątpliwy jest 
też pewien rozdźwięk pomiędzy ich postrzeganiem w obszarze nauk o zarządza-
niu i finansów (w tym teorii pomiaru ekonomicznego). Otoczenie przedsiębiorstw 
oczekuje spójnych i wiarygodnych danych o kondycji finansowej przedsiębiorstw. 
Jej determinantą jest nie tylko rentowność oraz perspektywy zmian, a także nie 
wszystkie aktywa niematerialne można identyfikować z niewygasłymi kosztami. 
Nie sposób też pominąć procesów przewartościowujących znaczenie rodzajowych 
grup zasobów w kształtowaniu pozycji strategicznej organizacji gospodarczych na 
rzecz zasobów intelektualnych. Rozwój standaryzacji publikacji i ich poszerze-
nie w tym zakresie można więc uznać za zjawisko nieuniknione. Problem nara-
sta w branżach innowacyjnych, dla których zasoby niematerialne stanowią podsta-
wę budowania przewagi konkurencyjnej. Przy tej okazji podnieść należy kwestię 
różnicowania sytuacji przedsiębiorstw. Jednostki rozwijające zasoby niematerialne 
we własnym zakresie mają bardziej ograniczone możliwości ich ujęcia w perspek-
tywie bilansowej, Oznacza to zakłócenie porównywalności sporządzanych spra-
wozdań finansowych.

Rodzi się też pytanie, czy pozostawianie znaczącej części aktywów niematerial-
nych poza nawiasem sprawozdawczości finansowej stanowi istotny problem? Je-
żeli składnik majątku jest niekontrolowany, trudny do identyfikacji czy wreszcie 
istnieją ograniczenia ustalenia jego wartości pieniężnej, to nie posiada on de fac-
to zdolności do samoistnego zaistnienia jako przedmiot transakcji rynkowej. Tak 
więc wystarczy raportowanie wyników, by przez ich pryzmat oceniać zasoby akty-
wów niematerialnych. Produkty lub usługi, których powstanie wiąże się z zastoso-
waniem zaawansowanej wiedzy lub innych unikalnych zasobów niematerialnych, 
najczęściej charakteryzują się wysoką marżą i to ona stanowi najsilniejszy sygnał 
świadczący o zasobach organizacji. Przykładowo, na gruncie uregulowań amery-
kańskich (SFAS nr 2) nie można aktywować w bilansie kosztów prac rozwojowych 



47Wartość kapitału intelektualnego w raportach współczesnych przedsiębiorstw

(wyjątek stanowią koszty tworzenia oprogramowania komputerowego) i są one 
rozliczane w rachunku zysków i strat7. Potencjalnie ogranicza to możliwość speku-
latywnego podejścia do niektórych pozycji raportów finansowych przedsiębiorstw.

W kontekście zasady równowagi bilansowej, oznaczającej równość sumy war-
tości wszystkich składników majątku i sumy wartości źródeł ich finansowania (Tu-
ryna 2005, s. 42), istnieniu aktywów niematerialnych, pozostających poza finanso-
waniem wykazywanym kapitałem własnym lub obcym, towarzyszyć winno dodat-
kowe źródło kapitału, równoważące wycenę rynku w relacji z wyceną księgową. 
Mowa tu o kapitale intelektualnym. Należy zgodzić się z krytyką tego pojęcia, gdyż 
nie jest ono w stanie wyczerpująco, a przy tym jednoznacznie objaśnić różnicę po-
między wartością rynkową i wartością ewidencyjną kapitału własnego przedsię-
biorstwa. Składają się na to wielość (a w konsekwencji „niedookreśloność”) inter-
pretacji aktywów niematerialnych, bariery ich wyceny zawodność i specyfika sza-
cunków rynkowych, złożona postać i kontekstowość wykorzystania oraz inne czyn-
niki. Za zastosowaną interpretacją wykorzystującą kategorię kapitału intelektual-
nego do pokrycia wartości aktywów niematerialnych przemawiają przede wszyst-
kim względy praktyczne (Dobija, 2002, s. 32), a właściwie brak innych ram rapor-
towania informacji wykraczających poza standardy finansowe8. 

Nie istnieje jedna, powszechnie akceptowalna definicja kapitału intelektualne-
go. Twórcy, uznawanej za wysoce miarodajną, koncepcji wartości rynkowej kapita-
łu przedsiębiorstwa w firmie ubezpieczeniowej Scandia AFS wskazali, że posiada 
on charakter zobowiązania względem interesariuszy organizacji. Obok tej konsta-
tacji podkreśla się, że informacje dotyczące kapitału intelektualnego są dodatko-
wą, uzupełniającą, ale nie podrzędną informacją w stosunku do informacji finanso-
wych oraz fakt, że kapitał intelektualny jest kapitałem niefinansowym, odzwiercie-
dlającym ukrytą lukę pomiędzy wartością rynkową i księgową.

Zobowiązaniowa natura kapitału intelektualnego na tle dominującej jego roli 
w procesie budowy pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, stawia w nieco innym 
świetle kilka problemów zarządzania. Można tu wymienić kwestię ekwiwalentno-

7  W polskim systemie prawnym amortyzacja kosztów prac rozwojowych nie może przekroczyć pię-
ciu lat. Według MSR/MSSF amortyzować można jedynie te aktywa, które posiadają określony okres 
użytkowania.

8  Można wyobrazić sobie sytuację, w której aktywa niematerialne pozostające dotąd poza ewiden-
cją bilansową, są ujmowane w sprawozdaniach finansowych jako grupa aktywów o wartości łącznej. 
Dzieje się to w praktyce w przypadku ujawniania wartości firmy nabytej. Jest to jednak koncepcja bar-
dzo ryzykowna, z uwagi na małą przydatność informacyjną dla interesariuszy i szerokie otwarcie rapor-
tów na życzeniowe prezentacje zarządów. Nieuniknione problemy wartości podlegającej raportowaniu 
zostałyby dodatkowo obarczone wszelkimi niedoskonałościami rynku kapitałowego.
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ści spłaty przedmiotowych zobowiązań w ramach kontraktów zawieranych z inte-
resariuszami, interpretację polityki CSR organizacji gospodarczych czy znaczenie 
metod zarządzania wiedzą. Zobowiązaniowa natura kapitału intelektualnego nie 
jest bynajmniej w literaturze przedmiotu oczywista. Czasem identyfikuje się go 
z zasobami (Głuszek, 2004, s. 65). Bardziej jednak przekonujące jest ujęcie kapi-
tału intelektualnego jako ekwiwalentu aktywów niematerialnych (Niemczyk 2011, 
s. 109 – 110).

W literaturze przedmiotu doszukać się można licznych metod służących 
z mniejszą lub większą precyzją pomiarowi, analizie kapitału intelektualnego lub 
wybranych jego segmentów. Co więcej, praktycznie żadna w sposób ostateczny 
nie rozwiązała problemu ujawniania w sprawozdawczości przedsiębiorstw kapita-
łu intelektualnego, pokrywającego wartość wszystkich aktywów niematerialnych9. 
Standard MSSF 3 wyróżnia pięć rodzajów aktywów niematerialnych, które mogą 
być wydzielone, niezależnie od wartości firmy. Są to aktywa marketingowe, wy-
nikające z relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem, artystyczne, prawne 
i  technologiczne. Wg US GAAP, niezależnie od wartości firmy można wykazać 
wartości niematerialne technologiczne, kontraktowe, artystyczne, klienckie i mar-
ketingowe. Jeżeli przyjmuje się powszechnie, że to właśnie aktywa niematerial-
ne coraz to bardziej determinują proces dostarczania wartości przez przedsiębior-
stwo, to trudno się dziwić, że strumienie informacji pomijające ten aspekt stają 
się, w części przynajmniej, mniej miarodajne dla inwestorów i pozostałych pod-
miotów znajdujących się w interakcji z organizacją. Jednocześnie ryzyko wyceny 
wartości kapitału intelektualnego jest immanentne. Cechą charakterystyczną akty-
wów przez niego finansowanych jest to, że trudności nastręcza już sama ich iden-
tyfikacja, a dalej, w procesie wyceny brak jest ujednoznacznionych procedur bądź 
zasad.

Postulat szerszej prezentacji kapitału intelektualnego w ewidencji i raporto-
waniu finansowym przedsiębiorstw jest jednoznacznie skorelowany z warunka-
mi gospodarki opartej na wiedzy. W ujęciu długoterminowym zasoby materialne 
nie są wystarczającym (ani nawet najważniejszym) czynnikiem sukcesu. Wynika to 
z dynamiki otoczenia rozpatrywanego na wielu płaszczyznach. Postęp techniczny 
sprawił, że kopiowanie zasobów materialnych nie jest wyzwaniem, a globalizacja 
otwiera dostęp do niskich relatywnie kosztów pracy i surowców i kooperantów na 
całym świecie. Bariera efektu skali może być przełamywana poprzez budowanie 

9  Przekrój poglądów krytycznych na temat zawartości i przydatności informacyjnej sprawozdaw-
czości można znaleźć miedzy innymi w: I. Sobańska, 2007 lub Świderska, 2011.
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struktur marketingu sieciowego. Konstatacja przewartościowania czynników prze-
wagi na rzecz kapitału intelektualnego nie zmienia faktu, że ryzyko wyceny warto-
ści kapitału intelektualnego jest immanentne. Cechą charakterystyczną aktywów 
przez niego finansowanych jest to, że trudności nastręcza już sama ich identyfika-
cja, a dalej, w procesie wyceny brak jest ujednoznacznionych procedur bądź za-
sad. Rynek składników majątkowych o charakterze niematerialnym nie jest rozwi-
nięty w takim samym stopniu jak rynek składników materialnych czy instrumen-
tów finansowych. Niedostateczna baza informacji o zawieranych na tym polu kon-
traktów, a czasem niejasny kontekst ich zawierania, to wszystko stwarza określo-
ne wyzwania przed podmiotami w otoczeniu przedsiębiorstwa w kontekście po-
dejmowanych decyzji racjonalizowanych w oparciu o raporty przedsiębiorstwa. 
Z drugiej strony przed wyzwaniem stoi system zarządzania samego przedsiębior-
stwa, w którego dobrze pojętym interesie jest „przekonanie” otoczenia o rzeczywi-
stej wartości kapitału intelektualnego.

2. Wartość rynkowa kapitału przedsiębiorstwa

Mówi się, że jeżeli coś może zostać zmierzone, to tym czymś można zarzą-
dzać. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, która powstała w opar-
ciu o omawiany paradygmat zmieniła gruntownie zarządzanie przedsiębiorstwa-
mi, orientując zasady ich funkcjonowania w mniejszym stopniu na „techniczną” 
sprawność, a przede wszystkim na finansowe parametry opisu efektów działalno-
ści. Bogata literatura przedmiotu, szerokie wsparcie eksperckie, wzrost poziomu 
wiedzy kadry zarządzającej i interesariuszy – to wszystko nie zmienia jednak wy-
sokiego ryzyka pomiaru wartości. W konsekwencji można powiedzieć, że zarzą-
dzanie wartością w znaczeniu czynnościowym jest bardziej ideą, niż zbiorem ze-
standaryzowanych procedur. Standaryzacja i powtarzalność jest możliwa jedynie 
jako element ładu korporacyjnego danej organizacji. 

W ślad za przyjęciem wartości kapitału jako syntetycznego i nadrzędnego 
miernika pozycji organizacji w otoczeniu idą przeobrażenia systemów rachunko-
wości i raportowania, kwantyfikujących zdarzenia gospodarcze poprzez ich „war-
tościotwórczość” (Micherda 2013, s. 11). Jest to efektem ewolucji celów gospo-
darowania, w obrębie której zysk jest zastępowany przez wartość. Warto jednak 
zaznaczyć, że standaryzacja raportowania nadal dotyczy wyniku (memoriałowego 
lub kasowego), natomiast szacunek wartości kapitału wpleciony jest w odpowie-
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dzialność decyzji podejmowanych przez interesariuszy. Pomiar wartości kapitału 
i informowanie o wyniku jest w znacznej mierze uwarunkowany przyjętymi zało-
żeniami interpretacyjnymi i nie jest bynajmniej czymś jednoznacznym i zobiekty-
wizowanym.

Wartość kapitału powstaje w wyniku specyficznych relacji zachodzących po-
między uczestnikami transakcji, przy czym dotyczy to nie tylko transakcji zreali-
zowanych (cena kapitału określa jego wartość), ale także potencjalnych (wartość 
określa cenę). Relacje te w oczywisty sposób nie są homogeniczne, a ich specy-
fikę determinuje znaczenie kapitału dla strony transakcji. Obiektywizacja jest 
możliwa poprzez identyfikację własności względnie niezależnych od zmiennych 
osądów lub uwarunkowań tych osądów nietrwałych w czasie. W tę rolę wpisuje 
się raportowanie finansowe przedsiębiorstw. Wskazanie na interpretację warto-
ści kapitału przez podmioty inne, niż właściciele kapitału, wiąże się z immanent-
nym składnikiem zarządzania skoncentrowanego na wartości kapitału własnego, 
wyrażającym się w przekonaniu o konieczności zaspokojenia oczekiwań szero-
kiego spektrum interesariuszy, warunkującego wzrost wartości kapitału właści-
cielskiego. Mowa więc o kompromisie pomiędzy traktowaniu przedsiębiorstwa 
jako inwestycji właścicieli kapitału, a powinnościami wobec szeroko zdefiniowa-
nych podmiotów upatrujących realizacji swoich celów w związku z funkcjono-
waniem przedsiębiorstwa.

W literaturze przedmiotu rozpowszechniony jest pogląd, że aktywa niemate-
rialne budujące różnicę pomiędzy wartością rynkową i ewidencyjną odpowiadają 
łącznie kapitałowi intelektualnemu przedsiębiorstwa (Edvinsson, Malone, s. 39). 
Swoistą ilustracją tej konstatacji jest porównanie kapitału intelektualnego do ko-
rzeni drzewa, które chociaż niewidoczne, to jednak są decydujące dla jego wzro-
stu(Edvinsson, Malone, s. 59). Ujęcie takie nie jest jednak wystarczające. Pomija-
łoby się tak istotne aspekty analizy fundamentalnej, jak źródła pochodzenia kapi-
tału i jego struktura. Ważną determinantą jest ponadto struktura branżowa; przed-
siębiorstwa działające w branżach kapitałochłonnych charakteryzują się niższymi 
wartościami mnożnika C/WK i q Tobina. Uwzględnić należy uwarunkowania wy-
nikające z charakterystyki cyklu koniunkturalnego, a więc parametrów ujawnia-
nych na gruncie analizy technicznej. W fazie wzrostów większość podmiotów wy-
ceniana jest powyżej wartości księgowej i odwrotnie, bessa i niechęć do ryzyka 
sprawiają, że spółki wyceniane są poniżej wartości kapitału finansującego ich ak-
tywa. Kolejnych argumentów dostarcza przywoływane już zjawisko asymetrii in-
formacji. 
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Wartość rynkowa przedsiębiorstwa to wartość jego kapitału własnego, jaką 
w danym momencie czasowym można zrealizować na rynku. Precyzyjne określe-
nie wartości rynkowej kapitału możliwe jest praktycznie podczas notowań danej 
firmy na giełdzie, a tym samym poszukiwana wartość jest równa kapitalizacji spół-
ki giełdowej rozumianej jako iloczyn wszystkich wyemitowanych przez spółkę ak-
cji i ich aktualnej ceny rynkowej. Inaczej mówiąc, jest to cena, jaką konkurencyjny 
rynek jest najprawdopodobniej skłonny zapłacić za daną firmę w określonej chwi-
li. Domyślnie zakłada się konkurencyjność tak po stronie podażowej, jak i popyto-
wej. Przyjęte określenie wartości kapitału posiada istotne ograniczenia interpreta-
cyjne. Jako pierwsze należy wskazać konsekwencje niedoskonałości rynku, powo-
dujące okresową dynamikę notowań, słabo skorelowaną z realiami funkcjonowa-
nia wycenianego przedsiębiorstwa. Kolejne ograniczenie interpretacyjne wynika 
z faktu, że instrumenty kapitałowe nie wszystkich przedsiębiorstw są przedmio-
tem transakcji na aktywnym rynku. Na cenę instrumentów kapitałowych wpływ 
ma też to, czy stanowią one pakiet większościowy lub mniejszościowy, a także inne 
czynniki. 

W swych założeniach, racjonalność określenia wartości przedsiębiorstwa win-
na gwarantować analiza fundamentalna, której uwieńczeniem jest wycena warto-
ści kapitału własnego. Do jej znanych zwolenników zaliczyć można między inny-
mi W. Buffeta, który podkreśla, że najważniejsze w inwestowaniu jest określenie 
rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa i zapłacenie stosownej lub korzystnej ceny. 
Większość swoich inwestycji opierał on na wycenie przedsiębiorstwa dokonanej 
przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów finansowych. Strategia 
ta ma, zdecydowanie długoterminowy horyzont czasowy, uwalniający ją od ob-
ciążeń wpływu krótkoterminowych zachowań inwestorów, w części wywołanych 
stanami emocjonalnymi. Wycena rynkowa może być oczywiście niższa od war-
tości ewidencyjnej kapitału własnego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że składowe 
niewidzialnych aktywów są przez otoczenie postrzegane jako źródło przyszłych 
strat, nie korzyści ekonomicznych. W grę wchodzi także czynnik ryzyka wiążący 
się z niektórymi zasobami niematerialnymi.

Konkludując ten ciąg przypadków, w których rozpatrywanie różnicy pomiędzy 
wartością majątku netto przedsiębiorstwa i jego wyceną rynkową wykracza poza 
wartości niematerialne, należy stwierdzić, że wszelka ocena będzie niepełna bez 
uwzględnienia wpływu szeroko rozumianego rynku, jego struktury i niedoskona-
łości (Andriessen 2004; Marcinkowska 2008). Są to czynniki umiejscowione w oto-
czeniu przedsiębiorstwa, stanowiące obiektywny komponent rzeczywistości i jako 
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takie nie podlegają raportowaniu finansowemu w żadnym z systemów corporate 
governance. 

Czy pojęcie wartości kapitału przedsiębiorstwa może być interpretowane jako 
kategoria zobiektywizowana? Szerokość metodyczna spektrum wycen oraz ryzy-
ko interpretowania danych wejściowych wskazują, że odpowiedź na postawione 
wyżej pytanie może co najmniej nie być jednoznaczna. Pewnym przyczynkiem do 
prowadzonych rozważań stać się mogą wyniki kalkulacji wskaźników zależności 
pomiędzy wartością kapitału intelektualnego oraz decyzjami inwestorskimi10. Wy-
typowano autorytarnie cztery indeksy branżowe, to jest: 

WIG BANKI,
WIG INFORMATYKA,
WIG BUDOWNICTWO,
WIG SPOŻYWCZY.

W tym zestawieniu, dwa pierwsze zbiory podmiotów winna cechować, przy-
najmniej w założeniach, wysoka zależność od składników o charakterze niema-
terialnym, co wynika bądź z oparcia swej działalności na zaufaniu klientów, bądź 
na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno – technologicznych. Zastosowa-
no z racji ograniczonych prób współczynnik korelacji rang r (w wariancie nie-
uwzględniającym rang związanych). Wartość kapitału intelektualnego zidenty-
fikowano poprzez odczyt wskaźnika C/WK. Decyzje inwestorskie postrzegano 
przez pryzmat zmiany jednorocznej notowań spółek przypisanych do danego in-
deksu. Pomijając szczegóły kalkulacji, wyniki dla wybranych indeksów kształto-
wały się, jak poniżej:

r WIG BANKI – 0,84
r WIG INFORMATYKA – 0,19
r WIG BUDOWNICTWO – 0,50
r WIG SPOŻYWCZY – 0,29

Rzecz jasna wnioskowanie ogranicza wycinkowość badania, niedoskonałość za-
stosowanego narzędzia, czy autorytaryzm doboru próby. Jednakże słabość związ-
ków korelacyjnych jest istotną przesłanką refleksji naukowej nad istotą kapitału 

10  Kalkulacji tych dokonano według stanu na dzień 07.11.18 r. na podstawie danych raportowanych 
przez: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile.
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intelektualnego jako przesłanki decyzji inwestorskich lub sposobu informowania 
otoczenia o wykorzystaniu tego kapitału.

3. Niektóre bariery użyteczności kapitału intelektualnego w ocenie 
przedsiębiorstwa

Ryzyko wyceny wartości kapitału intelektualnego jest immanentne. Cechą 
charakterystyczną aktywów przez niego finansowanych (traktowanych łącznie lub 
jako oddzielne składniki) jest to, że trudności nastręcza już sama ich identyfikacja, 
a dalej, w procesie wyceny brak jest wolnych od sytuacyjnej interpretacji, w peł-
ni ujednoznacznionych procedur bądź zasad. Nie na tym polu (technik kalkulacji) 
poszukuje się jednak ograniczeń wartości kapitału intelektualnego w procesie ana-
lizy kondycji finansowej współczesnego przedsiębiorstwa. Wydaje się uzasadnio-
ne stwierdzenie, że najistotniejsze ograniczenia są niejako „wbudowane” w samą 
osnowę interpretacji tej wartości. Niektóre spostrzeżenia prezentowane poniżej 
wydają się uzasadniać potrzebę refleksji nad jej wykorzystaniem.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi poglądami, informacja raportowana przez 
przedsiębiorstwo powinna być przydatna (co jest zgodne z tłumaczeniem okre-
ślenia „relevance”) oraz zgodna ze stanem faktycznym. Informacja jest przydat-
na, gdy wpływa na decyzje jej odbiorców, które w nieuchronny sposób odno-
szą się do stanów przyszłych. Winna mieć więc atrybuty istotności możliwości 
predykcyjnych (Kamela-Sowińska, 2007, s. 140 – 141). Prawdziwość (zgodność 
ze stanem faktycznym) jest uzyskiwana poprzez nadanie informacji cech kom-
pletności, braku błędów formalnych lub merytorycznych weryfikowalności, po-
równywalności, terminowości, oraz zrozumiałości. Na pierwszy ogień wysuwa 
się atrybut możliwości predykcyjnych. Tradycyjnie przyjmuje się, że organiza-
cje cechuje równowaga, w  ramach której osiągane wyniki są pośrednimi eta-
pami w procesie realizacji celu długoterminowego. Funkcjonowanie systemu 
kontroli winno zapewnić oczekiwaną stabilność. W warunkach funkcjonowania 
współczesnego przedsiębiorstwa kluczowym wymiarem jest złożoność otoczenia 
i funkcjonowanie większości organizacji na krawędzi chaosu, w wyniku oddzia-
ływań konkurencyjnych lub kooperacyjnych w przestrzeni zewnętrznej i samo-
organizujących w przestrzeni wewnętrznej (Rokita, Dziubińska, 2016, s. 123). 
Tak więc więzi przyczynowo – skutkowe dewaluują swoje znaczenie w gąszczu 
złożonych interakcji. Czy może być zatem uwiarygodnione osiąganie strumieni 
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pieniężnych netto w perspektywie wykraczającej poza horyzont operacyjny na 
dostatecznym poziomie ufności? 

Ograniczenia przydatności wskaźnika wartości kapitału intelektualnego jako 
wskaźnika nakładów nie ograniczają się do procedur wyznaczania ekonomicznej 
wartości dodanej przez zastosowanie wartości ekonomicznej kapitału. Można ich 
poszukiwać także w procedurach raportowania wartości godziwej. Zgodnie z kla-
syczną już koncepcją E. Penrose (Penrose 1959), organizacja jest z definicji nie-
zdolna do pełnego wykorzystania zasobów, wobec ich ograniczonej podzielności 
i transferowalności. Wartość zasobów jest też pochodną ich związku z innymi za-
sobami. Twierdzenie, że istnieje zobiektywizowana wartość zasobów, o ile nie wy-
stępuje rynkowa możliwość ich transferu (rynek aktywny), jawi się w tym kontek-
ście jako co najmniej częściowo wątpliwe. Wątpliwości te w części ograniczone 
są standaryzacją procesu wyceny, ale te nie wyłączają ich całkowicie z uwarunko-
wań decyzyjnych odbiorców informacji o wartości godziwej składników aktywów 
przedsiębiorstw. Co więcej, nawet jeżeli istnieje rynek aktywny dla danej katego-
rii aktywów11 i w odpowiedni sposób wykorzystuje się ujęcie największego i naj-
lepszego ich wykorzystania12, to dynamika otoczenia może ograniczać wykorzysta-
nie informacji w perspektywie wykraczającej poza kruchą stabilność parametrów 
rynkowych.

Zauważyć też trzeba pewien paradoks13. Wartość kapitału intelektualnego jest 
coraz częściej w literaturze przedmiotu, co także potwierdzają realne decyzje in-
westorskie, traktowana jako determinanta podejmowanych decyzji. Jednocześnie 
jego pomiar w znaczeniu zdolności bilansowej definiowanej ustawą o rachunko-
wości nie spełnia dostatecznie wszystkich ustalonych kryteriów14. Na marginesie 
można też wskazać, że tworzenie i zużycie zasobów intelektualnych nie w peł-
nym zakresie wypełnia reguły właściwe dla stosowania, przede wszystkim, podat-

11  Rynek, na którym transakcje dotyczące składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z do-
stateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat 
cen (MSSF 13).

12  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestni-
ka rynku do wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie 
składnika aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak 
najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów (MSSF 13).

13  Paradoksy są czymś oczywistym i naturalnym. Mogą wręcz stanowić zaczyn rozwoju w niektó-
rych dziedzinach (Lips – Wiersma 2004 s. 119-133). Wskazany paradoks  można potraktować jako ro-
dzaj zaczynu do pogłębionej refleksji nad wartością kapitału intelektualnego.

14  Na marginesie można też wskazać, że tworzenie i zużycie zasobów intelektualnych nie w peł-
nym zakresie wypełnia reguły właściwe dla stosowania przede wszystkim podatków bezpośrednich.
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ków bezpośrednich. Istotną przesłanką na tym polu są wysokie koszty kształtowa-
nia przedmiotowych aktywów (często rozliczane poza ewidencją inwestycji i orto-
doksyjnym stosowaniem zasady współmierności kosztów) i stosunkowo niski koszt 
ich wykorzystywania.

Źródeł tego stanu rzeczy upatrywać można w naturze kapitału intelektualne-
go. Analizując dostępne w literaturze przedmiotu definicje kapitału intelektualne-
go można stwierdzić, że większość z nich ściśle wiąże to pojęcie z zarządzaniem 
wiedzą. Jego wzrost wiąże się z zarządzaniem wiedzą cenną dla organizacji. Mimo, 
iż kapitał intelektualny postrzegany jest jako pojęcie o wiele szerszym zakresie od 
zarządzania wiedzą, to jednocześnie wiedza jest fundamentem dla kreowania war-
tości niematerialnych wskazywanych jako kapitał intelektualny. Wiedza jako za-
sób charakteryzuje się wysoką zwrotnością, ale jednocześnie z nieliniowością tego 
zwrotu. Renta od zasobów wiedzy, nawet w przypadku przedsięwzięć mieszczą-
cych się w tej samej klasie ryzyka, nie musi charakteryzować się tą samą, zreali-
zowaną stopą zwrotu. Użyteczność aktywów, rozumiana poprzez ich zdolność do 
generowania sald netto strumieni pieniężnych, może być różna, w zależności od 
miejsca i sposobu zastosowania w łańcuchu wartości, a także od samej struktu-
ry tego łańcucha. Zawodzą więc wszelkie modele wyceny wartości oparte na zde-
finiowanej oczekiwanej stopie zwrotu. Te zaś są przecież istota kalkulacji ekono-
micznej wartości dodanej. Dodanej, czyli przekraczającej oczekiwania rynkowe. 
Rynek może uśredniać oczekiwane stopy zwrotu, ale prawo regresji (prawo po-
wrotu do średniej)15 nie skompensuje wysokich wartości odchyleń typowych i nie-
uniknionych w przypadku renty od kapitału intelektualnego. 

Trzeba jednak, gwoli zachowania sprawiedliwego osądu, podkreślić także zna-
czenie procesów zarządzania wiedzą, jako zbioru procesów świadomie inicjowa-
nych i realizowanych w organizacji. Olbrzymi postęp w zakresie kompetencji me-
nedżerskich w rozważanym zakresie, możliwości kodyfikacji wiedzy i procesuali-
zacja zarządzania (możliwości przekształcenia wiedzy indywidualnej w zakodowa-
ną i dalsze reprodukowanie), przetwarzanie big data oraz możliwości współcze-
snych systemów informatycznych i teleinformatycznych, zbiór praw chroniących 
własność intelektualną – to niektóre czynniki umożliwiające „utowarowienie” wie-
dzy i zwiększenie możliwości jej prezentacji w transkrypcji na język finansów. Co 
nie zmniejsza wszystkich swoistych ograniczeń wyceny i raportowania. Szczegól-

15  Z formalnego punktu widzenia, regresja to dowolna metoda statystyczna pozwalającą wyzna-
czyć warunkową wartość oczekiwaną zmiennej dla zadanych wartości innej zmiennej lub wektora in-
nych zmiennych losowych.
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ne znaczenie ma to w dużych korporacjach, mniejsze w firmach małych o poten-
cjale wyraźnie zdeterminowanym personalnie16.

Pewne kontrowersje może też wywoływać warstwa leksykalna. W dotychcza-
sowych rozważaniach pomiar kapitału intelektualnego traktowany jest jako synte-
tyczna stymulanta. Można dyskutować, czy jest wskaźnikiem wyników czy efek-
tywności? Upatrywanie wartości kapitału własnego jako syntetycznej miary oceny 
pozycji przedsiębiorstwa wskazywałoby na drugi z wymienionych atrybutów. Co 
jednak, gdy wartość ta potraktowana zostanie jako zasób, którego zużycie, jak zu-
życie każdego z zasobów, zostanie potraktowane jako wskaźnik nakładów? Prze-
cież wartości kapitału w oczywisty sposób odpowiadać winny wartości aktywów, 
w tym przypadku aktywów „niewidzialnych” (dla sformalizowanych systemów ra-
chunkowości finansowej)17, albo też kompensować niedoskonałości wyceny akty-
wów „widzialnych”, raportowanej do otoczenia. Kalkulacji SHV umyka to rozróż-
nienie. Kalkulacja wartości godziwej w swej istocie kompensuje mankamenty wy-
ceny aktywów, ale nie rozstrzyga znaczenia aktywów znajdujących się poza ewi-
dencją bilansową. Co więcej, pomija wartości płynące z uwikłania przedsiębior-
stwa w specyficznej sieci relacyjnej. Pod tym pojęciem rozumie się takie powiąza-
nia między podmiotami – uczestnikami sieci, dzięki którym możliwe jest uzyska-
nie przez strony relacji wzajemnych korzyści z długookresowej orientacji koope-
rantów, zaangażowania przez nich określonych zasobów oraz wysokiej skłonności 
stron relacji do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz współpracy (Sudol-
ska 2011). Kapitał relacyjny powstaje jako wynik współzależności i wzajemnego 
oddziaływania podmiotów powiązanych relacjami. Zastosowanie MSR 13 wska-
zującego na podstawę wyceny jako wynik transakcji zbycia aktywu na aktywnym 
rynku deprecjonuje potencjalne korzyści płynące z więzi relacyjnych lub efektów 
synergii.

Pozostaje jeszcze kwestia natury kapitału intelektualnego. Posiadanie akcji 
bądź udziału spółki kształtuje specyficzną relację pomiędzy stronami, którymi są: 
właściciel akcji lub udziału oraz spółka18. Jest to, poza wszystkim, zgodne z isto-

16  Co nie umniejsza w niczym znaczenia wkładu wnoszonego przez pracowników, zwłaszcza me-
nedżerów – wizjonerów. I dalej, otwiera się perspektywa rozważań uwzględniających konsekwencje 
dorobku teorii agencji i kosztów transakcyjnych.

17  Przy czym w tym przypadku określenie „sformalizowany” nie posada pejoratywnego wydźwię-
ku, a raczej wskazuje na uporządkowanie systemów rachunkowości finansowej.

18  Opisuje to i §11MSR 32, zgodnie z którym instrument kapitałowy jest rodzajem umowy upo-
ważniającej właściciela do rezydualnego udziału w aktywach pozostających po opłaceniu wszystkich 
zobowiązań.
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tą wartości ewidencyjnej kapitału własnego. W tym kontekście doszukać się moż-
na potwierdzenia wcześniej zasygnalizowanego poglądu o zobowiązaniowej na-
turze kapitału intelektualnego. W ramach tej koncepcji zobowiązanie traktuje się 
szeroko, w ujęciu wykraczającym poza przypisanie tego pojęcia składnikom ka-
pitału obcego. Przecież zysk zatrzymany jest też swoistego rodzaju obligiem wo-
bec właścicieli kapitału oczekujących urealnienia wartości niezrealizowanej dywi-
dendy w przyszłości. Dlaczego zmiany wartości kapitału intelektualnego odnoto-
wywane są wyłącznie po stronie kapitału własnego, jeżeli zobowiązaniowa natu-
ra tego kapitału wskazuje na istotną rolę obligów wobec interesariuszy pozbawio-
nych atrybutów właścicielskich? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wyda-
je się na pierwszy rzut oka prosta. Koncepcja Value Based Management zakłada, że 
warunkiem wzrostu zamożności właścicieli jest zaspokojenie potrzeb także innych 
grup interesariuszy. Przedsiębiorstwo można interpretować jako przedmiot inwe-
stowania właścicieli kapitału, którego efektywność jest także środkiem do osiąga-
nia korzyści przez pozostałe podmioty znajdujące się w bliższej bądź dalszej inte-
rakcji z przedsiębiorstwem. 

Z drugiej strony zobowiązaniowa natura kapitału intelektualnego nie wyklu-
cza interesariuszy pozbawionych atrybutów bycia właścicielami akcji bądź udzia-
łów. To oni w interakcjach z przedsiębiorstwem będącym dysponentem aktywów 
finansowanych kapitałem intelektualnym rezygnują z korzyści doraźnych oczeku-
jąc wzrostu korzyści w okresach następnych (a więc w istocie realizacji zobowią-
zań). Niewidzialne aktywa finansowane kapitałem intelektualnym, są finansowa-
ne zobowiązaniami nie tylko wobec dostawców kapitału własnego, ale także wo-
bec innych interesariuszy. Aktywa będące kluczowymi czynnikami wytwórczymi 
tworzą wartość tak dla odbiorcy, jak i dla firmy w procesach operacyjnych, w któ-
rych są wykorzystywane. Te zaś konfigurują formułę zysku i z drugiej strony pro-
pozycję wartości dla klienta. Wartość kapitału intelektualnego raportowanego do 
otoczenia jest w sposób automatyczny przypisywana właścicielom. A przecież kry-
ją się w niej (a właściwie mogą się kryć) także zobowiązanie do domyślnych zacho-
wań przedsiębiorstwa niezgodnych z krótkoterminowym kryterium efektywności. 
Kwestie te ogniskuje koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility). 
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Podsumowanie

Strategia zarządzania wartością integruje decyzje finansowe kształtujące efek-
tywność działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Łączy zatem 
analizę wyników osiąganych w kolejnych okresach sprawozdawczych z wynika-
mi oczekiwanymi w przyszłości. Pojawia się w tym kontekście szereg wątpliwo-
ści i pytań, a w tym:
• czy wobec faktu, że różnica pomiędzy wartością rynkową i majątkową uwzględ-

nia komponent strukturalny rynku, w dodatku zmienny i nietrwały w czasie, 
należy założyć nierówność wartości aktywów pozabilansowych i finansującego 
je kapitału, co oznaczałoby, że nie cała wartość tego kapitału powinna być rozu-
miana przez interesariuszy jako wyznacznik kondycji przedsiębiorstwa? I jak 
rozdzielić te pozycje? Istnieją możliwości szacunku statystycznego, opartego 
o prawa regresji, dzięki którym jest realne ustalenie wartości najbardziej praw-
dopodobnej. Ich praktyczna przydatność byłaby jednak ograniczona, miedzy 
innymi przez dużą zmienność odchyleń notowań od średniej. Pozostaje też ca-
łokształt innych kwestii aplikacyjnych, jak właściwa perspektywa czasowa ob-
serwacji czy wybór konkretnej miary.

• czy finansowane kapitałem intelektualnym aktywa należy traktować jako nie-
amortyzowane składniki majątku niematerialnego o zmiennej wycenie, czy 
może jako aktywne rozliczenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo dla 
utrwalenia swojego wizerunku w otoczeniu w czasie? Nie jest to obojętne, z uwa-
gi na odmienne konsekwencje podatkowe. Aktualnie szeroko rozumiany ustawo-
dawca w sposób „ostrożny” podchodzi do kwestii przenoszenia zużycia aktywów 
niematerialnych w ciężar rachunku kosztów z jednej strony, a z drugiej wzrostu 
dochodu na skutek osiągnięcia przyrostu wartości rozpatrywanej grupy aktywów. 
Ostrożność ta jest w pełni uzasadniona i zrozumiała. Czy jednak narastające zna-
czenie kapitału intelektualnego nie jest przesłanką rewizji pewnych założeń? Pe-
wien postęp w rozważanym zakresie łączyć można z kategorią wartości godzi-
wej i sprawozdawczością całkowitych dochodów. Od 1 stycznia 2009 roku (ak-
tualizacja MSR nr 1) pojawia się kategoria całkowitych dochodów obejmujących 
zysk lub stratę oraz inne dochody całkowite. Owe inne dochody to przychody 
lub koszty rozliczane bezpośrednio w kapitale własnym, a więc: zmiany w nad-
wyżce z przeszacowania, zyski i straty aktuarialne z tytułu realizowanego pro-
gramu świadczeń pracowniczych, zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji 
sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą, zyski i straty z tytu-
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łu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach za-
bezpieczania przepływów pieniężnych. Otwiera się pole dyskusji, czy są to zmia-
ny idące zbyt daleko, czy przeciwnie, zbyt płytkie, by ująć całościowo znaczenie 
wartości kapitału intelektualnego?

• jak należy zinterpretować w kontekście zobowiązaniowej natury kapitału inte-
lektualnego fakt, że jego wzrost poprawia, a nie pogarsza pozycję podmiotu na 
rynku kredytów finansowych? I jak należy interpretować relacje własnościo-
we w przypadku kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, poza-
bilansowych? Przywołane pytania, a właściwie potencjalne odpowiedzi, mają 
znaczenie w wielu obszarach praktycznych zastosowań, jak chociażby wycena 
przedsiębiorstw jako przedmiotu obrotu czy analiza fundamentalna pozwalają-
ca ocenić perspektywy rozwojowe organizacji gospodarczej.
Postawione pytania w zasadzie rozpatrywać można z perspektywy doskona-

łości systemów raportowania przedsiębiorstw. Jednakże istotą przekazu informa-
cji są zawsze dwie strony. Należy doskonalić instrumenty po stronie nadawcy, ale 
nie można zaniedbać uwarunkowań znajdujących się po stronie odbiorcy. Otwiera 
się więc pole do działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji finansowej, a z dru-
giej strony włączenie w obszar zainteresowania mechanizmów nadzoru korpora-
cyjnego kryteriów związanych z atrybutem precyzji i zrozumiałości komunikatów 
emitowanych przez korporacje. Należy też odnieść się do systemu badań spra-
wozdań finansowych przedsiębiorstw. Obligatoryjnie podlegają im części finan-
sowe. Znacząca część emisji danych niefinansowych takim regułom nie podlega. 
Być może oczekiwać należałoby działań na rzecz rozwoju systemów atestacyjnych. 
Systemy raportowania przedsiębiorstw wymagają dalszego doskonalenia. Kieru-
nek tych zmian z obecnej perspektywy trudno jednoznacznie określić, wobec wie-
lości postulatów na tym polu. Wydaje się usprawiedliwiony wniosek, że narasta za-
potrzebowanie na zmianę jakościową w tym zakresie. Za dwa kluczowe zagadnie-
nia uznaje się:
– niedostateczne odzwierciedlenie w raportach przedsiębiorstw czynników ry-

zyka19 oraz „nierównościowy” podział odpowiedzialności za interpretację poja-
wiających się zagrożeń (co dodatkowo podkreśla asymetria informacji),

19  Rozwój zintegrowanego raportowania jest zdeterminowany brakami w obecnych formach ra-
portowania, nieodzwierciedlających w pełni potencjału firmy i ryzyka jej działalności The Landsca-
pe of Integrated Reporting. Reflections and Next Steps, red. R. G. Eccles, B. Cheng, D. Saltzman, Ha-
rvard Business School 2.
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– niedostateczne odzwierciedlenie tworzenia wartości na poziomie społecznym; 
założenie o zdolności integratywnej wskaźnika wartości kapitału dla akcjona-
riuszy, nie negując jego paradygmatycznej prawdziwości i utylitarnej przydat-
ności, w niedoskonały (a wręcz ograniczony) sposób ujawnia wkład przedsię-
biorstw w tworzenie bogactwa na poziomie społecznym.
Otwiera to przestrzeń do debaty naukowej i badań empirycznych zmierzają-

cych do wypracowania założeń wzmocnienia atrybutu accountability systemów ra-
portowania. Ów atrybut oznacza zdolność do rzetelnego i wiarygodnego rozra-
chunku pomiędzy raportującym podmiotem, a jego interesariuszami. 

Literatura

1. Andriessen D.: MakingSense of Intellectual Capital. Designing a Method for 
the Valuation of Intangibles, Elsevier, Amsterdam 2004.

2. Bragg S. M: The investor relations guidebook, Accounting Tools, Cennenial 2012.
3. Cyert R. M., March J. G.: A BehavioralTheory of the Firm, EnglewoodClif-

fsPrentice - Hall, New York 1963.
4. Dobija D.: Zasoby niewymierne w firmie i możliwości ich raportowania dla 

interesariuszy firmy, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 8 (64), SKwP, 
Warszawa 2002.

5. Edvinsson L, M.S. Malone M. S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2001.

6. Głuszek E.: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.

7. Kamela– Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczo-
raj, dziś i jutro, SKwP Warszawa 2007.

8. Kaplan R. S., D., Norton D. P.: Dopasowanie w biznesie, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk, 2011.

9. Lips-Wiersma M.: FurtheringManagement and Spirituality Education Through 
the Use of Paradox, ”Journal of Management Education”, vol. 28, no. 1, 2004.

10. Marcinkowska M.: Fakty i mity o kapitale intelektualnym, „Kwartalnik Nauk 
o Przedsiębiorstwie” Nr 1 (16), 2008.

11. Micherda B.: Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości. [w:] Współczesne 
uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, B. Micherda (red.), Difin, War-
szawa 2013.



61Wartość kapitału intelektualnego w raportach współczesnych przedsiębiorstw

12. Niemczyk L.: Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, „Gospodarka 
Narodowa”,nr 5-6 /2011.

13. Penrose E.: The theory of growth of the firm, Oxford University Press, New 
York 1959.

14. Porter M.E., Kramer M.R.: Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowie-
dzialność biznesu – pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyj-
nej? „Harvard Business Review” Polska 2007, Nr 6(52).

15. Rappaport A.: Creating Shareholder Value.A Guide for Managers and Inve-
stor, Free Press New York 1997.

16. Rokita J., Dziubińska A.: Systemy złożone w zarządzaniu, UE Katowice, 2016.
17. Sobańska I.: Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej 

w kontekście wdrażania MSR/MSSF, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, 
SKwP, Warszawa, 2007.

18. Sprague Ch. E.: Philosophy of Accounting, The Ronald Press Company New 
York 1922.

19. §Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S.: Kultura organizacyjna – strategiczny zasób 
organizacji przyszłości, [w:] Management Forum 2020, Wydawnictwo UE we 
Wrocławiu, Wrocław 2002.

20. Sudolska A.: Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez 
przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.

21. Świderska G.: Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków 
kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 2011.

22. Turyna J: Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2005.

23. Vafaei A., Taylor D., Ahmed K.: The value relevance of intellectual capital di-
sclosures, ”Journal of Intellectual Capital”, Vol. 12, No. 3, 2011.





Henryk Bieniok

Przedsiębiorczość osobista menedżera
jako źródło długookresowego rozwoju firmy

Motto: Nie ma przedsiębiorstw efektywnych lub nieefektywnych.
Są tylko firmy lepiej lub gorzej zarządzane.

Peter Drucker

1. Wstęp 

Prawdziwej przedsiębiorczości osobistej (zaradności życiowej) nie uczą nie-
stety w żadnej szkole w Polsce, chociaż znajduje się ona w programach nauczania 
w szkołach średnich. W tych ostatnich jest to raczej makroekonomia w połącze-
niu z elementami różnych nauk społecznych i politycznych (Bieniok 2016b). Rów-
nież w uczelniach wyższych nie poświęca się tym sprawom właściwego znaczenia, 
chociaż większość ich absolwentów, zajmuje prędzej, czy później różne stanowi-
ska kierownicze. Dlatego najczęściej brakuje im nie tylko wiedzy, ale także podsta-
wowych kompetencji i kwalifikacji oraz umiejętności menedżerskich. Aby to udo-
wodnić, autor stawia sobie trzy zadania:

– przeprowadzenie krótkiego testu określającego iloraz przedsiębiorczości oso-
bistej (zaradności) menedżera,

– wyjaśnienie istoty oraz czynników przedsiębiorczości osobistej, każdego 
człowieka, w tym również menedżera,

– określenie roli myślenia holistycznego i systemowego w podejmowaniu de-
cyzji menedżerskich. 

1. Test otwarcia określający poziom aktualnej przedsiębiorczości oso-
bistej menedżera (zaradności biznesowej) oraz szans jego firmy na 
sukces, przy obecnie stosowanym stylu zarządzania

Zanim bliżej zdefiniujemy istotę przedsiębiorczości biznesowej menedżera, 
pozwalamy sobie na zaprezentowanie na wstępie, orientacyjnego minitestu okre-
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ślającego niezbędne kompetencje zarządcze przedsiębiorcy – menedżera, upraw-
niające do sprawnego zarządzania każdym zespołem pracowniczym, a zwłaszcza 
firmą. Będzie to równocześnie krótki sprawdzian kompetencji oraz zaradności me-
nedżerskiej, a także rodzaj bilansu otwarcia, mówiącego o tym, jakie kompeten-
cje i  możliwości posiada aktualnie dany menedżer w zarządzaniu firmą w celu 
osiągnięcia powodzenia i spełnienia (czyli sukcesu) w sytuacji, gdyby już niczego 
w sobie nie zmieniał (Bieniok 2016a). Jeśli test wypadnie słabo, Czytelnik – mene-
dżer ma jeszcze szanse podjęcia pewnych działań, zmierzających do zmian w ży-
ciu i postępowaniu biznesowym, zwłaszcza w obszarach o zbyt niskiej ocenie. Po-
dobny test można także przeprowadzić ponownie, po kilku miesiącach od prze-
studiowania tego opracowania oraz kilku praktycznych książek z zarządzania, aby 
ocenić w jakim stopniu poprawiły się nasze kompetencje jako szefa.

Orientacyjny mini-test przedsiębiorczości menedżera, jego sprawności zarządzania

A. Wstęp do testu
Celem testu jest określenie, w drodze samooceny, przedsiębiorczości mene-

dżera, a w związku z tym także jego wpływu na wyniki firmy. W związku z tym na-
leży uczciwie i obiektywnie wycenić stopień natężenia swoich codziennych zacho-
wań zarządczych. Test uświadomi także, co należy w swoim postępowaniu zmie-
nić, aby firma lepiej funkcjonowała i szybciej się rozwijała. Zwróci także uwagę, że 
wyniki ekonomiczne firmy zależą przede wszystkim (a niektórzy twierdzą, że wy-
łącznie) od przedsiębiorczości (zaradności) biznesowej menedżera.

Jeśli uczciwie odpowiemy na pytania testu, jego wyniki niech pozostaną naszą 
słodką tajemnicą, chociaż powinny zainspirować do przestudiowania tego opraco-
wania oraz jeszcze wielu książek z zarządzania, a także zmobilizować do dalszej 
pracy nad sobą (bo nic nie jest tak dobre, żeby nie mogło być jeszcze lepsze). Je-
śli obiektywnie odpowiemy na pytania testu, dowiemy się: Na ile jesteśmy kompe-
tentnym menedżerem?

B. Sposób wypełniania 
Wypełnienie testu polega na:
– obiektywnej ocenie swoich rzeczywistych zachowań w skali od 0 (nie zga-

dzam się z tym twierdzeniem i prawie nigdy tak nie postępuję) do 7 punk-
tów (w pełni zgadzam się z tym, zawsze tak robię), przy czym 4 punkty 
oznaczają ocenę średnią (dosyć często tak robię),
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– określeniu postanowień, zmierzających do dalszej poprawy kompetencji 
menedżerskich, a w związku z tym również wyników firmy.

C. Pytania testu

1 Moja firma posiada jasno określoną na piśmie misję do spełnienia 0,1,2,3,4,5,6,7,

2 Misja firmy jest rozpisana na wartości jasne dla każdego pracownika 0,1,2,3,4,5,6,7,

3 Misja przekłada się na konkrety w każdej karcie stanowiska pracy 0,1,2,3,4,5,6,7,

4 Realizacja misji jest przedmiotem bieżącej oceny pracowników 0,1,2,3,4,5,6,7,

5 Mam ambicję wyprowadzenia firmy na czoło w swoim sektorze 0,1,2,3,4,5,6,7,

6 Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest tylko pustosłowiem 0,1,2,3,4,5,6,7,

7 Firma posiada określoną na piśmie! jasną strategię dalszego rozwoju 0,1,2,3,4,5,6,7,

8 Strategia rozwoju firmy jest często przedmiotem narad 0,1,2,3,4,5,6,7,

9 Najważniejszym człowiekiem w naszej firmie jest klient 0,1,2,3,4,5,6,7,

10 Bieżąco stosuję skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów 0,1,2,3,4,5,6,7,

11 Ciągle podejmuję decyzje z myślą o długotrwałych korzyściach firmy 0,1,2,3,4,5,6,7,

12 Sporządzam na piśmie swoje roczne/miesięczne/dzienne plany zadań 0,1,2,3,4,5,6,7,

13 Każdą ważną decyzję konsultuję zawsze z zarządem i załogą 0,1,2,3,4,5,6,7,

14 Staram się robić wszystko z pasją i entuzjazmem 0,1,2,3,4,5,6,7,

15 Stosuję demokratyczny i partycypacyjny styl zarządzania 0,1,2,3,4,5,6,7,

16 System ocen pracowniczych uruchamiam regularnie, co roku 0,1,2,3,4,5,6,7,

17 Płace załogi zależą ściśle od ilości pracy, jej jakości i innowacyjności 0,1,2,3,4,5,6,7,

18 Co roku wprowadzam w firmie liczne innowacje i zmiany 0,1,2,3,4,5,6,7,

19 Zyski firmy wzrastają rocznie o około 10 proc 0,1,2,3,4,5,6,7,

20 Zyski inwestuję przede wszystkim w dalszy rozwój firmy 0,1,2,3,4,5,6,7,

21 Swój czas poświęcam codziennie najważniejszym sprawom 0,1,2,3,4,5,6,7,

22 Wykorzystuję w firmie niektóre elementy zarządzania talentami 0,1,2,3,4,5,6,7,

23 Robocizna jest kosztem zmiennym zależnym od ilości zamówień 0,1,2,3,4,5,6,7,

24 Praca podwładnych jest codziennie dyskretnie nadzorowana 0,1,2,3,4,5,6,7,

25 Jestem dla pracowników miły, ciepły i wyrozumiały 0,1,2,3,4,5,6,7,

26 Codziennie używam 3 złotych słów: Dziękuję, Przepraszam, Proszę 0,1,2,3,4,5,6,7,

27 W procesie zwalniania pracowników stosuję outplacement 0,1,2,3,4,5,6,7,

28 Jestem zawsze punktualny, dotrzymuję terminów i obietnic 0,1,2,3,4,5,6,7,

29 Stosuję benchmarking, czyli wzoruję się na lepszych od siebie 0,1,2,3,4,5,6,7,

30 Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę w zakresie zarządzania 0,1,2,3,4,5,6,7,

Suma punktów
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D. Syntetyczna ocena swoich kompetencji menedżerskich oraz szans na dalszy 
rozwój i lepsze wyniki firmy

– do 130 punktów: twoje kompetencje menedżerskie są niestety słabe i nie 
gwarantują firmie powodzenia w dłuższym okresie,

– 131 – 160 punktów: posiadasz dość duże kompetencje menadżerskie, które 
wymagają jednak dalszych starań (zwłaszcza w obszarach najniżej wycenio-
nych),

–  powyżej 160 punktów (jeśli wyceniłeś uczciwie swoje zachowania), już je-
steś kompetentnym menedżerem, zapewniającym firmie dobre wyniki 
i dalszy rozwój.

E. Postanowienia, dotyczące dalszej poprawy swoich kompetencji i zachowań 
menedżerskich:

1. Koniecznie przestudiuję więcej dobrych książek z zakresu zarządzania.
2. …………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………..

2. Zdefiniowanie pojęcia przedsiębiorczości osobistej menedżera, 
a także jej znaczenia w procesie kreowania samego siebie oraz 
sukcesu biznesowego

W literaturze przedmiotu istnieje wiele publikacji na temat przedsiębiorczo-
ści, ale większość koncentruje się przede wszystkim na przedsiębiorczości ekono-
micznej, utożsamianej z procesem powoływania do życia i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. Prawie wcale, albo w bardzo małym stopniu, pisze się o przed-
siębiorczości w ogóle, czyli o przedsiębiorczości osobistej (indywidualnej zarad-
ności, rzutkości, operatywności), stanowiącej pierwotny i bezwzględny funda-
ment każdego innego rodzaju działalności, zakończonego sukcesem. Przedsiębior-
czość osobista, w postaci zbioru różnych pozytywnych cech charakteru człowieka, 
a zwłaszcza jego aktywizujących zachowań indywidualnych i grupowych, jest wa-
runkiem każdej sprawnej działalności ludzkiej, w tym także gospodarczej i bizne-
sowej. Bez pewnej dozy przedsiębiorczości osobistej, sukces biznesowy, a nawet 
sukces w jakimkolwiek obszarze naszego życia nie jest możliwy. 

Proces kształtowania przedsiębiorczości biznesowej menedżera niczym nie 
różni się od rozwijania swojej przedsiębiorczości osobistej. Ta ostatnia jest prze-
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cież podstawą i warunkiem przedsiębiorczości menedżerskiej oraz każdej innej. 
Jeśli sami, w życiu codziennym nie jesteśmy osobą przedsiębiorcza, nie będziemy 
także przedsiębiorczym menedżerem. Dlatego rozpoczynamy rozważania od wy-
jaśnienia istoty oraz zasad modelowania przedsiębiorczości osobistej. 

Przedsiębiorczość osobista nie jest niestety pojęciem ścisłym, jednorodnym 
i łatwym do zdefiniowania. Dotyczy to również przedsiębiorczości menedżerskiej. 
Trzeba zwrócić uwagę na wielowymiarowość, rekurencyjność i liczne uwarunko-
wania przedsiębiorczości, tak osobistej, jak i menedżerskiej. Dlatego dla bliższego 
wyjaśnienia tej kategorii, dokonana zostanie jej analiza semantyczna i znaczenio-
wa oraz zbadana zostanie zawartość treściowa i rdzeń samego określenia „przed-
siębiorczość”. W tym celu konieczne staje się rozłożenie tego słowa na czynniki 
pierwsze, składające się na to pojęcie oraz decydujące później o różnych rodzajach 
przedsiębiorczości (Bieniok 2017).

Zdefiniowania przedsiębiorczości osobistej podjął się jeszcze w latach 60. Ta-
deusz Kotarbiński w Traktacie o dobrej robocie (Kotarbiński 1965), który, pisząc 
o niej stwierdził, że:

chodzi o własną inicjatywę i aktywność (energiczność i pasję działania), polega-
jącą na płynącym z naszego wnętrza samorzutnym kreowaniu zamierzeń oraz samo-
rzutnym próbowaniu ich realizacji, nie dopiero pod presją czyjegoś nakazu i nie do-
piero wedle cudzego podszeptu lub cudzej koncepcji.
 

Tadeusz Kotarbiński zwraca uwagę na to, że:

człowiek przedsiębiorczy (zaradny) myśli, planuje i podejmuje samodzielne 
działania bez przypominania, ponaglania i pomocy ze strony innych. Wręcz wyprze-
dza ich oczekiwania wobec siebie. Robi to, ponieważ chce aby codzienne i przyszłe 
życie było lepsze zarówno dla niego samego, jak również dla innych (dla swojej ro-
dziny, sąsiadów, zespołu pracowników). Staje się przez to aktywnym inicjatorem za-
mierzeń, czyli pewnego rodzaju innowatorem, wprowadzającym ciągle w swoim ży-
ciu oraz w otoczeniu, zmiany na lepsze.

W pełni zgadzamy się z tym, że inicjatywa i aktywność są rdzeniem każdej 
przedsiębiorczości, więc są to warunki konieczne, choć naszym zdaniem, jeszcze 
niewystarczające do tego, aby być człowiekiem przedsiębiorczym w życiu osobi-
stym lub biznesowym. W szczególności nie określono tu wcześniej obszaru naszej 
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przedsiębiorczej inicjatywy i aktywności, czyli nie sprecyzowano w ogóle celów 
podejmowanych działań, do których powinniśmy zdążać. Dlatego czynimy próbę 
uzupełnienia tego dwuczynnikowego wyznacznika przedsiębiorczości, dodatko-
wymi stymulatorami, poprzedzającymi obie te cechy, w postaci osobistych ambicji 
oraz planowania sposobów ich realizacji, a także samokontroli uzyskanych wyni-
ków swojej aktywności. To przede wszystkim nasze ambicje, czyli aspiracje i pra-
gnienia powinny poprzedzać i wyznaczać potem obszar naszej inicjatywy oraz kie-
runek aktywności i wysiłków, zmierzających do konkretnego celu, wyłaniające-
go się właśnie z naszych ambicji. Wydaje się, że ambicje są koniecznym, dodatko-
wym wyznacznikiem i azymutem jakiejkolwiek przedsiębiorczości osobistej, a po-
tem także przedsiębiorczości menedżerskiej, ekonomicznej, organizacyjnej, spo-
łecznej, politycznej, itd. 

Poza osobistymi ambicjami, wyznaczającymi nasze aspiracje, bardzo ważne 
jest również (jeszcze przed zainicjowaniem jakichkolwiek działań realizacyjnych) 
określenie planów, czyli sposobów zrealizowania tych ambicji. Jest to istotne tak-
że dlatego, że niektóre ambicje mogą być zbyt wygórowane i zupełnie nierealne 
w stosunku do możliwości. Oczywiście muszą istnieć między nimi związki odpo-
wiedniości i komplementarności. Związki pomiędzy ambicjami, a naszymi aktual-
nymi i przyszłymi możliwościami powinno właśnie uwzględniać planowanie dzia-
łania, które projektuje racjonalne sposoby osiągnięcia naszych ambicji oraz pra-
gnień. Dotyczy to zarówno naszego życia osobistego, jak i działalności biznesowej. 

Na kanwie powyższych rozważań, do pięciu kluczowych czynników stymulu-
jących przedsiębiorczość osobistą (indywidualną, a także menedżerską zaradność) 
można, naszym zdaniem, kolejno zaliczyć :

– ambicje (konkretne pragnienia, marzenia, aspiracje, misja i wizja życia), 
wyznaczające potem kierunek i wektor, a w związku z tym priorytetowe 
cele życiowe i biznesowe naszych działań,

– plan określający w miarę szczegółowo, sposób optymalnej realizacji ambicji,
– inicjatywę rozpoczynającą planowane działania zmierzające właśnie w tym 

kierunku i tymi sposobami, 
– aktywność (energiczność, pasję i nieugiętość w działaniu, czyli wytrwałość) 

w tym obszarze,
– samokontrolę wyników uzyskanych w czasie realizacji swoich ambicji i pla-

nów, a także inicjatyw i aktywności.
Różni autorzy, w różny sposób określają stopień ważności tych pięciu czynni-

ków składających się na tę swoistą filozofię sukcesu osobistego lub biznesowego 
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firmy. Jedni twierdzą, że najważniejsze są ambicje, inni przypisują większą rolę 
planowaniu, a jeszcze inni kładą główny nacisk na wytrwałość, czyli na aktyw-
ność, uważając, że „Tajemnicą sukcesu jest wytrwałość”. Stoimy jednak na stano-
wisku, że jednakowo ważne są wszystkie wymienione czynniki tak przedsiębior-
czości osobistej, jak i biznesowej. Można z całym przekonaniem powiedzieć, że 
wszystkie są tak samo ważne dla końcowego rezultatu.

Sednem przedsiębiorczości osobistej (zaradności ) jest konsekwentne i ener-
giczne działanie na rzecz osiągnięcia konkretnych, racjonalnych celów wynika-
jących właśnie z naszych ambicji. Potrzeba do tego wcześniejszej głębokiej auto-
refleksji oraz zdolności do podejmowania decyzji, a także zdecydowania, odwagi 
i determinacji w działaniach zmierzających do realizacji swoich aspiracji. Ambicje 
wymagają pewnych pozytywnych symulacji myślowych, polegających na uświado-
mieniu sobie kim chcielibyśmy być i co chcielibyśmy osiągnąć w życiu lub w biz-
nesie. Ale jest to dopiero myślenie życzeniowe, czyli marzenia i postanowienia, 
które trzeba potem uruchomić, a więc wreszcie zainicjować oraz z determinacją, 
wytrwale aktywnie i w skuteczny sposób realizować. Jest to w związku z tym ro-
dzaj zaangażowania, dającego poczucie i przekonanie, że nie jesteśmy wiecznymi 
pechowcami i mamy wpływ na jakość naszego życia. Ewentualne sytuacje stresu-
jące i porażki powinniśmy traktować jako okazje do jeszcze większej aktywności 
oraz do zmian dotychczasowego stylu życia i rozwoju samego siebie. W. Churchill 
mówi na ten temat, że osoby przedsiębiorcze to tacy ludzie, którzy przechodzą od 
porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.

Ambicje, które stanowią fundament wszelkiej przedsiębiorczości osobistej, wy-
magają postawienia sobie na początku (możliwie jak najwcześniej w życiu), nastę-
pujących pytań:

1. Jakie są moje marzenia na miarę posiadanych mocnych stron osobowości?
2. Jaka jest moja misja życiowa do spełnienia?
3. Kim chciałbym praktycznie w życiu zostać ?
4. Jakie cele chciałbym w związku z tym rzeczywiście, realnie osiągnąć?
5. Co powinienem konkretnie zacząć zrobić , aby to urzeczywistnić? 
Jeśli nie odpowiemy sobie na te fundamentalne pytania, nasze działania będą 

chaotyczne, rozproszone i nieukierunkowane na jasne, konkretne cele, jak w przy-
słowiu: „Kto nie wie dokąd idzie, zajdzie gdzie indziej”.

Takich pytań, dotyczących ambicji, nie stawia sobie w ogóle osoba uważają-
ca się za nieszczęśliwą i mało przedsiębiorczą. Ona nawet w dorosłym życiu nad 
tym się nie zastanawia. Dlatego człowiek nieprzedsiębiorczy, czyli niezaradny, 
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nieudolny, leniwy, bierny, flegmatyczny, bojaźliwy i nieaktywny, skazany jest na 
porażki, albo na jako-taką wegetację. Twierdzi, że „tak musi być, albo że tak chce 
Bóg” (nasuwa się w tym momencie, myślenie typowego nieudacznika: „Jak żeś 
mnie Panie Boże stworzył, tak mnie masz”). Porażki biernie przyjmuje i akceptuje, 
a poza tym nic nie robi, aby je korygować oraz ich unikać. Takie osoby łatwo ulega-
ją pokusie pustego i wygodnego życia, które jest sprzeczne z podstawowymi atry-
butami przedsiębiorczości, decydującymi potem o wszelkich sukcesach.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ambicje muszą być znaczące, oparte na na-
szych możliwościach, a nawet nieco je przewyższając. Nie można być w dąże-
niu do sukcesu, przeciętniakiem, ponieważ tych jest najwięcej. Poza tym człowiek 
przeciętny, to najlepszy z grupy najgorszych, lub najgorszy z najlepszych.

Tabela 1 Ambicje studentów

Badania przeprowadzone wśród studentów kilku uniwersytetów wykazały, że ambicje i cele ży-
ciowe wielu z nich są bardzo ogólnikowe i enigmatyczne, a nawet dziwaczne. Na pytanie: „Czego 
pragniesz w życiu?” lub „Co chcesz robić?”, padają najczęściej takie odpowiedzi jak:

– być szczęśliwym,
– dojść do prawdy,
– walczyć o pokój,
– mieć wreszcie „święty spokój”, 
– znaleźć wewnętrzne zadowolenie, 
– nie zadręczać się głupstwami.

Jeśli studenci podają takie ambicje i cele życiowe, to co dopiero mają do powiedzenia w tej spra-
wie zwykli ludzie? 

Poza tym można zapytać o to. jakie szanse na sukces w życiu mają tacy studenci, którzy nie mają 
żadnych konkretnych ambicji i aspiracji?

W związku z tym, w ramach długoterminowego eksperymentu (20-30 lat) psycholodzy francu-
scy prześledzili rozwój 300 absolwentów uczelni wyższych. Odkryto, że ci, którzy przed 20. urodzi-
nami mieli jasno określone marzenia, ambicje i pragnienia, czyli wyraźnie sformułowali cele swo-
jej kariery zawodowej i sfery prywatnej, osiągnęli sukces w ponad 70 procentach. Ci natomiast, któ-
rzy nie mieli pomysłów na swoje życie, a więc nie zastanawiali się jeszcze, co ze sobą zrobią, sukce-
su w życiu nie osiągnęli. To ambicje, wyobraźnia oraz siła woli lub jej brak zdecydowały o tym, kim 
w końcu zostali. Sukces osiągnęli tylko ci, którzy możliwie wcześnie uwierzyli, że można osiągnąć 
wszystko, co tylko sobie wymarzą pod warunkiem, że odpowiednio się do tego przyłożą. Nie inaczej 
jest w działalności biznesowej.

Drugim etapem przedsiębiorczego realizowania swoich ambicji powinno być 
opracowanie możliwie najlepszego i najskuteczniejszego planu określającego spo-
sób ich osiągnięcia. Trzeba to robić z uwzględnieniem obecnych, a także przy-
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szłych możliwości realizacyjnych, które przecież mogą ulec poprawie, zwłaszcza 
w odniesieniu do ambicji długookresowych. W związku z tym określenie najlep-
szego planu, czyli sposobu realizacji swoich ambicji powinno polegać na:

1. Zestawieniu możliwie wielu sposobów realizacyjnych w oparciu o czytanie li-
teratury na ten temat, obserwowanie zachowań i wzorowanie się na lepszych 
od siebie, pytanie osób kompetentnych i konsultowanie się z nimi, zorganizo-
wanie burzy mózgów, dokonywanie różnych prób i doświadczeń, itp.,

2. Dokonaniu wyboru sposobu najlepszego, stosownie do aktualnych oraz przy-
szłych możliwości.

3. Podjęciu stanowczych i konkretnych decyzji realizacyjnych sformalizowa-
nych w postaci konkretnego planu działania.

Kolejnym etapem kreowania i budowania w sobie przedsiębiorczości osobistej 
jest inicjatywa. Polega ona na uczynieniu co najmniej pierwszego kroku w kierun-
ku podjęcia procesu realizacyjnego, a później konsekwentnego finalizowania swo-
ich ambicji i aspiracji. Nie ma sukcesu bez rozpoczęcia działania, bo najważniej-
sze to zacząć. Ponieważ każdy początek jest trudny, należy w tym celu postawić so-
bie w tym momencie życia, następujące pytania i zadania:

1. Od czego zacząć i jak to zrobić?
2. Kiedy możliwie jak najwcześniej (w jakim najbliższym, konkretnym terminie 

zapisanym w kalendarzu lub nad biurkiem, albo w miejscu, w którym najczę-
ściej przebywamy) należy rozpocząć te działania?

3. Wreszcie bez ciągłego odkładania wystartować, czyli podjąć wysiłek aby 
w ogóle rozpocząć pierwszy etap procesu realizacyjnego.

Bardzo wiele osób leniwych i nieudacznych ulega w takim momencie zwodni-
czej i obiecującej pokusie odkładania tego wysokiego na potem. Ciągle narzekają, 
marudzą oraz wymyślają różne wymówki i przeszkody. Bojąc się wysiłku ustalają 
na ogół odległe terminy rozpoczęcia np. procesu odchudzania się, rzucenia pale-
nia, rozpoczęcia kursu języka obcego, wykonania jakiejś pracy, itp. Jest to jednak 
pierwszy krok do ociągania się, gry na zwłokę i kunktacji, który może okazać się 
katastrofalny w budowaniu swojego lepszego życia. Nieudacznicy wierzą wyłącz-
nie w szczęśliwy los, który może im się przytrafić, a nie w swoje siły i możliwości. 
Boją się wysiłku, który trzeba by uruchomić w procesie stawania się lepszym czło-
wiekiem. Wymaga to dużo motywacji, determinacji oraz siły woli.

Także czwarty czynnik przedsiębiorczości osobistej, jakim jest ciągła, wytrwa-
ła aktywność, musi być znaczącą siłą motoryczną każdego skutecznego działania 
osobistego lub biznesowego, ukierunkowanego na sukces. Bez niej nasze życie bę-
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dzie jałowe i niespełnione, nawet w przypadku najlepszych ambicji, aspiracji i ma-
rzeń o lepszym życiu. Ale co zrobić, aby z pasją, ochotą i pełną energią realizować 
swoje ambicje i cele życiowe? Nie jest to proste we współczesnym życiu, pełnym 
dobrobytu, pokus i atrakcyjnych rozrywek generujących tęsknotę za nicnierobie-
niem. Dlatego warto tu przypomnieć słowa Ralpha Waldo Emmersona, że żadna 
rzecz nie została osiągnięta bez entuzjazmu. Nawet jeśli człowiek zajmuje się za-
miataniem ulic, powinien to robić z entuzjazmem, tak jak wykonywał swoją pracę 
Michał Anioł, kiedy malował wspaniałe obrazy, Beethoven i Chopin, gdy kompo-
nowali muzykę, albo Szekspir, gdy pisał poezje. W żadnym działaniu (także bizne-
sowym) nic nie jest tak ważne jak pasja, entuzjazm i energiczność. Bez względu na 
to, co chcemy robić ze swoim życiem, musimy mieć pasję i entuzjazm, ponieważ 
przysłowie polskie powiada, że „bez ochoty, niespore roboty”. 

Trzeba wiedzieć, że żaden sukces nie przychodzi tak od razu, nawet jeśli bar-
dzo się wysilamy i działamy z pasją. Najczęściej napotykamy na różnego typu pro-
blemy, trudności, niepowodzenia i porażki. Tymczasem porażki są normalnym zja-
wiskiem wpisanym w każdy proces zmieniania czegoś, co jest, na coś lepszego. 
Ale niestety najczęściej nie wiemy o tym, że żaden sukces nie pojawia się bez po-
rażek. Dlatego porażki często zniechęcają do dalszej działalności i dokonywania 
zmian. Bywa tak, że po porażce lub po kilku nawet drobnych niepowodzeniach 
doznajemy umysłowej paniki i negacji, które całkowicie wykluczają dalsze pró-
by racjonalizacji swojego dotychczasowego życia. Dlatego niepowodzeń nie na-
leży się obawiać, lecz je mądrze wykorzystywać w celu zmiany sposobów niesku-
tecznych, na inne znacznie lepsze. Albert Einstein napisał na ten temat dosyć do-
sadnie, że szaleństwem jest robić wciąż tak samo, a oczekiwać różnych rezulta-
tów (Stadler 2011). Dlatego trzeba ciągle poprawiać niewłaściwe sposoby swo-
ich zachowań, czyli dokonywać zmian na lepsze zarówno w życiu, jak i w biznesie. 
Musimy w tym zakresie zawsze zaczynać od zmiany sposobów swojego myślenia. 
Aby zmiana mogła stać się rzeczywistością, trzeba swój zamiar zmiany zachowań 
umieszczać w opracowywanych na bieżąco planach realizacyjnych. Trzeba także 
bardzo chcieć to robić, by stało się to rzeczywistością.

Aby zmobilizować się do działalności pełnej pasji, entuzjazmu i nieograniczo-
nej energii, warto w tym momencie podjąć próbę wizualizacji, czyli wyobrażania 
sobie przyszłej radości ze zrealizowania własnych marzeń oraz przyszłego stanu 
swojego szczęścia, jakiego byśmy doświadczyli, gdyby nam się udało to osiągnąć. 
Można w celu zaktywizowania się do działania, ustanowić i wyznaczyć pewne na-
grody i przyjemności, które sobie zafundujemy w razie ochoczego zmobilizowa-
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nia się do wytrwałych i czynionych z radością wysiłków i obowiązków. Dlatego ini-
cjatywa i aktywność wymagają znacznej dawki motywacji i siły woli, której nieste-
ty brak ludziom niezaradnym i leniwym. Jej istotą jest pełna mobilizacja nie tylko 
w kierunku określenia swoich ambicji, ale także wszystkich sił w dążeniu do reali-
zacji tych aspiracji i planów (Kotarbiński, 1965). Tadeusz Kotarbiński mówi na te-
mat motywacji, że:

chodzi o to, by człowiek robił ochoczo to, co robić musi; by tego, co robić musi nie 
robił tylko dlatego, że musi; by w robieniu tego co musi, znalazł upodobanie i dzię-
ki temu pracę swą usprawniał wielokrotnie, okazując hojność w oddawaniu się jej.

Warto w momencie ogarniającego nas lenistwa i nicnierobienia skorzystać tak-
że z mobilizujących słów świętego Tomasza, który w takich momentach modlił 
się: „Panie Boże, pozwól, aby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, bo szatański 
grzech lenistwa, gnuśności i zaniedbania jest źródłem wszelkiego zła, ludzkiej nie-
godziwości i porażek życiowych”. Tego rodzaju ochocza, wewnętrzna mobilizacja 
musi być sednem przedsiębiorczości osobistej, a zwłaszcza każdej inicjatywy i ak-
tywności. Podkreśla to kilkakrotnie także Jan Paweł II, mówiąc, że „musicie od 
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was tego nie wymagali”. Pisząc o motywa-
cji warto także podkreślić, że jeśli będziesz naprawdę chciał być lepszym człowie-
kiem, znajdziesz na to sposób, a jeśli nie chce ci się – znajdziesz zawsze powód, 
aby tego nie robić.

Ważnym czynnikiem zamykającym przedstawiony cykl kształtowania tak 
przedsiębiorczości osobistej, jak i biznesowej jest samokontrola bieżących wyni-
ków tego co robimy, a także tego co już zostało osiągnięte. Każda kontrola, tak jak 
i samokontrola polegają na sprawdzeniu, czy zrealizowane zostały nasze pierwot-
ne ambicje oraz czy w końcu uzyskane zostały zakładane rezultaty. Dotyczy to za-
równo wcześniej określonych planów, jak i sposobów ich realizacji. Dlatego samo-
kontrola tego co robimy i co już osiągnięto powinna polegać na:

a) bieżącym sprawdzaniu stopnia realizacji każdego zaplanowanego zadania za-
pisanego wcześniej w planie dnia, tygodnia, miesiąca itd. oraz wykreślaniu 
zadań już całkowicie zrealizowanych (aby nam nie przeszkadzały, a jednocze-
śnie by dawały satysfakcję z tego co już osiągnęliśmy),

b) ewentualnym dopisywaniu do naszego planu, zadań dodatkowych, które na-
sunęły się w czasie takiej samokontroli (jest to także rodzaj pewnej weryfika-
cji sposobów realizacyjnych oraz ewentualnej bieżącej ich korekty),
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c) samokontroli końcowych rezultatów i czerpaniu z tego (w razie ich osiągnię-
cia) pełnego zadowolenia, dającego poczucie dobrze spełnionych obowiąz-
ków (można sobie wtedy także udzielić jakiejś zasłużonej małej nagrody).

3. Rola holistycznego myślenia w podejmowaniu decyzji strategicz-
nych

Ograniczona objętość opracowania nie pozwala na szczegółowe wyjaśnienie 
wszystkich aspektów przedsiębiorczości w ogóle, jak i przedsiębiorczości mene-
dżerskiej. Dlatego ograniczymy się jedynie do dwóch najważniejszych czynników 
podejmowania decyzji w postaci kierowania się w procesach decyzyjnych podej-
ściem holistycznym oraz zastosowania kryterium długookresowego planowania 
strategii rozwojowej.

Każda firma jest systemem holistycznym funkcjonującym na zasadzie naczyń po-
łączonych. Filozofia holizmu polega na tym, że zmiany dokonane choćby w jednym 
podsystemie przenoszą się automatycznie na funkcjonowanie innych oraz na zacho-
wania całości, w skład której wchodzą. Stąd wszelkie zmiany oraz innowacje po-
winny uwzględniać całościowe spojrzenie na firmę. Oznacza to, że finalnego funk-
cjonowania firmy nie da się sprowadzić do efektywności łącznego funkcjonowania 
jej składników (podsystemów). Dlatego wszelkie decyzje menedżerskie, a w  ślad 
za nimi zachowania poszczególnych podsystemów, tworzą układy całościowe pod-
legające swoistym prawidłowościom, które trzeba zawsze rozpatrywać w powiąza-
niu z innymi podsystemami. W związku z tym korzyści uzyskane w rezultacie zmian 
w jednym podsystemie muszą być rozpatrywane w kontekście zachowań wszystkich 
pozostałych podsystemów oraz całej firmy, w skład której wchodzą. 

Dokonując zmian w jednym podsystemie powinniśmy się skupiać na ich efek-
tywności w obszarze całości (całego systemu), a nie tylko na zmienianych elemen-
tach składowych. Można zatem powiedzieć, że funkcjonowanie systemu jest kom-
promisem między koniecznością zmian cząstkowych, a zachowaniem i w związku 
z tym, poprawą sprawności funkcjonowania całości. 

Kolejnym bardzo ważnym obszarem przedsiębiorczości osobistej, a także me-
nedżerskiej jest przede wszystkim długookresowe planowanie strategii dochodze-
nia do sukcesu osobistego, lub ekonomicznego firmy. Preferowanie takiego myśle-
nia długookresowego kosztem działalności krótkookresowej jest kluczowe w każ-
dej ludzkiej działalności, a zwłaszcza w sferze biznesowej. 
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Zjawisko preferowania przez osoby przedsiębiorcze korzyści długofalowych ilu-
struje w pewnym stopniu strategia myślenia określana nazwą metody „0 – 1 – 10 plus” 
(Bieniok, 2016c). Z uwagi na obserwowane, ogromne przyspieszenie rozwoju go-
spodarczego świata oraz rosnące biznesowe ryzyko decyzyjne, strategię tę trzeba 
jednak zawęzić czasowo do pięciu lat, to jest do metody „0 – 1 – 5 plus”. Polega 
ona na tym, że decydując się na rozpoczęcie jakiegokolwiek działania (nawet w ży-
ciu codziennym) mamy zawsze do wyboru co najmniej kilka możliwości takich jak: 
„robić to już ?”, albo tego nie robić od razu, tylko przenieść w czasie „na potem (za 
rok, dwa, lub pięć lat)”. 

Metoda „0 – 1 - 5 plus” nakazuje oceniać każdy taki wariant decyzyjny w trzech 
umownych kategoriach czasowych to jest: natychmiastowych korzyści i przyjem-
ności (czyli w teraźniejszości, a więc opcja „0”), albo korzyści w okresie pierwszego 
roku (opcja pierwszego roku), lub długotrwałych korzyści w ciągu dłuższego cza-
su (za 5 lat, plus nawet więcej). W związku z tym należy zadawać sobie w procesie 
decyzyjnym każdorazowo mądre pytanie: „Co ja z tego będę miał (albo co będzie 
miała z tego firma ) kolejno w tych trzech okresach?”

Działanie metody „0 – 1 – 5 plus” można wyjaśnić posługując się następujący-
mi, prostymi przykładami z życia osobistego lub biznesowego:

– podjąć od razu po maturze, marnie płatną pracę np. w warzywniaku, albo 
pójść na studia, 

– uruchomić dodatkowo sprzedaż określonego wyrobu w Rosji lub poza Euro-
pą, np. w Chinach itp.

Zastosowanie metody „0 – 1 – 5 plus” pozwala dosyć dobrze ocenić konse-
kwencje każdego takiego wariantu decyzyjnego, rozważając uczciwie, wszystkie 
za i przeciw:

– w chwili obecnej, czyli teraz, albo w krótkim czasie (opcja „ 0”),
– w skali pierwszego roku (opcja „1”),
– po pięciu i więcej latach, czyli w ciągu długiego okresu (opcja „5 plus”).
Hedoniści, nieudacznicy oraz ludzie niezaradni i krótkowzroczni wybierają za-

wsze wariant pierwszy (opcja „0”) decydując się na natychmiastowe korzyści (praca 
zaraz po maturze, uruchomienie sprzedaży danego produktu w Rosji, itp.). Tymcza-
sem ludzie sukcesu zawsze decydują się na pewne poświęcenia wynikające co praw-
da ze zrezygnowania z natychmiastowych przyjemności, czy profitów, ale przynoszą-
ce trwałe i znacznie większe korzyści w ciągu dłuższego czasu (np. „5 plus”).

Człowiek mądry, a także przedsiębiorczy menedżer żyje co prawda w teraź-
niejszości, ale powinien koncentrować się przede wszystkim na przyszłych, dal-
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szych konsekwencjach. Z kolei osoba niezaradna i zbyt krótkowzroczna żyje wy-
łącznie natychmiastowymi pożytkami oraz doraźnymi korzyściami dnia dzisiej-
szego i dlatego zyski teraźniejsze z takiego postępowania są zwykle bezpośrednie 
i bezzwłoczne, ale często dosyć ograniczone. Prawdziwego sukcesu może nie osią-
gnąć, ponieważ wymaga to nieraz długotrwałego wysiłku i działań ukierunkowa-
nych na przyszłe efekty, a nie na natychmiastowe korzyści. 
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Strategiczna orientacja i konkurencyjność przedsiębiorstwa

Wstęp

We współczesnych uwarunkowaniach prowadzenia działalności biznesowej, 
charakteryzujących się ciągłą zmianą otoczenia i dużą intensywnością konkuren-
cji, firmy starają się utrzymywać stabilną pozycję na rynku i zachować przewagę 
konkurencyjną. Poszukują one nowych szans rynkowych, doskonalą jakość obsłu-
gi klientów, weryfikują aktualne praktyki prowadzenia działalności biznesowych. 
Tradycyjne podejście do zarządzania organizacją oparte na systemach planowania 
okazuje się obecnie zbyt mało efektywne. W efekcie firmy w coraz większym stop-
niu zaczynają kierować się różnorodnymi zasadami zarządzania, stanowiącymi ele-
menty organizacyjnych rutyn i praktyk. Zasady strategicznego zarządzania, kształ-
tujące zachowania firm skierowane na realizację celów i wzrost sprawności funk-
cjonowania organizacji, stanowią ich główne orientacje (Hakala 2011).

Celem artykułu jest dokonanie identyfikacji najważniejszych kierunków badań 
strategicznych orientacji firmy na przykładzie orientacji przedsiębiorczej, rynko-
wej i orientacji na organizacyjne uczenie się, a także określenie potencjalnych ob-
szarów dalszych badań tych orientacji.

1. Typy strategicznych orientacji firmy

Strategia firmy może być rozpatrywana jako określony model działalności 
(Mintzberg 1978), determinujący wewnątrzorganizacyjne procesy i sprzyjający 
osiąganiu ich zgodności z warunkami otoczenia. Z tego punktu widzenia strate-
gia zakłada istnienie zbioru określonych punktów orientacyjnych, które kształtu-
ją i ukierunkowują działania firmy dla osiągnięcia postawionych celów (Fulford, 
Rizzo 2009). Takimi orientacyjnymi punktami mogą być zasady zarządzania stra-
tegicznego firmy. Przyjmuje się, że firma, która działa zgodnie z określonym zbio-
rem takich zasad, posiada odpowiednią strategiczną orientację. Innymi słowy, stra-
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tegiczną orientację można opisać jako zbiór zasad strategicznego zarządzania, któ-
re kształtują zachowania organizacji, skierowane na wzrost sprawności jej funkcjo-
nowania (Hakala 2011).

Źródła kształtowania koncepcji strategicznych orientacji związane są z poszu-
kiwaniem kluczowych komponentów strategii i próbami ich operacjonalizacji. Ist-
niejące podejścia do określenia wymiarów strategii, oparte na jej werbalnym opi-
sie (podejście narracyjne) lub typologiach strategii (podejście klasyfikacyjne) ogra-
nicza porównanie strategii różnych firm między sobą. Wykorzystanie pojęcia stra-
tegicznej orientacji stanowi próbę opracowania takiego operacjonalizowania stra-
tegii, które pozwala na dokonanie porównań różnych strategii według głównych 
charakterystyk, wspólnych dla wszystkich firm i dokładniej odzwierciedlających 
treść strategii (metoda porównawcza).

W późniejszych badaniach pojęcie strategicznej orientacji uzyskało szersze niż 
początkowo znaczenie i zaczęło być traktowane jako ogólne określenie wykorzy-
stywane dla opisu całego szeregu różnych typów strategicznych zachowań firmy. 
W literaturze przedstawiane są przykłady różnych typów strategicznych orienta-
cji, takich jak na przykład: orientacja wewnętrzna i zewnętrzna (internal and exter-
nal orientation), orientacja na poszukiwanie możliwości biznesowych (opportuni-
ty seaking orientation), orientacja na unikanie trudnych problemów (problem ovo-
iding orientation), orientacja technologiczna (technology orientation), orientacja 
na przyszłość (future orientation) i inne typy strategicznych orientacji (Grinste-
in 2008; Cadogan 2012; Ruvio i in. 2014). Najczęściej jednak analizuje się w lite-
raturze takie strategiczne orientacje jak przedsiębiorcza (entrepreneurial orienta-
tion), rynkowa (market orientation) i orientacja na organizacyjne uczenie się (lear-
ning orientation).

Powyższe orientacje strategiczne kształtują różne zachowania firm i w różny 
sposób odpowiadają na pytanie, w jaki sposób należy konkurować w określonym 
segmencie rynkowym. Ogólną charakterystykę typów strategicznych orientacji fir-
my prezentuje tabela 1.

Orientacja przedsiębiorcza stanowi typ strategicznej orientacji firmy, charak-
teryzujący się naciskiem na aktywne poszukiwanie nowych okazji na rynku. Zgod-
nie z klasycznym podejściem orientacja przedsiębiorcza analizowana jest z punk-
tu widzenia trzech komponentów: innowacyjności (skłonności do eksperymento-
wania i kreowania nowych idei), proaktywności (poszukiwania nowych możliwości 
na rynku) i akceptacji ryzyka (skłonność firmy do angażowania się w projekty obar-
czone ryzykiem). Szersze podejście do przedsiębiorczej orientacji firmy obejmuje 
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także komponent autonomii (niezależność firmy w procesie rozwoju nowych idei) 
i konkurencyjności (motywacja do osiągania i utrzymania silnej pozycji na ryn-
ku poprzez intensywne działania konkurencyjne). Istnieją dwa podejścia do oce-
ny przedsiębiorczej orientacji firmy: jednowymiarowe (unidimensional), zgodnie 
z którym tylko wysoki poziom rozwoju wszystkich komponentów przedsiębiorczej 
orientacji sprawia, że firmę można określić jako przedsiębiorczą (Covin, Sklevin 
2009) oraz wielowymiarowe (multidimensional), w ramach którego firma może być 
traktowana jako przedsiębiorcza nawet jeżeli nie wszystkie komponenty znajdują 
się na wysokim poziomie rozwoju (Lumpkin, Dess 2006).

Orientacja rynkowa skoncentrowana jest na tworzeniu maksymalnej wartości 
dla klientów i odpowiednich reakcjach na oczekiwania rynku (Narver, Slater 1999).

Orientacja na uczenie się reprezentuje typ strategicznej orientacji firmy, któ-
ry skoncentrowany jest na tworzeniu i wykorzystaniu wiedzy wewnątrz organi-
zacji. Klasyczne podejście do konceptualizacji orientacji na uczenie się analizuje 
daną orientację z punktu widzenia trzech komponentów: skłonność firmy do ucze-
nia się, wspólnota wizji rozwoju organizacji i otwartość organizacji na nowe idee. 
Szersze podejście do orientacji na uczenie się uwzględnia jako dodatkowy kom-
ponent wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą, oznaczające występowanie 
w  organizacji efektywnego systemu transferu wiedzy, który pozwala analizować 
istniejące procesy podejmowania decyzji i wdrażać nowe sposoby działań organi-
zacyjnych (Calantone, Cavusgil, Zhao 2012).

Charakterystyka strategicznych orientacji ukazuje, że różne typy orientacji kła-
dą akcent na różne zasady strategicznego zarządzania. I tak przedsiębiorcze firmy 
ukierunkowane są na aktywne poszukiwanie i wykorzystanie nowych rynkowych 
możliwości. Z kolei firmy zorientowane na rynek – na wszechstronną analizę rynku 
i tworzenie możliwie maksymalnej wartości dla odbiorców. Firmy ukierunkowane 
na uczenie się skupione są na tworzeniu i wykorzystaniu wiedzy w celu osiągnię-
cia celów organizacyjnych. W ten sposób, różne orientacje lub zasady strategicz-
nego zarządzania kształtują różne zachowania organizacyjne firmy, które stanowią 
z kolei źródło tworzenia konkurencyjnych przewag i odgrywają istotną rolę w wy-
jaśnieniu, dlaczego jedne firmy osiągają lepsze rezultaty działalności niż inne.
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Tab. 1 Typy strategicznych orientacji firmy 

A. Zdefiniowanie orientacji
1. Orientacja przedsiębiorcza

Przedsiębiorczą jest firma, która skoncentrowana jest na produktowo-rynko-
wych innowacjach, podejmuje działania obarczone ryzykiem i osiąga przewagę 
konkurencyjną na rynku dzięki ,,proaktywnym” innowacjom (Miller 1993, s. 771).

Przedsiębiorcza orientacja reprezentuje strategiczny proces, który za-
pewnia organizacji realizację innowacyjnej działalności i dokonywanie  stra-
tegicznych wyborów (Rauch i in. 2009, s. 762).

2. Orientacja rynkowa
Orientacja rynkowa oznacza zdolność organizacyjną do pozyskiwania 

rynkowej informacji dotyczącej obecnych  i przyszłych potrzeb odbiorców, 
jej rozpowszechnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych oraz 
zdolność do odpowiedniego reagowania na tę informację (Kohli, Jaworski, 
1999, s. 6)

Orientacja rynkowa to kultura organizacyjna, która najbardziej efektyw-
nie generuje zachowania organizacyjne niezbędne dla tworzenia maksymal-
nej wartości dla odbiorców i w efekcie trwałych i optymalnych rezultatów 
działalności firmy (Narver, Slater 1999, s. 21).

3. Orientacja na organizacyjne uczenie się 
Orientacja ta oznacza całokształt organizacyjnych wartości, które deter-

minują zdolność firmy do tworzenia i wykorzystywania wiedzy (Sinkula i in. 
2007, s. 309).

Orientacja na organizacyjne uczenie się odzwierciedla skłonność orga-
nizacji do ciągłej weryfikacji podstawowych tez formułowanych w stosunku 
do działalności biznesowej firmy i otoczenia (Hakala 2013, s. 104).

B. Komponenty i podejście do operacjonalizacji
1. Orientacja przedsiębiorcza 

Innowacyjność, proaktywność, gotowość do podejmowania ryzyka (Co-
vin, Slevin 2009).

Uzupełniające komponenty: autonomia, konkurencyjność, agresywność 
(Lumpkin, Dess 2006).

Jednowymiarowe i wielowymiarowe podejście do analizy (Covin, Sle-
vin 2009).
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2. Strategiczne orientacje a rezultaty działalności firmy

Każda z orientacji strategicznych w sposób indywidualny wpływa na rezultaty 
działalności firmy. Wpływ ten można ocenić kiedy konkretna orientacja analizowa-
na jest niezależnie od innych typów orientacji.

Badania empiryczne wykazały, że różne orientacje strategiczne nakierowane są 
na osiągnięcie różnych organizacyjnych celów i rezultatów działalności firmy albo 
wykorzystywane są w określonych warunkach otoczenia organizacji.

Większość badań dotyczących tylko jednego typu strategicznych orientacji wy-
kazało, że każda orientacja, rozpatrywana oddzielnie, pozytywnie skorelowana jest 
z rezultatami działalności firmy. Badania, dotyczące orientacji przedsiębiorczej, 
rynkowej i orientacji na organizacyjne uczenie się wykazały, że każda z tych orien-
tacji pozwoliła na poprawę rezultatów działalności biznesowej (Kirka 2015, Keith, 
Stephen 2018, Rauch i in. 2009). Jednakże w celu dokonania porównań różnych 
typów strategicznych orientacji podjęto próbę uwzględnienia ich w jednym teore-
tycznym modelu. Główne pytanie badawcze dotyczyło tutaj tego, jakie typy orien-
tacji okazują się w praktyce najbardziej efektywne w procesie osiągania organizo-
wanych celów i które z nich stanowią alternatywy pozwalające na osiągnięcie ta-
kich samych rezultatów. 

Badania dotyczą indywidualnego wpływu strategicznych orientacji na rezulta-
ty działalności firmy wykazały, że różne typy orientacji mogą w tym samym stop-
niu wpływać na skuteczność działalności biznesowej (Abebe, Angriawan, 2014, 
Kaya, Patton 2011).

2. Orientacja rynkowa
Pozyskiwanie informacji rynkowej, rozpowszechnianie  informacji, re-

akcje będące odpowiedzią na pozyskane informacje (Kohli, Jaworski 1999)
Orientacja na odbiorców, orientacja na konkurentów, międzyfunkcjonal-

na koordynacja (Narver, Slater 1999).
3. Orientacja na organizacyjne uczenie się 

Przywiązanie firmy do procesu uczenia się, wspólna wizja organizacyj-
na, otwartość na nowe idee i poglądy (Sinkula i in. 2007).

Uzupełniający komponent: wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą 
(Calantone i in. 2012).
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Zauważono na przykład, że cele dotyczące zwiększenia zysku, przychodu i ren-
towności inwestycji mogą być osiągnięte poprzez rozwój orientacji przedsiębior-
czej lub orientacji skierowanej na odbiorcę (Tajeddini, 2010). Orientacja rynkowa 
lub orientacja na organizacyjne uczenie się sprzyja poprawie rezultatów innowa-
cyjnej działalności firmy, co jest szczególnie charakterystyczne w warunkach in-
tensywnej konkurencji (Kaya, Patton 2011) i pozytywnie skorelowane z rezultata-
mi działalności biznesowej (Kropp, Lindsay, Shoham 2006). Rynkowe lub przed-
siębiorcze orientacje okazały się pozytywnie powiązane z poszukiwaniem nowych 
i wykorzystywaniem istniejących zdolności firm (Abebe, Angriawan 2014).

Badania empiryczne wykazały, iż oprócz tego, że podobny był wpływ strate-
gicznych orientacji na rezultaty działalności firmy, różne typy orientacji skierowa-
ne były na osiągnięcie różnych rezultatów działalności biznesowej i wybór mię-
dzy orientacjami zdeterminowany był przez określone cele organizacyjne (Zorte-
a-Johnston, Darroch, Mateor 2012).

Wiele badań poświęcono relacji strategicznych orientacji z problemem inno-
wacyjności i rozwoju w firmach nowych produktów. Dowodzą one, że różne typy 
orientacji mogą sprzyjać rozwojowi różnych typów innowacji (np. Zortea-John-
ston, Darroch, Mateor 2012).

Dla przykładu orientacja rynkowa sprzyja rozwojowi innowacji technologicz-
nych i tworzy wartość dla obecnych odbiorców, lecz nie sprzyja innowacjom w no-
wych rozwijających się segmentach rynku. Technologiczna orientacja także sprzy-
ja innowacjom technologicznym, lecz nie stymuluje innowacji rynkowych. Z ko-
lei przedsiębiorcza orientacja sprzyja rozwojowi obu typów innowacji (Zhou, Yim, 
Tse 2005).

W trakcie badań ujawniono, że przedsiębiorcze firmy rozwijają innowacje ocze-
kiwane przez rynek i innowacje rozwijające rynek, gdy tymczasem firmy zorien-
towane na rynek rozwijają niemal wyłącznie pierwszy typ innowacji (Zortea-John-
ston, Darroch, Mateor 2012). Innowacyjność stanowi często czynnik, wiążący stra-
tegiczną orientację i rezultaty działalności firmy, i jej rola uwydatnia się szczegól-
nie w przypadku wykorzystania orientacji na organizacyjne uczenie się a w mniej-
szym stopniu w przypadku orientacji rynkowej (Baker, Siukula 2009). Według in-
nych badaczy, orientacja rynkowa reprezentuje silniejszy związek z rezultatami 
działalności firmy niż orientacja na organizacyjne uczenie się lub orientacja przed-
siębiorcza (Slater, Narver 2010).

Obok osiągania stawianych przed organizacją celów, wybór typu strategicznej 
orientacji może być uwarunkowany przez różne czynniki sytuacyjne. Badania pro-
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wadzone w tym zakresie wykazały, że różne strategiczne orientacje pozwalają na 
osiąganie rezultatów działalności firmy w określonych zewnętrznych uwarunko-
waniach i warunkach wewnętrznych (por. Barrett, Balloun, Weinstein 2005).

Badania, dotyczące roli otoczenia w procesie kształtowania się zależności mię-
dzy strategicznymi orientacjami i rezultatami działalności firmy, obejmują anali-
zę takich czynników jak turbulentność otoczenia, charakter kultury organizacyj-
nej, globalizacja, ekonomiczny rozwój kraju. I tak kształtowanie orientacji na od-
biorcę i orientacji na organizacyjne uczenie się dokonuje się w warunkach kolek-
tywistycznego otoczenia kulturowego i odpowiadającej mu kultury organizacyjnej 
(Yilmaz, Alpkan, Ergun 2005). Jeżeli chodzi o czynniki otoczenia na poziomie kra-
jowym, badania firm w Finlandii i na Węgrzech wykazały, że orientacja przedsię-
biorcza i rynkowa są pozytywnie skorelowane ze wzrostem firmy w obu krajach. 
Natomiast pozytywny związek orientacji na organizacyjne uczenie się z rezultata-
mi działalności biznesowej ujawniono jedynie w kontekście rozwijającego się ryn-
ku (Laukkanen i in. 2013).

W zakresie wewnętrznych czynników organizacyjnych wykazano, że wielkość 
firmy, jej wiek oraz branża, w której funkcjonuje, mogą wpływać na związek mię-
dzy strategicznymi orientacjami i rezultatami działalności firmy (Real, Roldan, 
Leal 2014). Rozwój strategicznych orientacji okazuje się przy tym bardziej ko-
rzystny dla firm komercyjnych niż dla organizacji nienastawionych na zysk (Bar-
rett, Balloun, Weinstein 2005). Równocześnie rozwój orientacji przedsiębiorczej 
może być bardzo korzystny dla dużych organizacji, podczas gdy rozwój orientacji 
na organizacyjne uczenie się posiada większe znaczenie dla firm małych i średnich 
(Real, Roldan, Leal 2014).

Wykorzystywane przez organizacje orientacje strategiczne mogą także wywie-
rać skumulowany wpływ na rezultaty ich działalności. Firmy mogą bowiem rozwi-
jać kilka orientacji równocześnie i ich łączny wpływ pozwala im na osiąganie prze-
wag konkurencyjnych (Schindehutte, Morris, Kocak 2008).

Początkowe badania analizujące relacje między strategicznymi orientacjami 
wykazały, że różne orientacje są ze sobą ściśle związane.

Na przykład w wyniku badania orientacji rynkowej i przedsiębiorczej wyka-
zano, że te typy strategicznych orientacji stanowią różne, lecz ściśle ze sobą po-
wiązane teoretyczne konstrukty (Miles, Arnold 2001). Kontynuowane w okre-
sie późniejszym badania łącznego wpływu strategicznych orientacji bliżej roz-
patrują charakter współzależności między różnymi typami orientacji. Wykazały 
one, że takie współzależności mogą występować dzięki pozytywnej relacji mię-
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dzy strategicznymi orientacjami albo dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się róż-
nych typów orientacji.

Badania związków między strategicznymi orientacjami firmy wykazały, że 
więź między orientacjami może posiadać pozytywny charakter. Innymi słowy jed-
ne typy orientacji mogą sprzyjać rozwojowi innych typów. Istotnymi pytaniami 
o charakterze badawczym są pytania dotyczące tego, jak różne typy strategicznych 
orientacji oddziaływują wzajemnie na siebie, jaki jest kierunek oddziaływania da-
nej więzi i czy jeden typ orientacji powoduje rozwój w firmie strategicznej orien-
tacji innego typu.

Większość badań dotyczących orientacji przedsiębiorczej, rynkowej i orien-
tacji na organizacyjne uczenie się rozpatruje tę ostatnią w roli integratora innych 
strategicznych orientacji firmy i rezultatów jej działalności (Hakala 2011). Orien-
tacja na organizacyjne uczenie się może odgrywać rolę pośrednika w ramach wza-
jemnego związku między rynkową orientacją, orientacją przedsiębiorczą i rezul-
tatami działalności firmy. Rozwój w firmie orientacji przedsiębiorczej lub rynko-
wej sprzyja także rozwojowi orientacji na organizacyjne uczenie się, która z kolei 
jest pozytywnie związana z innowacyjnością (Keskin 2006), sukcesem komercjali-
zacji nowych produktów, i efektywnością jej działalności (Hakala 2013). Zatem fir-
my o orientacji przedsiębiorczej lub rynkowej powinny rozwijać także procesy or-
ganizacyjnego uczenia się tak, aby ich działania sprzyjały podwyższeniu rezulta-
tów działalności biznesowej (Wang 2008).

Niektórzy badacze, oprócz orientacji na organizacyjne uczenie się, za element 
integrujący uważają orientację przedsiębiorczą, która wzmacnia wpływ orientacji 
rynkowej i orientacji na organizacyjne uczenie się, na osiąganie przewagi konku-
rencyjnej firmy (Rodrigez, Fuentes 2014). W innych badaniach jako mediator wy-
stępuje orientacja rynkowa. Próbuje się tutaj dowieść, że bardziej przedsiębior-
cze firmy będą także silnie zorientowane na rynek, oraz że bez rozwoju rynkowej 
orientacji przedsiębiorcze zachowania firmy mogą nie prowadzić do oczekiwanych 
wyników działalności biznesowej (Matsumo, Metzer, Ozsomer 2002).

Poglądy zawarte w różnych publikacjach, obrazujących badania dotyczące 
związku między strategicznymi orientacjami firmy, są często ze sobą sprzeczne. 
W roli elementu pośredniczącego między strategicznymi orientacjami i rezultata-
mi działalności firmy występuje tutaj zarówno orientacja na organizacyjne ucze-
nie się, jak i orientacja przedsiębiorcza i rynkowa. Różne orientacje strategiczne 
reprezentują różne zasady zarządzania strategicznego firmy, które często okazują 
się ze sobą powiązane, co utrudnia proces budowy modeli teoretycznych. Oprócz 
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tego różne typy orientacji są różnymi konstruktami, które mogą się uzupełniać 
w procesie wspólnego oddziaływania na rezultaty działalności biznesowej.

Obecnie w teorii zarządzania strategicznego rozwijane są badania dotyczące 
wzajemnego dopełniania się orientacji strategicznych. Stawia się tutaj tezę, że po-
zytywny efekt jednego typu orientacji wzmocniony jest w przypadku wykorzysty-
wania przez firmę orientacji innego typu. Innymi słowy, połączenie lub konfigura-
cja kilku typów orientacji pozwala poprawić rezultaty działalności firmy w porów-
naniu z rozwojem tylko jednego kierunku strategicznych zachowań firmy. Główny-
mi aspektami badań są tutaj: 1. Problem, w jaki sposób równoczesny rozwój kilku 
typów strategicznych orientacji firmy jest powiązany z rezultatami jej działalno-
ści. 2. Problem typologii firm, wynikający z konfiguracji orientacji strategicznych. 
3. Pytanie, jakie konfiguracje pozwalają firmie osiągać lepsze rezultaty w określo-
nych sytuacjach.

Większość badań dotyczących powyższych problemów poświęconych jest ana-
lizie wzajemnego uzupełniania się orientacji przedsiębiorczej i rynkowej. Podkre-
śla się tutaj szczególnie, że pozytywny wpływ orientacji firmy na odbiorcę zwięk-
sza się w przypadku wysokiego poziomu innowacyjności, gotowości do podejmo-
wania ryzyka i poszukiwania rynkowych szans (Brockman, Jones, Becherer 2012).

W procesie badania zintegrowanego wpływu orientacji strategicznych na re-
zultaty działalności firmy niektórzy badacze rozpatrują orientacje jako elemen-
ty konstruktu wyższego rzędu (higher – order construct), które obrazują kulturę 
konkurencyjności, proaktywną kulturę organizacyjnego uczenia się lub precyzyj-
ną przewagę firmy, które łącznie są pozytywnie powiązane z rezultatami jej dzia-
łalności (Lonial, Carter 2015).

Autorzy innych badań dowodzą, że firmy nie muszą rozwijać równocześnie kil-
ka strategicznych orientacji na równie wysokim poziomie, aby osiągnąć korzystne 
rezultaty. Na przykład orientacja rynkowa może być pozytywnie związana z rezul-
tatami działalności biznesowej tylko z dwoma równocześnie komponentami orien-
tacji przedsiębiorczej – innowacyjnością i proaktywnością (Grinstein 2008). Moż-
na także znaleźć w literaturze oparty na badaniach empirycznych pogląd, iż opty-
malne dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów działalności firmy jest połączenie 
wysokiego poziomu rozwoju rynkowej orientacji i średniego poziomu orientacji 
przedsiębiorczej (Bhuian, Menguc, Bele 2005).

Badacze proponują także typologie firm oparte na konfigurowaniu różnych ty-
pów orientacji strategicznych (np. Baladi 2014). Podkreśla się w szczególności, że 
łączne oddziaływanie przedsiębiorczej i rynkowej orientacji na rezultaty działal-
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ności firmy jest najsilniejsze w sektorach wysokich technologii, w warunkach wy-
sokiej dynamiki i konkurencyjności otoczenia (Boso, Cadogan, Story 2013).

Podsumowanie

Analiza głównych kierunków badań strategicznych orientacji firm pozwala 
na usystematyzowanie poglądów różnych badaczy na występowanie i charakter 
związku między orientacjami, na ich wpływ na rezultaty działalności biznesowej, 
a także pozwala prześledzić rozwój danej problematyki badań.

We wczesnych badaniach, analizujących równocześnie kilka typów orientacji 
strategicznych, główną uwagę koncentrowano na określeniu roli różnych orienta-
cji w zapewnieniu skuteczności działalności biznesowej. Oprócz tego podejmo-
wano pierwsze próby określenia potencjalnych relacji między orientacjami strate-
gicznymi. Zwracano uwagę na to, że różne typy strategicznych zachowań prowa-
dzą do różnych rezultatów działalności firmy lub okazują się szczególnie efektyw-
ne w określonych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

W ten sposób wybór głównego kierunku rozwoju firmy może być uwarunko-
wany zarówno jej celami dotyczącymi osiągnięcia konkretnych wskaźników dzia-
łalności biznesowej, jak i czynnikami sytuacyjnymi określającymi warunki prowa-
dzenia tej działalności. W takim przypadku orientacje strategiczne rozpatruje się 
jako niezależne od siebie a firma rozwija w danym okresie jeden typ orientacji. 
W  ramach badań początkowych zwracano także uwagę na to, że niektóre typy 
orientacji, będąc różnymi konstruktami teoretycznymi, równocześnie są ze sobą 
ściśle powiązane.

Obecnie rozwój koncepcji strategicznych orientacji charakteryzuje się prze-
mieszczaniem ogniskowej badań, z badania roli poszczególnych typów orientacji 
w zapewnieniu skuteczności działalności biznesowej, w kierunku analizy współ-
działania strategicznych orientacji i ich zintegrowanego wpływu na rezultaty dzia-
łalności firmy. Dowodzi się, że orientacje strategiczne mogą dopełniać się wzajem-
nie w procesie oddziaływania na rezultaty działalności biznesowej. Orientacje roz-
patruje się przy tym jako wzajemnie powiązane, a firmy mogą rozwijać kilka typów 
orientacji równocześnie.

Do współcześnie eksplorowanych kierunków badań orientacji strategicznych 
można zaliczyć badanie rozwoju strategicznych zachowań firmy (Wang 2008), two-
rzenie typologii firm w oparciu o konfigurację strategicznych orientacji (Hakala 
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2011), a także analizę konfiguracji w różnych warunkach otoczenia organizacyjne-
go (Boso, Cadagan, Story 2012).

Należy przy tym dostrzec, iż w literaturze występują różnorodne podejścia do 
konceptualizacji orientacji i badania relacji między nimi.

Liczne badania demonstrują także przeciwstawne rezultaty. Pojawia się w związ-
ku z tym pytanie dotyczące osiągnięcia zgodności strategii z zewnętrznymi i we-
wnętrznymi warunkami, a także dalszego badania strategicznych zachowań firmy 
przy uwzględnieniu wpływu charakterystyk sytuacyjnych.

Oprócz tego do niedostatecznie jeszcze zbadanych obszarów można zaliczyć 
analizę strategicznych orientacji w kontekście rozwijających się rynków, dokony-
wanie porównawczych, jakościowych badań pozwalających na określenie specyfi-
ki rozwoju strategicznych orientacji i mechanizmu ich oddziaływania na rezulta-
ty działalności firmy.

Istotnym czynnikiem konkurencyjności firmy we współczesnych warunkach 
prowadzenia działalności biznesowej jest jej zdolność do opracowywania mode-
li strategicznych zachowań, przy uwzględnieniu cech konkretnych rynków, we-
wnętrznej struktury i posiadanych przez firmę zasobów. Należy podkreślić, że roz-
wój kilku orientacji strategicznych pozwala firmie na rozszerzenie zakresu jej dzia-
łalności i może sprzyjać ukształtowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.
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Tadeusz Falencikowski

Przesłanki zmian modelu biznesu szkolnictwa wyższego
foresight, słabe sygnały, blockchain, sztuczna inteligencja

1. Wstęp

Zmiany wprowadzone 1 października 2018 roku w szkolnictwie wyższym są 
dobrymi inicjatorami erygowania pytania o przyszły model aktywności w tym za-
kresie? Pobierające naukę pokolenie Z jest niecierpliwe, a przez to rządne natych-
miastowych efektów. Efekty te chcą osiągać bez ponoszenia uciążliwości, które 
w poprzednich dziesięcioleciach były udziałem studentów. Wolno założyć, że ta 
tendencja będzie sią pogłębiała, a to stawia przed społeczeństwem pytania o to, 
jak uczyć obecne i przyszłe pokolenia? 

Biorąc pod uwagę napływające z USA informacje, że: po pierwsze – najdroż-
sze przedszkole jest w słynnej Dolinie Krzemowej, w którym czesne wynosi ok. 
30 tyś $ (Czytelnik mógłby zadać pytanie, za co tyle płacą rodzice? Otóż za to, że 
przyjmowane są dzieci od 2. roku życia i uczy się je kreatywności), po drugie – 
w tejże Dolinie Krzemowej najchętniej zatrudnia się pracowników w wieku 17-23 
lat (bo są uznawani za najbardziej kreatywnych), a osoby po 30. roku życia są zwal-
niane (bowiem ich kreatywność ulega osłabieniu), powstaje kolejne zagadnienie: 
jak przygotować i wykształcić w ciągu 15-17 lat człowieka, aby nabył zdolności do 
samodzielnej pracy kreatywnej?1 Można sądzić, że droga do rozwiązania wskaza-
nych tutaj problemów wiedzie poprzez zagadnienia aksjologiczne.

Na tak zarysowanym tle złożonym celem pracy jest sformułowanie zarysu przy-
szłego obrazu zagadnień aksjologicznych w szkolnictwie wyższym, jakie mogą być 
aktualne za 25 lat (a może wcześniej?) i ukazanie możliwości dojścia do nich.

Do osiągnięcia tego celu wykorzystano aparat naukowy, w którego skład we-
szły indukcyjne i dedukcyjne metody pracy naukowej (wnioskowanie indukcyjne, 
analiza eliminacyjna), analiza literatury, badania ankietowe, zdolności heurystycz-

1  Poruszone tutaj zagadnienia oczywiście nie wyczerpują zbioru współcześnie obserwowalnych 
przesłanek nadchodzących zmian. O kolejnych i bardziej szczegółowych będzie mowa w dalszej czę-
ści niniejszej pracy.
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ne. Przyjęto założenie, że do osiągnięcia celu konieczny jest logiczny wywód, obej-
mujący istotę modelu biznesu, zwrócenie się do foresightu w celu wyłonienia sła-
bych sygnałów przyszłych zmian, aby to wykorzystać przy zastosowaniu technolo-
gii blockchain oraz sztucznej inteligencji.

2. Wymiary aksjologiczne modelu biznesu szkolnictwa wyższego

Uprzednio prowadzone prace umożliwiły sformułowanie definicji modelu biz-
nesu, w myśl której jest to względnie odosobniony wieloskładnikowy obiekt kon-
ceptualny, opisujący prowadzenie biznesu, poprzez artykułowanie logiki tworze-
nia wartości dla klienta i przechwytywania części tej wartości przez przedsiębior-
stwo (Falencikowski 2013, s. 37)2. Definicja ta powstała na potrzeby badania mo-
deli biznesów, funkcjonujących w organizacjach działających dla zysku. Akcepto-
wanie pojęcia zysku na gruncie szkolnictwa wyższego może budzić opory. Słabną 
one, gdy każdy sobie uświadomi, że w Polsce (a także na świecie) więcej jest uczel-
ni komercyjnych niż publicznych. Wszakże, dążąc do uniwersalizacji pojęcia „mo-
del biznesu”, trzeba zwrócić uwagę na trzy kwestie.

Pierwsza, to pojęcie zysku, które silnie kojarzy się ze zdobywaniem zasobów 
finansowych. Tymczasem jest wiele organizacji, których celem głównym nie jest 
generowanie zysku finansowego. Do takich organizacji należą uczelnie publicz-
ne, których głównymi celami są: tworzenie kadr z wyższym wykształceniem oraz 
prace naukowe. Trudno tutaj mówić o generowaniu zysku, ale przecież jakieś ko-
rzyści powstają na pewno3. Zatem można pojęcie korzyści wprowadzić do defini-
cji modelu biznesu.

Druga, to zagadnienie przechwytywania wartości przez przedsiębiorstwo. Bliż-
sza analiza logiczna zjawiska przechwytywania wartości przez przedsiębiorstwa po-
zwala zauważyć, że każdy gracz rynkowy wytwarza właściwą dla niego chmurę war-
tości. Idąc dalej, należy wziąć pod rozwagę efekty badań A.M. Brandenburgera 
i B.J. Nalebuffa4. Badacze ci opracowali model sieci wartości. W tym modelu ujęli 
rynek jako grę, której celem jest przechwycenie wartości. Na tak postrzeganym ryn-

2  Falencikowski T., 2013, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa
3  Początkowe przesłanki w tym zakresie pojawiły się podczas pracy nad modelem biznesu sym-

pozjum naukowego. Zob. T. Falencikowski, B. Nogalski, Założenia modelu biznesu sympozjum nauko-
wego, [w:] Kompetencje – Modele Biznesu – Strategie, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, 
GWSH, Katowice 2016

4  Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1995, The right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, 
Harvard Business Review, July – August
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ku wartość jest niedookreślonym zbiorem, powstającym z wartości generowanych 
przez poszczególnych graczy. Na takim gruncie każde przedsiębiorstwo może dążyć 
do przechwycenie nie tylko części wartości wytworzonych przez siebie, ale także 
może podjąć starania, zmierzające do przechwycenia wartości wytworzonych przez 
innych rynkowych graczy. Wobec tego nie jest możliwe utrzymanie założenia, że 
przedsiębiorstwo przechwytuje wartości tylko z tego zbioru, który wytworzyło. Uza-
sadniony jest wniosek, że każde przedsiębiorstwo może dążyć do przechwytywania 
wartości wytworzonych przez każdego aktora rynkowego. 

Trzecia, to podmiot zarządzający modelem biznesu. W życiu społecznym poza 
przedsiębiorstwami występują różnorodne organizacje, np. żłobki, przedszkola, 
szkoły, zakłady oczyszczania, składowiska odpadów komunalnych, urzędy admini-
stracji rządowej i samorządowej, kościoły, itp. Każda z takich organizacji generuje 
właściwe im wartości. Zatem, podnosząc poziom abstrakcji, można w omawianej 
definicji wprowadzić pojęcie organizacji. 

Syntetyzując wskazane wyniki prac analitycznych, można zaproponować na-
stępującą definicję modelu biznesu: względnie odosobniony wieloskładnikowy 
obiekt konceptualny, opisujący sposób prowadzenia działalności dla korzyści, po-
przez artykułowanie logiki tworzenia wartości dla klienta i przechwytywania war-
tości przez organizację.

Ujęte w tej definicji pojęć „tworzenie wartości dla klienta” i „przechwytywa-
nie wartości przez organizację” stanowią dwa podstawowe wymiary modelu biz-
nesu, bowiem to ich parametry silnie determinują kształt modelu biznesu. Ujmu-
jąc te dwa wymiary relacyjnie w kontekście szkolnictwa wyższego, niejaką prze-
wagę zyskuje wymiar wartości dla klienta, co należy utożsamiać z większą chmu-
rą wartości5 dla studenta. Zakres generowanej chmury wartości przez poszczegól-
ne uczelnie jest tą determinantą, dzięki której student wybiera naukę na konkret-
nej uczelni. Mając na uwadze wskazaną tu rolę, dalsze prace zostaną skierowane 
na ten kluczowy wymiar. 

Uwzględniając zakreślony strategiczny horyzont, konieczne jest skupienie 
spojrzenia na takich instrumentach, które pozwoliłyby na opis wartości dla klien-
ta szkolnictwa wyższego w perspektywie 25 lat. W tym zakresie podstawy koncep-
cyjne i metodyczne oraz instrumenty oferuje foresight, zwłaszcza w postaci sła-
bych sygnałów.

5  Pojęcie i strukturę chmury wartości opisano w pracy T. Falencikowski, Zdolności dynamicz-
ne do budowania chmury wartości w modelach biznesów, [w:] Dynamiczne zdolności polskich przed-
siębiorstw, Praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, TNOiK, Poznań 2018
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3. Pojęcie foresight i słabych sygnałów

3.1. Istota foresight
W zasobach literatury można znaleźć stanowisko, że: „J.F. Coates zdefiniował 

w 1985 roku foresight jako proces dochodzenia do zrozumienia sił kształtujących 
przyszłość (za Krawiec [w:] Foresight… 2010, s. 8)6 i systematyczny sposób docie-
rania do informacji (metodami obserwacji, analizy, komunikacji lub konsultacji) 
w celu budowania średnio- lub długookresowej wizji rozwojowej. Foresight doty-
czy wspólnego, interaktywnego kształtowania przyszłości, zbierania opinii na te-
mat możliwych wersji rozwoju wydarzeń i wyboru jednej z nich” (M.K. Wyrwicka, 
K. Ragin-Skorecka 2013, s. 19)7. 

W ujęciu procesowym foresight polega na gromadzeniu informacji oraz formu-
łowaniu na tej podstawie średnio- i/lub długookresowej wizji organizacji. Dzię-
ki tej aktywności „próbuje się wejrzeć” w przyszłość nauki, ekonomii i społeczeń-
stwa. W ten sposób wspiera się bieżący proces decyzyjny, mobilizuje zasoby i kom-
petencje do działania i realizacji tak nakreślonej wizji.

Kluczowym zagadnieniem w realizacji foresightu jest wymienione wyżej gro-
madzenie informacji. Do tego wykorzystuje się dość bogate instrumentarium, ty-
tułem przykładu można wskazać na: analizy PEEST, SWOTC, scenariusze, sieci 
antycypacyjne, metodę delficką, słabe sygnały i inne.

Dążąc do osiągnięcia nakreślonego, złożonego celu niniejszej pracy, wykorzy-
stano słabe sygnały, za czym przemawiał horyzont czasowy badań. Trzeba także za-
znaczyć, że z metody delfickiej wykorzystano jej pierwszy człon – opinie eksper-
tów, ale bez pętli zwrotnej. Ponieważ przy próbie wejrzenia w przyszłość kluczo-
we znaczenie mają słabe sygnały, przeto na nich obecnie należy skupić spojrzenie.

3.2. Pojęcie słabych sygnałów
Dość powszechnie za „ojca słabych sygnałów w zarządzaniu” uznaje się 

I. H. Ansoffa8. Badacz ten uznał, że słabe sygnały to nieprecyzyjne, wczesne ozna-
ki, nieuchronnie zbliżających się istotnych zdarzeń9. Od tamtego czasu koncepcja 
I. H. Ansoffa była rozwijana (Nalepa, Bąk 2017), co przyczyniło się do pogłębie-

6  Foresight jako narzędzie zarządzania wiedzą i innowacją (2010), Wydawnictwo PARP, Warszawa.
7  Wyrwicka M.K., Ragin-Skorecka K., Foresight przedsiębiorstw, tom 1, Wydawnictwo Politech-

niki Poznańskiej, Poznań 2013.
8  M. Holopainen, M. Toivonen, Weak signals: Ansoff today, Futures 44 (2012) ss. 198-205.
9  Ansoff I.H., Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals, California Management 

Review 1975, vol. 18, No 2.
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nia znajomości istoty słabych sygnałów. Jednym z efektów prowadzonych prac ba-
dawczych było sformułowanie dookreślenie słabych sygnałów. Tytułem przykładu 
można wskazać, że:

• A.K. Koźmiński (2004, s. 100) określił słabe sygnały, jako słabo zauważalne 
tendencje, które mogą w przyszłości wywrzeć zasadniczy wpływ na prze-
wagę konkurencyjną.

• E. Hiltunen (2007) uznał za słabe sygnały dzisiejsze wczesne formy infor-
macji, które mogą przepowiedzieć zmiany w przyszłości.

• A. Nalepka, J. Bąk (2017) przyjęli, że jest to „prospektywna oznaka, posiada-
jąca nieostre pole semantyczne. Jest nośnikiem komunikatu o określonych 
atrybutach obiektu i umożliwia z wyprzedzeniem czasowym identyfikację 
możliwych zmian otoczenia w przyszłości”.

Przytoczone tutaj definicje celnie ujmują istotę słabych sygnałów. Na ich pod-
stawie można wyłonić cechy główne słabych sygnałów, takie jak (Nalepa, Bąk 
2017):

a) są one powiązane z ewentualnymi przyszłymi zdarzeniami, mającymi zdol-
ność wpływania na przedsiębiorstwo (w tym jego konkurencyjność), 

b) powinny wystarczająco wcześnie ostrzegać, aby umożliwić menedżerom 
reakcję na zmiany,

c) nie są kwantyfikowalne – ich charakter jest bardziej jakościowy niż ilościo-
wy,

d) nie są jednoznaczne – dają wskazówki, ale nie dają pewności, 
e) mają fragmentaryczny charakter, przez co nieostre jest ich pole semantyczne. 
Opierając się na pracy E. Hiltunena, formę słabego sygnału i jego transforma-

cję do sygnału mocnego przedstawiono na rys. 1
Jaką postać ma słaby sygnał? Formułując odpowiedź na to pytanie, trzeba zwró-

cić się do definicji foresightu. Wskazano tam, że kluczowe znaczenie ma dociera-
nie do informacji i jej gromadzenie. Zatem istotnym pojęciem jest informacja. Wy-
korzystując naukę w zakresie budowania wiedzy (W. Applehans, A. Globe, G. Lau-
gero 1999, s. 20}10, można wskazać, że słaby sygnał składa się z danych, których 
ustrukturyzowanie jest niejasne, zaś interpretacja nieprecyzyjna. Odnosząc to do 
modelu z rys. 1 – słaby sygnał zawiera skąpą ilość danych, których struktura nie 
jest wyraźnie widoczna. To na badaczu lub menedżerze spoczywa ciężar zauważe-
nia i wyłonienia tych danych oraz złożenia ich tak, aby ujawniła się struktura tego 

10  Applehans W., Globe A., Laugero G., Managing Knowledge. A Practical Web-based Approach, 
Addison – Wesley, Reading 1999.
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zbioru. To dopiero pozwala na ujęcie zarysu problemu. Opatrzenie „ustruktury-
zowanych danych” (napisałem to w cudzysłowie, bowiem owo ustrukturyzowanie 
jest na dość wczesnym etapie) kontekstem pozwala na interpretację, która też ma 
własną gradację, zatem i tutaj na początku występuje „wczesna interpretacja”. Do-
piero dalsze wysiłki w każdy z wymiarów ujętych na rys. 1 pozwalają na wzmacnia-
nie pola semantycznego badanego sygnału, a to umożliwia wzmacnianie sygnału.

Rysunek 1. Trójwymiarowy model słabego sygnału

Źródło: E. Hiltunen 2008 (za: A. Nalepka, J. Bąk 2017)

4. Wyłanianie słabych sygnałów

Wykrywanie słabych sygnałów jest działaniem trudnym. Dostrzeżenie słabego 
sygnału polega na zrozumieniu jego pola semantycznego. Może to nastąpić dopie-
ro wówczas, gdy poziom docierającej informacji przekroczy wartość progową. Owa 
wartość progowa jest właściwością specyficzną każdego człowieka. Zatem jeżeli do 
badacza lub menedżera docierają niejasne dane, to do czasu ich zinterpretowanie 
nie jest możliwe przekształcenie ich w informację o pojawieniu się słabego sygnału. 
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Do tego należy dołożyć problem szumu. Przeważnie każdy sygnał występuje w to-
warzystwie szumów informacyjnych. Wyłonienie z takiego środowiska słabych sy-
gnałów nie jest łatwe. Wymaga ono skanowania organizacji i jej otoczenia. 

Występujące w literaturze instrumentarium pozwala na przeprowadzenie sku-
tecznego skanowania. Do realizacji tego działania warto wykorzystać radar opra-
cowany przez X.M. Xu, G.R. Kaye, Y. Duan’a11, ujęty na rys. 2.

Rysunek 2. Radar skanujący otoczenie korporacyjne

Źródło: Xu X.M., Kaye G.R., Duan Y., 2003, UK executives… op. cit.

Przedstawiony na rysunku 2 radar skanujący otoczenie w poszukiwaniu sła-
bych sygnałów składa się z czterech mechanizmów: 

• Sensorycznego – jest skierowany na ciągłe skanowanie otoczenia organiza-
cji (na rys. 2 wskazano kluczowe rodzaje otoczenia organizacji). Zadaniem 
togo skanowania jest wychwycenie sygnałów silnych przyszłych zmian.

• Filtrującego – docierająca do organizacji masa informacji musi być przefil-
trowana w celu wyłonienia informacji periodycznych. Określić też należy 
ich istotność.

11  Xu X.M., Kaye G.R., Duan Y., 2003, UK executives vision on business environment for informa-
tion scanning. A cross–industry study, Information & Management, vol. 40, no. 5.
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• Sondującego – celem działania tego mechanizmu jest wyłaniającego słabe 
sygnały, który następnie musi być oceniony w kontekście jego wpływu na 
strategiczny kierunek 

• Odrzucającego – eliminującego szum i sygnały o niskim znaczeniu.
Można zauważyć na rys. 2, że omawiany radar rozpięto na dwóch wymiarach: 

siły sygnału oraz intensywności sygnału. Wymiary te korespondują z modelem sła-
bego sygnału E. Hiltunena (rys. 1).

Słaby sygnał może pojawić się raz albo wielokrotnie. Jeżeli słaby sygnał (weak 
signal - WS) pojawia się wielokrotnie. Przy wielokrotnym występowaniu słabego 
sygnału można wykorzystać bifurkację w ten sposób, że dokona się wydzielenia 
WS występujących periodycznie i nieperiodycznie12. Można tego dokonać, jeże-
li przekształci się chaotyczny stan informacji płynących z danego rodzaju otocze-
nia do formy okresowej. Taką formę można uzyskać poprzez nałożenie siatki perio-
dycznej. Okresowe występowanie danego WS będzie wówczas wskazówką do zba-
dania sygnalizowanego zagadnienia.

W zarzadzaniu poszukiwanie słabych sygnałów może być oparte na słowach 
kluczowych13, istotnych dla danej branży.

Koncepcje te wykorzystano do wyłonienia słabych sygnałów zmian badanego 
modelu biznesu w szkolnictwie wyższym.

5. Zarys obrazu zmian w modelu biznesu szkolnictwa wyższego

Dla przyszłości szkolnictwa wyższego fundamentalne znaczenie mają wartości, 
jakie chcieliby w procesie dydaktycznym otrzymywać studenci.

Ujmując to inaczej, kluczowe znaczenie będą miały korzyści wynikające 
z  osiągniętego wykształcenia oraz poniesione przez studentów koszty nabycia 
wiedzy. 

Sformułowanie sądu o fundamentalnym znaczeniu przyszłych wartości wywo-
łuje zagadnienie ich postaci. Dążąc do naświetlenia tego zagadnienie, wykorzy-
stano mechanizm sensoryczny radaru skanującego, z tym zastrzeżeniem, że w ba-

12  Osnową tej idei jest praca J. Wang, J. Zhou, B. Peng,Weak signal detection method based on Duf-
fing oscillator, Kybernetes 2009, Vol. 38 Issue: 10, pp.1662-1668,

https://doi.org/10.1108/03684920910994015, dostęp: 15.10.2018.
13  Takie rozwiązanie proponuje J. Yoon, Detecting weak signals for long-term business opportunities 

using text mining of Web news, Expert Systems with Applications 2012, Vol. 39, Issue 16
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.04.059, dostęp: 02.11.2018.
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danym problemie użyto go po raz pierwszy. Przyjął on postać badań ankietowych, 
które przeprowadzono w badanym sektorze szkolnictwa wyższego.

Podmiotami badań byli studenci II, III i IV semestru magisterskich studiów 
uzupełniających (z przewagą tych ostatnich) jednej z gdańskich uczelni akademic-
kich. Badana populacja objęła 27 studentów, którzy udzielali odpowiedzi na pyta-
nia o przyszłe wartości, jakie mogą być współtworzonych w procesie edukacji za 
25 lat (tabela 3). W aspekcie foresightu należy wskazać, że studentów II roku magi-
sterskich studiów uzupełniających uznano za ekspertów w dziedzinie poboru edu-
kacji w systemie szkolnictwa wyższego. Badania ankietowe przeprowadzono we 
wrześniu 2018 roku, w Gdańsku. Wyniki badań przestawiono w tabeli 1.

Tabela 1, Wartości, jakie mogą być tworzone w procesie edukacji za 25 lat

Wartości Opinie respondentów (sic!)

Emocjonalne

Poczucie przynależności do społeczności akademickiej – 2 odpowiedzi
Duma z bycia studentem uczelni – 2 odpowiedzi
Zmiana sposobu traktowania studentów = zwiększenie tolerancji pod wieloma 
względami
Zaufanie, szacunek, równe traktowanie
Zadowolenie ze studiów – 2 odpowiedzi
Zwiększenie tolerancji dla studentów przychodzących z innych wydziałów
Brak stresu
Przyjaźń 
Tworzenie przywiązania studentów do uczelni przez empatyczną kadrę
Bardziej życzliwe podejście do studentów, którzy studiują i pracują
Podekscytowanie, radość
Bezpieczeństwo, otwartość

Techniczne

Wyspecjalizowana aparatura
Dostęp do najnowszych urządzeń
Tablety dla studentów – 2 odpowiedzi
Tablice interaktywne – 2 odpowiedzi
Rozwinięcie platformy e-nauczanie
W pełni wyposażone sale np. z pilotami do elektryki
Dostęp do danych naukowych
Elektroniczny dostęp do zbiorów biblioteki
Zinformatyzowanie wszystkich dziedzin
Wdrożenie nowych technologii w sferze nauczania

Ekonomiczne

System finansowania oparty na osiągnięciach kadry
Ustalenie progu średniej, od której studenci otrzymują stypendium naukowe, 
a nie dla 5% najlepszych studentów – powoduje to demotywację
Zwiększenie stypendiów
Obniżenie opłat, bądź darmowe powtarzanie przedmiotów – 2 odpowiedzi
Możliwość uzyskania wyższej pensji po zdaniu
Dofinansowanie studentów dbających o dobrą opinię uczelni
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Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych.
Uwaga: Należy zwrócić uwagę Czytelnika na to, że w podejściu ilościowym liczba 

przedstawionych w tabeli 1 odpowiedzi respondentów jest różna od wielkości badanej po-
pulacji. Różnica ta wynika z tego, że respondenci w wielu przypadkach formułowali odpo-
wiedzi nazbyt odlegle od badanych zagadnień, lub ich nie udzielali.

W badaniu zadano także pytanie o to, jakie zmiany są potrzebne w obecnym 
modelu nauczania? Odpowiedzią rzucającą się w oczy była: należy dostosować 
program nauczania do zmieniających się studentów (pokolenie Z). 

Społeczno-etycz-
ne

Sprawiedliwa ocena pracy studentów
Wypracowanie poczucia wspólnoty – 2 odpowiedzi
Lepszy wizerunek na rynku pracy
Współpraca na poziomie wykładowca a student
Prestiż
Wsparcie działań z zakresu CSR
Angażowanie się wydziału w życie miasta
Równość i tolerancja
Wprowadzenie programu pt: student jako wykładowca (co pozwoli zrozumieć 
pracę dwóch stron)

Naukowe

Badania i rozwój
Zmiana kierunku dotyczącego publikacji → jakość nie ilość
Powiększenie zasobów książkowych biblioteki wydziałowej
Więcej wiedzy praktycznej, mniej ‘suchej’ teorii. Przygotowanie do pracy. Lep-
sze przygotowanie materiałów, bardziej przystępne treści, więcej wiedzy prak-
tycznej
Lepszej jakości wiedza, technologie itp.
Dostosowanie do zmieniającego się świata i technologii
Nauka zarządzania czasem
Zapraszanie gości na wykłady
Bardziej wspierać start–up’y
Uświadomienie studentom korzyści płynących z działalności naukowej (jaki 
wpływ wywierają np. publikacje naukowe z konkretnych dziedzin na potencjal-
nych pracodawców?)
Zapewnienie studentom udziału w badaniach naukowych
Organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych elektronicznie

Organizacyjne Dopasowanie struktur do kompetencji kadry
Zmniejszenie liczebności grup laboratoryjnych i ćwiczeniowych – 2 odpowiedzi
Stworzenie planu zajęć bez okienek – 2 odpowiedzi
Zwiększenie wpływu na wybór przedmiotów
Uczelnia dla studenta, a nie na odwrót
Możliwość wyboru przedmiotów i prowadzących
Ulepszenie systemów informacyjnych
Lepsza organizacja zajęć
Tworzenie wspólnot/kół/organizacji studenckich
Inteligentne zarządzania
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Poproszono respondentów także o podanie własnych propozycji zmian eduka-
cyjnych w modelu biznesu szkolnictwa wyższego, w perspektywie lat. Uzyskano 
kilka odpowiedzi:

• Więcej zajęć praktycznych
• Więcej ofert staży
• Zmiana sposobu nauczania
• Pobudzanie kreatywności
• Wykłady na zasadzie dyskusji
• Organizowanie multimedialnych zajęć przez Internet
Włączenie mechanizmu filtrującego z radaru skanującego (rys. 2) przyjęło po-

stać analizy krytycznej uzyskanych opinii respondentów. Pozwoliła ona zauważyć 
dwa zagadnienia. Pierwsze, to dość trudno ankietowanym osobom oderwać się od 
bieżących doświadczeń edukacyjnych. Drugie, w sformułowanych opiniach moż-
na zauważyć słabe sygnały wartości przyszłych, do których można zaliczyć:

• Brak stresu
• Rozwinięcie platformy e-nauczanie
• Wdrożenie nowych technologii w sferze nauczania
• Sprawiedliwa ocena pracy studentów
• Dostosowanie do zmieniającego się świata i technologii
• Inteligentne zarządzania
• Zmiana sposobu traktowania studentów
• Zwiększenie tolerancji pod wieloma względami
• Organizowanie multimedialnych zajęć przez Internet
Wykorzystanie mechanizmu sondującego z radaru skanującego (rys. 2) nastąpi-

ło w oparciu o zdolności heurystyczne. Umożliwiło to ustrukturyzowanie wyłonio-
nych słabych sygnałów. Ujęto je w trzy grupy, przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2, Ujęcie kierunkowe słabych sygnałów

Tendencja WS Charakterystyka WS

Doskonalenie zarządzania Inteligentne zarządzania
Dostosowanie program nauczania do zmieniających się studentów

Doznania studenta Sprawiedliwa ocena pracy studentów
Brak stresu
Zmiana sposobu traktowania studentów
Zwiększenie tolerancji pod wieloma względami
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Źródło: opracowanie własne

Ujęte w tabeli 2 wypowiedzi student spełniają wymagania stawiane słabym sy-
gnałom przez E. Hiltunena. Ich pole semantyczne nie jest nadto jasne. Wskazują 
one słabo zauważalne tendencje.

Zastosowanie mechanizmu odrzucającego spowodowało niewykorzystanie po-
zostałych opinii respondentów.

Warto zwrócić uwagę, że w dalszych pracach można będzie wykorzystać meto-
dę J. Yoon14, bowiem zawarte w tabeli 2 charakterystyki słabych sygnałów zawie-
rają słowa kluczowe.

W obecnych czasach wiele działań powinno zmierzać w kierunku smart. Po-
dobnie będzie w przyszłości; respondenci wskazali na potrzebę inteligentnego za-
rządzania szkolnictwem wyższym. Ten kierunek, jak można sądzić, będzie obowią-
zujący dla całego systemu edukacji.

Jak osiągnąć inteligentne zarządzanie szkolnictwem wyższym za 25 lat? Jak 
osiągnąć smart zarządzanie szkolnictwem wyższym za 25 lat? Oto kluczowe py-
tania. Podejmując wstępną próbę nakreślenia tych zagadnień, trzeba jeszcze raz 
zwrócić się do radaru skanującego (rys.2), tym razem skanując otoczenie technolo-
giczne. Myślą przewodnią tego skanowania można ująć w pytanie: które technolo-
gie mogą być wykorzystane, aby można było osiągnąć wskazane wartości za 25 lat? 
Mechanizm sensoryczny wskazał informatyczne technologie generyczne. Mecha-
nizm filtrujący umożliwił wyłonienie technologii blockchain (BC) oraz sztucznej 
inteligencji (Artificial Intelligence – AI). Mechanizm sondujący wskazał na strate-
giczne znaczenie cech wyłonionych technologii. Mechanizm odrzucający funkcjo-
nował równolegle, pozwalając na zastosowanie analizy eliminacyjnej.

Po wyłonieniu owych technologii możliwe było podjęcie trudu nakreślenia 
szkicu zmian modelu biznesu w szkolnictwie wyższym.

14  J. Yoon, Detecting weak signals…, op. cit.

Technologia edukacji Organizowanie multimedialnych zajęć przez Internet
Rozwinięcie platformy e-nauczanie
Wdrożenie nowych technologii w sferze nauczania
Dostosowanie do zmieniającego się świata i technologii
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6. Szkic zmian modelu biznesu w szkolnictwie wyższym za 25 lat z wy-
korzystaniem rozwiązań technologicznych Blockchain oraz Artifi-
cial Intelligence

Kluczowym słabym sygnałem nadchodzących zmian, ujętym w tabeli 2, jest in-
teligentne zarządzanie. Podstawa, na której należy oprzeć dążenie do takiego za-
rządzania została wskazana przez studentów – to dostosowanie program nauczania 
do z m i e n i a j ą c y c h  s i ę  s t u d e n t ó w ! Takie postrzeganie spraw wskazuje 
na inny kierunek zmian, niż dotychczas występujący. Wielokrotnie władze kieru-
jące szkolnictwem wyższym zwracały uwagę na programy nauczania. Niezmien-
nie dążono do dostosowania programów nauczania, czyli treści przedmiotów, do 
zachodzących zmian. Przyjmowano milcząco, że studenci niejako automatycznie 
będą dopasowywali się do otoczenia / rynku pracy. Tymczasem pokolenie Z15 jest 
inne. Wykazuje obniżoną tolerancję na stres, oferuje mniejszy nakład czasu pra-
cy edukacyjnej, a jednocześnie chce osiągać zadowolenie ze studiów, przyjemnie 
studiować, bawić się. Można zauważyć, że w bilansie korzyści i kosztów studiowa-
nia występują tendencje do obniżania kosztów. Ujawnia się tutaj dążenie do prze-
chwycenia większej wartości z uzyskania dyplomu. Zatem kierunek zmian powi-
nien z przedmiotowego zmierzać do podmiotowego! Pewne przesłanki możliwości 
realizacji tego kierunku płyną z technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji.

Technologia blockchain obecnie służy w zakresie kryptowalut, ale już występu-
ją próby wykorzystania jej do monitorowania przepływu produktów w złożonych 
łańcuchach dostaw16. Jej główną zaletą jest niepodważalność zapisów wprowadzo-
nych do systemu informatycznego. Jako technologia bazowa może być wykorzy-
stana do budowy systemu edukacji na odległość (na co wskazywali studenci), i to 
z każdego zakątka Ziemi. Cytowani autorzy wskazują na istotę działania tej tech-
nologii (op. cit. s. 158). Warto ją prześledzić w kontekście badanego zagadnienia.
1. Rozproszona baza danych – każdy podmiot w blockchain ma dostęp do całej 

bazy danych i pełnej historii operacji. Żadne ze stron nie ma kontroli nad da-
nymi.

Realizacja podstawowego słabego sygnału, aby dostosować edukację do 
podmiotu nauczania (ucznia, studenta) może być realizowana w ten sposób, że 

15  Podawane są różne kryteria czasowe pokolenia Z. Na potrzeby badań przyjęto, że to osoby uro-
dzone po 1996 roku.

16  Iansiti M., Lakhani K. R., 2018, Co wiemy o technologii blockchain, 15 idei na 15-lecie polskiej 
edycji HBR, Harvard Business Review Polska.
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na podstawie technologii blockchain powstaną (oczywiście w formie elektro-
nicznej, bo o innej już mowy być nie może) np. wykłady. Każdy, kto będzie miał 
wiedzę i ochotę może zostać wykładowcą. W ten sposób powstanie duża baza 
zajęć dydaktycznych w zakresie teorii i jej zastosowania w praktyce. Oczywi-
ście zapisanie się na taki „przedmiot” będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty 
(przy czym dla wykładowcy jest bez znaczenia, czy to będą pieniądze publicz-
ne, czy prywatne). Każdy będzie mógł wybierać sobie owe „przedmioty” we-
dług uznania i posiadanego czasu. Nauka – studia – będą trwały tyle czasu, ile 
będzie chciał student. Do rozważenia pozostaje cezura czasowa.

W zakresie samego kształcenia wykorzystana może zostać sztuczna inteligen-
cja, która jest określana, jako projektowanie, wdrażanie i wykorzystywanie pro-
gramów, maszyn i systemów, które wykazują ludzką inteligencję, a jej najważ-
niejsze działania to reprezentacja wiedzy, rozumowanie i uczenie się17. Już obec-
nie na świecie wykorzystuje się sztuczną inteligencję w nauczaniu początko-
wym18. Może to polegać na tym, że do wykładanego przedmiotu będzie przypi-
sana sztuczna inteligencja. Jej zadaniem będzie na bieżąco wskazywanie studen-
towi obszarów wiedzy, wymagających nauki. W ten sposób student w czasie rze-
czywistym będzie miał informacje o własnych sferach, wymagających rozwoju.

Do zatrudnienia po studiach wystarczająca będzie informacja o „przed-
miotach” zakończonych z sukcesem. Czy wówczas potrzebne będą „zawody”? 
Może wśród nielicznych pozostanie lekarz?

2. Zdecentralizowana transmisja danych – każda stacja węzłowa przechowuje 
i przekazuje informacje wszystkim innym węzłom.

A) Każdy student (uczeń, kursant?) może wypełniać zadania postawione 
przez wykładowcę w dowolnym miejscu. Jeżeli do ich realizacji będą po-
trzebne laboratoria, to wykonanie przebiegać może na uczelni, w instytu-
cie, zakładzie pracy itd. 
Przedmioty takie jak np. ekonomia, zarzadzanie, filologia, prawo, historia 

(tzw. miękkie) mogą odbywać się w domu, z wykorzystaniem AI. Zwolni to stu-
dentów z obowiązku chodzenia na uczelnię. Zatem nie będzie potrzeby utrzy-
mywania dotychczasowych budynków, struktur wydziałowych itp. Zaoszczę-
dzony czas studenci będą mogli przeznaczyć na zabawę.

B ) Ocena pracy studenta

17  George M. Whitson, Artificial intelligence, Salem Press Encyclopedia of Science, 2013, 6p.
18  Co przedstawiono w reportażu: Zrozumieć zstuczną inteligencję przez kanał SCIFI w dniu 

04.11.2018r. 
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Oparcie nauczania na sztucznej inteligencji pozwoli na bieżącą ocenę po-
stępów edukacyjnych studenta. Na podstawie tej oceny sztuczna inteligencja 
w czasie rzeczywistym może wskazać studentowi obszary, wymagające dalsze-
go rozwoju.

Takie postepowanie rozwiąże jedną z fundamentalnych uciążliwości za-
wodu nauczyciela, a mianowicie konieczność oceny drugiego człowieka. Jak 
współcześnie wiadomo, ludzie nie lubią być oceniani. W sytuacji, gdy otrzy-
mują ocenę negatywna, dość często winą obarczają oceniającego, a nie siebie.

3. Przejrzystość powiązana z użyciem pseudonimów
Zobiektywizowanie oceny i zapewnienie bezpieczeństwa oceniających za-

pewni używanie pseudonimów. Także oceniani będą mieli większy komfort, 
bowiem oceniający nie będą mogli ich identyfikować, zatem zniknie problem 
lubienia – nie lubienia studentów.

Idąc dalej, zastosowanie sztucznej inteligencji odpersonalizuje proces dy-
daktyczny. Jest to ważne, bowiem ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce na-
kłada na nauczyciela akademickiego obowiązek wychowywania studentów, ale 
nie daje w tym zakresie żadnych instrumentów. Który dorosły człowiek lubi 
być wychowywany?

4. Nieodwracalność zapisu – po wprowadzeniu zapisy nie mogą być korygowane.
Rozwiązane zostanie zagadnienie rzetelności pracy studenta i wykładow-

cy. W każdym czasie i każdy będzie mógł zweryfikować postępy i osiągnięcia 
edukacyjne uczniów/studentów, wysiłek nauczycieli. Idąc dalej, jeżeli wykła-
dowcą będzie sztuczna inteligencja, to zniknie zagadnienie rzetelności pracy 
nauczyciela.

5. Logika obliczeniowa – pozwala na tworzenia algorytmów, co daje podstawy 
do generowania aplikacji edukacyjnych. Ta cecha technologii bazowej stanowi 
o jej uniwersalności. Można to wzmocnić poprzez AI.

Idąc dalej, można sformułować myśl, że w skali całego świata można ujedno-
licić kształcenie ludzi. Może powstać jeden organ światowy (np. taki jak World 
Teaching Organization – WTO), który będzie czuwał nad edukacją, „przed-
miotami”, stanowił ramy dla wykładowców itd. Powszechnym językiem edu-
kacji może być angielski. Przyjęcie jednego języka wykładowego może skut-
kować dostępem do wykładowców o światowej renomie, będących laureatami 
np. Nagrody Nobla, itp. 

Wówczas zbędne staną się krajowe ministerstwa nauki i szkolnictwa.
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7. Zakończenie 

Złożonym celem pracy było sformułowanie przyszłego obrazu zagadnień ak-
sjologicznych w szkolnictwie wyższym oraz ukazanie możliwości dojścia do wyło-
nionych wartości. Zastosowany aparat naukowy umożliwił osiągnięcie tego celu. 
Badania ankietowe umożliwiły wyłonienie słabych sygnałów zmian wartości, ja-
kie są obecnie postrzegane w perspektywie 25 lat. Ustrukturyzowanie słabych sy-
gnałów pozwoliło na wyłonienie trzech kierunków zmian: doskonalenie zarzą-
dzania, doznania studentów, technologia edukacji. Kluczowe znaczenie przypisa-
no sygnałowi mówiącemu o konieczności dostosowania programów nauczania do 
zmieniających się studentów. Implikuje to konieczność zmiany podejścia do edu-
kacji z przedmiotowego na podmiotowy. Wykorzystanie foresightu, radaru skanu-
jącego, słabych sygnałów, stworzyło podstawy do wskazania możliwości zastoso-
wania technologii blockchain orza sztucznej inteligencji w przyszłym nauczaniu.
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Bogdan Nogalski, Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

Współczesne tendencje w naukach o zarządzaniu i ich wpływ 
na kształtowanie innowacyjnych modeli biznesu

Wstęp

Zmiany, zachodzące w światowej gospodarce, determinują nową logikę rozumie-
nia koncepcji wpisujących się w zakres nauki o zarządzaniu. Związane jest to mię-
dzy innymi z powstawaniem nowych zasad już nie tylko w obszarze teorii, ale także 
przenikającej ją naprzemiennie praktyki biznesu. Tworzenie się nowych przestrzeni 
otwiera drogę ku nowemu myśleniu, innowacyjnemu wnioskowaniu i syntetyzowa-
niu rozwiązań twórczych i przedsiębiorczych. To powoduje potrzebę interdyscypli-
narnego modelowania w kierunku powstawania nowych tendencji i kierunków w za-
rządzaniu. Tendencje te wyrażają rzeczywisty obraz nauki o zarządzaniu i stają się 
źródłem dywagacji naukowców i menedżerów na temat tego, co generuje nowe war-
tości, perspektywy i idee. W kontekście nowych pomysłów na wykreowanie warto-
ści na rynku pomocna jest koncepcja modeli biznesu rozwijana w teorii i praktyce od 
prawie dwóch dekad. Za pomocą modeli biznesu operacjonalizowane są ideowe roz-
wiązania adekwatne dla współczesnego świata. Kreowany jest nowy obraz ekonomii, 
gdy wcześniejsze jej założenia w wielu przypadkach legły w gruzach, tworząc drogę 
do powstawania nowych jej wydźwięków i znaczeń. Celem artykułu jest przedsta-
wienie współczesnych tendencji w naukach o zarządzaniu i ich wpływu na kształto-
wanie innowacyjnych modeli biznesu. Zakres artykułu obejmuje kreowanie innowa-
cyjnych modeli biznesu w warunkach nowej ekonomii, ze szczególnym uwypukle-
niem założeń gospodarki cyfrowej, ekonomii społecznej, okrężnej i współdzielenia. 

1. Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu a jej nowe tendencje

Mechanizmy zarządzania w ujęciu teoretycznym wymagają wnikliwości bada-
czy i umiejętności prowadzenia precyzyjnego wywodu i celnego wnioskowania. 
W ujęciu praktycznym wymagają z kolei rozumienia zachowań rynkowych, biz-
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nesowych oraz zdolności w zakresie ich interpretowania i operacjonalizowania. 
Istotnym staje się wyprzedzanie praktyki poprzez odpowiednie wyprowadzanie 
wniosków na podstawie faktów a także wykorzystanie predykcji interpretatyw-
nej ukierunkowanej na tworzenie nowych teorii i koncepcji. W tym obrazie po-
wstaje szereg pytań, dylematów i wątpliwości. Stąd szczególnego znaczenia na-
biera permanentne stawianie problemów naukowych i definiowanie z tym zwią-
zanych luk poznawczych. Przyjęte zasady tworzenia teorii dają platformę dialo-
gu z interesariuszami tej teorii. Są to zarówno badacze, jak i menedżerowie użyt-
kujący te zasady na potrzeby osiągania celów zarządczych w wielu wymiarach. 
Według M. Lisińskiego istota nauk empirycznych zakłada rozwiązywanie pro-
blemów naukowych w kontekście dwóch obszarów odniesienia. Pierwszy two-
rzą fakty dotyczące zjawisk, czy procesów świata rzeczywistego, materialnego 
i są związane z działalnością praktyczną. To one są bazą każdej nauki empirycz-
nej, tworzą jej fundament. To od nich rozpoczyna się uprawianie nauki i z ich 
pomocą są sprawdzane jej wyniki. Właśnie w tej sferze przeprowadza się obser-
wację, identyfikuje się sytuację obserwacyjną, dokonuje się indukcyjnego uogól-
nienia faktów i tutaj potwierdza się wartość teorii poprzez weryfikację lub kon-
firmację hipotez.

(…) Drugi obszar odniesienia tworzą konstrukcje teoretyczno-metodologiczne 
składające się na teorię. Jest on swoistym systemem praw i koniecznym atrybutem 
każdej dyscypliny naukowej1.

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku ważna jest przyjęta odpowied-
nia metoda. Nauka o metodach spełnia rolę atlasu dociekań, w którym wszyst-
kie drogi prowadzą do celu, jakim jest poznanie otaczającej nas rzeczywistości. 
Nie wszystkie drogi prowadzą do niego bezpośrednio, nie wszystkie są jasno opi-
sane i, co więcej, nie wszystkie zyskują uznanie ogółu badaczy. Warto umieć wy-
brać drogę właściwą dla badanego problemu, kontekstu, uwarunkowań czy posta-
wy poznawczej2. Jeżeli obszar problemów epistemologicznych nie nadaje się do 
tworzenia uniwersalnej teorii poznania, to jest to miejsce na refleksję o założe-
niach poznawczych leżących u podstaw rozwoju różnych dyscyplin. Epistemolo-
gia traci walor metateorii poznania, a staje się samorefleksją poznawczą danej dys-

1  M. Lisiński, Prawa nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2018, nr 5, s. 5.
2  J. Niemczyk, Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o za-

rządzaniu, red. Wojciech Czakon, Wydawnictwo Nieoczywiste, Piaseczno 2016, s. 17.
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cypliny. Ciężar analizy i dociekania przerzucony zostaje na specjalistów w kon-
kretnej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, a nawet na określonym polu badaw-
czym. To oni, tworząc własny dyskurs, powinni potrafić „ująć go w nawias”, skry-
tykować, zakwestionować, odkryć założenia poznawcze3. Ważne to jest, szczegól-
nie gdy zostanie przyjęte, że:

• problemy zarządzania to problemy empiryczne (mają swoje źródła oraz wy-
stępują wewnątrz i na zewnątrz organizacji),

• problemy zarządzania w znaczeniu pragmatycznym ewoluują (zmieniają 
się) pod wpływem zmian zachodzących w otoczeniu (oraz wewnątrz orga-
nizacji), co skutkuje utratą założonej skuteczności metod ich rozwiązywania 
(wymagają one doskonalenia),

• problemy zarządzania wyłaniają się szybciej niż postępuje rozwój nauki, 
• nauka dostrzega pojawiające się problemy oraz dostosowuje do nich swoje 

instrumentarium badawcze,
• nauka dostrzega problemy z pewnym opóźnieniem oraz opracowuje meto-

dy ich rozwiązania4.
Należy także pamiętać, że postępowaniu badawczemu w naukach o zarządza-

niu często towarzyszą modele, w tym: teoretyczne, konceptualne, badawcze czy 
statystyczne5. Stanowią one często odzwierciedlenie tendencji występujących 
w zarządzaniu. Warto zwrócić uwagę, że do tworzenia teorii wykorzystuje się tak-
że wątek krytyczny. Punktem wyjścia jest tu brak zgody na istniejące formy organi-
zacyjnych porządków jako eksploatatorskich, niesprawiedliwych, alienujących lub 
dyskryminujących taką czy inną grupę. Badanie i rozwój teorii polegają na uzasad-
nianiu tych tez albo poprzez badania empiryczne, albo poprzez odpowiednią rein-
terpretację wcześniejszych teorii lub koncepcji organizacji i zarządzania6. Obec-
ne trendy i koncepcje podważają w dużym stopniu dokonania klasycznej ekono-
mii. Ich zrozumienie wymaga spojrzenia nieco inego niż dotychczasowe. Priory-
tet zyskowności jako kluczowy cel przedsiębiorstw coraz częściej nie ma zasto-
sowania. Coraz częściej najważniejszą kwestią jest rozwijanie aspektów społecz-

3  Ł. Sułkowski, Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2012, s. 25.

4  M. Szarucki, Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 47.

5  A. Zakrzewska-Bielawska, Modele badawcze w naukach o zarządzaniu, Organizacja i kierowa-
nie, Nr 2 (181), 2018, s. 11.

6  A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Rozwój teorii organizacji, Od systemu do sieci, Poltext, 
Warszawa 2017, s. 19.
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nych, w tym budowanie społeczności. Nowe możliwości wynikające z zastosowa-
nia innowacyjnych rozwiązań technologicznych sprawiają, że nowoczesne kon-
cepcje służą w pierwszej kolejności człowiekowi – mają charakter humanistyczny 
i są temu poporządkowane. Nie mówimy w tym kontekście tylko o kliencie, lecz 
szerzej  – o użytkowniku, który może, lecz nie musi być tym klientem. Klasycz-
ny łańcuch wartości ma wtedy nikłe zastosowanie, gdyż proponowane rozwiązania 
poszerzają spektrum rozważań i zastosowań. W ten sposób tworzone są nowe po-
dejścia i paradygmaty. 

2. Współczesne tendencje w naukach o zarządzaniu z perspektywy no-
wych paradygmatów

Współczesne tendencje, wpływające na zagadnienie zarządzania przedsiębior-
stwami i tworzenie biznesu, w głównej mierze opierają się na dwóch strumie-
niach rozwoju wiedzy. Pierwszym z nich jest cyfryzacja biznesu, która przejawia 
się przenoszeniem tradycyjnych rozwiązań sfery biznesu do środowiska wirtual-
nego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii umożliwiających ten proces. 
Drugim jest rozwój możliwości budowania społeczności, w których drzemie nie 
do końca jeszcze zbadany potencjał zarówno monetyzacji biznesu, jak i genero-
wania wartości społecznych. Te dwa obszary dają szanse wytwarzania nowych roz-
wiązań, które są operacjonalizowane za pośrednictwem koncepcji modeli bizne-
su. Rozwój technologii zmienia zasady konfigurowania modeli biznesu, gdyż to 
głównie w potencjale technologii pojawiają się nieodkryte dotychczas szanse wy-
kreowania atrakcyjnej wartości, która stanowi nośnik przetwarzania idei w skon-
kretyzowane formuły dostarczania wartości klientom i innym grupom interesariu-
szy. Digitalizacja i uspołecznienie biznesu pozwala na kreowanie zysków finanso-
wych i społecznych przy odwróconej zasadzie budowania wartości przez organi-
zacje. W wielu przypadkach pierwszym krokiem działań przedsiębiorczych nie 
jest pozyskiwanie klientów, tak jak to było w tradycyjnym podejściu, lecz budo-
wanie społeczności i poszukiwanie w niej szans monetyzowania biznesu. Nacisk 
w tym podejściu nastawiony jest na tworzenie zaufania wśród społeczności skon-
centrowanej na proponowanych projektach, a w dalszej kolejności na stwarzanie 
szans na wykreowanie wartości finansowej. Nowa era cyfryzacji biznesu wprowa-
dza cały arsenał rozwiązań technologicznych, zaczynając od wykorzystania me-
diów społecznościowych w doskonaleniu modeli biznesu przedsiębiorstw, aż do 
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rozwiązań sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence) i robotyzacji bizne-
su7. Kluczowe pytanie, jakie można zadać w aspekcie tych dynamicznych zmian 
i trendów, brzmi: Czy cyfryzacja zmieni dotychczasowe zasady zarządzania strate-
gicznego? Pytanie nie jest łatwe i z pewnością kontrowersyjne. Nie ulega wątpli-
wości, że obecnie model biznesu, który z reguły uzależniony jest od stosowanych 
rozwiązań technologicznych, zwiększa swoją przewagę względem strategii przed-
siębiorstw. Rozwiązanie spójne, oparte na unikatowej konfiguracji eksploatowane-
go modelu biznesu i trudne dla imitacji przez konkurentów, stwarza nowe prze-
strzenie dla rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego. Należy także zwrócić 
uwagę, że poprzez operacjonalizację modelu biznesu zaciera się granica pomiędzy 
tradycyjnie pojmowanymi obszarami zarządzania operacyjnego i strategicznego. 
W ten sposób powstaje monolityczny układ łącznej realizacji założeń modelu biz-
nesu i strategii tworzący jednolitą strukturę czasami trudno odróżnialną dla klien-
tów, co wydaje się aspektem pozytywnym. Klient, który często jest także użytkow-
nikiem, współkreatorem i partnerem danego rozwiązania odnajduje się w wielu 
miejscach łańcucha wartości bardzo często samodzielnie lub wraz z dostawcą war-
tości. W tej sytuacji z reguły nie ma on standardowego charakteru. Takim namacal-
nym przykładem zmian w zarządzaniu strategicznym z powodu cyfryzacji biznesu 
jest nieadekwatność Porterowskiego łańcucha wartości dla zastosowań cyfrowych. 
W niektórych branżach, wspomnijmy tutaj modele biznesu wydawnictw książek 
elektronicznych, łańcuch wartości jest mocno ograniczony, a nawet można uznać, 
że w pewnym sensie zanika. Książka w momencie powstania wersji elektronicznej 
już jest gotowa do sprzedania. Cały proces produkcji książki analogowej nie ma 
miejsca a procesy logistyczne nie występują zarówno w sferze procesów podsta-
wowych, jak i wspierających. Odwraca się polaryzacja biznesu od dostawców i od-
biorców w stronę współkreujących biznes i/lub inicjatyw społecznych. Kreowa-
nie nowych rynków w gospodarce cyfrowej stało się podstawowym imperatywem 
dynamicznego działania organizacji. Nowe modele biznesu opierające się na uni-
katowej konstelacji wartości dostarczanych za pośrednictwem technologii cyfro-
wych, podważają zasadność eksploatowania tradycyjnych rozwiązań, wypierając 
je, a nawet niszcząc8. Rozwijana jest wartość społeczna, która daje szanse na nowe 
możliwości wymiany wartości. Aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne po-
winny być zrównoważone, co się objawia założeniami koncepcji modeli zrówno-

7  A. Ross, The Industries of the future, Simon & Schuster UK LTD 2016.
8  I.C.L. Ng, Creating New Markets in the Digital Economy: Value and Worth, Cambridge Univer-

sity Press 2014, p. 157.
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ważonego biznesu (ang. Sustainable Business Models), a także powstawaniem roz-
wiązań hybrydowych, opartych na łączeniu przestrzeni aktywności biznesowych 
z publicznymi. Rozwijane są kwestie społeczne gospodarki cyfrowej, a także po-
wstają społeczne modele biznesu. 

Wskazane trendy zostaną omówione w dalszej części artykułu z podkreśleniem  
zjawisk przenoszenia działalności ze sfery tradycyjnej do cyfrowej, co wydaje się 
oczywiste w sytuacji użytkowania mobilnych urządzeń do wielowymiarowego ko-
munikowania się i budowania społeczności. Dzięki tożsamości cyfrowej ludzie 
zwiększają swoją podmiotowość i wpływ na kształtowanie biznesu. Przedmiotowe 
traktowanie ludzi przechodzi „do lamusa”. Pojedynczy ludzie mają coraz większe 
znaczenie w dobie powszechnego dostępu do Internetu i aktywności w mediach 
społecznościowych. 

Cyfryzacja staje się wyznacznikiem nowych paradygmatów. Do tej pory prze-
wroty naukowe na gruncie humanistyki miały raczej charakter niematerialny, 
ograniczały się do teorii i sposobów konceptualizowania, rozumienia rzeczywisto-
ści kulturowej, które określały co prawda praktyki i dyrektywy badawcze, ale rzad-
ko projektowały namacalne narzędzia tak jak ma to miejsce w naukach ścisłych.

(…) Bardzo często odkrycia dokonywane za pomocą nowych narzędzi miały 
charakter czysto przypadkowy, niemniej jednak ich waga była przełomowa i niejed-
nokrotnie odmieniała całą dyscyplinę9.

Z takim zjawiskiem mamy do czynienia obecnie tam, gdzie narzędzia gospo-
darki cyfrowej zmieniają sposoby kreowania, dostarczania i przechwytywania war-
tości, co stanowi o logice modeli biznesu. Owe narzędzia kształtują nową rzeczy-
wistość aktywności gospodarczej. Cyfryzacja jako ciągły proces konwergencji rze-
czywistego i wirtualnego świata staje się głównym motorem innowacji i zmian 
w większości sektorów gospodarki. Kluczowymi czynnikami napędzającymi roz-
wój gospodarki cyfrowej są obecnie: Internet rzeczy (ang. Internet of Things – 
IoT) oraz Internet wszechrzeczy (ang. Internet of Everything – IoE), wszechobec-
na łączność (ang. Hyperconnectivity), aplikacje i usługi oparte na chmurze oblicze-
niowej (ang. Cloud Computing), analityka dużych zbiorów danych (ang. Big Data 
Analytics – BDA) oraz duże dane działające jako usługa (ang. Big-Data-as-a-Se-

9  R. Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych, 
„Zwrot cyfrowy w humanistyce”, red. A. Radomski, R. Bomba, wyd. E-naukowiec, Lublin 2013, htt-
p://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce/ 
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rvice – BDaaS), automatyzacja (ang. Automation) oraz robotyzacja (ang. Robotisa-
tion), wielokanałowe (ang. Multi-channel) oraz wszechkanałowe (ang. Omni-chan-
nel) modele dystrybucji produktów i usług. Szczególne znaczenie ma radykalny, 
a w niektórych przypadkach wywrotowy (ang. disruptive) charakter zachodzących 
zmian, przynoszący zupełnie odmienne niż dotychczas wartości dla podmiotów 
funkcjonujących na rynku oraz konsumentów10.

Do tzw. ekonomiki gospodarki cyfrowej można zaliczyć: gospodarkę współ-
dzielenia (sharing economy), gospodarkę remiksu (remix economy), gospodarkę 
dostępu i używania (access economy), gospodarkę kreatywności (creative econo-
my), gospodarkę reputacji (reputation economy), gospodarkę daru (gift economy), 
gospodarkę doznań (experience economy), gospodarkę współpracy/wikinomię (wi-
kinomics) oraz gospodarkę zaufania (trust economy). Niejako w tle tych „ekono-
mik” przebiegają cztery procesy uruchomione przez ekspansję gospodarki cyfro-
wej: odpośredniczenie (disintermediation), prosumpcja, kult amatora i dowarto-
ściowanie inteligencji emocjonalnej (w kontraście do racjonalności ery przemysło-
wej). Do tego dodać można jeszcze pojawienie się zjawiska tzw. gig economy, czyli 
w wolnym przekładzie gospodarki elektronicznego chałturzenia.

(…) Pewne zdumienie może budzić to, że pośród swoistej eksplozji nowych 
„ekonomik”, żadna z nich nie odwołuje się do nauk ekonomicznych, lecz szuka 
podbudowy w socjologii, psychologii społecznej, antropologii kulturowej. Zamiast 
oczekiwanej powszechnie „technicyzacji” w dobie gospodarki cyfrowej, uruchamia-
ne są przez cyfryzację wielowymiarowe procesy społeczno-kulturowe11.

Wskazane tendencje technologiczne w obszarze innowacyjnych rozwiązań cy-
frowych kształtują wyznaczniki nowych paradygmatów. Schemat rozwoju nauki 
według T. Kuhna przewiduje trzy okresy: 

1. przedparadygmatyczny. 
2. paradygmatyczny.  
3. zmiana paradygmatu12. 

10  J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa szanse i wyzwa-
nia dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia 
Bankowa, Gdańsk 2016, s. 11.

11  B. Jung, Ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2017, nr 1, 
s. 128-129 i 138.

12  T.S Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
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Na obecnym etapie dynamicznie definiowanych koncepcji i nurtów gospodarki 
cyfrowej, wydaje się zasadna, ich operacjonalizacja za pomocą modeli biznesu, które 
w wielu przypadkach osiągają niewyobrażalne sukcesy ekonomiczne. Można ostroż-
nie wskazać, iż przedmiot badań naukowych, związanych z cyfryzacją modeli biz-
nesu, należy przyporządkować okresowi przedparadygmatycznemu z zauważalnym 
już procesem zmian rewolucyjnych, dokonujących się w ramach transformacji pa-
radygmatów, z tradycyjnego pojmowania przedsiębiorstwa na ich cyfrowy charakter 
wraz z całym arsenałem nowych pojęć, reguł i narzędzi praktycznej implementacji. 
Ale jednocześnie T. Kuhn proponował, że na pytanie o to, czy dana dyscyplina jest, 
czy też nie jest nauką, może być dana odpowiedź tylko wtedy, gdy członkowie spo-
łeczności naukowej, powątpiewający o swoim statusie osiągną konsensus co do oce-
ny przeszłych i obecnych osiągnięć. Takiego stanu w zakresie gospodarki cyfrowej 
z całym arsenałem narzędzi owa nauka jeszcze nie osiągnęła. 

3. Innowacyjne technologie a koncepcja modeli biznesu

W ostatniej dekadzie koncepcja modeli biznesu rozwija się dynamicznie. Ten 
rozwój nie tylko tkwi w owej koncepcji i jej atrakcyjności, ale też w trendach, któ-
re wywołują zmiany i natychmiast są operacjonalizowane za ich pomocą. Wzajem-
nie nakładają się różne koncepcje, tworzące proste w konstrukcji ale wynikające 
z iteracyjnego modelowania, formuły prowadzenia biznesu. Współcześnie dla wy-
kreowania atrakcyjnego modelu biznesu konieczne jest osadzenie go w logice za-
rządzania strategicznego z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych. W wyra-
zisty sposób relację między modelem biznesu, strategią, dynamiką działania i tech-
nologią opisał D. Teece. Wykorzystując koncepcję zdolności dynamicznych (ang. 
Dynamic Capabilities) tych zdolności, które są ważne dla utrzymania konkurencyj-
ności w zmiennym otoczeniu13, wskazał on, że dynamiczne zdolności i strategia łą-
czą się, tworząc i udoskonalając dający się obronić model biznesu. Model ten kie-
ruje transformacją organizacyjną i prowadzi do osiągania oczekiwanego poziomu 
zysków umożliwiających przedsiębiorstwu utrzymanie i zwiększenie jego zdolno-
ści i zasobów (rys. 1)14.

13  D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen, Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Ma-
nagement Journal” 1997, vol. 18:7, s. 509-533.

14  D.J. Teece, Business models and dynamic capabilities, „Long Range Planning” 2018, nr 51, s. 44.
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Rysunek 1. Uproszczona architektura dynamicznych zdolności, modelu biz-
nesu i strategii

Źródło: D.J. Teece, Business models and dynamic capabilities, „Long Range Planning” 
2018, nr 51, s. 44

Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma technologia. Obecnie innowacyj-
ne technologie i narzędzia gospodarki cyfrowej kształtują szanse dla wykreowania 
atrakcyjnego i efektywnego modelu biznesu. Ogólnie rzecz biorąc, modele bizne-
su są głównym tematem i źródłem nowości w dyskusji na temat rynku cyfrowego. 
Obecny nacisk na innowacje opiera się głównie na modelach biznesu dedykowa-
nych dla biznesu cyfrowego. Stanowi to ważny wyznacznik tworzenia wartości15. 
Owa wartość stanowi zasadniczy aspekt projektowania modeli biznesu bazujących 
na współczesnych koncepcjach wywodzących się z reguły z innych nauk niż za-
rządzanie – psychologii, socjologii, nauk technicznych i innych. Paradoks wartości 
dowodzi interdyscyplinarności w podejściu do kreowania wartości poprzez mode-
le biznesu w środowisku technologicznym (rys. 2).

 

15  P. Keen, R. Williams, Value Architectures For Digital Business: Beyond the business model, „MIS 
Quarterly” 2013, vol. 37, s. 646. 
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Rysunek 2. Paradoks wartości

Źródło: A. Eggert, W. Ulaga, P. Frow, A. Payne, Conceptualizing and communicating va-
lue in business markets: From Value in exchange to value in use, „Industrial Marketing Ma-
nagement” 2018, nr 69, s. 82 

Według Adama Smitha słowo wartość może być używane w dwóch znaczeniach, tj. 
wartości użytkowej (ang. Value in use) i wartości wymiennej (ang. Value-in-exchange). 
Wartość wymienna (ang. Value-in-exchange) to ilość towarów i usług, które może-
my uzyskać na rynku w zamian za daną rzecz. Innymi słowy, jest to cena danego 
towaru, który można sprzedać i kupić na rynku. Wartość użyteczna jest to pragnie-
nie satysfakcjonującej mocy towaru. Satysfakcja, jaką uzyskuje się dzięki korzysta-
niu z towaru, jest znana właśnie jako wartość użytkowa. W przypadku gospodar-
ki cyfrowej te ogólne założenia nie zmieniają się, lecz ich rozkład ważności bardzo 
często poddawany jest przeformułowaniu z posiadania wartości na rzecz innych 
form dysponowania. Nowoczesne narzędzia służą zarówno wytworzeniu wartości 
użytkowej, jak i wartości będącej przedmiotem wymiany, gdzie owe narzędzia uła-
twiają efektywny przepływ wartości.

4. Modele biznesu gospodarki okrężnej 

Wyzwania globalizacyjne wyznaczają nowe potrzeby rynkowe i społeczne. Spo-
łeczeństwo staje się coraz częściej kluczowym interesariuszem ukierunkowanej na 
wartości gospodarki. W ramach tych wartości do czynnika strategicznego od wie-
lu lat pretenduje czynnik ekologiczny. Staje się on wręcz determinantą tworzenia 
nowych rynków i wyzwań innowacyjności. Jednocześnie zmiany ekologiczne na 
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świecie otwierają nowe kierunki kreowania zachowań społecznych, ekologicznych 
i ekonomicznych. W takiej perspektywie powstają tzw. modele biznesu gospodar-
ki okrężnej. Gospodarka okrężna stanowi obecnie jedno z kluczowych obszarów 
rozwoju społecznego i rynkowego. Gospodarka okrężna, ze względu na występu-
jące w niej sprzężenia zwrotne, powinna być rozpatrywana w ujęciu systemowym. 
Systemowość jest wykorzystywana nie tylko do realizacji celów ukierunkowanych 
na efektywne wykorzystanie zasobów, ale też na umiejętne nimi kierowanie. Sys-
temowość powinna uwzględniać ocenę cyklu życia organizacji i jej modelu bizne-
su. Ocena cyklu życia jest „narzędziem do analizy obciążenia środowiska związa-
nego z produktami na wszystkich etapach ich cyklu życia – od wydobycia zasobów, 
poprzez produkcję materiałów, części produktów i samego produktu, a także wy-
korzystanie produktu do zarządzania po odrzuceniu, przez ponowne użycie, recy-
kling lub ostateczne unieszkodliwienie (w efekcie „od kołyski do grobu”)16. Dzięki 
systemowemu podejściu ekonomia cyrkularna integruje ze sobą aspekty społecz-
ne, ekonomiczne i przyrodnicze na każdym poziomie gospodarowania:

• poziom mikro – poprzez tworzenie ekoprojektów, ekoproduktów, minimali-
zację odpadów, wprowadzanie systemu zarządzania środowiskowego, etc., 

• poziom mezo – poprzez tworzenie ekoparków przemysłowych,
• poziom makro – poprzez tworzenie ekomiast, ekogmin, ekoregionów17.
Gospodarka okrężna ma na celu odseparowanie dobrobytu od konsumpcji za-

sobów, tj. uczy, w jaki sposób konsumować towary i usługi, a tym samym zapewnić 
zamknięte pętle, które zapobiegną ewentualnemu gromadzeniu zużytych towa-
rów na składowiskach. Produkcja i konsumpcja również wiążą „przeniesienie za-
nieczyszczeń” do środowiska na każdym etapie. W tym sensie gospodarka okręż-
na jest ruchem w kierunku zrównoważenia. Proponuje ona system, w którym po-
nowne użycie i recykling zapewniają substytuty wykorzystania surowców pierwot-
nych. Ograniczając zależność od takich zasobów, poprawia naszą zdolność i zdol-
ność przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. Gospodarka okrężna zwięk-
sza prawdopodobieństwo rozwoju zrównoważonego18.

16  J.B. Guinée, Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards, In 
Book Review: The Second Dutch LCA-Guide, Springer Science-Business Media B.V.: Dordrecht, The 
Netherlands 2002, s. 311-313.

17  Y. Geng, B. Doberstein, Developing the Circular Economy in China: Challenges and Opportu-
nities for Achieving »Leapfrog Development«, „International Journal of Sustainable Development & 
World Ecology” 2008, nr. 15, s. 231-239.

18  S. Sauvé, S. Bernard, P. Sloan, Environmental sciences, sustainable development and circular 
economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research, „Environmental Development” 2016, 
nr 17, s. 53.
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Firma Accenture zdefiniowała 5 typów cyrkularnych modeli biznesu: 
• cyrkulacyjne modele wejściowe – skoncentrowane na możliwościach po-

nownego wykorzystania energii oraz materiału wejściowego do procesu 
produkcji dóbr;

• modele wartości odpadów – polegające na odzyskiwaniu wykorzystanych 
zasobów w  procesach recyklingu, w  wyniku czego odpady powstające 
w jednym procesie produkcyjnym stają się użyteczne jako materiał wsado-
wy w innym procesie produkcyjnym; 

• modele długości życia – mające na celu wydłużenie żywotności produktów, 
a także komponentów poprzez działania, takie jak: naprawa, modernizacja 
lub odsprzedaż. 

• modele platform – bazujące na efektywności wykorzystania produktów po-
przez ich udostępnienie szerszemu gronu użytkowników (np. dzielenie się 
produktami).

• produkt w modelu usługowym – skoncentrowany na oferowaniu usług za-
miast sprzedaży towarów (przez co firma pozostaje właścicielem produktu, 
za który odpowiada)19.

Można przyjąć, że modele biznesu gospodarki okrężnej są specyficzną odmia-
ną modeli zrównoważonego biznesu, gdzie podejście zasobowe odgrywa kluczo-
wą rolę nie tylko jako źródło przewagi konkurencyjnej, ale jako źródło wielokrot-
nej odnowy technologicznej i innowacyjnej. Modele biznesu gospodarki okrężnej 
zasilają rynek, tworząc przeciwwagę dla innych modeli biznesu poprzez funkcjo-
nowanie w zasadzie w każdym sektorze, gdzie występuje emisja do środowiska na-
turalnego. Oparte na ekologicznej, społecznej odpowiedzialności biznesu gene-
rują nowe wartości, których wcześniej nie dostrzegano. Wartości te materializu-
ją się tworząc nowe pokłady efektu społecznego i ekologicznego bez szkody dla 
efektu ekonomicznego. W takiej interpretacji modele biznesu gospodarki okręż-
nej odwróciły właśnie tą polaryzację, przyjmując taką właśnie logikę. Dotychczas 
tworzono efekt ekonomiczny bez szkody dla efektu społecznego i ekologicznego. 
W modelach tych jest właśnie odwrotnie. Modele biznesu gospodarki okrężnej od-
powiadają między innymi na pytania:

• Jak długo można utrzymywać jakość zasobów w ich przydłużającym się cy-
klu życia?

19  P. Lacy, J. Keeble, R. McNamara, J. Rutqvist, T. Haglund, M. Cui, P. Buddemeier, Circular 
advantage: innovative business models and technologies to create value in a world without limits to 
growth, „Accenture”, Chicago 2014.
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• Jak maksymalizować wartość przez cyrkulujące zasoby?
• Jak wydłużać cykl życia zasobów przy jednocześnie kreowanej ich odnowie 

strategicznej?
W takiej perspektywie modele biznesu gospodarki okrężnej tworzą nowe prze-

strzenie do osiągania efektów biznesowych i społecznych z równoczesnym zacho-
waniem równowagi strategicznej na poziomie gospodarki, sektora i samych przed-
siębiorstw. 

5. Modele biznesu w ekonomii współdzielenia 

Koncepcja ekonomii współdzielenia (ang. Sharing Economy) obejmuje bardzo 
szeroki zakres aktywności biznesowej i społecznej. Zwrot „ekonomia” współdzie-
lenia stał się terminem parasolowym określającym szeroki wachlarz niekonwen-
cjonalnych form działań konsumpcyjnych, takich jak wymiana, handel bartero-
wy, wynajem, udostępnianie i zamiana20. Definicje koncepcji ekonomii w aspekcie 
szerokim i wąskim przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przykłady wąskich i szerokich definicji ekonomii współdzielenia 

20  M.R. Habibi, A. Davidson, M. Laroche, What managers should know about the sharing Econo-
my, „Business Horizons” 2017, nr 60, s. 113.

Przykłady definicji
w sensie wąskim Definicja

Y. Benkler 

Odnosi się do dzielenia się dobrami jako kategoriami  zasobów lub towarów, 
które można dzielić z systemami współdzielenia społecznego, a nie alokować 
za pośrednictwem rynków.  Współdzielenie społeczne stanowi również alter-
natywny sposób produkcji oparty na podarunku i bezpłatnym uczestnictwie 
wśród słabo powiązanych uczestników. 

R. Belk 

Rozróżnia „prawdziwe współdzielenie” od „pseudo-współdzielenia”. Dziele-
nie się jest alternatywą dla prywatnej własności, która jest podkreślona zarów-
no w wymianie rynkowej, jak i w podarowaniu. Pseudo-dzielenie się jest zja-
wiskiem, w którym wymiana towarowa i potencjalna eksploatacja współtwór-
ców konsumenckich prezentują się pod parasolem dzielenia się lub relacjami 
biznesowymi podporządkowanymi wspólnemu dzieleniu się.

D.G. Cockayne
Gospodarka „na żądanie” lub „dzielenie się” to termin opisujący platformy 
cyfrowe, które łączą konsumentów z usługą lub towarem za pomocą aplikacji 
mobilnej lub strony internetowej.
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Źrodło: Y. Benkler, Sharing nicely: on shareable goods and the emergence of sharing as 
a modality of economic production, „Yale Law J.” 2004, s. 273-358; R. Belk, Sharing versus 
pseudo-sharing in Web 2.0, „Anthropologist” 2014, nr 18 , s. 7-23; D.G. Cockayne, Sharing 
and neoliberal discourse: the economic function of sharing in the digital on-demand economy, 
„Geoforum” 2016, nr 77, s. 73-82; G.M. Eckhardt, F. Bardhi, The relationship between access 
practices and economic systems, „J. Assoc. Consum. Res.” 2016, nr 1 , s. 210-225; K. Frenken, 
J. Schor, Putting the sharing economy into perspective, „Environ., Innov. Soc. Trans.” 2017, 
nr 23, s .3-10; A. Stephany, The Business of Sharing – Making it in the New Sharing Economy, 
„Palgrave MacMillan”, New York 2015; M.R. Habibi, A. Davidson, M. Laroche, What mana-
gers should know about the sharing Economy, „Business Horizons” 2017, nr 60, s. 113-121; 
L. Lessig, Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, „Penguin” 

G.M. Eckhardt,
F. Bardhi

Ekonomia dostępu, [...] znana również jako gospodarka współdzielenia lub 
peer-to-peer, [...] zapewnia tymczasowy dostęp do zasobów konsumpcyjnych 
za opłatą lub za darmo bez przeniesienia własności. 

K. Frenken,
J. Schor.

Zdefiniowanie gospodarki współdzielenia jako konsumentów udzielających 
sobie nawzajem tymczasowego dostępu do niedostatecznie wykorzystanych 
aktywów fizycznych (zasobów  bezczynnych), być może za pieniądze. 

A. Stephany 
Gospodarka współdzielenia jest wartością polegającą na wykorzystaniu nie-
dostatecznie wykorzystanych zasobów i udostępnieniu ich społeczności, co 
prowadzi do zmniejszenia potrzeby posiadania tych aktywów . 

Przykłady definicji
w sensie szerokim Definicja

M.R. Habibi,
A. Davidson,
M. Laroche

Sugerują wymianę współdziałania, która pomaga odróżnić stopień, w jakim 
aktualne współdzielenie jest oferowane. 

L. Lessig

Zdefiniowanie gospodarki hybrydowej jako komercyjnej jednostki, która ma 
na celu pozyskanie wartości z gospodarki współdzielenia lub jest gospodarką 
współdzielenia, która opiera się na jednostce komercyjnej, aby lepiej wspie-
rać cele dzielenia się. 

P. Muñoz,
B. Cohen

System społeczno-gospodarczy umożliwiający pośredni zestaw wymiany to-
warów i usług pomiędzy osobami i organizacjami, którego celem jest zwięk-
szenie wydajności i optymalizacja wykorzystywanych w społeczeństwie za-
sobów. 

J. Schor,
C. Fitzmaurice, 
L.B. Carfagna,
W. Attwood-Charles, 
E.D. Poteat

Gospodarka współdzielenia dzieli się na cztery szerokie kategorie: recyrkula-
cja dóbr, większe wykorzystanie aktywów trwałych, wymiana usług i współ-
dzielenie aktywów produkcyjnych. 

R. Botsman 
Model ekonomiczny oparty na współdzieleniu się niewykorzystanymi środka-
mi z przestrzeni umiejętności na rzecz korzyści pieniężnych lub niepienięż-
nych (np. artykuł online). 
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2008; P. Muñoz, B. Cohen, Mapping out the sharing economy: a configurational approach 
to sharing business modeling, „Technol. Forecast. Soc. Chang” 2017; J. Schor, C. Fitzmauri-
ce, L.B. Carfagna, W. Attwood-Charles, E.D. Poteat, Paradoxes of openness and distinction 
in the sharing economy, „Poetics” 2016, nr 54, s. 66-81; R. Botsman, The Sharing Economy 
Lacks a Shared Definition, „Fast Company” 2013. 

Złożony charakter definicji koncepcji ekonomii współdzielenia powoduje, że 
płaszczyzną jej zrozumienia stają się rozwiązania praktyczne odzwierciedlające 
logikę przynależnych tej koncepcji reprezentantów modeli biznesu konkretnych 
przedsiębiorstw. Ponieważ ekonomia współdzielenia jest konstrukcją parasolową 
o bardzo szerokim kontekście funkcjonowania, naukowcy prawdopodobnie nigdy 
się nie zgodzą na jedną definicję. Niemniej jednak, jak piszą A. Acquier, T. Daudi-
geos, J. Pinkse zasadniczo można wyróżnić trzy jej podstawowe rdzenie: Ekono-
mia dostępu (ang. Access Economy), platforma ekonomiczna (ang. Platform Eco-
nomy) i gospodarka oparta na społeczności (ang. Community based Economy)21. Te 
trzy kluczowe obszary: dostępność, ekonomiczność i możliwość budowania spo-
łeczności, dają szanse kształtowania innowacyjnych współczesnych cyfrowych 
modeli biznesu. Bez tej platformy, łączącej wymiary technologiczny i logiczny, nie 
powstałaby sposobność do kreowania tego typu rozwiązań. Potencjał koncepcji 
ekonomii współdzielenia jest bardzo duży, czego dowodzi liczba jak i poziom mo-
netyzacji przedsiębiorstw wykorzystujących modele biznesu oparte na tej koncep-
cji. Z pewnością należy uznać te rozwiązania za fenomen współczesnej gospodar-
ki globalnej. 

6. Modele biznesu a wielkie zbiory danych

Koncepcja dużych zbiorów danych (ang. Big Data) rozwinęła się dzięki roz-
wiązaniom technologicznym umożliwiającym przetwarzanie bardzo wielu danych 
i konstruowanie z nich celowych zbiorów informacji. Okazało się, że ich wykorzy-
stanie daje zdolność do monetyzowania wartości, co służy powstawaniu, na ba-
zie wykorzystania tych zasobów informacyjnych, innowacyjnych modeli biznesu. 
Atrybuty koncepcji Big Data mają charakter specyficzny określając zasady prowa-
dzenia działalności biznesowej i społecznej opartej na zastosowaniu użyteczności 

21  A. Acquier, T. Daudigeos, J. Pinkse, Promises and paradoxes of the sharing economy: An organi-
zing framework, „Technological Forecasting & Social Change” 2017 nr 125, s. 4.
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dużych zbiorów danych. Do kluczowych atrybutów zaliczyć należy różnorodność, 
szybkość, wielkość, wiarygodność oraz wartość.

Rysunek 3. Model V dla koncepcji Big Data

Źródło: V. Brock, H.U. Khan, Big Data analytics: does organizational factor matters im-
pact technology acceptance?, „Journal of Big Data” 2017, s. 1-7

Przedmiotowe parametry, takie jak różnorodność, szybkość przetwarzania, 
rozmiar danych, wiarygodność danych, wartość danych – variety, velocity, volu-
me, veracity, value determinują założenia kształtowania modeli biznesu w opar-
ciu o dostęp i sposób wykorzystania danych. Logika generowania wartości dla 
odbiorcy jest wtedy osadzona w strategicznym zasobie jakim jest ów dostęp do 
danych.

Nowe trendy w zakresie dużych zbiorów danych obejmują także różne techni-
ki analizy. Zaliczyć do nich można między innymi: Data Mining – techniki eksplo-
racji danych, Web Mining – duże repozytoria internetowe, Visualition Methods – 
metody wizualizacji, Machine learning – uczenie maszynowe, Optymatization Me-
thods – metody optymalizacji, Social Network Analysis – analiza sieci społeczno-
ściowych22. Metody te budują zbiór strategicznych i operacyjnych funkcjonalno-
ści narzędzi opartych na koncepcji Big Data i pozwalają rozwijać nowe możliwo-
ści zastosowań tych danych. Mogą one być komercjalizowane, ale mogą być tak-
że wykorzystywane do analiz preferencji wyborców, upodobań i zachowań konsu-
mentów, analiz i diagnoz społecznych itp. Te narzędzia sprzyjają budowaniu stra-

22  I. Yaqoob, I. Abaker Targio Hashem, A. Gani, S. Mokhtar, E. Ahmed, N. Badrul Anuar, A.V. Va-
silakos, Big data: From beginning to future, „International Journal of Information Management” 2016 
nr 36, s. 8-9.
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tegii dla klientów masowych, jak i skoncentrowanych na indywidulanych potrze-
bach odbiorców. 

7. Społeczne modele biznesu w gospodarce cyfrowej

Gospodarka cyfrowa rozwija wymiar społeczny. Społeczne kwestie odzwiercie-
dlone są zarówno w budowaniu społeczności, jak i samej idei optymalnego wyko-
rzystania zasobów. Współdzielenie owych zasobów, wykorzystywanie dużych zbio-
rów danych, a także gospodarka okrężna zorientowana na eliminację odpadów, 
formują nowe możliwości budowania zrównoważonych strategii organizacji nasta-
wionych na budowanie równowagi kwestii ekonomicznych, etycznych i ekologicz-
nych. Za ich pośrednictwem kolejny etap rozwoju przeżywa koncepcja potrójnej 
linii przewodniej (ang. triple bottom line, TBL), koncepcja, która leży u podłoża 
idei zrównoważonego rozwoju, równoważności sfery ekonomii, środowiska i spo-
łeczeństwa23. W tym duchu tworzone są podwaliny do projektowania modeli zrów-
noważonego biznesu (ang. Sustainable Business Models). Szczególnie w gospodar-
ce cyfrowej mają one zastosowanie, gdyż nie są one już wymuszone jak to było 
wcześniej w strategiach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate So-
cial Responsibility), lecz są zabudowane w genotypach – DNA modeli biznesu go-
spodarki cyfrowej, wskazywanych w artykule innowacyjnych koncepcji. Społecz-
ny aspekt stanowi główny nośnik sukcesu modeli biznesu gospodarki cyfrowej, 
co uwidacznia się w odwróceniu priorytetów intencji zarządczych, gdzie głów-
nym celem jest budowanie społeczności traktowanej jako kluczowy kapitał, któ-
ry dopiero później po uzyskaniu masy krytycznej w zakresie wolumenu uczestni-
ków społeczności, może przełożyć się na skutek w postaci oczekiwanej monetyza-
cji modelu biznesu, jeśli nawet takie założenie zostanie przyjęte przez twórców in-
nowacyjnych rozwiązań. Przez społeczny model biznesu przedsiębiorstw, działa-
jących w gospodarce cyfrowej rozumieć można taki model biznesu, którego czyn-
nikami stymulującymi rozwój są aspekty społeczne, wyrażające się w zrównoważe-
niu kwestii ekonomicznych, ekologicznych i społecznych z zaangażowaniem spo-
łeczności i ich dynamicznej komunikacji skupionej na wybranych atrybutach mo-
deli biznesu, bazujących na platformach cyfrowych, stymulujących wzrost i sprzy-
jających osiąganiu sukcesu. Wyrażeniem tego sukcesu może być zysk ekonomicz-
ny i / lub społeczny. Zadowolenie interesariuszy tak zaprojektowanego rozwiąza-

23  J. Elkington, Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business, Oxford Cap-
stone, 1999.
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nia jest kolejnym warunkiem osadzenia tego rozwiązania w sferze ekonomii spo-
łecznej. 

Zakończenie

Współczesne koncepcje i trendy gospodarcze oparte na zaawansowanych tech-
nologiach informatycznych budują nowe środowisko prowadzenia działalności biz-
nesowej i społecznej. Ze względu na jego atrybuty można go nazwać społecznym 
ekosystemem biznesu. Równolegle kreowane są wyniki ekonomiczne i społeczne, 
stwarzające szanse ukształtowania nowych formuł komunikowania się i budowania 
więzi społecznych. Dynamika kontaktów zainteresowanych danym tematem ludzi 
jest tak duża, że w wielu przypadkach zamienia się w pasję nie tylko tworzących 
te modele autorów, lecz przede wszystkim ich użytkowników i współtwórców, ja-
kim są społeczności. Bez społeczności współczesne modele biznesu nie są efek-
tywne. Im większa społeczność, a także większe jej zaangażowanie w dany pro-
jekt, tym większa siła oddziaływania modelu, a co za tym idzie, zdolności do wy-
kreowania wartości. Współtworzenie oraz warstwa ideowa są cechą nowoczesnych 
modeli biznesu. Wspólnie podzielane wartości łączą ludzi a platformą ich komuni-
kacji są nowoczesne narzędzia i platformy internetowe skupione na realizacji zało-
żeń owych idei. Modele biznesu, będące odzwierciedleniem przedmiotowych idei 
poprzez ich operacjonalizowanie, stają się istotnym aspektem postępu i dynamiki 
przyrostu nowych obszarów eksploracji naukowych w obszarze zarządzania i biz-
nesu. Wymienione w artykule koncepcje i trendy, dające wyraz postępu w obsza-
rze technologii, zmieniają podejście do zarządzania strategicznego. W tym podej-
ściu to model biznesu ma prym przed strategią. Modele biznesu w pełni wykorzy-
stują potencjał rozwiązań technologicznych w kontekście splątania ich z pozostały-
mi zasobami i intencjami zarządczymi menadżerów. Badacze nauki o zarządzaniu 
w tym zakresie nie mają łatwego zadania, gdyż owe splatanie zasobów, intencji za-
rządczych, konfiguracji oraz społecznych czynników oddziaływania aktorów mo-
deli biznesu mają charakter holistyczny i niełatwy do opisania za pomocą prostych 
modeli. Przedmiotowy artykuł wskazał tylko kilka obecnych trendów i tendencji 
w naukach o zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie innowacyjnych modeli biz-
nesu. Temat ten wymaga dalszych badań na poziomie budowania teorii i empirii. 
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Kazimierz Perechuda

Energia spirytualna w biznesie

Wstęp

W ostatnich latach furorę w teorii i praktyce światowego management świę-
cą zasoby niematerialne (wiedza, kapitał intelektualny etc.) jako kluczowe czynni-
ki sukcesu w biznesie.

Inwestycje w intangible resources przyjmuje się jako rzecz oczywistą. Jed-
nocześnie w badaniach naukowych unika się jak ognia identyfikacji i eksplo-
racji ontologii zasobów i strumieni niematerialnych (dane, informacja, wiedza) 
eksploatowanych już niemiłosiernie, czyli bezrefleksyjnie, czego wyśmienitym 
przykładem jest realna, a może iluzoryczna „szarpanina” wokół kryptowalut typu 
bitcoin i inne.

W artykule stawia się następującą hipotezę: „energia spirytualna jest podstawą 
ontologiczną nowoczesnych modeli biznesu i zarządzania”. 

1. Strukturalizacja inteligencji

Współcześnie, w wyniku badań nauk społecznych oraz przyrodniczych wyróż-
nić możemy następujące rodzaje inteligencji:

• inteligencja rzeczy (aspekt kwantowy),
• inteligencja racjonalna (aspekt psychologiczny – klasyczny),
• inteligencja emocjonalna (aspekt psychologiczny – narastający),
• inteligencja spirytualna (aspekt transcendentalny – przyszłościowy).
Klasyczne modele biznesu i metody zarządzania (epoka rozkwitu Betriebswirt-

chaftslehre) tworzone były na bazie inteligencji racjonalnej, gdzie w biznesie do-
minowała orientacja na:

• ego (sukces właściciela i menedżera),
• optymalizację racjonalnych decyzji (rachunek kosztów, ekonometria, staty-

styka ekonomiczna, cybernetyka ekonomiczna itp.),
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• eksploatację zasobów materialnych i ludzkich (zasoby surowcowe, pracow-
nicy, środki produkcji).

W sensie ontologicznym w XIX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku 
mieliśmy do czynienia z ontologią reizmu. Te czasy minęły bezpowrotnie.

Inteligencja emocjonalna „cofnęła” (de facto pchnęła do przodu) biznes racjo-
nalny do freudowskiej optyki badania podświadomości, a konkretniej równoważe-
nia w decyzjach właścicielskich i menedżerskich podejścia racjonalnego (świado-
mego) z podejściem intuicyjnym (emocjonalnym), o czym świadczą epokowe ba-
dania i publikacje Dawida Golemana. Jednym słowem eksploatuje się tutaj niemi-
łosiernie Freuda (eksploracja podświadomości), aczkolwiek zwolennicy i koryfe-
usze inteligencji emocjonalnej niezbyt chętnie się do tego przyznają.

Rysunek 1. Piramida inteligencji

Źródło: Opracowanie własne

Legenda:
FP – filozofia pustki
R – reizm
EP – egzystencjalizm i postmodernizm
FK – fizyka kwantowa
IS – inteligencja spirytualna
IRz – inteligencja rzeczy

IE – inteligencja emocjonalna
IR – inteligencja racjonalna
ICT – Information and Communication Technology
KTP – klasyczne teorie przedsiębiorstwa
NPK – nowoczesna psychologia kierowania
BH – biznes holistyczny
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Badania mechaniki kwantowej biologów, biochemików i biofizyków odkrywają 
istnienie, a przynajmniej pewne elementy, inteligencji na poziomie komórek bio-
logicznych oraz mikrocząsteczek, co jest bardzo istotne w ICT, w badaniach nad 
internetem rzeczy (Internet of Things) oraz w maszynowym uczeniu (Machine Le-
arning), co jest podstawą rozwoju robotyzacji i automatyzacji praktycznie wszyst-
kich procesów w przedsiębiorstwie (logistyka, magazynowanie, transport, finanse, 
rachunkowość etc.).

O inteligencji spirytualnej, stanowiącej ukoronowanie piramidy klasyfikacji ro-
dzajów inteligencji (rys. 1), co dziwne, się nie pisze. Nie bada się jej, wręcz wsty-
dzi, rezerwując (w domyśle) tę sferę dla teologii, która, jak wiadomo, nie jest na-
uką, lecz doktryną wiary, opartą na założeniach niepodlegających dyskusji („wiara” 
jako kategoria nie zawiera w sobie potencjału dla samodzielnych, niezależnych do-
ciekań naukowych opartych na wnioskowaniu racjonalnym).

Biorąc pod uwagę narzędzia zarządzania wiedzą, informacją, wartością, kapi-
tałem intelektualnym, aktywami niematerialnymi itd., zawartymi i stosowanymi 
we współczesnych modelach biznesu korporacyjnego, zwłaszcza w sektorach kre-
atywnych (Creative Industries), okazuje się, że wszystkie one operują na pustych 
zbiorach.

W rzeczywistości ich polami odniesienia są:
• idee,
• wyobrażenia,
• wizje,
• obszary biznesu,
• procesy,
• systemy informacji,
• strumienie przepływu wiedzy zimnej i gorącej itp.
Są to byty puste, które w świadomości, a właściwie w podświadomości właści-

cieli kapitału, również będącego bytem pustym, oraz menedżerów, raczej momen-
towo (w ich zamierzeniach procesowo) ulegają chwilowej „substancjalizacji”.

Podstawą ontologiczną jest energia spirytualna (niematerialna) posiadająca na-
stępujące cechy: 

• nienamacalność,
• niepostrzegalność zmysłami,
• domyślność (w sensie istnienia i siły sprawczej),
• brak centrum,
• brak granic,
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• samoodnawialność,
• bezkosztowość,
• powszechna dostępność (pod warunkiem, że się poznało i opanowało odpo-

wiednie narzędzia poznania i jej transformacji),
• zamienialność (w kontekście sposobów i rodzajów jej przejawiania).
Po głębszych analizach można stwierdzić, że założenia nowej rewolucji w ICT, 

tj. Internetu 5.0 opierają się na wyżej wymienionych cechach energii spirytualnej, 
która jest bazą ontologiczną do kreowania i rozwoju inteligencji spirytualnej w biz-
nesie i w zarządzaniu.

2. Fokusowanie energii spirytualnej przedsiębiorstwa

Energia jest wszędzie; różne są tylko jej chwilowe przejawy. Jednocześnie jest 
potencjalnością, co oznacza, że jej materialne, czy też sensualistyczne „pochwyce-
nie” jest migawkowe.

Energii spirytualnej nie należy utożsamiać z energią niematerialną, która jest 
przeciwieństwem energii materialnej, co rodzi dychotomię i nie może pretendo-
wać do ujęcia holistycznego.

Nie jest to też energia natury duchowej, czy też transcendentalnej, z poziomu 
sacrum, co również rodzi zarzut dualności. 

Energię spirytualną traktować należy jako holistyczne zespolenie wszystkich 
rodzajów energii manifestowane przez dowolny byt (rys. 2).

Przedsiębiorstwo w powyższym ujęciu jest tymczasową, skondensowaną wiąz-
ką różnych rodzajów energii:

• materialnej (strumienie produkcyjne, technologiczne, logistyczne, trans-
portowe, etc.),

• niematerialnej (strumienie przepływów danych, informacji i wiedzy: eko-
nomicznej, finansowej, rachunkowej, personalnej, kulturowej, badawczej 
etc.).

Z rys. 2 wyprowadzić można następujące wnioski:
• trwałość danego bytu jednostkowego (przedsiębiorstwa) determinowana 

jest przewagą sił dośrodkowych (scalających) nad odśrodkowymi (destruk-
cyjnymi),

• sama idea założenia firmy jest niczym innym jak fokusowaniem (zagęszcza-
niem) energii mentalnej,
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• proces tworzenia firmy oznacza permanentne „gromadzenie”, de facto po-
zyskiwanie i kanalizowanie strumieni energii dośrodkowych,

• w procesie konstruowania dowolnego bytu natychmiast uaktywniają się 
energie odśrodkowe, które podobnie jak energie dośrodkowe są, tzn. spo-
czywają w stanie utajonym; nie biorą się one znikąd.

Rys. 2. Przedsiębiorstwo jako skondensowana wiązka energii

Legenda:
 P – przedsiębiorstwo
 E – energia
 SD1, 2, n – siły dośrodkowe
 SO1, 2, n – siły odśrodkowe

Źródło: Opracowanie własne

Zarządzanie przedsiębiorstwem, w optyce energii spirytualnej, syntetyzującej 
energie materialne i niematerialne, oznacza umiejętne komponowanie energii (sił) 
dośrodkowych i odśrodkowych.

Koncentrowanie się na eliminowaniu sił odśrodkowych (np. konkurencji) jest 
poważnym błędem i prowadzi donikąd.
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W kontekście powyższej narracji macierze pozycjonowania strategicznego 
przedsiębiorstwa, włącznie ze słynną analizą SWOT, okazują się wielce przesta-
rzałe i nieadekwatne do współczesnego digitalnego biznesu, grającego na ener-
giach, tj. strumieniowaniu bytów pustych, do których zalicza się: dane, informacje, 
wiedzę i różnego typu technologie ICT.

Energia spirytualna może być dekodowana w biznesie przez następujące ce-
chy:

• brak rdzenia (centrum dowodzenia) – jest ona wszędzie i nigdzie,
• gra na przepływach różnego rodzaju energii – identyfikowanie, zagęszcza-

nie, kanalizowanie, rozprowadzanie, „umykanie”, „wyciekanie”,
• energia jest – podmioty działające nie zawsze posiadają narzędzia umożli-

wiające jej odkrycie i eksploatowanie,
• brak granic,
• przenikanie totalne.
Bankructwo przedsiębiorstwa oznacza przede wszystkim rekonfigurację do-

tychczasowej wiązki energii, która niepostrzeżenie dla decydentów odpłynęła na 
inne „żyzne pastwiska”.

Rozwój organizacji gospodarczej dokonuje się przez:
• identyfikowanie nowych rodzajów uśpionej, dotychczas nieeksploatowanej 

energii,
• opracowanie nowych narzędzi jej przechwytywania (fokusowania, kanalizo-

wania),
• konfigurowanie optymalnej struktury energii eksploatowanej i nowej (na-

pływającej),
• otwieranie „luk” (włazów) dla swobodnego ulatniania się energii, która jest 

nieprzydatna dla trwania i rozwoju organizacji.
Energia spirytualna jest, nie bierze się ona znikąd, nie ma początku ani końca, 

natomiast w swoich przejawieniach podlega nieskończonym mutacjom.
Tego typu ontologia umożliwia inne, dynamiczne, niepunktowe spojrzenie na 

funkcjonowanie współczesnych cyfrowych przedsiębiorstw, które jako „skonden-
sowane” wiązki energii są w swej istocie bytami pustymi, tzn. istniejącymi i jedno-
cześnie nieistniejącymi (chwilowo postrzegane kwanty energii), momentowo roz-
poznawalnymi przez swoje artefakty (produkty, usługi, sprawozdania finansowe, 
„migawkowe” notowania na giełdzie etc.).
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3. Substancjalizm jako ontologia „empirycznego” biznesu

Istotą współczesnego biznesu jest nadal walka konkurencyjna, co implikuje po-
miar aktualnego pozycjonowania graczy biznesowych w polu walki konkurencyj-
nej.

Tego typu podejście jest źródłem dominującego empirycyzmu w naukach eko-
nomicznych, co jest poniekąd zrozumiałe, ale jednocześnie denotujące substan-
cjalną (materialną) ontologię tego typu badań; „nie możemy dokonywać pomiaru 
czegoś, co nie istnieje”.

Współczesne korporacje, zwłaszcza w sektorach kreatywnych, dokonują ope-
racji produkcyjnych, handlowych, finansowych, kadrowych, logistycznych etc., 
przede wszystkim na niematerialnych (wirtualnych), czyli pustych łańcuchach 
wartości, uzyskując miliardowe zyski, które mierzone w pieniądzu są również by-
tami pustymi.

Inwestuje się ponadto potężne kwoty pieniędzy w permanentne szkolenia kadr 
(treningi kierownicze, warsztaty menedżerskie, gry biznesowe, coaching, mento-
ring itd.), zorientowane na doskonalenie kolejnych „pustych” bytów:

• kultury organizacyjnej,
• klimatu współpracy,
• zaufania,
• kapitału intelektualnego,
• systemów zarządzania i in., których efektywność jest również mierzona.
W kontekście powyższych rozważań pojawia się więc paradoks współczesne-

go biznesu i empirycznych badań naukowych w naukach społecznych, ekonomicz-
nych, a w szczególności w naukach o zarządzaniu, dotyczący pomiaru coraz bar-
dziej finezyjnymi narzędziami bytów pustych we współczesnym digitalnym biz-
nesie.

Tak więc dominacja podejścia empirycznego oznacza rozpaczliwą próbę sub-
stancjalizacji (upełnomocnienia, reifikacji) pustych pól i bytów współczesnego biz-
nesu.

4. Inteligencja rzeczy a Internet rzeczy (IoT – Internet of Things)

W materialistycznej optyce badawczej wyklucza się istnienie energii spraw-
czej zawartej w rzeczach, jednakże najnowsze odkrycia mechaniki kwantowej i in-
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nych dyscyplin nauk przyrodniczych podważają powyższy dualny rygoryzm onto-
logiczny.

Generalnie przyjmuje się, że w planie materialnym jedyną siłą sprawczą jest 
człowiek jako jedyny byt posiadający świadomość, co daje mu przestrzeń swo-
bodnego, racjonalnego, względnie irracjonalnego, oddziaływania, tj. decydowania 
i podejmowania, względnie powstrzymywania się od określonych czynności.

W ICT część tego typu uprawnień, zwłaszcza w polu zjawisk i zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych zaczyna być scedowywana na uczące się maszyny (Machine 
Learning), które w coraz większym stopniu, zwłaszcza w zakresie powtarzalnych 
czynności, próbują zastępować człowieka. Jest to ogólne założenie Internetu rze-
czy (Internet of Things), gdzie następuje istotna rewolucja w technologiach ICT, 
oraz przejście od komunikowania typu: człowiek – komputer (maszyna) do komu-
nikowania: rzecz – rzecz.

Tego typu odhumanizowane procesy komunikowania w coraz większym stop-
niu wypierają czynności człowieka we współczesnej fabryce. Dotyczy to w szcze-
gólności linii produkcyjnych (automatyzacja, robotyzacja) oraz procesów logistycz-
nych (transport wewnętrzny, magazynowanie, składowanie etc.).

Zasadniczo w Internecie rzeczy mamy do czynienia z nakładaniem się inteli-
gencji racjonalnej (programowanie komputerów, robotów, automatów etc.) i inte-
ligencji rzeczy (umiejętność samoczynnego reagowania na impulsy zewnętrzne), 
jak również samouczenie się „inteligentnych” maszyn i urządzeń w zakresie samo-
dzielnego generowania własnych, oryginalnych, tj. niezapożyczonych impulsów.

Można więc założyć, że ICT i IoT (Internet of Things) będą, bazując odpowied-
nio na inteligencji racjonalnej oraz inteligencji rzeczy, zawłaszczać kolejne pola 
współczesnego biznesu, zwłaszcza finanse, bankowość i marketing.

5. Inteligencja emocjonalna a inteligencja spirytualna

Inteligencja emocjonalna, budowana w zasadzie w optyce psychologii, może 
w pewnym zakresie, poprzez psychoanalizę oraz psychologię głębi, „zahaczać 
o”, czy też przybliżać się do inteligencji spirytualnej (transcendentalnej, ducho-
wej itp.).

Inteligencja spirytualna w pewien sposób równoważy inteligencję racjonalną 
i  emocjonalną; jest „ponad”, w sensie bezstronności, obiektywności, nieocenia-
nia itp.



141Energia spirytualna w biznesie

Dane giełdowe spółki jako fakt są takie a nie inne. Bez analizy denotują tyl-
ko pewne zaistnienie zdarzeń we wszechświecie. Inteligencja spirytualna ozna-
cza ogląd „z dystansu” artefaktów materialnych oraz warstwy niematerialnej fir-
my. Jest „konotacją” momentowego powstania, trwania i zanikania określonego 
bytu; migocące w milisekundach dane finansowe spółki na komputerach papierów 
wartościowych są tego typu dobitnym przykładem. „Zero” giełdowe oznacza ani-
hilację spółki, pomimo istnienia jej fizycznych artefaktów. Dane ujemne wskazu-
ją również, że dany byt w pewien sposób „anihiluje” się na inne byty – np. wierzy-
cieli. Nigdy nie możemy stwierdzić w powodzi błyskawicznie zmieniających się 
wskaźników, czy byt – przedsiębiorstwo – istnieje rzeczywiście, natomiast wiemy, 
że ciągle fluktuuje.

W trakcie interpretacji wskaźników giełdowych „wyrafinowani, „chłodni” ma-
klerzy schodzą na poziom inteligencji racjonalnej, natomiast „szalejące” tłumy 
opanowane są przez przestrzeń i narzędzia psychologii emocjonalnej.

Na poziomie inteligencji spirytualnej „bawimy” się ontologią i epistemologią 
życia gospodarczego – jego sieciowaniem, kwantowaniem, powstawaniem, trwa-
niem i zanikaniem.

Podsumowanie

1. Współczesny biznes wymaga zupełnie innego oglądu oraz nowatorskich na-
rzędzi poznania.

2. Inteligencja spirytualna stanowi przysłowiowe narzędzie identyfikacji 
i przekształcania wielce złożonych sieci gospodarczych.

3. Zarządzanie wiedzą, danymi, informacjami, wartością i kapitałem intelek-
tualnym dokonuje się w „pustych” polach.

4. Klasyczne modele biznesu, zarządzania oraz narzędzi walki konkurencyj-
nej są nieprzydatne we współczesnym, wirtualno-sieciowym biznesie.

5. W nowoczesnym ujęciu przedsiębiorstwo stanowi skondensowaną wiązkę 
energii materialnej i niematerialnej.

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w optyce energii spirytualnej oznacza 
efektywne komponowanie energii (sił) dośrodkowej i odśrodkowej.
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Adam Peszko

Problemy z wiarygodnością strategicznych informacji
na globalnym rynku finansowym

Wstęp

Wdrażaniu do praktyki strategicznego planowania i rozwarstwianie procesu 
zarządzanie na poziom strategiczny i operacyjny, towarzyszyło przyjęcie hipotezy 
o skuteczności dyscyplinowania menadżerów zarządzających kooperacjami przez 
zewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego oparte o rynki finansowe. Hipo-
teza ta bazowała na założeniu, że rynki na bieżąco dokonują obiektywnej i precy-
zyjnej wyceny spółek giełdowych. Pogarszanie wyników spółki, ujawniane w ana-
lizie fundamentalnej, prowadzi do pozbywania się jej akcji na giełdzie co w kon-
sekwencji przynosi spadek ich cen. Stanowić to miało ważny sygnał dla zarzą-
dzającej spółką, którzy chroniąc swoje stanowiska i zabezpieczając się przed wro-
gim przejęciem, winni zintensyfikować wysiłki na rzecz poprawy wyników finan-
sowych. Hipoteza ta zgodna były z doktryną neoliberalną, opartą na przekonaniu 
o doskonałych własnościach samoregulujących rynków finansowych. Towarzyszy-
ło temu stopniowe ograniczanie roli krajowych regulatorów rynków finansowych, 
zgodnie z zasadą, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej dla tej gospodarki.

Wkrótce okazało się, jak bardzo założenia te odbiegają od rzeczywistości. Ru-
szyły procesy globalizacji gospodarki światowej powodując łączenie się rynków fi-
nansowych w jeden, jednolity rynek globalny. Postępujące zmiany strukturalne 
powodowały, że globalny rynek finansowy wymykał się kontroli krajowych regula-
torów i praktycznie funkcjonował bez monitorowania i skutecznych mechanizmów 
kontroli. W konsekwencji w ostatnich dekadach XX wieku zaczęły już wybuchać 
lokalne kryzysy finansowe, a w latach 2008-2009 doszło do groźnego globalnego 
kryzysu, którego skutki nie zostały dotychczas przezwyciężone i wciąż wpływają 
na obniżenie tempa rozwoju gospodarczego krajów rozwiniętych. 

Wydaje się jednak, że nie jest to wyłączną winą nauk ekonomicznych, które 
utrzymują wysoką aktywność w poszukiwaniu nowych sposobów „cywilizowania” 
rynków kapitałowych XXI wieku. Szczególnie dużo wnoszą w tym zakresie nowo-
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powstałe nurty tych nauk jak nowa ekonomia instytucjonalne oraz ekonomia i fi-
nanse behawioralne. Zdobywają one stopniowo coraz większe uznanie w świato-
wej literaturze ekonomicznej, a ich przedstawiciele są już laureatami nagród No-
bla. Tak było w roku 2009 gdy uhonorowany został Oliver Williamson czołowy 
przedstawiciel nowej ekonomii instytucjonalnej, i w roku 2013 gdy ekonomiczne-
go Nobla otrzymał Robert Shiller sztandarowy przedstawiciel nurtu behawioral-
nego w ekonomii. Zauważyć też musimy, że bestselerami światowej literatury eko-
nomicznej drugiej dekady XXI wieku ogłoszono książki reprezentujące tak zwa-
ną ekonomię nierówności, która kreuje nowe radykalne koncepcje instytucjonal-
ne jak: bezwarunkowy dochód podstawowy proponowany przez Brytyjczyka Guy-
’a Standing’a, oraz progresywny, globalny podatek od kapitału francuskiego bada-
cza Thomas’a Piketty’ego.

Uważna lektura literatury nauk o zarzadzaniu z lat 60. 70. i 80. ubiegłego wie-
ku ujawnia też, że już wtedy wielu czołowych badaczy zwracało uwagę na zagro-
żenia wiarygodności informacji z rynków finansowych, w warunkach niczym nie-
ograniczonej konkurencji i swobodzie angażowania się w każdą działalność han-
dlową na jaką przedsiębiorstwo miało ochotę, zgodnie z zasadą wolno rynkowego 
laissez-faire’yzmu. 

Niniejsze opracowanie zaczyna więc przegląd wybranych publikacji z czterech 
ostatnich dekad XX wieku, gdy rodziły się i rozwijały koncepcje zachowań strate-
gicznych organizacji rozumiane jako systemowe procesy interakcji z otoczeniem. 
Skoncentrujemy uwagę na publikacjach uznanych autorytetów jak: Herbert Si-
mon, Igora Ansoff, Oliver Williamson i Eugene Fama.

Część druga oparta już jest na współczesnej literaturze związanej z funkcjo-
nowaniem globalnego rynku finansowego XXI wieku. W tej części skupimy się 
na publikacjach amerykańskich laureatów Nagród Banku Szwecji im. Alfreda No-
bla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wykorzystamy też publikacje ekonomi-
stów europejskich, proponujących najbardziej radykalne nowe rozwiązania insty-
tucjonalne. 

W podsumowaniu podjęta będzie próba osiągnięcia podstawowego celu niniej-
szego opracowania, który sprowadza się do określenia głównych uwarunkowań po-
prawy wiarygodności informacji z rynków finansowych, nieodzownej dla zapew-
nienia zrównoważonego rozwoju zglobalizowanej gospodarki światowej. 
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1.	 Degradacja	jakości	informacji	do	decyzji	strategicznych	przedsię-
biorstw	w	drugiej	połowie	XX	wieku

Za prekursora podważenia podstawowego założenia neoklasycznej mikroeko-
nomii o dostępności doskonałej informacji, uznać należy Herberta Simona. W wy-
danej w 1958 roku, wraz z J.G. Marchem, Teorii organizacji wykazuje on, że infor-
macja doskonała miała by w rzeczywistości bardzo wysoki koszt, przy niewielkiej 
realnej stopie zwrotu.

Realne wybory decyzyjne jednostek gospodarczych dokonywane są przy 
uwzględnieniu uproszczonego, ograniczonego i przybliżonego schematu rzeczywi-
stej sytuacji. Elementy tego schematu nie są danymi, lecz produktem procesów psy-
chologicznych, socjologicznych, obejmującym tego co wybierał, jak i działania in-
nych z jego otoczenia. Jednostka gospodarująca nie poszukuje wyboru optymalne-
go, lecz wyboru zadawalającego.1

W publikacji z roku 1961 Simon uściśla, że czynnik ludzki w organizacji cha-
rakteryzuje się ograniczoną racjonalnością bowiem zachowania jego są „intencjo-
nalnie racjonalne, ale w rzeczywistości są takie tylko w ograniczonym zakresie.”2 
Zasada H. Simona o ograniczonej racjonalności decyzji menedżerskich odrzuca 
więc jeden z mikroekonomicznych fundamentów teorii neoklasycznej o doskona-
łej racjonalności jednostek gospodarujących. Nic więc dziwnego, że współcześni 
mu ekonomiści podchodzili do tych rewelacji z rezerwą, a Nagrodą Nobla zaszczy-
cono H. Simona dopiero w roku 1978 r,.

Czołowy autorytet zarzadzania strategicznego lat 60. i 70. ubiegłego wieku An-
soff, w książce z roku 1979 pt. Strategic Management3 nawet nie wspomina nazwi-
ska Simona, a jako źródła inspiracji wskazuje własne wcześniejsze pozycje wydaw-
nicze, w tym Corporate Strategy z 1965 r., która w jego ocenie stanowi „receptu-
alną, logiczną analizą kategorii, jakimi przedsiębiorstwo powinno myśleć w proce-
sie przystosowania się do otoczenia”4. Powołuje też dwie pozycje innych autorów: 

1  J. Bremond, M.M. Salort, Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997.

2  H. Simon, Administrative Behavior, Macmillian N. Jork, 1961, Wyd. polskie: Działania Admini-
stracji, PWN, Warszawa 1976, s. 24.

3  Wydanie polskie: H. Igor Ansoff, Zarządzania strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1985.

4  Tamże s. 26.
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Behavioral Theory of the Firm R. M Cyerta i J.G. Marcha z 1963 roku, oraz Stra-
tegy and Strukture A.D Chandlera z 1972 roku. Wartościując te pozycje wydaw-
nicze stwierdza, że książka Cyerta i Marcha jest „do tej pory chyba najpoważniej-
szym opracowaniem zarysowującym multidyscyplinarną teorię zachowania kie-
rowniczego.”5 Akcentuje jednak, że:

[...] oni badają problem operacyjny, podczas gdy my mamy do czynienia ze strate-
gicznym. Oni koncentrują sią na przedsiębiorstwie, gdy nas zajmuje wyższej kate-
gorii organizacja obsługująca otoczenie.6

I chyba najistotniejsza uwaga:

Oni koncentrują uwagę na pojedynczym modelu zachowania, podczas gdy my 
badamy szereg zachowań. Otoczenie, które oni analizują, daje się przewidzieć za 
pomocą prostej ekstrapolacji, podczas gdy my uwzględniamy zarówno otoczenie 
ekstrapolacyjne, jak i nieciągłe, a także otoczenie, w którym poziomy turbulencji 
zmieniają się w czasie.7

U Chandlera najistotniejsza natomiast według Ansoffa hipoteza że:

[...] otoczenie, zewnętrzne zachowania strategiczne i struktura wewnętrzna są ze 
sobą powiązane.8

W ujęciu generalnym Ansoff traktuje przedsiębiorstwo jako organizację słu-
żącą otoczeniu i przyjmuje zasadę, że temu winny być podporządkowane wybo-
ry strategiczne przedsiębiorstwa. Zauważa jednak, że nie zawsze współczesne mu 
przedsiębiorstwa podporządkowywały się tej zasadzie. O dostrzeganiu negatyw-
nych zjawisk w zachowaniu przedsiębiorstw świadczy następujący cytat:

Podstawową zasadą gry przedsiębiorstwa oparta na filozofii Adama Smitha był 
laissez-faire’yzm – nieograniczona swoboda konkurencji i swoboda angażowania się 
w każdą działalność handlową, na jaką przedsiębiorstwo miało ochotę. Jasność wa-

5  Tamże s. 27.
6  Tamże.
7  Tamże s. 27-28.
8  Tamże s. 28.
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runków odniesienia wykluczało jakąkolwiek potrzebę przedsiębiorczego działania 
politycznego. Wykluczała także potrzebę prowadzenia marketingu politycznego 
przez instytucje niedochodowe. Począwszy od drugiej połowy dziewiętnastego wie-
ku dosłowne stosowanie doktryny laissez-faire w odniesieniu do przedsiębiorstw 
powodowało powstawanie pewnych społecznie niepożądanych efektów ubocznych. 
W rezultacie wzrosły społeczne naciski na zachowania się przedsiębiorstw; niektó-
re naciski miały na celu ograniczenie efektów ubocznych, inne dążyły do zachowa-
nia konkurencji. W odpowiedzi przedsiębiorstwa pojedynczo czy też poprzez róż-
ne stowarzyszenia zwiększały swoje zaangażowanie w marketing polityczny (dzia-
łalność rozmaitych lobby), chcąc bronić koncepcji niezależnego przedsiębiorstwa 
(free enterprise).9

Zdaniem Ansoffa szczególnie wyraźnie przedsiębiorstwa zwiększyły swoje za-
angażowanie w działania marketingowe i polityczne w drugiej połowie XX wie-
ku. W wyniku, obok powiązań handlowych, nabrały zasadniczego znaczenia socjo-
polityczne interakcje z otoczeniem oraz nie zawsze uczciwa konkurencja o rzad-
kie zasoby. Wymuszało to intensyfikację tempa wewnętrznych zmian kulturowych 
i wzrost udziału różnych grup w sprawowaniu władzy w przedsiębiorstwie. Jed-
nocześnie jednak rzeczywiste zachowania strategiczne przedsiębiorstw coraz bar-
dziej odbiegały od modeli zbudowanych na bazie neoklasycznej teorii ekonomicz-
nych. Przypominając, że ze społecznego punktu widzenia społeczeństwa działal-
ność przedsiębiorstwa jest określana przez dwa komplementarne kryteria: stopień 
zadowolenia klienta z zaspokojenia jego potrzeb, oraz sprawność wykorzystania 
zasobów w celu zaspokojenia tych potrzeb, Anasoff stwierdza:

Teoria mikroekonomiczna opiera się na podstawowym założeniu, iż w warun-
kach konkurencji doskonałej, gdy liczni konkurenci niczym nie są ograniczeni 
w walce o przychylność nabywców, obydwa kryteria mogą być jednocześnie opty-
malizowane: nabywca zostanie optymalnie obsłużony i przedsiębiorstwo osiągnie 
maksymalny zysk. Konkurencja doskonała rzadko występuje i w większości sytuacji 
te dwa kryteria nie są jednocześnie optymalizowane. Wiele przedsiębiorstw poszu-
kuje zyski poprzez zadowolenie nabywcy, jednakże wiele innych stara się na niego 
wpłynąć, aby kupił to, co przedsiębiorstwo chce mu sprzedać, posuwając się nawet 
do ukrywania rzeczywistej charakterystyki produktu.10

9  Tamże s. 35.
10  Tamże s. 37.
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W konsekwencji przyjmuje on bardziej realistyczne założenia niż neoklasycz-
na teoria ekonomii. Potwierdza to jego stwierdzenie:

Założymy po pierwsze, że wiele przedsiębiorstw i instytucji niedochodowych 
nie dąży do optymalizacji swej efektywności ekonomicznej, po drugie, że zarówno 
ci, którzy dążą do optymalizacji, jak i ci, którzy nie dążą do niej, zajmują się intere-
sem konsumenta jedynie na tyle, na ile to jest związane z ich wewnętrznymi aspi-
racjami ekonomicznymi. Innymi słowy, organizacje służące otoczeniu są samolub-
ne, a nie altruistyczne.11

Ansoff jest więc w opozycji do klasycznej mikroekonomii ale jest mniej ra-
dykalny jak Saimon, który przyjął założenie o ograniczonej racjonalności decy-
zji menedżerskich – wykluczającej zdolność przedsiębiorstw do optymalizacji 
decyzji. 

Natomiast teoretyczny dorobek Simona wysoko ceni i przyjmuje w pełni do 
swych założeń nowa ekonomia instytucjonalna, nazywana zamiennie ekonomią 
kosztów transakcyjnych. Jej czołowy przedstawiciel Oliver. E. Wiliamson, w wy-
danej w 1985 r. książce pt. The Ekonomic Institutions of Capitalism. Firms, Mar-
kets, Relational Contracting12, wprowadza dwa fundamentalne założenia behawio-
ralne przyjmując że:

a) czynnik ludzki cechuje się ograniczoną racjonalnością,
b) strony każdego kontraktu rynkowego są podatny na oportunizm. 
Pierwszą z wymienionych – zasadę ograniczonej racjonalności – przyjmuje 

Williamson w całości od Herberta Simana, którego uznaje za swojego mistrza. Na-
tomiast oportunizm partnerów rynkowych to wynik jego własnych badań zacho-
wań korporacji w relacjach kontraktowych. W trakcie tych badań stwierdził, że 
obie strony kontraktu, w sprytnej pogoni za własnym interesem, są gotowe do wy-
korzystania każdej okazji uzyskania korzyści kosztem partnera. Trzecim atrybutem 
wyboru procesu kontraktowania jest u Williamsona specyfika aktywów niezbęd-
nych do zawarcia danego kontraktu. 

W sytuacji gdy a priori nie możemy wykluczyć odziaływania obu założeń be-
hawioralnych, a ponadto do zawarcia kontraktu potrzebne są specyficzne akty-
wa, kontraktowanie na wolnym rynku jest zbyt ryzykowne i nie powinno być za-

11  Tamże.
12  O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 43.
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lecane. Koordynacja działań gospodarczych musi być wówczas realizowana w ra-
mach zarządzania w jednej strukturze organizacyjnej. Jeżeli natomiast do kon-
traktu nie są potrzebne aktywa specyficzne, to licząc się z ryzykiem zerwania 
kontraktu w wyniku działania obu założeń behawioralnych przyjętych w ekono-
mii kosztów transakcyjnych, można kontraktować na konkurencyjnym wolnym 
rynku. Rynek i struktura wewnętrzna korporacji są więc traktowane w ekono-
mii kosztów transakcyjnych jako dwa konkurencyjne sposoby koordynacji dzia-
łalności gospodarczej, a o wyborze jednej z nich decydują koszty transakcyjne. 
W kosztach transakcyjnych musimy uwzględniać ryzyko całego procesu przygo-
towywania, negocjowania i zawierania, oraz realizacji i rozliczania kontraktu na 
wolnym rynku.13 To ryzyko nie występuje w procesie zarzadzania w strukturze 
wewnętrznej korporacji i dlatego ta forma koordynacji działalności gospodarczej 
w ostatnich dekadach XX wieku stawała się bardzo popularna w ostatnich deka-
dach XX wieku. 

Analizując kontrakty wolnorynkowe i zarządzanie w strukturze korporacji 
transnarodowej, jako alternatywne formy koordynacji w gospodarce globalnej, 
Williamson nie miał wątpliwości iż badane przez niego korporacje były komplek-
sowymi, ważnymi instytucjami gospodarczymi w wyniku

[…] szeregu organizacyjnych innowacji, których celem i skutkiem było oszczędza-
nie kosztów transakcyjnych.14

W jego ocenie najcenniejszą innowacją organizacyjną była opisana przez 
Chandlera w książce pt. Strategy and Strukture struktura wielooddziałowa (zwana 
powszechnie dywizjonalną). Doceniając wartość tej innowacji organizacyjnej Wil-
liamson (powołując opinię Chandlera) stwierdził:

Podstawową przyczyną jej sukcesu było po prostu to, że uwolniła członków kie-
rownictwa odpowiedzialnych za losy całego przedsiębiorstwa od bardziej rutyno-
wych działań operacyjnych, i w ten sposób dała im czas, informację, a nawet do-
starczyła im motywacji psychologicznej, niezbędnych do długofalowego planowa-
nia i oceny. Nowa struktura pozostawiała w rękach najwyższego kierownictwa sze-
rokie decyzje strategiczne dotyczące alokacji istniejących zasobów oraz nabywania 
nowych. Stało się mniej prawdopodobne, że uwolniony od obowiązków operacyj-

13   Tamże s. 43.
14  Tamże s. 278.
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nych i decyzji taktycznych członek najwyższego kierownictwa odpowiedzialny za 
sprawy ogólne był skłonny do zajmowania pozycji partykularnej.15

Wyjątkowo dużo uwagi Williamson poświęca teoretycznym problemom prze-
twarzania informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Powołując się na prace Rossa 
Ashby opublikowane w 1960 roku16 i Herberta Simona pisze:

Ashby stwierdził, iż wszystkie adaptatywne systemy, mające zdolność do reakcji na 
bimodalne zakłócenia dystrybucji – z których jedne są zakłóceniami stopnia, a dru-
gie zakłóceniami rodzaju – będzie charakteryzować podwójne sprzężenie zwrot-
ne. […] Zakłóceniami stopnia zajmujemy się w pętli pierwotnej sprzężenia zwrot-
nego (czyli w części operacyjnej) w kontekście istniejących reguł decyzyjnych. Za-
kłócenia rodzajowe dotyczące dostosowań dłuższego okresu, w którym wprowadza 
się zmiany parametrów lub nowe reguły, wprowadzane są we wtórnej (czyli strate-
gicznej) pętli sprzężenia. Druga pętla sprzężenia jest potrzebna, ponieważ repertu-
ar pierwotnej pętli jest ograniczony (jest to ustępstwo na rzecz ograniczonej racjo-
nalności).

W podobnym duchu pozostaje analiza organizacyjnego podziału pracy w fir-
mie dokonana przez Simona, według którego:

Z punktu widzenia przetwarzania informacji, podział pracy oznacza przeniesienia 
całego systemu decyzji, które trzeba podjąć, do dwu relatywnie niezależnych sub-
systemów, z których każdy można zaprojektować przy minimalnej jedynie trosce 
o jego interakcje z pozostałymi. […] Problemy są zatem pogrupowane w ten sposób, 
że dynamika wyższej częstotliwości (krótkookresowa) zostaje powiązana z częściami 
operacyjnymi, zaś dynamika niższej częstotliwości (długookresowa) zostaje powią-
zana z systemem strategicznym. Owe rozróżnienie strategiczne i operacyjne kore-
sponduje z niższymi i wyższymi szczeblami organizacyjnymi.17

Powierzenie decyzji strategicznych naczelnemu kierownictwu korporacji, a de-
cyzji taktycznych i operacyjnych kierownikom niższych szczebli umożliwia, zna-
czącą obniżkę kosztów transakcyjnych w procesie zarzadzania w strukturze korpo-

15  Tamże s. 286.
16  A.W. Ross, Design for a Brain, John Wiley & Sons , New York 1960, s. 131.
17  O.E. Williamson, Ekonomiczne…, s. 287.
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racji transnarodowej. W wyniki tego, konkurencyjna forma koordynacji gospodar-
czej – czyli kontraktowanie na wolnym rynku, pozostaje niezastąpione pod wzglę-
dem kosztów transakcyjnych tylko wtedy, gdy istnieje duża liczba równorzęd-
nych partnerów rynkowych, zarówno po stronie podaży jak i popytu. Wtedy kosz-
ty zmiany partnera przy zerwaniu kontraktu są niskie, bo konkurencja skutecznie 
ograniczy niebezpieczeństwo zachowań oportunistycznych obu stron kontraktu. 
Aktualne pozostanie jednak pierwsze założenie behawioralne – o ograniczonej ra-
cjonalności decyzji. W konkluzji uświadamiamy sobie, że Williamson – czołowy 
przedstawiciel nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej – już w połowie lat 80. prag-
matycznie ocenia efektywność kontraktowania na wolnym rynku towarów i usług, 
zauważając niski poziom wiarygodności informacji przekazywanej przez każdego 
partnera kontraktu wolnorynkowego. 

Williamson nie przełamuje jeszcze swoistej dychotomii dwu form koordyna-
cji w gospodarce: wewnętrzna struktura korporacji transnarodowej albo kontrak-
towanie na wolnym rynku. Trzecia pośrednia forma – koordynacja w sieci przed-
siębiorstw – pojawia się dopiero w latach 90., za sprawą Waltera Pawell’a.18 W tej 
trzeciej, współczesnej coraz powszechniejszej, formie koordynacji rozwiązywanie 
konfliktów między współpracującymi partnerami opiera się na normach wzajem-
ności i dbaniu o reputację organizacji, w przeciwieństwie do koordynacji rynkowej 
gdzie metodą rozwiązywania konfliktów jest spór o cenę, odwołanie do sądu i eg-
zekwowanie warunków umowy.19 Przy takim założeniu można w zasadzie wyklu-
czyć oportunistyczne zachowania partnerów i przyjąć, że przekazywane między 
nimi informacje są wiarygodne. Pozostaje jednak problem wiarygodności informa-
cji z poza sieci współpracujących czyli z rynków finansowych.

Przejdźmy więc do problemów teoretycznej analizy efektywności rynków 
finansowych. Podstawą rozważań teoretycznych we wszystkich nowoczesnych 
koncepcjach i modelach rynków finansowych jest hipoteza rynku efektywnego 
(EMH – Efficient Market Hypothesis), rozumiana jako łączna efektywność alo-
kacji, efektywność organizacyjna oraz efektywność informacyjna. Podstawą po-
zytywnej weryfikacji EMH jest spełnienie warunków racjonalności zachowań 
uczestników rynku, powszechnego dostępu do natychmiastowej, niezawodnej, 

18  W. W. Pawell, Neither market nor hierarchy: Network forms of organization, „Research in Organiza-
tional Behaviour” 1990, t. 12. s. 300. Porównaj też w języku polskim: A. K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, 
Rozwój teorii organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 126-136.

19  A. Peszko, Więzi i współpraca w sieci przedsiębiorstw w głównym nurcie badawczym nauk o za-
rządzaniu, [w:] Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, red. J. Rokita, Gór-
nośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2011, s. 84.
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pewnej i bezpłatnej informacji oraz względnie niski poziom podatków i opłat na 
giełdzie.20 

Pierwsza sformalizowana definicja efektywnego rynku finansowego zapropo-
nowana przez Eugene F. Famę21 w roku 1965, przedstawiana jest zwykle w postaci 
jego pierwszego twierdzenia o efektywności rynku w brzmieniu:

Rynek finansowy jest efektywny wtedy i tylko wtedy, gdy będący w dyspozycji cały 
zbiór informacji, dotyczący wszystkich instrumentów (akcji) znajdujących się na ryn-
ku kapitałowym, znajduje natychmiastowe odbicie w cenach tych instrumentów.22

W tym okresie Fama jest optymistą, nie przewiduje trudności z pozytywnymi 
weryfikacjami hipotezy EMH i formułuje trzy wnioski:

1. Inwestorzy działają inteligentnie i racjonalnie oraz konkurencyjnie, co przy du-
żej ich liczbie powoduje, że cena instrumentów (akcji) jest dobrą estymacją ich 
ceny rzeczywistej, zwanej ceną fundamentalną lub wewnętrzną (intrinsic value). 

2. Na rynku efektywnym cena obserwowana podlega losowej fluktuacji wokół 
swojej ceny fundamentalnej. Gdy wahania te tracą cechy losowych a zaczynają 
mieć charakter systematyczny to bardziej inteligentni inwestorzy mogą je lepiej 
przewidzieć i wykorzystać do uzyskania dodatkowego zysku. 

3. Ponieważ pewne zaobserwowane wahania na rynku finansowym są niemożliwe do 
przewidzenia w racjonalny sposób wobec wszystkich dostępnych informacji znaj-
dujących się w dyspozycji to należy uznać, że ich przyczyną są warunki losowe.

W wyniku dalszych badań Fama w latach 70. uściślił definicję efektywności in-
formacji rynku finansowego, ustalając trzy jej odrębne i nakładające się formy. De-
finicja ta, nazywana II twierdzeniem Famy o efektywności rynku, ma brzmienie: 

Efektywność informacji rynku finansowego przejawia się w trzech formach: 
1. Forma słaba (weak hypothesis) występuje wtedy i tylko wtedy, gdy odbicie w ce 

nach instrumentów znajdują jedynie informacje historyczne, dotyczące zarów-
no ich samych, jak i przedsiębiorstw, branży i całej gospodarki, 

20  O. Starzeński, Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 44.
21  Profesor Uniwersytetu w Chicago, uznawany za ojca nowoczesnych finansów, nagrodzony eko-

nomicznym Noblem w roku 2013 za badania rynków finansowych, wraz ze swoim największym kryty-
kiem Robertem J. Shillerem. 

22  E.F. Fama, Random walk in stock market prices, „Financial Analyst Journal” 1965, nr IX-X, s. 55.
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2. Forma pół silna (semi strong hypothesis) występuje wtedy i tylko wtedy, gdy na-
tychmiastowe odbicie w cenach, prócz informacji zdefiniowanej w formie sła-
bej, znajdują bieżące informacji publiczne, ogólnie dostępne.

3. Forma silna (strong hypothesis) występuje wtedy i tylko wtedy, gdy natychmia-
stowe odbicie w cenach, prócz informacji zdefiniowane w formie słabej i pół sil-
nej, znajdują się bieżące informacje poufne, o utajnionym charakterze, znane je-
dynie bardzo wąskiej grupie osób uprawnionych (insiders).23

W latach późniejszych dalsze badania empirycznych Famy coraz rzadziej po-
zwalały na pozytywną weryfikację hipotezy, i w publikacji z roku 1991 stwierdza, 
że uzyskiwał rezultaty zarówno potwierdzające jak i negujące efektywność infor-
macyjną rynków finansowych w każdej z zaproponowanych w latach 70. form efek-
tywności informacyjnej rynków finansowych.24 Informacje pochodzące z rynków 
finansowych stały się po prostu niewiarygodne.

 Okazuje się więc, że powoływany we wstępie klarowny opis racjonalnych za-
chowań inwestorów na rynkach finansowych w ostatnich dekadach XX wieku za-
czyna się coraz bardziej komplikować i odchodzić od racjonalności. Co gorsze 
w  latach 90. dochodzi coraz częściej do celowego zniekształcania informacji na 
rynkach finansowych, bądź manipulowania tymi informacjami, dla osiągnięcia do-
raźnych, nienależnych indywidualnych korzyści finansowych, którym towarzszą 
zwykle olbrzymie straty społeczne. Przykładem jest seria niespodziewanych upa-
dłości potężnych korporacji amerykańskich na przełomie wieków. Podniosła się 
wówczas fala krytyki funkcjonowania rynków finansowych w USA i pojawiło się 
szereg analiz przyczyn upadłości gigantów giełdowych. Jedną z takich analiz opra-
cował Josepha E. Stiglitz, laureat nagrody Nobla z ekonomii w 2001 r., przyzna-
nej za badania asymetrii informacji stron w kontraktach rynkowych. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje wnikliwa analiza upadłości ENRONU, giganta energetycz-
nego z Kalifornii, który po paśmie bezprzykładnych sukcesów niespodziewanie 
upadł w roku 2001, wciągając w stan upadłości współpracującą z nim najszacow-
niejszą na świecie firmę księgową Arthura Andersena i narażając na niesławę ban-
ki: J.P. Morgana, Citibank i Merrilla Lyncha. Wynikający z tej analizy wniosek Sti-
glitza jest jednoznaczny:

23  E.F. Fama, Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, „Journal of Finan-
ce” 1970, nr 25.2, s. 56.

24  E.F. Fama, Efficient capital markets II, „Journal of Finance” 1991, nr 46.5.
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U podłoża upadku ENRONU leżało oszustwo, które pomagało mu osiągać zyski 
w wyniku manipulowania zderegulowanym rynkiem energii w Kalifornii, wzboga-
cało własnych akcjonariuszy kosztem kalifornijskich konsumentów, producentów 
i podatników, a członkom zarządu firmy umożliwiało de facto okradanie tych akcjo-
nariuszy aby się wzbogacić.25

2.	 Widmo	kryzysów	i	zagrażający	stabilności	społecznej	wzrost
	 nierówności	w	gospodarce	globalnej	XXI	wieku

Już po pierwszych kryzysach o charakterze regionalnym, które miały miejsce 
w ostatniej dekadzie XX wieku, pojawiły się pierwsze analizy ze wskazaniami dysfunk-
cji globalnego rynku finansowego. Paul Krugman26, wydaje w 1999 r. książkę  pt. The 
Return of Depression Economics, w której analizuje źródła „krachu azjatyckiego” z lat 
1997-99.27 We wstępie autor przypomina fundament teorii kryzysu gospodarczego:

Przed pięciu laty ekonomiści – do których w dużym stopniu należałem również 
ja – sądzili, że recesję zawsze będzie można zwalczać stosunkowo łatwo: po pro-
stu przez obniżenie stopy procentowej, i na tym koniec. W późnych latach dzie-
więćdziesiątych nauczyliśmy się, że nie jest to wcale tak łatwe. Japonia objawiła tą 
prawdę, którą znali nasi dziadkowie, ale o której my już zapomnieliśmy, mianowi-
cie, że nawet obniżenie stóp procentowych do zera, może się okazać niewystarcza-
jące. Jednocześnie kłopoty azjatyckich „tygrysów” unaoczniły nam, że małe gospo-
darki, wystawione na zawieruchy międzynarodowej spekulacji, mogą być po prostu 
niezdolne do obcięcia stóp procentowych w celu przezwyciężenia zapaści gospo-
darczej, że mogą być nawet zmuszone do ich podwyższenia i pogorszenia tej zapa-
ści – z obawy załamania się waluty.28

Autor uświadamia tym skalę trudności pokonywanie zapaści gospodarczej kra-
ju, w nowych warunkach funkcjonowania globalnego rynku finansowego. 

25  J. E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach 
świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 220. 

26  Laureat nagrody Nobla w 2008 roku w dziedzinie ekonomii za: Wykazanie efektów ekonomii ska-
li w modelach wymiany międzynarodowej oraz modelach lokalizacji.

27  P. Krugman, Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2001.

28  Tamże s. 8.
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W rozdziale zatytułowanym: Władcy świata: fundusze hedgingowe i inne czar-
ne charaktery Krugman ostro atakuje nowe instytucje, które pojawiły się na ryn-
ku w wyniku zmian strukturalnych współczesnych rynków finansowych, a które 
w żadnym stopniu nie spełniają oczekiwań, dla których zostały powołane i pisze: 

Jednym z najbardziej dziwnych aspektów kryzysu gospodarczego ostatnich kil-
ku lat była wyróżniająca się rola, jaką odgrywały instytucje inwestycyjne zwane fun-
duszami hedgingowymi, czyli „funduszami ochrony przed ryzykiem”, które są w sta-
nie przejmować kontrolę nad aktywami dalece przewyższającymi majątek właści-
cieli. Nie ulega kwestii, że fundusze hedgingowe, zarówno przy swoich sukcesach 
jak i niepowodzeniach, trzęsły rynkami światowymi, i co najmniej w kilku przypad-
kach owi wredni spekulanci święcili swój powrót.29

Według niego „natura bestii” polega na tym, że:

Fundusze hedgingowe, czyli fundusze ochrony przed ryzykiem, naprawdę nie 
chronią od ryzyka. W rzeczywistości postępują one w mniejszym lub większym 
stopniu wręcz przeciwnie.30

Krugman zwraca również uwagę na to, że każdy kryzys wywołuje okresową 
modę na doskonalenie rynków finansowych, ale moda ta szybko mija po powrocie 
koniunktury.31 Z analizy „krachu azjatyckiego” autor wyprowadza wniosek, że na 
pewno najważniejsze jest zapobieganie kryzysom, a na pytanie: „Co można tu zro-
bić?”, – odpowiada sobie:

Obecnie każdy opowiada się za lepszą informacją, większą przejrzystością sprawoz-
dań finansowych banków i spółek, ściślejszą regulacją podejmowania ryzyka finan-
sowego itp. Jak najbardziej należy to wszystko robić.

Czyni jednak zastrzeżenie:

Nie podoba mi się myśl, ze państwo będzie musiało się wtrącać w działanie ryn-
ków, że będzie musiało ograniczać wolny rynek w celu jego zachowania. Ale trudno 

29  Tamże s. 136.
30  Tamże s. 137.
31  Tamże s. 12.
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jest spokojnie przyglądać się temu, jak niektórzy wciąż nalegają by nie podejmować 
żadnych tego rodzaju działań, gdyż rynki finansowe zawsze nagradzać będą za cno-
tę, a karać tylko za występek.32

Nie można też pominąć bez refleksji ostatniego zdania prezentowanej książki: 

Niektórzy twierdzą, że problemy Japonii, wschodzących krajów Azji czy Bra-
zylii są problemami strukturalnymi, których nie można szybko rozwiązać; ja nato-
miast sądzę, że jedynymi ważnymi przeszkodami strukturalnymi na drodze do ogól-
noświatowej prosperity są przestarzałe doktryny, które kłębią się bezładnie w ludz-
kich umysłach.33

To stwierdzenie wydaje się być fundamentalne, bo globalna gospodarka ulega 
ciągle dynamicznym zmianom i współczesnych procesów gospodarczych nie moż-
na już interpretować wyłącznie w oparciu o neoliberalną klasyczną doktrynę głów-
nego nurtu ekonomii.

Po światowym kryzysie finansowy lat 2008-2009 znika już całkowicie złudze-
nie samoregulacyjnych właściwości rynków finansowych, a pojawiła się lawina pu-
blikacji z zaleceniami wprowadzenia nowych instytucji i narzędzi do monitorowa-
nia i regulacji globalnego rynku finansowego. Odwołamy się tylko do dwu, najgło-
śniejszych pozycji: manifestu ekonomii behawioralnej dwu laureatów ekonomicz-
nego Nobla: Georg’e. Akerloff ’a (nagroda Nobla w 2001 r.) i Roberta Shiller’a (No-
bel w 2013 roku) zatytułowanego Animal Spirits (Zwierzęce instynkty)34, oraz Cri-
sis Economics: A Crash Course in the Future of Finanse (Ekonomia kryzysu), No-
uriel’a Roubini’ego i Stephan’a. Mihm’ana.35 Warto przypomnieć, że Roubini (pro-
fesor Uniwersytetu Nowojorskiego) już 7 września 2006 roku w siedzibie Między-
narodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie przedstawił wykład prezen-
tujący przerażający scenariusz późniejszego kryzysu finansowego lat 2008-2009. 
Przewidział w nim problemy właścicieli domów ze spłatą kredytów hipotecznych, 
co jego zdaniem powinno wywołać potężny wstrząs całego systemu finansowego 
i w końcu jego załamanie, ponieważ rozpadnie się rynek wycenianego na biliony 
dolarów papierów wartościowych zabezpieczonych tymi hipotekami. Słuchacze 

32  Tamże s. 181.
33  Tamże s. 184.
34  G.A. Akerloff, R.J. Shiller, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodar-

kę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu, Studio Emka, Warszawa 2010.
35  N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
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przyjęli to ostrzeżenie z dużym sceptycyzmem, a dwa lata później prezentowany 
scenariusz sprawdził się w pełni. 

Odsyłając zainteresowanych do polskich wydań obu powołanych wyżej ksią-
żek, ograniczymy się tylko do analizy kluczowego fragmentu wniosków Akerloff ’a 
i Shillera, dotyczących konieczności wprowadzenia mechanizmów regulacji ryn-
ków finansowych, oraz oceny przez Roubini’ego wkładu ekonomii i finansów beha-
wioralnych w wyjaśnienie źródeł kryzysów w gospodarce globalnej. 

W swoim manifeście ekonomii behawioralnej Akerloff i Shiller stwierdzają: 

Świat, w którym rządzą „zwierzęce instynkty” stwarza przestrzeń, która aż się 
prosi o interwencję ze strony państwa. To jego rolą jest ustalenie warunków, w któ-
rych nasz „zwierzęcy instynkt” zostanie zaprzęgnięty do twórczej pracy ku wyższe-
mu pożytkowi. Państwo musi ustalić reguły gry i pilnować ich przestrzegania. Ist-
nieje zatem podstawowa przyczyna dla dlaczego różnimy się tak bardzo od zwolen-
ników absolutnie wolnego rynku, którzy uważają, że im mniej państwa w gospo-
darce, tym lepiej dla gospodarki, oraz że wpływ państwa na zasady, rządzące to-
czącą się grą, winien być minimalny. Różnimy się ponieważ nasza wizja gospodar-
ki jest diametralni inna. Gdybyśmy uważali gospodarkę za wynik wyłącznie racjo-
nalnych działań ludzi, którzy na dodatek podejmują te działania kierując się wyłącz-
nie czysto ekonomicznymi względami, również my wtedy musielibyśmy optować 
za minimalną ingerencją państwa w życie gospodarcze i regulację rynków finanso-
wych, a być może nawet w określanie poziomu zbiorczego globalnego popytu. Jed-
nak w rzeczywistości dzieje się inaczej. „Zwierzęce instynkty” pociągają gospodar-
kę raz w jedną stronę, raz w drugą. Bez interwencji państwa gospodarka stale bę-
dzie doświadczać skoków i gwałtownych wahań poziomu bezrobocia, zaś rynki fi-
nansowe od czasu do czasu będą się pogrążać w chaosie.36

Znaczenie dorobku ekonomistów behawioralnych dla praktyki gospodarczej 
niezwykle wysoko ocenia Roubini i Mihm. Podkreślając, że ekonomista z Yale Uni-
versity Robert Shiller jest najsurowszym krytykiem hipotezy efektywnego rynku 
stwierdzają:

Na początku lat 80. przeprowadził on badanie, w którym dowodził, że ceny akcji 
wykazują znacznie większą zmienność, niż wynikało by to z hipotezy efektywnego 

36  G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Zwierzęce…, s. 225.
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rynku. Pod koniec tego dziesięciolecia (chodzi o pierwsze dziesięciolecie XXI wie-
ku, przypomnienie A. P.) Shiller wraz z grupą innych ekonomistów zebrali wiele da-
nych świadczących o tym, że ceny aktywów rzadko znajdują się w stanie równowa-
gi, a najczęściej gwałtownie się zmieniają. W pewnym momencie inwestorzy mogą 
zbyt optymistycznie szacować wartość aktywów i wywindować ich ceny do zawrot-
nego poziomu. Innego dnia z kolei zaczną w panice pozbywać się aktywów po oka-
zyjnej cenie. Te zachowania nie są racjonalne; są to irracjonalne impulsy kierujące 
zachowaniem tłumu.37

Shiller w wielu swoich pracach podaje realne przykłady potwierdzające, że ba-
dania z dziedziny ekonomii i finansów behawioralnych ujawniły wiele scenariuszy 
powstawania i niemal samoczynnego powiększania się bańki spekulacyjnej, a na-
stępnie jej pęknięcia skutkującego realnymi zniszczeniami w różnych sektorach go-
spodarki.38 Opracowana w wyniku tych badań teoria sprzężenia zwrotnego (Feed-
back Theory) wyjaśnia, że inwestorzy obserwujący wzrost cen będą wykorzystywać 
tę koniunkturę, co dodatkowo podniesie ceny i przyciągnie jeszcze większą liczbę 
inwestorów do włączenia się do tego procesu wzrostu gorączki spekulacyjnej. 

Końcowe efekty działania sprzężenia zwrotnego autorzy Ekonomii kryzysu opi-
sują następująco:

Działanie sprzężenia zwrotnego doprowadza w końcu do tego, że ceny tracą wszel-
kie realne uzasadnienie, idą w górę, aż osiągną punkt szczytowy i staną w miejscu. 
Wtedy następuje gwałtowny spadek, czyli powstaje tak zwana negatywna bańka po-
legająca na ostrym pikowaniu cen. Takie spadki również bywają nieracjonalne i tak 
jak ceny w okresie koniunktury wznoszą się ponad racjonalny poziom, tak też póź-
niej mogą spaść zdecydowanie poniżej uzasadnionego poziomu.39

We wnioskach końcowych autorzy Ekonomii kryzysu akcentują, że kwestią 
wagi zasadniczej jest przyjmowanie przez rządy polityki, która ograniczy często-
tliwość i wielkość baniek spekulacyjnych oraz gwałtowność załamań koniunktu-
ry. Większa obecność państwa w procesach monitorowania i regulacji rynków fi-
nansowych jest nieodzowna. Rządy muszą używać do tego polityki pieniężnej 

37  N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia…, s. 63.
38  Robert J. Shiller, Consumtion, Asset Markets and Makroeconomic Fluctuations, „Carnegie-Ro-

chester Conference Series on Public Policy” 1982, nr 17, s. 203-238.
39  N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia…, s. 63-64.
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i zwiększać szczelność regulacji, aby nie dopuszczać do powstawania boomów 
i baniek spekulacyjnych. Rządy powinny też tworzyć leprze zabezpieczenia so-
cjalne, dzięki, którym pracownicy będą bardziej wydajni i elastyczni na rynku 
pracy.40

Pod koniec części wnioskowej umieszczono stwierdzenie, które warto zacyto-
wać dosłownie:

Wreszcie konieczne będzie większe zaangażowanie rządów we wzajemną współpra-
cę nad swoimi politykami gospodarczymi, tak aby nie tworzyć stanu nierównowa-
gi, która jest jednym z głównych powodów powstania kryzysów. Kryzysy nie znik-
ną, ale rządy mogą ograniczyć ich częstotliwość i dotkliwość.41

Tego zaangażowania rządów dotychczas brakuje, a nowe nadzieje związane 
z wyraźnym ożywieniem po kryzysie 2008-2009 współpracy w ramach grupy G 20, 
okazały się przedwczesne. W wyniku zagrożenie gospodarki globalnej kolejnym 
światowym kryzysem finansowym jest wciąż aktualne i nie obniżyło się w ciągu 
10 lat, które minęły od wybuchu poprzedniego kryzysu. Wręcz przeciwnie może-
my mówić o wzroście zagrożenia ze względu na rekordowe zadłużenia światowe-
go sektora publicznego. Nawet w periodykach nie ekonomicznych, przypomina-
jąc okrągłą – 10 rocznicę wybuchu globalnego kryzysu finansowego – można spo-
tkać niepokojące informacje:

10 lat po upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers 
(15.09.2008 r.) świat jest bardziej zadłużony, niż był w 2009 r., tj. w szczytowym mo-
mencie kryzysu finansowego. Światowe zadłużenie osiągnęło w 2016 r. najwyższy 
poziom 164 bln dol., czyli 225% światowego PKB. W najbogatszych gospodarkach 
stosunek zadłużenia do PKB ustabilizował się od 2012 r. na poziomie nienotowanym 
od II wojny światowej – ponad 105% PKB.42

Powyższe fakty sugerują, że doświadczenia poprzedniego kryzysu nie zosta-
ły skutecznie wykorzystane, a pojawiają się kolejne zjawiska mocno destabilizują-
ce rozwój współczesnej gospodarki globalnej. Podstawowym z nich wydaje się być 
narastające tempo wzrostu nierówności dochodowych i majątkowych.

40  Tamże s. 335-336.
41  Tamże s. 336.
42  R. Kurkiewicz, Lewomyślniej, „Przegląd” 2018, nr 38.
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Guy Standing (brytyjski badacz społeczny i ekonomista specjalizujący się 
w badaniach nad rozwojem, profesor Uniwersytetu Londyńskiego) w wydanej 
w 2014 roku książce pt. A Precariat Charter: From Denizens to Citizens43 wykazu-
je, że polityka gospodarcza rządów w procesie likwidacji kryzysu bardzo pogłębi-
ła nierówności. 

Ratowanie banków przed bankructwem w czasie kryzysu traktuje Standing jako:

największe rozdawnictwo na rzecz bogatych, jakie kiedykolwiek widział świat. […]
Rządy banki centralne i międzynarodowe agencje finansowe wrzucały w banki 
obrzydliwe ilości pieniędzy, wytwarzając coraz więcej rządowego długu.44

Natomiast po kryzysie jego zdaniem:

[…] wykrystalizował się rodzaj nowej ortodoksji. Rządy, wspierane przez międzyna-
rodowe agencje finansowe, zdecydowały się narzucić zaciskanie pasa ludności swo-
ich krajów, by móc zapłaci za rozrzutność, którą same promowały.45

Przykładem jest Irlandia, którą w roku 2013 ogłoszono przykładem sukcesu w wyj-
ściu z kryzysu:

[...] rząd narzucił zaciskanie pasa pracownikom o niskich dochodach , jednocześnie 
zmniejszając podatek od osób prawnych do 12,5%, by przyciągnąć inwestycje zagra-
niczne. W 2012 roku dług gospodarstwa domowego przekroczył 200% dochodu roz-
porządzalnego. Standardy życia obniżyły się, podczas gdy zagraniczny kapitał wy-
pracowywał coraz większe zyski.46

W niektórych krajach wystąpiło zagrożenie deflacją w wyniku zastosowania tzw. 
rozluźnienia polityki pieniężnej, służącej dokapitalizowaniu sektora finansowego dla 
rozszerzeniu zakresu pożyczek inwestycyjnych, Nie przynosiło to zwykle zwiększe-
nia kredytów, a rezultatem „było więcej pokaźnych premii dla bankierów”.47 

43  G. Standing, Karta prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2015.
44  Tamże s. 45.
45  Tamże s. 47.
46  Tamże s. 49.
47  Tamże.
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Rośnie zależność tempa rozwoju gospodarki od elity finansowej:

jeśli więcej dochodu trafia do małej elity to światowa gospodarka staje się zakładni-
kiem „strajku pieniądza” – elita finansowa może wstrzymać swoje pieniądze, tak jak 
pracownicy mogą wstrzymać pracę w czasie strajku pracowniczego, by zmusić rzą-
dy do obłaskawienia jej większą liczbą ulg podatkowych i subwencji. Brzemię cięć 
dźwigają wówczas wszyscy pozostali, szczególnie ci najbardziej polegający na wy-
datkach socjalnych i świadczeniach.48

Rosnące tempo rozwarstwienie dochodowe jest najbardziej znamienną cechą go-
spodarki neoliberalnej bo:

z każdego dolara rzeczywistego dochodu wygenerowanego między 1976 a 2007 ro-
kiem 58 centów trafiało do górnego procenta gospodarstw domowych.49

W Stanach Zjednoczonych po kryzysie lat 2008-2009 rozpoczął się znowu nie-
zwykle szybki wzrost zysków od kapitału.

W 2013 roku miały one najwyższy udział w dochodzie narodowym od lat pięć-
dziesiątych, podczas gdy udział pracowników był najniższy od 1966 roku. Przyśpie-
szyło w ten sposób przenoszenie dochodów z pracy na dochody z kapitału. Naj-
bardziej znaczące banki ogłosiły, że mamy do czynienia ze złotym wiekiem dla zy-
sków. Był to zarazem ołowiany wiek dla dochodów osobistych, które spadały od 
1980 roku. W największych korporacjach (S&P 500) przeciętna wypłata dla dyrek-
torów wykonawczych była 204 razy większa niż średnia płaca pracownicza, w po-
równaniu do wielokrotności 170 w 2009 roku i 42 w 1980 roku. W pięć lat po kra-
chu finansowym, górny procent zarabiających zgarnął 93% amerykańskich zysków, 
podczas gdy ich udział w dochodzie narodowym w 2012 roku wynosił 19% i był naj-
wyższy od 1982 roku.50

Finansiści amerykańscy bogacili się szybko nie tylko kosztem amerykańskich 
pracowników co dokumentuje powołany przez Standing’a przykład, że dziewięt-
naście amerykańskich korporacji międzynarodowych płaciło rzeczywistą stawkę 

48  Tamże s. 50.
49  Tamże s. 64.
50  Tamże s. 64-65.
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podatkową w wysokości 3% od osiągniętych w Wielkiej Brytanii zysków w porów-
naniu do 26% stawki podatku dochodowego od osób prawnych. 

W opinii Standing’a rynki kapitałowe przestały odzwierciedlać obecną rzeczy-
wistości gospodarczą. Potwierdza to cytat:

Podczas gdy większość krajów OECD znalazła się w stagnacji giełdy nie prze-
stały kwitnąć. Zyskiwali ci, którzy czerpali dochód z kapitału. W 2012 roku prze-
ciętna wartość akcji wzrosła o 25%. Ponownie zwiększyły się pensje i dodatki wy-
płacane finansistom, nawet jeśli powrót do rentowności wielu firm był możliwy tyl-
ko dzięki rządowym pakietom ratunkowym.51

W tej sytuacji Standing nie wierzy, że właściciele kapitału dopuszczą jakiekol-
wiek działania ograniczające tempa wzrostu ich dochodów i proponuje nową in-
stytucję bezwarunkowego, powszechnego dochodu podstawowego, bez której już 
w niedalekiej przyszłości nie będzie możliwe utrzymanie stabilności społecznej 
w krajach rozwiniętych. 

Obawy Standing’a potwierdza Joseph E. Stiglitz, który dołączył do bojowni-
ków o ograniczenie wzrostu nierówności wydając w roku 2012 książkę zatytuło-
waną The Price of Inequality: How Tuday’s Divided Society Endangers Our Future 
(Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej 
przyszłości?).52 Nie jest możliwe zaprezentowanie w tym krótkim opracowaniu bo-
gatej i wielowątkowej argumentacji tego popularnego ekonomisty. Istotę tej argu-
mentacji doskonale oddaje cytat z końcowego rozdziału książki:

Stany Zjednoczone za pół wieku mogą mieć dwa oblicza. Albo będą społeczeń-
stwem jeszcze bardziej podzielonym na bogatych i biednych, krajem, w którym bo-
gaci będą mieszkać na ogrodzonych osiedlach, wysyłać dzieci do drogich szkół i ko-
rzystać z najlepszej opieki lekarskiej, a wszyscy pozostali będą żyć w świecie peł-
nym niepewności, mieć dostęp do edukacji o jakości co najwyżej przeciętnej i będą 
musieli w gruncie rzeczy racjonować opiekę zdrowotną – pozostanie im jedynie mo-
dlić się aby poważnie nie zachorowali. W niższych warstwach społecznych będą żyć 
miliony wyobcowanych i pozbawionych nadziei młodych ludzi.53

51  Tamże s. 66.
52  Joseph E. Stiglitz, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają na-

szej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
53  Tamże s. 460.
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Tej czarnej wizji Stiglitz przeciwstawia drugi scenariusz:

Jednak za pół wieku nasze społeczeństwo może mieć inne oblicze. Bogatych 
i biednych może dzielić mniejsza przepaść niż dziś, może w nim panować poczucie 
wspólnoty losu, każdemu zależeć będzie na równości szans i sprawiedliwości. Bę-
dzie to kraj, w którym słowa „wolność i sprawiedliwość dla wszystkich” będą zna-
czyć to co maja znaczyć, w którym będzie się poważnie traktować Powszechną De-
klarację Praw Człowieka podkreślającą znaczenie nie tylko praw obywatelskich, ale 
też praw ekonomicznych, i to nie tylko praw własności, ale także ekonomicznych 
praw przysługujących zwykłym obywatelom. […] Uważam, że tylko ten drugi ob-
raz jest zgodny z naszym dziedzictwem i naszymi wartościami. W takim scenariu-
szu dobrobyt naszych obywateli – a nawet nasz wzrost gospodarczy jeśli mierzyć 
go właściwymi miarami – będzie znacznie większy niż to, co możemy osiągnąć, je-
śli nasze społeczeństwo zostanie głęboko podzielone. Uważam, że wciąż nie jest za 
późno, by kraj nasz zszedł z obecnej drogi i wrócił do swych podstawowych zasad 
sprawiedliwości i równości szans – zasad, na których został ufundowany. Czasu jest 
jednak coraz mniej.54

Swoją uwagę Stiglitz koncentruje na bezpośrednich zagrożeniach rozwoju go-
spodarki Stanów Zjednoczonych z tytułu wzrostu nierówności, ale docenia wyso-
ce negatywny wpływ procesów globalizacji na rynkach finansowych. Dokumentu-
je to następujący cytat:

Z prostego rachunku ekonomicznego wynikałoby, że zyski z wzrostu efektywno-
ści światowej produkcji przemysłowej uzyskane dzięki pełnej mobilności siły ro-
boczej zdecydowanie przewyższają zyski ze wzrostu efektywności uzyskane dzięki 
pełnej mobilności kapitału. Różnice w rentowności kapitału są niewielkie w porów-
naniu z różnicami w rentowności pracy. Ale to rynki finansowe napędzają globaliza-
cję, więc gdy uczestnicy tych rynków ciągle mówią o zyskach ze wzrostu efektyw-
ności, mają na myśli coś innego: zbiór zasad, które były by korzystne dla nich i da-
wały im przewagę nad pracownikami. Groźba odpływu kapitału, w razie gdyby pra-
cownicy zgłaszali zbyt wygórowane żądania dotyczące ich praw i zarobków sprawia, 
że pensje pozostają na niskim poziomie. Rywalizacja o inwestycje między państwa-
mi przybiera różne postacie: nie tylko obniżenie płac i obniżenie ochron pracowni-

54  Tamże s. 461.
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czych. Jest to powszechne zjawisko równania w dół, dążenie do deregulacji w sfe-
rze działalności biznesowej i do obniżania podatków. W jednej dziedzinie, w sekto-
rze finansowym, taka postawa stała się szczególnie kosztowna i przyniosła opłaka-
ne skutki w postaci znacznego wzrostu nierówności. Rządy poszczególnych krajów 
prześcigały się w deregulacjach systemu finansowego z obawy, by firmy finansowe 
nie przeniosły się na inne rynki.55

Istnieją też inne niebezpieczeństw wynikające z niczym nieskrępowanej i nad-
miernej integracji rynków finansowych – problem z jednego kraju może szybko 
rozprzestrzenić się poza jego granice. Właśnie to popchnęło rządy do udzielenia 
bankom ogromnej pomocy finansowej o wartości do kilkuset miliardów dolarów. 
Istnieje paradoks – kryzys finansowy przynosi dodatkowe dochody instytucjom fi-
nansowym a koszty kryzysów wywołanych przez sektor finansowy w największym 
stopniu ponoszą pracownicy i małe przedsiębiorstwa. Na pytanie: dlaczego tak się 
dzieje: Stiglitz wskazuje prostą odpowiedź:

to oni współtworzyli zbiór zasad pozwalający im osiągać znaczne korzyści, także w 
czasie kryzysów, do których wywołania sami się przyczynili.56

Do podobnych konkluzji dochodzi też młody, bo urodzony w 1971 roku, fran-
cuski ekonomista, absolwent między innymi London School of Economics współ-
założyciel i profesor Paris School of Economics Thomas Piketty, zaliczony w roku 
2012 przez „Foreign Policy” do grona stu najbardziej wpływowych intelektuali-
stów na świecie. W wydanym w roku 2013 jego najważniejszym dotychczas dzie-
le zatytułowanym Kapitał w XXI wieku57 znajdujemy głęboko umotywowaną kon-
cepcje wprowadzenia instytucji: „progresywnego, globalnego podatku od kapita-
łu”, który jego zdaniem pozwolił by na skuteczne opanowanie procesu nieuzasad-
nionego, dynamicznego wzrostu nierówności dochodowych i majątkowych w go-
spodarce globalnej. 

Celem końcowym Piketty’ego jest wprowadzenie dorocznego, progresywne-
go podatku pobieranego od kapitału na poziomie indywidualnym, czyli od warto-
ści aktywów netto, które dana jednostka kontroluje. Zanim osiągnięty zostanie cel 
końcowy, pilne jest zrealizowanie celu pośredniego, polegającego na doprowadze-

55   Tamże s. 146.
56  Tamże, s. 148.
57  T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
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niu do demokratycznej i finansowej przejrzystości posiadanych majątków i akty-
wów w skali międzynarodowej. Pozwoliło by to gromadzić informację o majątkach 
i fortunach. Administracje narodowe i międzynarodowe, amerykańskie, europej-
skie i globalne instytuty statystyczne byłyby w stanie wreszcie dostarczać wiary-
godnych informacji o dystrybucji majątków i ich ewolucji. Nieodzowna jest spo-
kojna, debata nad głównymi problemami dzisiejszego świata, a w każdym przy-
padku demokratyczna debata nie może odbyć się bez wiarygodnej bazy statystycz-
nej. Obecny stan tej bazy Piketty charakteryzuje następująco:

Organizacje międzynarodowe, które ponoszą odpowiedzialność za regulowanie 
i nadzorowanie światowego systemu finansowego, od Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego (MFW) poczynając, dysponują jedynie przybliżoną wiedzą o świa-
towej dystrybucji aktywów finansowych, a w szczególności aktywów ulokowanych 
w rajach podatkowych. Widzieliśmy już, że globalny bilans aktywów i pasywów fi-
nansowych pozostaje niezrównoważony (Ziemia wydaje się być zadłużona na Mar-
sie). Skuteczne nawigowanie światowym kryzysem finansowym w takiej statystycz-
nej mgle jest bardzo utrudnione.58

Docelowe wprowadzenie podatku od kapitału zmusi do rozszerzenia mię-
dzynarodowych umów o automatycznej wymianie informacji bankowych. Pikat-
ty uważa, że zasada winna być prosta: każda narodowa administracja fiskalna po-
winna otrzymać wszystkie niezbędne informacje pozwalające na obliczenie mająt-
ku netto każdego ze swych obywateli. Pierwszy krok sprowadza się do rozszerze-
nia automatycznej wymiany informacji na poziom międzynarodowy w taki sposób, 
by do przygotowanych wcześniej deklaracji można było włączyć aktywa znajdują-
ce się za granicą. Nie stwarza to żadnego problemu technicznego bo jeśli tego ro-
dzaju automatyczne wymiany danych między bankami i administracją fiskalną wy-
stępowały na poziomie liczących 300 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczo-
nych czy 80 milionowej Francji i Niemiec, to dodanie do systemu banków znajdu-
jących się w Szwajcarii albo Kajmanach nie zmienia zasadniczo ilości przetwarza-
nych informacji. 

58  Tamże s. 649.
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Wnioski	końcowe

Dokonany w treści przegląd ważniejszych pozycji świtowej literatury ekono-
micznej z okresu gdy funkcjonuje w praktyce zarzadzanie strategiczne, czyli od lat 
60. ubiegłego wieku wykazał jednoznacznie jak zawrotnie szybko rośnie stopień 
złożoności otoczenia przedsiębiorstw i coraz mniej wiarygodne stają się informa-
cje z rynków finansowych wykorzystywane do zarzadzania strategicznego organi-
zacją. Trzeba jednak przyznać, że już przedstawiciel pierwotnej szkoły planistycz-
nej zarzadzania strategicznego Ansoff w swoich pracach przedstawiających logicz-
ną analizę kategorii jakimi przedsiębiorstwo winno myśleć w procesie przystoso-
wania się do otoczenia (1965) i traktujących przedsiębiorstwo jako: organizację 
służącą otoczeniu (1979), stwierdza, że nie zawsze przedsiębiorstwa służą otocze-
niu, a po prostu służą tylko sobie. Z przykrością konstatuje, że organizacje funkcjo-
nujące w otoczeniu zajmują się interesem konsumenta jedynie na tyle, na ile to jest 
związane z ich wewnętrznymi aspiracjami ekonomicznymi. Innymi słowy, organi-
zacje służące otoczeniu są samolubne, a nie altruistyczne. To właśnie było przy-
czyną, że kilka lat później Williamson, współtwórca nowej ekonomii instytucjonal-
nej (zwaną zamiennie ekonomia kosztów transakcyjnych), analizując koszty wolno-
rynkowej koordynacji gospodarki zmuszony jest wprowadzić założenia behawio-
ralne o ograniczonej racjonalności decyzji i oportuniźmie stron kontraktu (1985). 

Nowe, prawie nieograniczone możliwości samolubnego dbania o własne inte-
resy tworzyły, postępujące szczególnie intensywnie w tym okresie, procesy glo-
balizacji gospodarki i tworzenia jednolitego rynku finansowego. Ten nowy bar-
dzo skomplikowany świat gospodarki globalnej i jednolitego rynku kapitału coraz 
mniej pasował do przeidealizowanej koncepcji głównego nurtu ekonomii neolibe-
ralnej. Prace nad teoretyczną interpretacją nowych zjawisk gospodarczo-społecz-
nych rodziły nowe nurty ekonomii jak: nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomia 
i finanse behawioralne, ekonomia kryzysów i ekonomia nierówności.

Głownie te nowe nurty dyscypliny ekonomia i finanse, w ścisłej współpracy 
z innymi dyscyplinami dziedziny nauk społecznych (nauki o polityce i administra-
cji, nauki o zarzadzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia), 
nie tylko interpretują zachodzące zjawiska ale generują propozycje poprawy efek-
tywności funkcjonowania gospodarki globalnej i świata finansów. Kluczową propo-
zycją wydaje się być obecnie koncepcja nowej instytucji „globalnego, progresyw-
nego podatku od kapitału, którą proponuje Thomas Piketty. Wprowadzenie jej do 
praktyki w skali globalnej wymaga wcześniejszego zapewnienia w pełni demokra-
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tycznej, finansowej przejrzystości posiadanych majątków i aktywów w skali mię-
dzynarodowej. W praktyce sprowadza się to w pierwszym kroku do rozszerzenia 
automatycznej wymiany informacji bankowej na poziom międzynarodowy tak, aby 
do deklaracji podatkowej można było włączyć aktywa znajdujące się za granica da-
nego kraju. Doprowadziłoby to wreszcie do likwidacji tzw. „rajów podatkowych”. 
W chwili obecnej nie jest to możliwe natychmiast, bo to rozwiązanie nie uzyskało 
akceptacji politycznej całej społeczności światowej, reprezentowanej przez demo-
kratyczne rządy wszystkich krajów. 

Do czasu wypracowania ostatecznego konsensusu w tym zakresie niemożliwe 
będzie podjęcie praktycznych działań nad uruchomieniem skutecznego systemu 
monitorowania i niezbędnej regulacji globalnego rynku kapitałowego i poprawa 
wiarygodności generowanej przez ten rynek informacji strategicznej.
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Adam Stabryła

Problem doboru metod oceny efektywności innowacji
w zarządzaniu organizacjami

1. Wstęp

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji badawczej, ukierunkowanej 
na pomiar efektywności szczególnego rodzaju przedsięwzięć, jakimi są innowacje. 
W prezentowanym podejściu przyjęto założenie, iż innowacje są rezultatem, a za-
razem jednym z wyróżników zdolności rozwojowej1.

Zdolność rozwojową rozumianą w sposób ogólny zdefiniujemy jako kryterium 
oceny danego systemu, które jest miarą możliwości realizacji przedsięwzięć na 
poziomie wysokiej efektywności oraz wyraża ono umiejętność pomnażania ma-
jątku i kreowania postępu w różnych dziedzinach działalności (czemu odpowia-
da wartość potencjału strategicznego). Termin „system”, zastosowany w powyż-
szej definicji ma szeroką wykładnię: może nim być przedsiębiorstwo i jego agen-
dy, instytucje, gospodarka krajowa, blok polityczno-ekonomiczny, podmioty sfe-
ry publicznej.

W związku z powyższą interpretacją zdolność rozwojową można rozpatrywać 
w postaciach cząstkowych (szczegółowych), jak i w formie agregatowej. Przykła-
dami postaci cząstkowych są m.in.: organizacja działalności, zdolność konkuren-
cyjna, intensywność wymiany międzynarodowej, produktywność kosztów pracy, 
twórczość, zdolność do samofinansowania się i in. Do postaci cząstkowych zdolno-
ści rozwojowej zaliczymy również innowacyjność, a zarazem jej sens rezultatowy 
czyli innowacje. Postać agregatowa zaś scala w jedną formułę różne ujęcia cząst-
kowe.

Zdolność rozwojowa jest kwalifikowana ze względu na dany wymiar wartościu-
jący, np. ekonomiczno-finansowy, rynkowy, konkurencyjny, jakościowy. Wymiary 
te wyrażają aspekty oceny i są podstawą budowy skali i oznaczenia stopnia zdolno-
ści rozwojowej w jej poszczególnych postaciach.

1  Niniejszy tekst jest rozwinięciem problematyki przedstawionej w pozycjach: [Stabryła 2014], 
[Stabryła 2017].
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Powyższe uwagi ukazują szeroki kontekst badań nad oceną efektywności inno-
wacji i stanowią podstawę sformułowania następujących kwestii:

1. jakie przesłanki rozstrzygają o doborze metod oceny efektywności projek-
tów innowacyjnych w sferze rynkowej,

2. jaka jest przydatność metod oceny agregatowej,
3. jak dokonywać kwantyfikacji funkcji w ocenie efektywności systemów,
4. jakie metody można zaproponować dla oceny innowacji w zakresie działal-

ności naukowej.
W poszczególnych punktach tekstu zostały zawarte następujące zagadnienia: 

kryteria i metody oceny efektywności projektów innowacyjnych w sferze rynko-
wej, analiza funkcjonalności w doskonaleniu i rozwoju systemów, specyfika oceny 
efektywności innowacji w zakresie działalności naukowej.

2. Kryteria i metody oceny efektywności projektów innowacyjnych 
w sferze rynkowej

Innowacyjność rozumiana w sensie atrybutowym i czynnościowym to zdolność 
do generowania i wdrażania udoskonalonych lub nowatorskich rozwiązań w za-
kresie przedsięwzięć naukowo-badawczych, technicznych, produkcyjnych, eko-
nomicznych i organizacyjnych2. Pojęcie innowacyjności – rozważane czy to w spo-
sób odcinkowy, czy też w sposób kompleksowy – może być również rozpatrywane 
z punktu widzenia wartościującego, z uwzględnieniem już osiągniętych wyników, 
a także możliwych do uzyskania w przyszłości.

Sens rezultatowy innowacyjności dotyczy wskazania czterech typów innowa-
cji: produktowej, procesowej, marketingowej, organizacyjnej [Podręcznik Oslo  
OECD i Eurostat 2005, 2008]. Natomiast rozumienie rezultatowe zdolności roz-
wojowej jest szersze i rozciąga się na całokształt potencjału materialnego i intelek-
tualnego przedsiębiorstwa i innych podmiotów oraz pozytywnie oceniane wyniki. 
Takimi wynikami są m.in.: wyniki ekonomiczne, społeczne, ergonomiczne, użytko-
we (materialno-techniczne), intelektualno-badawcze, menedżerskie (planistyczne, 
decyzyjne, organizacyjne, kontrolne i in.).

W związku z powyższym, stwierdzenie o innowacyjności jako kontekście zdol-
ności rozwojowej przedsiębiorstwa należy interpretować następująco:

2  Przegląd definicji innowacyjności jest przedstawiony szeroko w literaturze przedmiotu. Zob. 
m.in.: A. Pomykalski, M. Dolińska, A.H. Jasiński, Zarządzanie działalnością innowacyjną.
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• innowacyjność stanowi zespół czynników współistniejących z potencjałem 
wytwórczym (materialnym i intelektualnym), jaki stanowi odniesienie dla 
działalności rozwojowej przedsiębiorstwa,

• innowacyjność pełni rolę mechanizmu, który powoduje wzrost wartości 
przedsiębiorstwa i dynamizację jego poszczególnych funkcji.

Reasumując, innowacyjność jest szczególną postacią zdolności rozwojowej 
i realizuje się przez efektywne wykorzystanie zasobów materialnych, wiedzy 
i umiejętności. Innowacyjność w znaczeniu atrybutowym, jako złożona właści-
wość działalności wytwórczej odwzorowuje się w różnych postaciach zdolności 
rozwojowej, mieszczących się zarówno w ujęciu standardowym, jak i w zakresie 
potencjału wiedzy. Innymi słowy innowacyjność zawiera się w kompleksie (ca-
łokształcie) postaci zdolności rozwojowej i stanowi jego pewną integralną część 
składową.

Natomiast podstawą badania efektywności innowacji jest wskazanie kryteriów 
oceny. Ich struktura powinna być różnorodna, ale zarazem należy zadbać o kom-
plementarność poszczególnych kryteriów. Zasadniczy problem to ustalenie rodza-
ju i liczby kryteriów.

Przykładem listy kryteriów oceny może być poniższa enumeracja:
1. Nowe wyroby i usługi.

Kryteria oceny: wartość produkcji i sprzedaży, udział nowych produk-
tów w wartości działalności operacyjnej, zysk na sprzedaży, udział w rynku, 
liczba patentów i nowych wzorów przemysłowych, jakość wyrobów (usług), 
nowoczesność wyrobów, efektywność inwestycji w klasie innowacji.

2. Kapitał intelektualny.
Kryteria oceny: potencjał wykształcenia, twórczość (kreatywność), 

wzbogacanie pracy, dywersyfikacja metod działania, wyniki pracy i rozwój 
zawodowy personelu, stosunki międzyludzkie (kompetencje społeczne), 
społeczne zadowolenie z pracy, sieć powiązań.

3. Procesy.
Kryteria oceny: zdolność produkcyjna, niezawodność, poziom gotowo-

ści technologii, poziom jakości procesów technologicznych, stopień au-
tomatyzacji, wskaźnik produktywności, kompletność i spójność regulacji 
prawno-organizacyjnych (dot. ogólnego trybu postępowania i stosowania 
procedur roboczych), stopień spełniania standardów procesów zarządza-
nia, pracochłonność, kosztochłonność, skuteczność i funkcjonalność stoso-
wanych metod pracy administracyjnej i kierowniczej.
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4. Przedsiębiorstwo.
Kryteria oceny: wartość przedsiębiorstwa (majątkowa, dochodowa), 

wartość firmy, zdolność konkurencyjna, pozycja konkurencyjna, zdolność 
uczenia się, wskaźnik oceny kompetencji kluczowych.

Powyższa lista kryteriów może być modyfikowana i redukowana (ale można ją 
również rozbudować).

W literaturze z zakresu innowacyjności zamieszczone są inne propozycje kry-
teriów oceny. A. Pomykalski wyróżnia m.in.:

•  ilość patentów, publikacje naukowe,
•  liczba nowych produktów,
•  zadowolenie klientów,
•  wzrost przychodów z tytułu innowacji [Pomykalski 2001,s. 45-16].

Odmienny wykaz kryteriów oceny przedstawia I. Bielski:
•  liczba wprowadzonych innowacji,
•  rodzaje innowacji,
•  innowacje zamierzone,
•  długość cykli prac badawczych i wdrożeniowych,
•  liczba zgłoszeń patentowych,
•  wysokość wydatków na B+R,
•  wartość sprzedaży nowych wyrobów na jednego zatrudnionego [Bielski 

2000, s. 156].
Jeszcze inny zestaw kryteriów oceny innowacyjności proponuje Boston Con-

sulting Group, grupując je w trzech klasach:
1. Mierniki nakładów:

• zasoby finansowe przeznaczone na innowacje,
• zasoby ludzkie zaangażowane w innowacje,
• odrębne, chronione zasoby wydzielane innowacjom niezwiązanym 

z podstawową działalnością,
• czas inwestowany przez ścisłe kierownictwo w innowacje prowadzące 

do nowego wzrostu,
• liczba złożonych wniosków patentowych.

2. Mierniki procesów: 
• szybkość procesu  innowacyjnego,
• zasięg procesu formułowania pomysłów,
• zrównoważenie portfela innowacji,
• aktualna luka wzrostu,
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• odrębne procesy, narzędzia i mierniki dla różnego rodzaju szans gospo-
darczych.

3. Mierniki wyników:
• liczba nowych wyrobów lub usług wprowadzonych na rynek,
• procentowy udział nowych produktów w przychodach uzyskiwanych 

z głównych kategorii,
• procentowy udział nowych klientów w ogólnych zyskach,
• udział nowych kategorii produktu w zyskach,
• rentowność inwestycji w innowacje [Anthony i in. 2010].

W analizie zdolności rozwojowej innymi dziedzinami mogą być także: zarzą-
dzanie strategiczne, działalność operacyjna, technologia, logistyka, finanse itd. 
Szczególny jednak sens ma obszar innowacyjności, ponieważ może on być odnie-
siony do wszystkich wskazanych wyżej dziedzin. Niniejsza uwaga ma istotne zna-
czenie przy rozstrzyganiu o kompleksowości i głębokości (ścisłości) analizy porów-
nawczej, zwłaszcza mając na względzie pracochłonność badań, a także uzyskanie 
miarodajnych danych.

Zamykając niniejszy punkt opracowania, prezentujemy przegląd podstawo-
wych metod oceny efektywności projektów innowacyjnych (tabela 1). W odniesie-
niu do konkretnych prac diagnostycznych i projektowych metody te są ukierun-
kowane na przedsięwzięcia rynkowe, a ich dobór określają poniższe przesłanki:

1. Definicja działalności innowacyjnej zawarta w ustawie z dnia 30 maja 
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 
z  2008 r., nr 116, poz. 730; tekst ujednolicony i zaktualizowany: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 141). Przedstawiona w art. 2 ust. 1, p. 3) definicja ta brzmi 
następująco: „działalność innowacyjna – działalność polegająca na opraco-
waniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania no-
wych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług”.

2. Atrybuty wartości poznawczej i użytkowej poszczególnych metod, np.: pro-
stota i łatwość stosowania, wiarygodność pomiaru danych oraz prognoz 
kosztów i efektów, obiektywność badań ankietowych.

3. Efektywność ekonomiczna projektów innowacyjnych, np. przewidywana 
stopa zwrotu lub wartość zaktualizowana netto.
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Tabela 1. Przegląd podstawowych metod oceny efektywności projektów in-
nowacyjnych

Wyszczególnienie
Analiza efektywności ekonomicznej

Metody statyczne i dynamiczne (dyskontowe). Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu. Metoda 
Earned Value. Rachunek koordynacyjny w zarządzaniu portfelem projektów. Metoda Project Finan-
ce. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Studium wykonalności. Metody optyma-
lizacyjne.

Analiza priorytetów (preferencji)
Metoda opinii ekspertów. Kwestionariusz ankiety. Hierarchizacja kolejności wdrażanych projektów 
(pilność zmian). Model zarządzania zmianami. Optymalizacja wiązki celów. Metody Electre. Meto-
dy Promethee.

Metody rankingu
Ranking prosty. Ranking kwalifikowany (z wagami lub bez wag). Ranking z premią punktową. Meto-
da MAUT. Metoda AHP. Metoda SMART.

Wielowymiarowa analiza porównawcza
Analiza decyzyjna. Analiza diagnostyczna. Metody normalizacji (ilorazowej, punktowej, dysjunktyw-
nej). 

Metoda dwustopniowej oceny wariantów projektowych
Pierwszy stopień oceny to kwalifikacja wstępna wariantów projektowych: zastosowanie standardo-
wych kryteriów wyboru, analiza progowa, ustalenie listy wariantów projektowych dopuszczonych do 
dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Drugi stopień oceny to wybór wariantu efektywnego: zastosowanie wiodących kryteriów wyboru, 
przeprowadzenie oceny agregatowej, dokonanie ostatecznego wyboru wariantu projektowego.

Modele decyzyjne uwzględniające parametr ryzyka
Modele reprezentowane przez funkcje decyzyjne oparte na typowych kryteriach ekonomicznych, 
technicznych, organizacyjnych. Zastosowanie mnożników korygujących będących parametrami ry-
zyka lub wykonalności i obciążenia.

Źródło: [Stabryła 2016, s. 91].

3. Analiza funkcjonalności w doskonaleniu i rozwoju systemów

Dla potrzeb analitycznych przyjmiemy, że innowacje są wytworami będącymi 
konstruktami myślowymi lub przedmiotami materialnymi o oryginalnych atrybu-
tach ilościowych i jakościowych, względem rozwiązań już istniejących3.

Podbudową metodologiczną prezentowanej analizy jest podejście funkcjo-
nalne, którego istotą jest badanie systemów przede wszystkim z punktu wi-
dzenia spełnianych przez nie funkcji. Podejście to ma swe rozwinięcie w róż-

3  Różne interpretacje pojęcia „innowacja” są przedstawione w pozycjach: [Knosala i in. 2014, s. 17-
21], [Szatkowski 2016, s. 17-24], [Stanisławski 2017, s. 52-59].
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nych metodykach i stanowi klamrę spinającą badania diagnostyczne z projek-
towaniem.

Podstawą podejścia funkcjonalnego jest teza, iż nadrzędne znaczenie w dzia-
łalności praktycznej mają normy użytkowe i sprawne działanie systemu. Odno-
si się je np. do: własności wyrobu, operacji technologicznych, funkcji spełnianych 
w procesie zarządzania i w pracach administracyjnych, do czynności składających 
się na dowolny rodzaj usługi, także do etapów pracy twórczej itp. Podejście funk-
cjonalne, choć akceptuje aspekt strukturalny, podmiotowy (behawioralny), ekono-
miczny, etyczny w ocenie systemów, nadaje jednak „funkcji” sens priorytetowy.

Podejście funkcjonalne konkretyzuje się przede wszystkim w analizie funkcjo-
nalności będącej postępowaniem analitycznym, służącym do diagnozy oraz dosko-
nalenia działania i własności wszelkiego rodzaju systemów. Jej zastosowanie jest 
wielorakie. Można ją wykorzystywać w diagnostyce, modelowaniu i projektowa-
niu obiektów technicznych, na przykład maszyn, urządzeń, produktów codzienne-
go użytku, można też ją stosować w organizacji stanowiska roboczego, w badaniu 
procedur i wszelkich procesów.

Kluczowe znaczenie ma podejście funkcjonalne w metodzie analizy wartości, 
zajmującej się „dostosowaniem systemów do funkcji oraz minimalizacją kosztów 
spełniania funkcji”. Podejście to odgrywa również istotną rolę w jakościowej oce-
nie wyrobów, znalazło ono także pełny swój wyraz w analizie systemowej, gdzie 
w szczególności badane są wzajemne  oddziaływania elementów danej całości, to 
zaś ma w konsekwencji umożliwiać znajdowanie efektywnych układów funkcjo-
nalnych (rozwiązań systemowych) określonej całości. Na przykład przedmiotem 
analizy systemowej może być kształtowanie środowiska naturalnego, badanie oraz 
racjonalizacja funkcji i relacji, jakie zachodzą w układzie „producent-klient”, ba-
danie i dobór parametrów elementów technicznych, pracujących w układzie „tar-
cia i smarowania”. Jak pisze L. von Bertalanffy „(...) obiekt (w szczególności sys-
tem) daje się zdefiniować jedynie na podstawie jego spójności w szerokim znacze-
niu tego słowa, to znaczy na podstawie wzajemnych oddziaływań jego elemen-
tów składowych” – i dalej – „w porównaniu do procedury analitycznej, stosowanej 
w nauce klasycznej, z podziałem na elementy składowe i jednotorową lub linio-
wą przyczynowością jako kategorią podstawową, badania zorganizowanych całości 
o wielu zmiennych, wymagają stosowania nowych kategorii: wzajemnego oddzia-
ływania, transakcji, organizacji, teleologii itp., co stwarza wiele problemów episte-
mologicznych, wymaga tworzenia modeli i opracowania metod matematycznych”  
[Bertalanffy 1976, s. 43].
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Analiza funkcjonalności za przedmiot badania przyjmuje układ funkcjonal-
ny danego systemu (dziedziny), włączając w ten układ funkcje cząstkowe, współ-
działania, relacje (interakcje). Rozumienie funkcji jako działania (czynności) lub 
własności, należy odnieść również do współdziałania i oddziaływania. Definiu-
jąc funkcję, ogólnie można przyjąć, że wynika ona i jest określona przez cel (po-
trzebę), jakiemu ma służyć dany wytwór, itp. obiekt techniczny, system gospodar-
czy, inwestycja, czy też projektowany system zarządzania. Jasną jest przy tym rze-
czą, że funkcję można odnieść nie tylko do obiektów statycznych, ale także do 
obiektów dynamicznych, a więc procedur, procesów, metod. Innymi słowy funk-
cja może oznaczać własność (cechę) obiektu statycznego, ale także rodzaj dzia-
łań i własność działań, a więc rozłożonego na fazy procesu, czy też faz zachowa-
nia dynamicznego, przedstawiającego zmienność stanów systemu (np. zachowania 
członków organizacji, zespołu).

Współdziałania i oddziaływania (interakcje) są relacjami, które tworzą zespole-
nie funkcji cząstkowych w funkcje złożone. Te ostatnie należy traktować jako dzia-
łania złożone, które charakteryzują się określonymi własnościami („cechami dyna-
micznymi”). 

Własności są więc funkcjami, które mogą przyjmować dwojaką postać: statycz-
ną lub dynamiczną. Własności statyczne to wszelkie cechy stanu systemu, a także 
funkcje strukturalne. Przykładem tych ostatnich mogą być relacje uporządkowania 
dowolnego systemu w układzie klasyfikacyjnym jednostopniowym lub wielostop-
niowym, to także wszelkie wyróżniki, które przedstawiają odległość, a więc różni-
ce i podobieństwa między elementami (częściami składowymi) jakiegoś systemu 
lub między systemami (itp. wariantami projektowymi).

Własności dynamiczne natomiast wyrażają – jak wcześniej powiedziano – 
zmienność stanów systemu, czyli odnoszą się do przyrostów parametrów (zmien-
nych), określonych w czasie. Są one itp. określone jako indeksy dynamiki lub tem-
pa wzrostu, do grupy wielkości dynamicznych można też zaliczyć zdyskontowane 
przepływy pieniężne. W szeroko pojmowanej klasie własności dynamicznych na-
leży również pomieścić wydajność, zdolność produkcyjną, przepustowość.

Wskazane wyżej zespolenie funkcji cząstkowych w funkcje złożone polega na za-
stosowaniu metod analizy wielowymiarowej lub metod rankingowych, ewentualnie 
analizy priorytetów (preferencji). Należą one do metod oceny agregatowej, których 
istotą jest ustalenie syntetycznej funkcjonalności danego systemu, w oparciu o pro-
cedury normalizacyjne. Procedury te pozwalają na ujednolicenie różnorodnych 
funkcji, określonych w odmiennych formułach (ilościowych, jakościowych).
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Przydatność metod oceny agregatowej jest bezsporna ponieważ umożliwiają 
one przeprowadzenie oceny kompleksowej (wraz z kategoryzacją systemu) w spo-
sób zobiektyzowany i o większej dokładności, aniżeli dokonanie oceny w try-
bie ogólnego przeglądu funkcjonalności systemu. Należy ponadto podkreślić, iż 
w ocenie agregatowej funkcjonalności jakiegoś systemu, rozpatrywanego jako in-
nowacja, musi zostać zawarte stwierdzenie o jego nowości lub znaczących ulep-
szeniach. W przypadku projektów innowacyjnych w sferze rynkowej powinna 
również zostać wskazana efektywność ekonomiczna.

Etapy analizy funkcjonalności
W analizie funkcjonalności  można wyróżnić cztery charakterystyczne etapy:

• klasyfikacja i analiza użyteczności funkcji,
• określenie stopnia spełniania funkcji,
• określenie kosztu spełniania funkcji,
• badanie dynamiki funkcjonalności i kosztu spełniania funkcji.

Etap I. Klasyfikacja i analiza użyteczności funkcji
Jest to etap, w którym opracowuje się klasyfikator funkcji, odpowiednio do wy-

różnionych celów lub funkcji ogólnych (podstawowych). Niejednokrotnie klasyfi-
kator przyjmuje postać wielostopniową, gdzie końcowymi funkcjami są tzw. funk-
cje elementarne, nie podlegające już dalszemu podziałowi.

Klasyfikacja funkcji polega zatem na wyspecyfikowaniu cech lub działań (czyn-
ności, operacji), po to mianowicie, aby można było przeprowadzić analizę uży-
teczności poszczególnych funkcji. Ta analiza jest rozumiana w sensie jakościowy-
mi i ma identyfikować efektywne funkcje systemu, a więc takie, o których można 
orzec, że są one pożądane i potrzebne. Zarazem analiza użyteczności funkcji jest 
przeglądem systemu pod kątem wskazania brakujących funkcji.

Niniejszy etap ma na celu uszczegółowienie i uściślenie badania, a także stano-
wi wstępną ocenę funkcjonalności systemu. Wstępną dlatego, że jest to ocena, któ-
ra ogranicza się do uzasadnienia przyjętych funkcji, ustalenia zbędnych lub braku-
jących funkcji, natomiast nie wskazuje, jaki jest stopień ich spełniania.

Etap II. Określenie stopnia spełniania funkcji
Pojęciem szerszym od funkcjonalności jest stopień spełniania funkcji. Poję-

cie to oznacza kryterium oceny stanu faktycznego lub kryterium wyboru opty-
malnego wariantu projektowego. Jego wyznacznikami są subkryteria lub kryte-
ria elementarne. Np. dla funkcji produkcyjnej takimi wyznacznikami mogą być: 



Adam Stabryła180

zdolność produkcyjna, wydajność, jakość wyrobu, gotowość technologii, technicz-
ny koszt wytworzenia, produktywność, awaryjność, niezawodność maszyn i urzą-
dzeń. W zakresie tego wskaźnika zawiera się bowiem przedział funkcjonalności 
systemu oraz przedział dysfunkcjonalności. Funkcjonalność w ogólnym rozumie-
niu to satysfakcjonujący stopień spełniania funkcji przez dany system. Może to być 
system rozpatrywany w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, strukturalnym 
lub procesowym (w tym instrumentalnym). Przykładami systemów są: systemy za-
rządzania (w szczególności systemy organizacyjne), maszyny i urządzenia, wyroby 
użytkowe, procesy technologiczne i inwestycyjne, procesy zarządzania, procedu-
ry administracyjne, prawne i in.

Stopień spełniania funkcji zawiera się w przedziale <0, 1>. W przypadku, 
gdy jest on pozytywnie oceniany, wówczas można stosować termin funkcjonalność.

Stopień spełniania funkcji (D1 i D2) jest uniwersalnym wskaźnikowym kryte-
rium oceny, stosowanym w badaniach technicznych i organizatorskich. Jego uni-
wersalne formuły są następujące:

(1)

(2)

gdzie:
 Ni – wielkość wzorcowa, właściwa danej funkcji,
 ri – realizacja i – tej funkcji, odpowiadająca stanowi faktycznemu.
Ponadto – z założenia – dla D1 wielkość ri ≤ Ni, zaś dla D2 wielkość ri ≥ Ni. 

Szczególnymi kryteriami oceny są: funkcjonalność i dobroć.
Funkcjonalność (F) jest określona przez nierówność:

(3)

gdzie:
 Qi – to dostateczny stopień spełniania funkcji.
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Funkcjonalność to taki stopień spełniania funkcji, który jest większy lub co naj-
mniej równy, od przyjętego w sposób umowny, dostatecznego stopnia spełniania 
funkcji (Qi). Jeśli zatem na przykład Qi = 0,6, to stopień spełniania funkcji rów-
ny lub większy od 0,6 oznaczać będzie, że dany system spełnia wymagane funk-
cje w stopniu dostatecznym lub wyższym (czyli jest funkcjonalny). Stąd funkcjo-
nalność to stopień spełniania funkcji, zawierający się w granicach <Qi, 1>. Przyj-
muje się bowiem, że wielkość wzorcowa jest wielkością graniczną, dlatego D1 i D2 
zawierają się w granicach <0, 1>.

Dobroć (G) jest określona przez nierówność:

(4)

gdzie:
 Vi – to dolna granica dobrego spełniania funkcji.

Dobroć to należyta jakość wyrobu, usługi, procesu, ogólnie systemu. Dobroć 
jest szczególnym przypadkiem funkcjonalności, przy czym Vi > Qi.Wprowadzenie 
tego miernika tłumaczy się przyjęciem założenia, iż realizacja funkcji będzie ob-
ciążona pewnym błędem. Innymi słowy,  idealny stopień spełniania funkcji równa 
się jedności, zaś praktycznie (technologicznie) realizowalny jest zwykle mniejszy 
od jedności. Taki przewidywany, traktowany jako w pełni satysfakcjonujący (a nie 
ledwie dostateczny) stopień spełniania funkcji będziemy nazywać dobrocią.

Reasumując, ocena spełniania funkcji, jest określona w następujących prze-
działach:

a) stopień spełniania funkcji D1, D2 w przedziale <0, 1>,
b) funkcjonalność F w przedziale <Qi, 1>,
c) dobroć G w przedziale <Vi, 1>,
d) idealny stopień spełniania funkcji równy jest 1.
Możliwe jest też zastosowanie przedziałów referencyjnych takich, że jeśli 

bi ≤  ri ≤ ui, to D1 lub D2 są równe 1, przy czym bi to dolna wielkość wzorcowa, zaś 
ui to górna wielkość wzorcowa.

W przypadku, gdy D1 lub D2 zawierają się w przedziale <0, Qi> wówczas 
ma miejsce dysfunkcjonalność (ostrzegawcza, wyraźna, destrukcyjna), przy czym 
zero oznacza nieskuteczność, będącą szczególnym przypadkiem dysfunkcjonalno-
ści. W prezentowanym ujęciu wskaźnikowej analizy funkcjonalności nie przewi-
duje się przedziału ujemnego.
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Etap III. Określenie kosztu spełniania funkcji
Problem określania kosztu spełniania funkcji dotyczy badań diagnostycznych 

nad ekonomicznością istniejących rozwiązań technicznych lub organizatorskich. 
Celem tych badań jest ustalenie wyjściowego poziomu kosztu spełniania funk-
cji, to bowiem będzie stanowiło podstawę przeprowadzenia prac porównawczych, 
w kontekście opłacalności proponowanych rozwiązań.

Koszt spełniania funkcji to postulowany lub rzeczywisty koszt systemu, jaki zo-
stał poniesiony ze względu na ogół jego działań, własności technicznych i użytko-
wych lub ich zespół, ewentualnie ze względu na pojedynczą własność.

W przypadku gdy odniesieniem będzie na przykład ogół własności wyrobu 
wówczas za koszt spełniania funkcji można przyjąć koszt wytworzenia (techniczny 
koszt wytworzenia) lub koszt własny wyrobu.

Natomiast w sytuacji, kiedy będziemy chcieli ustalić koszt spełniania poszczególnych 
funkcji, powstaje zasadnicza trudność rozdzielenia kosztu na pojedyncze, wyodrębnio-
ne funkcje. Zastosowanie kluczy rozliczeniowych – itp. kosztu zużycia materiałów i ener-
gii – najczęściej okazuje się niemożliwe albo też budzi zasadnicze wątpliwości.

W związku z powyższym przyjmujemy następującą koncepcję rozliczania kosz-
tu funkcji:

1. funkcje systemu (wyrobu, procesu, pracy intelektualnej itp.) są rezulta-
tem zużycia określonego rodzaju nakładów: siły roboczej, środków pracy 
i przedmiotów pracy,

2) nakłady są nośnikami kosztów systemu i spełnianych przez niego funkcji,
3) funkcje, na które można wprost odnieść koszty, będą określone mianem 

funkcji rozliczanych indywidualnie, a właściwe im koszty można nazwać 
kosztami funkcji wyodrębnionych (dotyczy to także funkcji wielorakiego 
przeznaczenia),

4) funkcje, które występują w określonych złożeniach, traktuje się jako niepo-
dzielne albo nierozłączne, zaś odpowiadające im koszty proponuje się na-
zwać kosztami funkcji scalonych,

5) ogólna formuła kosztu spełniania funkcji (KF) przedstawia się następująco:

(5)

gdzie:
 gi – koszty funkcji wyodrębnionych,
 yk – koszty funkcji scalonych.
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Etap IV. Badanie dynamiki funkcjonalności i kosztu spełniania funkcji
Niniejszy etap pełni rolę weryfikującą projekty rozwiązań organizacji i funkcjo-

nowania systemu. Tutaj następuje powiązanie analizy funkcjonalności (jako postę-
powania diagnostycznego) z metodyką projektowania systemów.

Założenie tego etapu jest następujące: jeżeli funkcjonalność projektu systemu 
zostanie uznana za satysfakcjonującą, wówczas projekt powinien respektować po-
stulat ekonomiczności. Innymi słowy, osiągnięcie – poprzez usprawnienie stanu 
istniejącego – wyższej dynamiki funkcjonalności, wtedy będzie oceniane pozytyw-
nie pod względem ekonomicznym, kiedy jej towarzyszy niższa dynamika kosztu 
spełniania funkcji. Analiza porównawcza przebiega w tym przypadku w następu-
jący sposób:

1) obliczenie przyrostu funkcjonalności ∆F:

    ∆F = Fp–Frz,    (6)
 przy czym  Fp > Frz,     (7)
2) obliczanie przyrostu kosztu spełniania funkcji ∆KF:

    ∆KF = KFp–KFrz,    (8)
 przy czym   KFp > KFrz,    (9)
3) obliczanie wskaźnika ekonomiczności η:

(10)

gdzie:
Fp  – funkcjonalność proponowanego rozwiązania,
Frz  – funkcjonalność istniejącego rozwiązania,
KFp – koszt spełniania funkcji dla proponowanego rozwiązania,
KFrz – koszt spełniania funkcji dla istniejącego rozwiązania.
Jeżeli η > 1, wówczas proponowane rozwiązanie jest ekonomiczne4. Warto tu 

zaznaczyć, że funkcjonalność może być wyrażona przez porównanie parametrów 
technicznych, organizacyjnych, informacyjnych, ergonomicznych (jako mierników 
funkcji), ale także stosuje się punkty preferencyjne dla sformułowania funkcjonal-
ności systemu.

4  W przypadku gdy KFp ≤ KFrz, oblicza się wskaźnik efektywności ε = KFrz : KFp. Przy założeniu, iż 
Fp > Frz oraz jeżeli ε ≥ 1, to wówczas uznaje się proponowane rozwiązanie za efektywne.
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Kwantyfikacja funkcji 
Jak podkreślono w p. 1 opracowania pojęcie funkcji może być rozumiane jako 

cecha lub własność obiektu (systemu), bądź też jako rodzaj działania, czynności 
względnie zadania. Funkcja może być ponadto określona w sensie statycznym jako 
stan systemu (np. organizacji, układu technicznego, gospodarki), ale także w sen-
sie dynamicznym, jako zmienność.

Przełożeniem funkcji na postać skwantyfikowaną jest stopień spełniania funk-
cji i jego odmiany (wzory 1-4). Wyrażają one zarazem podstawowe kryteria oceny  
stanu faktycznego lub podstawowe kryteria wyboru optymalnego wariantu projek-
towego. W formułach (1) i (2) występują dwie wielkości Ni i ri. Ni to wielkość wzor-
cowa, właściwa i-tej funkcji, zaś ri to realizacja i-tej funkcji, odpowiadająca stano-
wi faktycznemu (w diagnozie) lub poszczególnym wariantom projektowym (w po-
dejmowaniu decyzji projektowych).

Wielkości wzorcowe i wielkości realizacyjne to wyznaczniki stopnia spełniania 
funkcji. Są one determinantami, które uściślają pomiar i stanowią subkryteria lub 
kryteria elementarne. Wyznaczniki to zarazem cechy szczególne, właściwości, wy-
różniki, czynniki, przymioty, jakie są charakterystyczne dla danego systemu.

Ważnym problemem badawczym w analizie funkcjonalności jest poprawność 
pomiaru oraz interpretacja wyznaczników, które precyzują wskaźniki D1 i D2. 
Wskaźniki te są podstawowymi kryteriami oceny (wyboru) i zarazem pełnią rolę 
formuł normalizacji ilorazowej poszczególnych wyznaczników. To zaś umożliwia 
agregację tych wskaźników, odniesionych do badanych funkcji.

Wyznaczniki konkretyzują ocenę sprawdzającą lub ocenę komparatywną wa-
riantową, przy czym ta konkretyzacja jest odniesiona zarówno do wyznaczników 
ilościowych, jak i jakościowych. Wyznaczniki ilościowe mogą być określone jako 
wielkości bezwzględne lub jako wskaźniki lub charakterystyki bądź parametry, zaś 
wyznaczniki jakościowe są wyrażone w skali nominalnej (opisowej) lub porządko-
wej-opisowej. Możliwe jest również stosowanie skali dychotomicznej wyłączają-
cej (dysjunktywnej). 

Przykładem stosowania skal mocnych dla stopnia spełniania funkcji „utrzy-
manie stanu znaczącej kondycji finansowej” są m.in. wyznaczniki: stopa zwrotu 
z aktywów ogółem, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału własnego, wskaź-
nik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik pokrycia obsługi długu. Wszyst-
kie te wyznaczniki są ilościowymi subkryteriami, a więc kryteriami cząstkowy-
mi względem wskaźników D1  i D2, które mają znaczenie kryteriów podstawo-
wych.
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W przypadku wystąpienia wyznaczników o charakterze jakościowym – nie-
skwantyfikowanym – muszą one zostać przeliczone na punkty. Oto przykład wy-
znaczników jakościowych dla stopnia spełniania funkcji „aktywność biznesowa 
przedsiębiorstwa”: rozwój produktu, zawieranie transakcji zagranicznych, wspól-
ne przedsięwzięcia oraz inwestycje bezpośrednie, transfer kapitału i myśli nauko-
wo-technicznej, znaczący zasięg terytorialny działalności wytwórczej, handlowej, 
logistycznej i in.5.

W zależności od zakresu posiadania wymaganych właściwości lub realizowa-
nych zadań (określonych przez wyróżnione wyznaczniki), będzie wystawiana nota 
punktowa wskazująca na stopień spełniania danej funkcji. Zakres ten należy trak-
tować jako klucz kwalifikacyjny dla danej noty punktowej6. Przykładem skali not 
punktowych może być poniższy układ ocen:

• stopień idealny (wyróżniający) 5 pkt.
• stopień dobry   4 pkt.
• stopień dostateczny  3 pkt.
• stopień niedostateczny  poniżej 3 pkt.
Nota punktowa może być przełożona na formuły ilorazowe według wzorów dla 

D1 i D2, przy czym wielkości wzorcowe Ni z założenia otrzymują najwyższa punk-
tację.

4. Specyfika oceny efektywności innowacji w działalności naukowej

Aktualnie działalność naukowa jest określana w sposób sformalizowany przez 
ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1668). W preambule do niniejszej ustawy stwierdza się, że „uczelnie 
oraz inne instytucje badawcze realizują misję o szczególnym znaczeniu dla pań-
stwa i narodu: „wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczynia-
ją się do rozwoju kultury (podkr. A.S.), współkształtują standardy moralne obowią-
zujące w życiu publicznym”.

Rozwinięcie powyższej kwestii znajduje się w art. 4, ust, 1, 2, 3, 4. Ust. 1. Dzia-
łalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość ar-
tystyczną. Z kolei w badaniach naukowych wyróżniono dwa obszary (ust. 2):

5  Mogą występować również zestawy wyznaczników, obejmujące zarówno wielkości ilościowe, jak 
i jakościowe (dla ustalania stopnia spełniania określonej funkcji).

6  Nota punktowa to ocena wyrażona w sposób słowny i liczbowy.
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• badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne, 
mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach 
zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastoso-
wanie komercyjne (podkr. A.S.),

• badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowanie nowych produktów, 
procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń (podkr. 
A.S.).

Natomiast prace rozwojowe (ust. 3) są działalnością obejmującą nabywa-
nie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, 
w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania 
produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych 
produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutyno-
we i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają cha-
rakter ulepszeń.

Do działalności naukowej zaliczono również twórczość artystyczną (ust. 4), 
obejmującą działania twórcze w sztuce, której efektem jest stanowiące wkład 
w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym także ar-
tystyczne wykonanie.

Przedstawione wyżej zapisy ustawowe wymagają konkretyzacji, która będzie 
określona przez rozporządzenia, szczegółowe uchwały i regulaminy. Działalność 
naukowa w swoim zakresie ma – generalnie rzecz biorąc – charakter tworzenia za-
równo w przedziale badań naukowych, jak i w przedziale prac rozwojowych oraz 
w obszarze twórczości artystycznej

Problem oceny efektywności działalności naukowej można rozwinąć w nastę-
pujący sposób.

1. Uczelnie oraz instytucje badawcze realizują szeroki profil zadań związa-
nych ze sferą publiczną, np.: edukacja i nauka, lecznictwo i technologie me-
dyczne, technologie przemysłowe, budowlane, rolne, technologie produk-
cji uzbrojenia, strategia sztuki wojennej, techniki wywiadowcze i operacyj-
ne służb specjalnych.

Ocena projektów innowacyjnych przygotowanych w sferze publicznej 
dokonuje się w oparciu o metody optymalizacyjne, analizę funkcjonalno-
ści, przy wykorzystaniu metody dwustopniowej oceny wariantów projekto-
wych, metodyki studium wykonalności, przez zastosowanie wielowymiaro-
wej analizy porównawczej.
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2. Wymienione w p. 1 zadania dotyczące sfery publicznej częściowo mają cha-
rakter rynkowy, częściowo zaś odnoszą się do przedsięwzięć niedochodo-
wych. W pierwszym przypadku wymagane będzie zastosowanie analizy 
kosztów i korzyści, metod dyskontowych, rachunku produktywności. Nato-
miast w drugim przypadku ma miejsce finansowanie działalności naukowej, 
ale bez oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów. Ocena efektywności 
projektów innowacyjnych należących do przedsięwzięć niedochodowych, 
wymaga zastosowania modelu efektywności typu „funkcjonalność-prefe-
rencje-koszty” (model F-P-K).

3. Charakterystyka projektów innowacyjnych według modelu F-P-K jest na-
stępująca:
• projekty innowacyjne odznaczają się znaczącą funkcjonalnością i wyso-

ką pozycją na liście priorytetów (w zbiorze lub portfelu projektów inno-
wacyjnych),

• poziom kosztów poszczególnych projektów innowacyjnych mieści się 
w ustalonym przedziale referencyjnym,

• projekty innowacyjne mają realną perspektywę wdrożenia do praktyki 
lub wzbogacają w sposób znaczący metodologię badań.

5. Zakończenie

Analiza zdolności rozwojowej – w szczególności zaś innowacyjności – stanowi 
dziedzinę badań, której zadaniem jest kształtowanie zmian w funkcjonowaniu or-
ganizacji, mając na uwadze z jednej strony postęp we wszystkich sferach jej dzia-
łalności, z drugiej zaś efektywność ekonomiczną dokonywanych zmian. W  tym 
drugim przypadku chodzi o racjonalne planowanie kosztów i efektywność po-
szczególnych typów innowacji.

W szerokich badaniach dotyczących metodologii oceny efektywności inno-
wacji powinny być uwzględnione różne obszary kreowania nowych rozwiązań 
i usprawnień, dotyczące m.in. produktów, procesów technologicznych, procesów 
pracy, marketingu, finansów, systemów informacyjnych. Aspekt metodologiczny 
należy przy tym odnieść do zarządzania innowacjami zarówno na poziomie stra-
tegicznym, jak i operacyjnym. Dotyczy to uczelni oraz innych instytucji badaw-
czych, ale także jednostek gospodarczych i podmiotów sektora publicznego.
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Oskar Starzeński

O rewolucyjnej technologii blockchain Bitcoin, 
w otoczeniu kryzysu politycznego,

rynków UHF oraz (para)banków i cyber-ataków

1. Jesienna wiosna i ryzyko przełomu 2017/2018

Rok 2017 upływał pod znakiem furgonetki i noża, ale jesienna ofensywa sprzy-
mierzonych sił przeciwko ISIS-Daesh przyniosła radykalne zmiany. Rynek finan-
sowy reagował zaś z umiarem na ataki terrorystyczne oraz zdumiewał stabilnością. 
Z kolei jednak część inwestorów ogarnęła „gorączka kryptomonet”, iluzorycznych 
walut, z Bitcoin na czele!

Dekada sukcesywnych kryzysów i zmagań polityki z ekonomią spowodowa-
ły wzrost poglądów ekstremalnych oraz populizmów w Europie. „Lud pracują-
cy (i nie) miast i wsi” próbował szukać ujścia frustracji na ulicach i placach, gdzie 
dodatkowo atakowali terroryści islamscy spod znaku ISIS-Daesh1. Nieforemny 
wielokąt o „(zde)zorientowanych” krawędziach i wierzchołkach, mający obrazo-
wać graf (zorientowany!) wpływów, odpowiadających tak zwanym „relacjom” mię-
dzy Koreą Północną i USA, wraz Chinami i Rosją, a także Turcją i Unią Europej-
ską oraz – zmieniającemu granice wpływów Bliskiemu Wschodowi, i Afryce, mógł-
by, w wybranej chwili, obrazować złożone siły i kierunki presji fizycznych, eko-
nomicznych i politycznych, jakie od lat charakteryzują te części świata, wywiera-
jąc podstawowy wpływ na całą „zglobalizowaną resztę”. W praktyce jednak, już 
w chwili następnej, taki graf obrazowałby jedynie przeszłą historię.

1  Równolegle, bez odpowiedzi pozostawało pytanie: „Dlaczego?”; prowadzone były (i są) studia 
naukowe w celu odkrycia przyczyn, dla których wychowani w Europie obywatele przeradzają się w ter-
rorystów islamskich, a także kobiety? – spośród wydawnictw zasługują na uwagę: (Campenhoudt /Van, 
2017) , (Benslama, Khosrokhavar, 2017) oraz specjalnie (Zineb, 2016) – Zineb El Rhazoui – członkini 
(2013-2016) komitetu redakcyjnego satyrycznego tygodnika „Charlie Hebdo”, używająca imienia jako 
pseudonimu, z pochodzenia Marokanka, akurat przebywająca na wakacjach w Kasablance, co ją uchro-
niło od śmierci, kiedy terroryści islamscy (bracia Kouachi) zabili 12 osób, a wśród nich 8 członków re-
dakcji „Charlie” (7 stycznia 2015); po napadzie, Europa i świat cywilizowany, w pochodach manifesto-
wał z hasłem „Je suis Charlie”; obecnie Francuzka najbardziej chroniona (przez tzw. służby).
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Świat cały żyje w napięciu (tonowanym jednak w wypowiedziach polityków 
w  mediach), spowodowanym permanentnym zagrożeniem, a właściwie stanem 
wojny, z dżihadyzmem międzynarodowym, na zmianę z wszechobecnymi cybe-
ratakami, na instytucje publiczne, zakłady przemysłowe i usługowe, instytucje fi-
nansowe, zakłady energetyczne i elektrownie atomowe w szczególności, transport 
i łączność, właściwie na wszystko i wszystkich obywateli, bezpośrednio bądź po-
średnio!

Atak „11 września 2001” na WTC w Nowym Jorku spowodował, że globalny 
rynek finansowy, po stratach materialnych (ocenianych przez OCDE na 27,2 mld 
dol.), teraz już z góry antycypuje wszelkiego rodzaju ataki terrorystyczne na 
wszystkie cele. A ponieważ, primo, władają nim „elektroniczni traderzy” (reagują-
cy w milionowych częściach sekundy), będący, secundo, pod presją bańki długów 
publicznych i prywatnych, grożącej w każdej chwili pęknięciem, przeto utrzymu-
je się(?) status quo w postaci relatywnej stabilności.

W roku ubiegłym natomiast, południowa część Unii Europejskiej „pękała 
w szwach” od natłoku (e)migrantów, a także próbowano, z różnym skutkiem, rato-
wać tonących. Równolegle, Polska wystąpiła przeciw masowej integracji, wskazu-
jąc na załamanie idei „multi–kulti”, na rozprzestrzenianie się agresywnego islamu 
i terroryzmu oraz – czego nie chciano ani słuchać, ani upubliczniać – na dotych-
czasowe przyjęcie przez Polskę masowej – ponad milionowej – emigracji zarob-
kowej z Ukrainy. W dodatku wystąpił problem unijnych „pracowników delegowa-
nych” tak, że „zaiskrzyło” na linii Warszawa – Paryż. Równocześnie „Bruksela” po-
ważnie zagroziła możliwością uruchomienia artykułu nr 7 Traktatu o UE. Czyżby 
to miała być groźba „Polexit”?

Francja, lider długu publicznego w strefie euro2, medialnie rozsławiona „ma-
szerującym” (ku zwycięstwu) rozentuzjazmowanym tłumem ruchu En marche!, 

2  Od 1979 r. biła corocznie Francja rekordy zadłużenia, aby osiągnąć „historyczny szczyt” w po-
łowie 2016 r., kiedy jej dług publiczny wyniósł 2171 mld euro (1743 mld – dług państwowy, 195 mld 
– dług samorządów terytorialnych oraz 233 mld – dług Securité Sociale [Ubezpieczalni Społecznej]), 
co stanowiło łącznie 97,6% PKB, albo też – per capita – 34150 euro; roczna rata spłat samych procen-
tów (bez spłaty kapitału) wynosiła 44,5 mld euro, przy czym sprzedaż aktywów w tym samym okresie 
wyniosła jedynie 10 mld euro; na szczęście, oprocentowanie 10-letnich francuskich obligacji skarbo-
wych było 0,7% (ale – dla porównania – niemieckich bund już tylko 0,4%!); w rezultacie 83% spłaca-
nego długu stanowiły same procenty; w tym samym okresie w Polsce – dla porównania – dług publicz-
ny przekroczył barierę biliona złotych (jedynka i 12 zer), 53,8% PKB, co per capita wyniosło 26338 zł, 
a oprocentowanie 10- letnich bonów skarbowych – aż (!) ponad 3%; por. http://comptespublics.fr/ar-
ticle/presentation-des-lois-de-finances/ oraz i także https://pl.investing.com/rates-bonds/poland-10-y-
ear-bond-yield-historical-data.
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przekształconym następnie „z marszu” w partię nowo wybranego prezydenta 
(E. Macrona), gotowała się – wraz z sukcesywnymi sukcesami na arenie między-
narodowej – do (ewentualnego?) przejęcia roli Niemiec w Unii. Ponownie wy-
bory wygrała jednak dotychczasowa kanclerz federalna (A. Merkel) i Francja po-
wróciła do oczekiwania na przeprowadzenie (wyczekiwanych i zapowiedzianych) 
własnych reform3. Skądinąd jednak, jest to jedyny kraj, który samodzielnie (ale 
w imieniu „cywilizacji europejskiej”) prowadzi – od pół dekady – wojnę w Afryce4.

2. PLN na rynku UHF wymiany dewiz

Relatywny spokój i relatywna stabilność globalnego rynku finansowego, były 
i są „motorem” wzmożonego poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych. 

Pierwszą z nich jest „eksploracja” (odkrywanie) nowych możliwości uzyski-
wania zysku na rynkach wysokiej, bardzo wysokiej i ultrawysokiej częstotliwości 
– UHF (Ultra high frequency), przy pomocy HFT (High-frequency trading) oraz 
przy użyciu najnowszych „zdobyczy” w dziedzinie informatyki finansowej, w po-
staci rozbudowanych, coraz bardziej wyrafinowanych i coraz bardziej efektyw-
nych algorytmów. 

Na rynkach UHF dokonuje się obecnie ponad 75% wszystkich transakcji, 
w  czasie których automatyczne programy (całych systemów maszyn cyfrowych) 
wykorzystują najmniejsze korelacje (bez zdefiniowanego związku przyczynowego) 
i lawinowymi, masowymi zleceniami doprowadzić mogą (i doprowadzają) do mi-
ni-krachów na giełdzie. Regułą jest bowiem dokonywanie masowych zleceń (w ty-
sięcznych lub tysięcznych tysięcznych sekundy, czyli milionowych sekundy!), a na-
stępnie ich równie „błyskawiczne” wycofywanie na podstawie opłacanych (zaku-
pionych) dodatkowo („odkryć”) informacji o innych wybranych zleceniach pozo-

3  Komentator E. Zemmour naświetlał w felietonie w radio RTL, że – primo – Francja od trzydzie-
stu pitieuses (budzących litość) lat czeka na reformy, a – secundo – że demokracja wyrażać się może dyk-
taturą zarówno większości (przykładem: Polska) albo mniejszości (przykładem: UE); „30 lat” – to aluzja 
do trzydziestu „chwalebnych” (glorieuses) lat powojennych; por. (Starzeński, 2017, odn. 13), a tymcza-
sem – po wakacjach 2017 r. – upublicznione zostało fiasko fiskalne kolejnych ostatnich rządów, w posta-
ci zasądzonego zwrotu przedsiębiorstwom ok. 8 mld euro niesłusznie (!) nałożonych podatków.

4  Udzielając pomocy militarnej (początkowo Mali w r. 2013 – „Operacja Serval”, a następnie całe-
mu Sahelowi w r. 2015 – Nigerowi, Mauretanii, Burkina Faso i Czadowi – „Operacja Barkhane”) w wal-
ce z dżihadyzmem grup Salafistów, związanych z „Al-Kaidą islamskiego Maghrebu”.
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stałych inwestorów5. Odpowiednie (niezależne) komisje finansów i giełd6 dokonu-
ją starań, aby zaradzić ewentualnemu wyrwaniu się HFT spod kontroli.

Metody analizy mechanizmów inwestowania „algorytmicznego” przedstawia 
szeroko (Bień-Barkowska, 2016)7, na podstawie zbioru danych z systemu Reuters 
Dealing 3000 Spot Matching z międzybankowego rynku wymiany dewiz i dotyczą-
cych kursu polskiego złotego (PLN) w stosunku do euro (EUR). Monografia Ka-
tarzyny Bień-Barkowskiej nabiera także specjalnego znaczenia praktycznego, by-
najmniej nie dla potrzeb „hazardu moralnego”, ale – głównie – dla potrzeb oce-
ny, po pierwsze, efektywności rynku i funkcjonowania giełd UHF oraz, po drugie, 
dla potrzeb oceny efektywności podejmowanych zabezpieczeń rynku UHF przez 
odpowiednie komisje kontroli giełd, a w Polsce – Nadzoru Finansowego, Papie-
rów Wartościowych i Giełd. Nie do przecenienia jest również wartość monografii 
dla potrzeb szerokiego kręgu inwestorów indywidualnych (a także wszystkich, za-
równo tych, którzy samodzielnie próbują „swoich sił” w Internecie, a specjalnie na 
rynku wymiany dewiz, zachęcani przez bardzo liczne, reklamujące się instytucje 
finansowe), jak i tych, którzy ulegają namowom reklamujących się doradców finan-
sowych oraz doradców w większych oraz mniejszych bankach. Doba giełd UHF 
mogłaby zatem w efekcie sprzyjać – jak się zdaje – „kierowaniu uwagi lepiej poin-
formowanych” inwestorów indywidualnych w stronę długoterminowego inwesto-
wanie na rynku akcji, w przedsiębiorstwa stabilne i zarazem nowatorskie, rokujące 
nadzieję na dalszy rozwój oraz zwiększające zyski (zarówno w postaci dywidend, 
jak i samego wzrostu cen wyemitowanych akcji)?

Katarzyna Bień-Barkowska przedstawia zagadnienia mikrostruktury rynków 
kierowanych zleceniami na międzybankowym kasowym rynku walutowym, wraz 
z dogłębną dyskusją procesu transakcyjnego w zakresie formowania i zmienno-
ści cen oraz płynności rynku, zmiennego w czasie oddziaływania strumienia zle-

5  Przed rokiem 2013 udział giełd UHF wynosił nieco ponad 50%, ale wówczas stosunkowo mało 
było jeszcze prywatnych giełd; por. także np. (Starzenski, 2014, s. 430 i nast.).

6  W Polsce – Nadzoru Finansowego, Papierów Wartościowych i Giełd.
7  Dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH w Warszawie w Inst. Ekonometrii, jest w Pol-

sce niewątpliwie prekursorką tak głębokich badań i modelowania mikromechanizmów na rynkach bar-
dzo – i ultrawysokiej częstotliwości kierowanych zleceniami, (mikrostruktury rynku wymiany dewizo-
wej); autorka znaczących publikacji w czasopismach naukowych „z listy filadelfijskiej” (JCR), także z 
dziedziny zastosowań najnowocześniejszej ekonometrii w badaniach geriatrycznych (co w przyszłości 
będzie może prowadzić do powstania nowej dziedziny – „medimetrii”) była stypendystka finansowa-
nej przez Unię Europejską sieci naukowej Microstructure of Financial Markets in Europe (MCFIN-
MA), a następnie pracownik naukowy w Center of Finance and Econometrics, COFE, na Uniwersytecie 
w Konstancji w Niemczech, uniwersytecie sklasyfikowanym na 7 miejscu na świecie w rankingu „150 
under 50” przez World University Rankings, the Times Higher Education.
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ceń na kurs EUR/PLN, efektu skupiania się (grupowania) różnych kategorii mi-
kro zdarzeń w czasie (transakcji, zleceń, przyrostów wolumenu transakcji, zmian 
kursu) oraz zależności pomiędzy różnymi kategoriami następujących po sobie mi-
kro zdarzeń.

Monografia (Bień-Barkowska, 2016) składa się z 8 rozdziałów.
Rozdz. 1 – Mikrostruktura rynków kierowanych zleceniami – zawiera podsta-

wowe wiadomości o własnościach i dynamice wybranych kategorii zleceń, a także 
powiązane z nimi szanse i zagrożenia. Proces składania zleceń przedstawiony jest 
jako wieloetapowa gra strategiczna pomiędzy podmiotami rynku. Wśród podsta-
wowych zagadnień zanalizowane są: obrót ukrytą płynnością (dark liquidity), czyli 
składanie niejawnych zleceń kupna/sprzedaży, które są coraz bardziej powszech-
nymi strategiami handlu wysokiej częstotliwości, inicjowanymi przez algorytmy, 
po upływie ułamka sekundy od zarejestrowania impulsu informacyjnego. Autor-
ka szczególny nacisk kładzie na dyskusję „czynników, które odzwierciedlają chwi-
lowy »stan rynku« – płynność, aproksymowaną strukturą arkusza zleceń oraz kie-
runek zmian cen i ich zmienność, oddziałujące na podejmowane przez uczestni-
ków rynku szczegółowe decyzje odnośnie tego, kiedy i jakie zlecenie należy złożyć 
lub – w przypadku zleceń z limitem ceny – wycofać z arkusza”.

Rozdz. 2 – Mikrostruktura rynku FX – zawiera „dyskusję znaczenia informa-
cji w procesie cenotwórczym”, a szczególnie dodatniego bądź ujemnego wpływu 
strumieni zleceń na wzrost/spadek kursu, związanego z aprecjacją waluty bazowej 
przez inwestorów, lub też deprecjacją tej waluty przez inwestorów. Autorka propo-
nuje nowy sposób pomiaru tego związku, za pomocą modelu o zmiennych w czasie 
parametrach oraz warunkowej heteroskedastyczności, nazwanego TVP-GARCH.

Rozdz. 3 – Proces transakcyjny jako wielowymiarowy proces punktowy – za-
wiera analizę „zjawiska sekwencyjności oraz skupiania w czasie różnych rodzajów 
mikro zdarzeń procesu transakcyjnego: zleceń, transakcji, zmian kursu, przyro-
stów wolumenu transakcji, przy dodatkowym uwzględnieniu składnika śróddzien-
nej cykliczności”. Autorka bada „dynamikę procesu składania i odwoływania zle-
ceń kupna i sprzedaży waluty bazowej przez dealerów walutowych, z wyodrębnie-
niem 10 kategorii mikrozdarzeń, takich jak: składanie zleceń skutkujących natych-
miastowym zawarciem transakcji (zleceń rynkowych i tzw. »agresywnych« zleceń 
z limitem ceny), a także zleceń z limitem ceny, które odpowiednio kwalifikują się 
do różnych kategorii, w zależności od różnicy kursu takich zleceń od chwilowe-
go kursu średniego – tzn. w zależności od tego, na jakim poziomie arkusza zlece-
nia takie zostały złożone”.
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Rozdz, 4 – Podstawowe koncepcje modeli intensywności zawiera – pierwszy 
raz omówione w polskiej literaturze naukowej – ekonometryczne modele proce-
sów punktowych. Autorka proponuje – na podstawie probabilistycznego twierdze-
nia o losowej zmianie czasu (random time change) – własną metodę „weryfikacji 
zarówno jedno-, jak i wielowymiarowych modeli intensywności oraz modeli cza-
sów trwania, wykorzystującą kształt histogramu określonej transformacji oszaco-
wań funkcji intensywności procesu punktowego”.

Rozdz. 5 – Model Hawkesa jest pierwszym z dwóch omówionych ekonome-
trycznych modeli intensywności, „umożliwiających opis dynamiki następowania 
po sobie różnych mikro zdarzeń, a więc okresowego »przyspieszania« i »spowal-
niania« tempa: składania zleceń, wycofywania zleceń z limitem ceny z arkusza, za-
wierania transakcji, wahań wolumenu transakcji czy też fluktuacji zmian cen”.

Rozdz. 6 – Model autoregresyjnej warunkowej intensywności (ACI) jest drugim 
z modeli intensywności, wykorzystanym do analogicznej analizy. Oba modele wy-
korzystywane są bowiem do modelowania szeregów czasowych, „w których mo-
menty następowania poszczególnych zdarzeń są niesynchronicznie rozmieszczo-
ne względem jednostek czasu, a warunkowa (względem pewnego zbioru informa-
cji) funkcja intensywności dla poszczególnych klas zdarzeń może być w różny spo-
sób wzbudzana (excited), a więc jej wartości mogą w odmienny sposób wzrastać 
wskutek pojawiania się zdarzeń należących do tej samej lub innej kategorii”. Dal-
sza analiza prowadzi do „uzyskanie skomplikowanych wzorców skupiania się mo-
mentów różnych zdarzeń, a także (umożliwia) opis przyczynowości pomiędzy kla-
sami zdarzeń”.

Rozdz. 7 – Model autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (ACD)” przed-
stawia opis i analizę porównawczą (z modelami Hawkesa oraz ACI) najczęściej wy-
korzystywanego instrumentu analiz danych z rynków UHF.

Rozdz. 8 – Wielostanowy asymetryczny model ACD (MAACD) – wieńczy dzie-
ło K. Bień-Barkowskiej, w postaci przedstawienia autorskiej klasy modeli wielo-
równaniowych, umożliwiających kompleksowy opis łącznej dynamiki losowych 
momentów różnych kategorii mikro zdarzeń, w którym składniki losowe poszcze-
gólnych równań czasów trwania mają „uogólniony rozkład beta drugiego rodzaju 
o różnych parametrach kształtu”. W wielowymiarowych modelach napływu zleceń 
szacuje się zmienność na podstawie sekwencji odstępów czasu między kolejnymi 
zmianami cen o zadaną wielkość.

Książka (Bień-Barkowska, 2016) zawiera także przykłady obrazujące dynami-
kę procesu zawierania transakcji na GPW w Warszawie, przy założeniu wewnątrz-
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dziennej sezonowości oraz także analizę czynników, mających wpływ na częstotli-
wość transakcji i zmiany kursów.

3. Inwestycje w kryptowaluty

W poszukiwaniu „ujścia” dla przelewających się bez ustanku ogromnych mas 
wolnych kapitałów, uwaga inwestorów (zwanych agresywnymi?) zwrócona została 
na na kryptomonety. Wolność, demokracja, a nawet zbytni liberalizm gospodarczy 
(leseferyzm) i tolerancyjność odpowiednich komisji kontroli finansów i giełd glo-
balnego rynku finansowego spowodowały, że tolerowane jest wprowadzanie w In-
ternecie kryptomonet, a nawet handel oraz płatności przy wykorzystywaniu niele-
galnej kryptowaluty, z Bitkoin na pierwszym miejscu8.

Bitkoin może być jednocześnie także wyrazem szczególnego zwycięstwa, apo-
teozą, dla wszelkich ruchów wolnościowych w Net, walczących o anonimowość 
oraz całkowity brak kontroli wypowiedzi, z ruchami krypto-anarchistycznymi, 
oraz cyber – i cypherpunk na czele9.

Niestety, w kryptowalutach wymuszany był dotychczas okup przez piratów in-
formatycznych oraz – oczywiście – kryptowaluty mogły być (i są) środkiem płatni-
czym w handlu nielegalnymi towarami oraz mogą być (i są) formą zapłaty za nie-
które usługi10. Kryptowaluty – Bitcoin w szczególności – stały się – co najgor-
sze – środkiem płatniczym islamskich organizacji terrorystycznych – ISIS-Daesh.

Od lat, a szczególnie od początku pasma sukcesywnych kryzysów, zapocząt-
kowanych kryzysem subprime, głosy filozofów oraz ekonomistów (zwłaszcza li-
beralnych i /ultra/lewicowych), nawoływały do znacznego ograniczenia roli ban-
ków centralnych w sterowaniu bankami handlowymi oraz inwestycyjnymi (a za-

8  W reklamie sprzedaży swoich towarów za bitkoiny prym wodzą znane na całym świecie luksuso-
we domy towarowe(!), a regulowanie rachunków w kryptowalucie jest akceptowane (a nawet reklamo-
wane) przez największe firmy elektroniczne; por. np. (Starzeński, 2017).

9  Por. „Manifest Krypto-Anarchistów” kryptografa, ówczesnego dyrektora naukowego w Intel, Ti-
mothy C. May; (May, 1992a,b).

10  Przykładem może być rząd Republiki Vanuatu (archipelagu wysp na Pacyfiku), który w pro-
gramie rozwoju gospodarczego, wraz z przyznawaniem obywatelstwa cudzoziemcom, ogłosił możli-
wość pobierania opłaty administracyjnej w Bitcoin (43 BTC, wówczas ok. 200 tys. USD, pod pretek-
stem „bycia w czołówce [państw] stosujących nowe technologie”), opłaty przyjmowanej za pośrednic-
twem australijskiej instytucji finansowej, spełniającej obowiązujące w Australii przepisy; por. A. Cuth-
bertson, Bitcoin Now Buys You Citizenship in Pacific Nation of Vanuatu ; http://www.newsweek.com/
bitcoin-now-buys-you-citizenship-pacific-nation-vanuatu-680443; 10/9/17.
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tem i całą gospodarką). Postulowano przyszłość kapitalizmu w obejściu pośred-
nictwa bankowego, na korzyść gospodarki/ekonomii peer-to-peer, P2P, wymiany11 
„jak równy z równym”. Skądinąd było to w zgodzie z postulatem efektywności ope-
racyjnej w Hipotezie Famy (EMH – Efficient Market Hypothesis), bezpłatnego po-
średnictwa giełdowego. 

Początkiem był sukces kryptomonety Bitcoin12, który jednocześnie był sukce-
sem technologii typu blockchain (łańcucha bloków) , DLT – Distributed Ledger 
Technology – Systemu rozproszonego rejestru13 oraz – jednocześnie – transakcji 
peer-to-peer – P2P. Zastosowana w DLT kryptografia oraz technologia wywodzą 
się z (tak nazwanej) „funkcji haszującej”, albo inaczej szatkującej i przyporządko-
wującej – (cryptographic hash), zastosowanej przez NSA (National Security Agen-
cy USA), a dokładniej – z algorytmu SHA-2 (Secure hash algorithm 2). Zastosowa-
na technologia może w przyszłości – jak się uważa i rozpowszechnia – zrewolu-
cjonizować całą informatykę, a nie tylko informatykę w finansach oraz ekonomii. 
Bitkoin jest emitowany regularnie, co 10 minut, aż do ustalonego limitu 21 milio-
nów (sztuk). Automatycznie kreowane są „bloki” o (wyjściowej) pojemności 1Mo, 
wobec zakładanej (maksymalnej) liczby dwóch – trzech transakcji na sekundę, co 
w roku 2010 okazało się trzykrotnie za mało, wobec niespodziewanego przez kre-
atora/ów sukcesu kryptomonety. Współcześnie (od r. 2014) wykreowano zatem al-
ternatywne do Bitcoin, nazywanego odtąd „Bitcoin Core”, jeszcze dodatkowe mo-
nety – Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited i Bitcoin Cash. Jednostki Bit-
coin noszą nazwę: milibitkoin (mXBT), mikrobitkoin (μXBT, zwany „bit”) oraz „sa-
toshi”, (od pseudonimu imienia kreatora Bitcoin – Sathoshi Nakamoto), równy jed-
nej stutysięcznej Bitcoin, zapisywany jako 10 nanobitkoin (10nXBT), stanowiący 
zarazem o podziale kryptomonety na sto tysięcy jednostek. 

11  Por. np. wywiad z belgijskim założycielem P2P Foundation, M. Bauvens; http://zielonewiadomo-
sci.pl/zw/peer-to-peer-i-przyszlosc-kapitalizmu/

12  Chiński inżynier, Wei Dai, już w 2001 r. postulował wprowadzenie „b-money”, „elektronicznej 
waluty”; por. http://www.weidai.com/bmoney.txt, ale już w r. 1980 anarchistyczny ruch „Cyberpunk” / 
„Cypherpunk” wprowadzał – anonimowo – kryptografię numeryczną w celu ochrony przekazu danych; 
postulat odrzucenia wszelkiej kontroli zaowocował ideologią wprowadzenia kryptowaluty, niepodlega-
jącej żadnej kontroli, a rónoległy rozwój nowych technologii Internetu w postaci „rozproszonego re-
jestru”, stworzył nowe możliwości stosowania kryptografii, wobec osiągnięć w szybkości techniki obli-
czeniowej; 50 pierwszych bitcoinów zostało wyemitowanych 3.01.2009; por. (Rodriguez, 2017, s. 124 
i nast.), a także „Kryptowaluta” [w:] (Starzeński, 2017).

13  „Cryptographic hash functions are mathematical operations run on digital data; by comparing 
the computed »hash« /the output from execution of the algorithm/ to a known and expected hash value, a 
person can determine the data's integrity”; technologia DLT nazywana jest przez wielu autorów „rewo-
lucyjną”; por. tytuł książki oraz zamieszczoną w niej bibliografię; (Rodriguez, 2017).
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Powstała nowa branża – „Fin Tech” – Finanse i Technologia (oraz „Insurance-
Tech” – branża dla ubezpieczycieli i ubezpieczeń), a w 2015 r. powstało konsor-
cjum banków14 oraz firm FinTech, w celu rozwoju „technologii blockchain” oraz 
[związanych z nią zaawansowanych metod matematycznych i kryptograficznych.

Kreowano różne kryptomonety, ale dopiero sukces Bitkoin (rok 2009) otworzył 
drogę następnym „kryptomonetom w sieci przechowywania danych typu block-
chain”15. Niektóre z nich przynosiły twórcom oraz „agresywnym” inwestorom sza-
lone zyski. Zapanowała prawdziwa „gorączka kryptomonet”. Z około dwustu kryp-
tomonet, najbardziej znanych jest kilkanaście, ale jedynie Bitkoin przypisuje się 
niekiedy rolę złota (monetarnego), jaką ten kruszec posiada w teorii ekonomii. Wy-
rasta jednak bezpośredni konkurent/ka dla Bitkoin w postaci „Ethereum” (Ether), 
wykreowanej/nego przez rosyjsko-kanadyjskiego informatyka Witalika Buterina16. 
Ethereum wyrosło w roku 2017 na drugą kryptomonetę na świecie, o kapitalizacji 
ponad 15 mld USD. Równolegle, niezbędne do wykreowania Ether, powstało ICO 
– Initial Coin Offering, które radykalnie zmieniło dotychczasowy paradygmat pa-
rabanków (do których zalicza się tego rodzaju instytucje finansowe), a także otwo-
rzyło nowe, dotychczas nieistniejące możliwości zysku dla informatyków (z Silicon 
Valley i podobnych), w postaci sprzedaży żetonów (token), umożliwiających korzy-
stanie w przyszłości z nowych usług informatycznych w Internecie – swego rodza-
ju nowego typu business model.

14  Citi, Bank of America, Morgan Stanley, Societé Générale, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, 
Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, ING, z których bank Citi „wyprodukował” własną krypto-
walutę – „Citicoin”.

15  Wykreowany Bitcoin (BTC, XBT) był początkowo (5.10.2009) wart jedynie 0,000764$; w na-
stępnych latach jego „kurs” spadał, aby osiągnąć dolara 7 lutego 2011 r., a następnie wzrastał do kwiet-
nia 2013 r. (138 dol.) i spadł 9 lipca (89 dol.), po czym stale wzrastał, aby w r. 2017 osiągnąć kurs 4800 
dol., w ciągu kolejnych lat od roku 2009 Bitcoin, BTC, wykreowano kolejno: w r. 2011 – Litecoin, 
LTC, i Namecoin, NMC; w r. 2012 – Ripple, XRP i Peercoin, PPC; w r. 2013 – Dogecoin, DOGE; w r. 
2014 – Maid Safe Coin, MAID, Dash, DASH, Monero, XMR, BitShaves, BTS i Solar Coin, SLR; w r. 
2015 – Ether, ETH i Factom, FCT; w r 2016 – Lisk, LSK, a w r. 2017 dwie kryptomonety: DeepOnion, 
ONION oraz DomRaider Token, DRT; najbardziej popularnymi wśród kryptomonet są: Litecoin i Bit-
coin, natomiast – uważa się – że w przyszłości Ether przejmie rolę przypisywaną współcześnie Bitcoin.

16  Witalik Buterin (ur. w r. 1994), laureat (medal brązowy) Międzynarodowej Olimpiady Informa-
tycznej (r. 2012) oraz nagrody „Peter Thiel Fellowship” (r. 2014), który sfinansował wprowadzenie kryp-
tomonety „Ethereum” (bezpośredniej konkurentki Bitkoin) sprzedażą żetonów „ether”, za – początko-
wo 0, 145 euro za sztukę, a później, w 2017 r. już wartej już 275 euro, uzyskując wówczas ekwiwalent 
18 mln dolarów; kurs „ether” obecnie stale rośnie; por. https://icomentor.net/2017/08/22/initial-coin-of-
fering-un-changement-de-paradigme/.
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Kryptomonety nie mają jednak żadnego statusu legalności, aczkolwiek niektó-
re instytucje finansowe w różnych krajach upubliczniają „giełdowy” ich kurs17, 
a także specjalizują się w wymianie kryptomonet na obiegowe waluty oraz otwie-
rają konta do przechowywania, spełniając przy tym rolę parabanków18 oraz jedno-
cześnie przyczyniając się do zwiększania płynności rynku finansowego. Niektóre 
firmy o charakterze usługowo-handlowym także akceptują kurs kryptomonet i re-
klamują się ich przyjmowaniem w formie zapłaty za towary bądź usługi. 

Zaletą kryptomonet jest niewątpliwie brak możliwości jakiegokolwiek fałszer-
stwa, ponieważ wszystkie transakcje (od początkowej) są rejestrowane w ciągu 
oraz „rozproszone” w komputerach na świecie. Transakcji kryptomonetą (typu Bit-
koin) nie można też ani anulować, ani zmodyfikować. 

Rok 2017 nie przyniósł zmian w polityce (zbytniej) tolerancji kryptomonet 
przez odpowiednie, nadrzędne i niezależne komisje giełd, natomiast przeszedł do 
historii jako rok kreowania i spektakularnego lansowania nowych kryptomonet19. 
„Filecoin”, „Tesos” i „EOS” łącznie, pobiły (18.09.2017) rekordy uprzednio lan-
sowanych kryptomonet. We wstępnej ofercie firma „Filecoin” pozyskała już oko-
ło 200 milionów dolarów od akredytowanych inwestorów, mimo niespodziewa-
nych trudności technicznych (inwestorzy skarżyli się w portalach społecznościo-
wych brakiem dostępu do serwisu i w ciągu pierwszej godziny kilka razy reseto-
wano program na stronie „CoinList”, a wraz ze wzrostem liczby inwestorów zara-
zem rosła cena wyjściowa), ale – po 30 minutach – Filecoin ogłosił pozyskanie na 
inwestycje 252 mln dol., co stanowiło nowy rekord, po uprzednim rekordzie Te-
zos – 232 mln dolarów20.

17  Wymianę kryptomonet na legalne waluty prowadzą m. in. Bittrex, BTER, Coinbase, Crypto-
nator, Gatecoin, Kraken, Poloniex, Vircurex; zamkniętymi „giełdami” są: Mt Gox, Cryptsy, Vault of Se-
thoshi.

18  Parabanki (w Polsce) są instytucjami finansowymi, świadczącymi podobne usługi, ale niepodle-
gające prawu bankowemu oraz „funkcjonujące w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru Fi-
nansowego”.

19  W pierwszym etapie procesu lansowania nowej kryptomonety inwestorzy wykupują (za legalną 
walutę) „żetony” (token) od ICO – Initial Coin Offering, niezbędne do późniejszego nabycia kryptomo-
nety wylansowanej; według danych spółki CoinDesk (zależnej od Digital Currency Group), w „model” 
ICO zainwestowano do tej pory 1,6-1,7 miliardów dolarów; dla przykładu 10 największych inwestycji 
w projekty kryptomonet ICO, z roku 2017, łącznie dodatkowo z jedną z roku poprzedniego, w milio-
nach USD:Tezos : 232 mln USD, FileCoin: 200 mln, Bancor: 153 mln, The DAO: 152 mln (2016), Sta-
tus: 95 mln, TenX: 84 mln, PressOne 82 mln, MobileGo: 53 mln, SONM: 42 mln, Basic Attention To-
ken: 35 mln.

20  Por. N. Rauline, Filecoin, Tezos et EOS: les trois plus grosses ICOs, 18/09/2017, https://business.
lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/030569349706-les-trois-plus-grosses-icos-313249.php.
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Po wakacjach natomiast (16.10.2017), rewelacją była decyzja oficjalna Federa-
cji Rosyjskiej, o przyszłym wprowadzeniu „kryptorubla” w technologii DLT (przy 
udziale twórcy Ethereum21 Witalika Buterina) – „kryptomonety oficjalnie kontro-
lowanej”(!), wprowadzanej pod pretekstem zabezbieczenia wspólnych interesów 
z Euroazjatycką Unią Gospodarczą (powstałą po rozwiązanej „Euroazjatyckiej 
Wspólnocie”, a zachowującej unię celną). Dostępna dla wszystkich wymiana rubla 
na „kryptorubla” byłaby opodatkowana 13%, w przypadku braku dowodu pocho-
dzenia rubla. W każdym też razie, używanie popularnej/ego w Rosji Bitcoin, oraz 
innych kryptomonet, miałoby być zabronione, a z kolei sama technologia DLT ma 
służyć w przyszłości „profesjonalnej, przejrzystej i szybkiej służbie publicznej”22. 
Można by zatem uważać, że kryptorubel byłby oparty na rublu (albo odwrotnie)?

Reklamowana iluzja łatwego wzbogacania się inwestycjami w kryptomone-
ty owocuje powstawaniem coraz to nowych firm start-up, specjalizujących się 
w blockchain, a pomysły reklamy wykorzystania ICO – Initial Coin Offering i sprze-
daży token (żetonów), mają za zadanie rozszerzać grono inwestorów. Dla przykła-
du: brytyjska firma Blockpool, oferując nową płytę (album) islandzkiej gwiazdy 
piosenki (Björk), w zamian za uregulowanie rachunku w kryptomonetach – Bitco-
in (BTC), Audiocoin (ADC), Litecoin (LTC) lub Dashcoin (DASH) – proponowała 
swego rodzaju sprzedaż wiązaną: wraz z płytą, zatytułowaną – nomen omen – „Uto-
pia”, oferowano dodatkowo 100 kryptomonet „Audiocoin” (ADC)23.

„Szaleństwo” Bitcoin i podobnych kryptowalut – jak się wydaje i przypuszcza 
– skończy się (w jak bliskiej/dalekiej przyszłości?) wielkim krachem, „wybuchem 
bańki”, a tymczasem zaś, w początkach listopada 2017r., jej/jego kapitalizacja wy-
nosiła już 72 miliardy dolarów, a Ethereum – „tylko” 28. 

Nie koniec na tym, a właściwie początek: 11 grudnia 2017 r. międzynarodowa 
giełda instrumentów pochodnych – Chicago Board Options Exchange (CBOE) – 
wprowadziła Bitcoin do obrotu za cenę wyjściową 15 tys. dol. (o godz. 17:00). Za-
interesowanie inwestorów było takie, że przez pierwszych 20 min strona CBOE 
była niedostępna, a kurs XBT osiągnął 17 750 dol. z kursem zamknięcia – 18 010. 

21  Jednocześnie aktualne „zasoby” Ethereum – to oponad 30 miliardów dolarów, zwiększające się 
każdego dnia; por. także: https://www.rt.com/business/400728-blockchain-russia-ruble-cryptocurren-
cy./

22  Wg. pierwszego v-premiera Rosji – I. Szuwałowa; idem.
23  „Audiocoin”, kryptomoneta wylansowana dla celów przemysłu muzycznego, miała początko-

wą cenę 0,19USD, a 4 listopada 2017, w dniu ogłoszenia o sprzedaży płyty/albumu Björk, miała war-
tość jedynie 0,003USD, o czym „szeroka publiczność” (grand public), nie musiała być poinformowana, 
a – w teorii – „demokratyzacji kryptomonet” lansowana sprzedaż miała służyć; por. www.journalduge-
ek.com oraz https://coinmarketcap.com.
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Nota bene, w ciągu ostatnich pięciu lat (od 18.12.2017), minimalnym kursem BTC 
w stosunku do USD było 0,562, a maksymalnym 19 872,62, by raptem, 20 grud-
nia, po niespodziewanym upadku południowokoreańskiego parabanku „Youbit”, 
20 grudnia, na skutek pirackiego cyber-napadu, kurs BTC spadł o 17%, do ok, 
16830 USD. W piątek przed samymi świętami (22.12.2017) nastąpił kolejny „czar-
ny piątek” na giełdzie wymiany walut: w Luksemburgu, na „Bitstamp”, BTC spadł 
do 11 159,93 dol. Na forum Internetu (na forach dyskusyjnych) –„czarna rozpacz” 
jednych – „Schadenfreude” drugich! A 6. lutego 2018: już tylko 6 tysięcy z grosza-
mi (na giełdzie w Paryżu 6 701,78, o godz. 13.02; spadek o −24,18%; co przyszłość 
przyniesie?

4. Blockchain Bitcoin

Początki kryptowaluty Bitcoin szeroko omawia prezes Bitcoin France w swojej 
książce (Rodriguez, 2017), znający osobiście najwybitniejszych światowych infor-
matyków w dziedzinie kryptografii, mogących być branymi pod uwagę, jako (ukry-
ci pod pseudonimem 36. letniego) twórcy/ów BTC, który/którzy 31 października 
2008 r. przedstawił/li się w Internecie jako „Satoshi Nakamoto” (Nakamoto, 2008). 
W następnym roku upubliczniony został (pod tym samym pseudonimem) algorytm 
„Bitcoin-QT i zostały wykreowane pierwsze jednostki BTC, warte wówczas jedną 
tysięczną dolara USA (1BTC = 0,001USD)24. 

Kolejnych pomysłodawców i współtwórców kryptowaluty charakteryzuje (Ro-
driguez, 2017)25, podkreślając znaczenie projektu GIMPS – Great Internet Mer-

24  (Rodriguez, 2017, s. 45 i 61) przypomina pierwszą zrealizowaną transakcję zakupu pizzy, za 
cenę – prawie 10 tys. jednostek BTC – obecnie wartych miliony! – szalony wzrost kursu BTC wzmógł 
zresztą hakerskie cyber-włamania, np. wielokrotne włamania do parabanku Mt Gox (latem i jesienią 
2013 r.) i kradzież 744408 bitkoinów (włamując się do programu anulującego przeprowadzane transak-
cje/transfery), lub (tylko) 18864 bitkoiny z parabanku słoweńskiego Bitstamp oraz 119756 BTC z gieł-
dy kryptowalut Bitfinex (3.08.2016).

25  Podając jednocześnie nazwiska informatyków – kryptografów, mogących ukrywać się pod pseu-
donimem „Satoshi Nakamoto”, pojedyńczo bądź wszyscy razem: Nick Szabo (kreator BitGold), Hal 
Finney (który jako pierwszy zrealizował zakup pizzy za BTC; por. odn. powyżej), Craig Steven Wri-
ght (przedsiębiorca australijski, kreator Bitcoin-QT), Wei Dai (pomysłodawca „b-money”); łączono też 
pierwsze sylaby inicjałów nazw firm, które brały udział w tajnej operacji amerykańskiej NSA z 1996 r.: 
SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi i MOTOrola, tworzących nazwisko twórcy BTC; tygodnik „New-
sweek” odkrył także 64 letniego autentycznego b. kryptografa armii USA, z pochodzenia Japończyka, 
o identycznym nazwisku; w każdym razie, w grudniu 2009 r. „Satoshi” oficjalnie opuszcza Bitcoin-QT, 
przekazując dyrekcję naukową „Fondation Bitcoin” Gavinovi Andresenowi – dyplom z Princeton, a sła-
wa z „Silicon Graphics Computer System”; por. (Rodriguez, 2017, s. 45 i nast.), wraz z jedynie istnie-
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senne Prime Search, pomysłu amerykańskich naukowców (G. Woltman i S. Kurow-
ski), w celu połączenia sił tysięcy komputerów, rozrzuconych po całym świecie, 
aby „wspólnym wysiłkiem” i wspólną siłą maszyn elektronicznych poszukiwać dal-
szych wyrazów ciągu liczb pierwszych Mersenne26. Idea „rozproszonego systemu 
obliczeń” projektu GIMPS znajduje swoje odbicie w pomyśle „rejestru” DLT27. 
Sam zaś pomysł kryptowaluty Bitcoin znajduje swoje korzenie w artykule Wei Dai, 
proponującego w 1998 r. wykreowanie niezależnej kryptowaluty „b-money, (Dai, 
2001), idei podjętej następnie przez N. Szabo, proponującego numeryczną, zde-
centralizowaną walutę – BitGold w r. 2005 oraz pracującego nad niemożliwymi do 
sfałszowania dowodami „pracy człowieka, a nie maszyny” – Hashcash28. 

Współcześnie, kryptowalutę Bitkoin można (mimo wszystko) kupić za legalną 
walutę na wyspecjalizowanych giełdach (w parabankach), albo zarobić w postaci 
ustalanego procentu, za wykonanie pracy w ramach „wspólnoty blockchain”, lub 
też „wykopać” samodzielnie, wykonując „pracę górnika”29. Do „wykopania” bit-
koinów nieodzowny jest jednak bardzo silny sprzęt komputerowy, z odpowied-
nim oprogramowaniem oraz możliwością połączenia z komputerami całej „wspól-
noty DLT”, a jednocześnie czas i wystarczające środki na opłacenie zużytej ener-
gii elektrycznej.

W „bitcoinmining.com” poddawanych jest (potencjalnym) inwestorom pod 
uwagę 9 etapów, które należy przejść (lub przeanalizować jeszcze przed rozpoczę-
ciem pracy „górnika w ramach blockchain Bitcoin”): 

jącym kryptograficznym „kluczem” do projektu „SourceForge bitcoin” oraz „kluczem alarmowym”, na 
przypadek potencjalnego cyberataku.

26  Liczby pierwsze Mersenne, M = 2p−1; (p>1), od nazwiska mnicha z francuskiego zakonu „Mi-
nimes”, Marin Mersenne (1588-1648), są potęgą liczby 2 minus jeden, ale żeby były liczbami pierw-
szymi, muszą dzielić się jedynie przez 1 i przez siebie; dzięki programowi GIMPS znaleziony został 35 
w kolejności wyraz w ciągu liczb pierwszych Mersenne (z ciągu 3, 7, 31, itd.) 13 listopada 1996, równy 
1398269; do końca stycznia roku następnego znalezionych zostało jeszcze dalszych 15 wyrazów, a do-
piero 7 stycznia 2016 znaleziony został 49 w kolejności wyraz, 74207281, największa liczba pierwsza 
Mersenne z dotychczas znanych; program GIMPS trwa nadal; por. np. http://www.math93.com/index.
php/histoire-des-maths/histoire-des-nombres/159-nombres-de-mersenne.

27  „Blockchain”, w rozgłaszanej opinii (niektórych) mediów, staje się „najwspanialszym i najbar-
dziej fundamentalnym odkryciem w historii informatyki”.

28  Nick(olas) Szabo, kryptograf amerykański, profesor University George Washington, D.C., w la-
tach 1998-2005 opracował teorię „kontraktów numerycznych” wraz z odpowiednią legislacją; Adam 
Back, kryptograf brytyjski – pomysłodawca i twórca systemu „hashcash” (proof of work), obecnie już 
bardzo szeroko stosowanego; por. np. (Rodriguez, 2017, s. 43 i nast.).

29  A właściwie poszukiwacza złota, który tony wydobytej przez siebie ziemi (czasem ze znacznej 
głębokości) przepłukuje w prądzie strumienia wody, żeby po wielu godzinach mozolnej pracy, wresz-
cie zabłysnął na sicie okruch złota.
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1) trzeba posiadać, czasem w bardzo kosztowny, odpowiednio silny (szybki) 
sprzęt informatyczny, ze specjalnymi kartami (na wzór kart graficznych), jak 
np. Butterfly Labs, Bitcoin Ultra, CoinTerra; 

2)  mieć/założyć konto, tzw. portmonetkę, np. w BitcoinQT, Armory lub Mul-
tibit; 

3)  zarejestrować konto we własnym komputerze (przy pomocy, np. Blockcha-
in lub CoinJar); 

4) odpowiednio zabezpieczyć „portmonetkę” przed włamaniem (również np. 
w komputerze bez dostępu do Internetu); 

5) zadecydować o sposobie wykonywanej pracy – samodzielnie, czy w zespo-
le (pool), co ma wpływ na wysokość zarobku; 

6) zarejestrować program, np. Cgminer, BFGminer lub EasyMiner; 
7) skonfigurować program The Open Hardware Monitor; 
8) sprawdzić temperaturę (karty graficzne wytrzymują do 80°C);
9) sprawdzić, czy „urobek” pokrywa koszty zużytej energii elektrycznej?
Okazuje się, że w Chinach są całe ośrodki, wybudowane w górach (gdzie jest 

chłodniej oraz wieje wiatr, a także świeci słońce – odpowiednie źródła „zielonej” 
energii odnawialnej), zamieszkałe przez wyspecjalizowanych informatyków, którzy 
24 godz. na dobę „fedrują bitkoiny”, rozwiązując pewną liczbę enigmatów matema-
tycznych, kreując – w czasie regulowanym dziesięciu minut – nowe bloki „blockcha-
in Bitcoin”. Satoshi Nakamoto nie mógł chyba przypuszczać, że w 6 „kopalniach”, 
ponad 3 tys. chińskich „górników informatycznych” zarabiać będzie łącznie ponad 
półtora miliona euro (dane za rok 2016), generując średnio ok. 4050 bitcoinów mie-
sięcznie. System Bitcoin jest jednak tak skonstruowany, że z czasem znacznie, i co-
raz bardziej automatycznie, zwiększa trudność rozwiązywania enigmatów matema-
tycznych, co też znacząco zwiększa ilość wykorzystywanej energii30.

Biorąc pod uwagę, że kryptoemisja Bitcoin jest ograniczona do 21 mln, co 
w przeliczeniu wynosi 210 tys. nowych bloków i wystarcza na 4 lata „emisji”, za-
chodzi pytanie – a co potem? Skądinąd, także radykalnie zmniejsza się premia za 
„wydobycie”: od 50 bitkoinów przez 4 lata początkowe, potem 25 bitkoinów, a od 
lipca 2016 r. – tylko 12,5 (w przewidywaniu, od ok. lipca 2020 r. – już tylko 6,25 
bitkoinów).

30  Znanych jest 6 takich „kopalń informatycznych” (konsorcjum) w regionach Dalian oraz Chang-
cheng; najbardziej znanymi są: AntiPool, BTCPool, BwPool, F2Pool; chiński, swoisty oligopol tych kon-
sorcjum – firm informatycznych, kreuje 70% bitkoinów; sam miesięczny koszt energii elektrycznej dla 
każdej firmy – to ok. 80 tys. dol., przy czym i tak w halach panuje 30-stopniowy upał oraz niesamowity 
szum wentylatorów; por. (Rodriguez, 2017, s. 135-137).
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Kopie rejestru wszystkich transakcji, dokonanych w ramach „blockchain Bit-
coin”, przekazywane są automatycznie przez program wszystkim – dziesiątkom ty-
sięcy – komputerom „górników”. Zastosowanie „technologii kryptografii asyme-
trycznej” oraz „funkcji haszującej” (cryptographic hash) – algorytmu SHA – zabez-
piecza całość przed cyber-włamaniami, a dla fałszerstwa jakiegoś przekazu było-
by trzeba dysponować siłą większą od całej mocy „blockchain Bitcoin”, ocenianej 
na ponad 15 mln PetaFLOPS (wobec kilkudziesięciu PetaFLOPS najsilniejszego 
współcześnie komputera)31. Legalizacja każdej transakcji – consensus – następuje 
za zgodą wszystkich członków blockchain, a zatem, indywidualnie, nie można do-
konać żadnej modyfikacji.

Praca członków „blockchain Bitcoin” polega na weryfikacji, zabezpieczeniu 
i rejestracji wszystkich dokonywanych transakcji, czemu służy użyczenie siły 
(mocy) własnego komputera, niezbędnej do rozwiązania zadanego enigmatu ma-
tematycznego, służącego za dowód pracy elektronicznej maszyny, a nie człowie-
ka, zwany dowodem, albo testem captcha (który jest testem przeciwnym do testu 
turing, dowodzącego pracy człowieka, a nie maszyny, analogicznie jak w przy-
padku testu hashcash – proof of work)32. Wykonana praca członków „blockcha-
in Bitcoin” jest wynagradzana (w odpowiednim procencie) bitkoinami, dzielony-
mi na części do ósmego miejsca po przecinku, wykreowanymi („wykopanymi”) 
podczas pracy33. 

Zadany enigmat wymaga przebadania setek miliardów kombinacji, stosunkowo 
w krótkim czasie, ponieważ co 10 min. kreowany jest nowy „blok łańcucha” (nato-
miast ocena trafności rozwiązania jest zadaniem stosunkowo prostym, jak np. w ła-
migłówce „sudoku”), a wynik numeryczny zadanego enigmatu stanowi brakujący 

31  Fałszerstwo w „blockchain Bitcoin” (jakiejkolwiek transakcji) wymagałoby jeszcze większej 
mocy, niż „ponad 15 mln PetaFLOPS”, co zresztą stawia – mimo wszystko – pewne pytanie, dotyczą-
ce mocy i kosztów utrzymania przyszłościowo – ewentualnie wykorzystywanego – blockchain, przez 
banki oraz administrację, a także całe zglobalizowane społeczeństwo; oczywiście, biorąc pod uwagę, 
z jednej strony, energochłonność i mocochłonność, a z drugiej – perspektywę pełnej jawności wszyst-
kich sum, dat transferów oraz rejestracji akt administracyjnych, z zachowaniem pełnej anonimowości 
wszystkich uczestników?

32  Por. odn. 28
33  Funkcja proof of stake, dokonuje oceny wysokości „stawki” (termin z gry hazardowej), indywidu-

alnego wkładu pracy każdego z „górników”, według której następuje procentowa wypłata „wykopanych 
bitkoinów”; „górnicy” pracują samodzielnie lub zespołowo; oczywiście samotny pierwszy (jeśliby taki 
był) otrzymuje całą przyznaną pulę, a inni, pracując wspólnie, stosując różne strategie, zgodnie z teo-
rią gier oraz łącząc się w grupy, podejmują decyzje strategiczne, zgodnie z problemem zawodności sys-
temów komputerowych, znanym pod nazwą „problemu bizantyjskich generałów” (Byzantine generals); 
por. także Distributed denial of service – DdoS; por. (Rodriguez, 2017, s. 132-133).
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zapis transakcji w bloku łańcucha (wraz z jednoczesnym dowodem pracy maszy-
ny, a nie człowieka).

Ogólną kontrolę nad Bitcoin stanowi fundacja „Fondation Bitcoin”, ustanowio-
na 27.09.2012. Ocenia się – na początku grudnia 2017 r. – całkowitą wartość ( kryp-
to) bitkoinów na świecie na ok. 200 mld dol. Znana jest lista instytucji handlowych 
i finansowych, akceptujących bitkoiny. Rządy i instytucje finansowe różnych kra-
jów zajmują w sprawie Bitcoin zróżnicowane stanowiska. Uważa się, że odpowied-
nie regulacje34 mogą być wprowadzone na świecie w drodze przyjętych decyzji 
przyszłego/ych szczytu/ów G20?

5. Business Bitcoin

W przedświąteczną niedzielę 17 grudnia 2017 r. kurs BTC prawie dotknął mi-
tycznej bariery 20 tys dolarów (19 873), ale po 33% wahaniach spadł w piątek 22. 
do 9 085,20 dolarów. Media wtórowały parabankom w przekazie bulwersujących 
informacji na temat Bitcoin: Satoshi Nakamoto posiada 5,88% wszystkich wyemi-
towanych („wykopanych”) jednostek bitkoinów, których na świecie jest w elektro-
nicznym obiegu 16 660 788 (z których trzecia część wyemitowana została w sa-
mym tylko 2017 r.), a będą jeszcze emitowane (do ustalonego przez S. Nakamoto 
limitu 24 mln „sztuk”), czyli do 2140 r.. Bułgaria posiada 213 519 BTC, odebranych 
przemytnikom, a Jeff Garzik35 z USA, sprzedaje żetony na potrzeby emisji kryp-
towaluty nowej generacji – Metronome – MTN, o „krzyżowym łańcuchu rozpro-
szonego rejestru”, mogącym – w projekcie – łączyć się z pozostałymi łańcuchami 
kryptowalut, a kurs BTC po NR 2018 będzie (zapewne?) 50 tys. dolarów.

Szaleńcza idea masowych inwestycji w kryptowaluty w 2017 r. (w Bitko-
in w szczególności), na giełdach wymiany Bitstemp, GDAX, itBct, Kraken i in-
nych, wobec zmasowanych decyzji inwestorów indywidualnych (wykorzystują-
cych nowe pośrednictwo chicagowskiej giełdy instrumentów pochodnych – Chi-
cago Board Options Exchange – CBOE), natychmiast, 11 grudnia, również w Chi-
cago, największa na świecie giełda kontraktów terminowych – Chicago Mercantile 
Exchange – CME, otworzyła swój parkiet dla inwestycji instytucjonalnych w BTC.

34  Ogólny nadzór nad rozwojem światowej sieci Net (Internetu) sprawuje – od 2016 r. – kalifornij-
ska instytucja „Internet Corporation for Assignet Names and Numbers”– ICANN.

35  Były „górnik”, który 15 sierpnia 2010 r. wsławił się odkryciem błędu w kodowaniu blockchain, 
który to błąd mógłby posłużyć „wykopaniu” znacznej ilości bitkoinów?!
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W ślad „kopalń chińskich”poszła firma Advania, w miejscowości Keflavik w Is-
landii, której procesory, w atmosferze zewnętrznej ok. −5 °C i niesamowitym huku 
oraz szumie wentylatorów, „produkują” 0,0001 bitkoina na minutę, przy czym 
energochłonność firmy stawia ją na pierwszym miejscu w tym kraju. Fenomenal-
na ilość zużytej energii – 30,14TWh (tetrawatogodzin) rocznie, jest równa energo-
chłonności średniej wielkości gospodarki unijnej, np. węgierskiej). W ogromnych 
halach Advanii stoją ustawione w szeregach szafy – stelaże, od podłogi po sufit, ze 
sprzętem komputerowym i kilometrami kabli, z szufladami, a w każdej po 12 672 
GPU – Graphics Processing Unit – procesorów graficznych, a na półce obok każ-
dej – setki USB (a ile ich zatem w całym hangarze, a ile w całej firmie?), wszyst-
ko na konto Genesis Mining36. Drugą „kopalnią”, bodaj największą z pozostałych 
europejskich, „fedrującą” 5% bitkoinów, była – bo już zbankrutowała (27.05.2016) 
– firma szwedzko-brytyjska KnCMiner, koło Boden w Szwecji, o 65 tys. kompute-
rów i 47 kwadrylionach (47 i 24 zer) działań na sekundę. Nie sprostała jednak kon-
kurencji chińskiej, wobec 50% spadku wynagrodzenia za wyprodukowanie jedne-
go bloku (z 25 na 12,5 bitkoina, od lipca 2016 r.).

Bitcoin wraz z coraz to nowymi kryptomonetami (jest ich ok. 1360)37 wyrasta-
ją na dewizy międzynarodowe! Jeśli szwajcarska Gira Financial AG lansuje Gira-
coin, to i Dubai także wylansował EmCash. Prezeska Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego, Christine Lagarde, uważa zresztą kryptowaluty za „wersję nume-
ryczną legalnych”(!), do czego Nobliści, Jean Tirole i Joseph Stiglitz, odnoszą się 
z dużą rezerwą. Banki centralne odżegnują się także od kryptowalut! Jak trudno 
jest jednak konkurować z „szeroką opinią publiczną”, wraz z WikiLeaks lub YouTu-
be, czy Anonimous! 

Polska (nie może być gorsza od Dubaju) i jej wirtualna waluta, Polcoin (PolCo-
in) – PLC, po różnych perypetiach, ma się (być może?) coraz lepiej (por. https://
plc.polcoin.pl)38. Polcoin (powstały w styczniu 2014 r.) w pełni wykorzystuje do-

36  Genesis Mining reklamuje swoje usługi w „kopaniu w cloud” („w chmurze”) kryptomonet: Bit-
coin, DASH, Ethereum, Litecoin, Zcash, oferując sprzęt i oprogramowanie dla inwestorów indywi-
dualnych, por. taryfy (od 830 USD „dla początkujących”, do 7200 USD „dla chcących uzyskać maksy-
malny zysk”) – https://www.genesis-mining.com/pricing – zachwalając jednocześnie jakość oferowa-
nego sprzętu i pracę w ciszy własnego domu, a także dzienną wypłatę; por. #EvolveWithUs - The Se-
ries / Official Trailer.

37  Por, np. Alternativecryptocurrencies; https://www.investopedia.com/terms/a/altcoin.asp.
38  Por. także reklamę „Pandex Polska” inwestycji „Cryptocurrency XAO”, „Grupy handlowej i ana-

litycznej prowadzonej przez najwyżej klasy przedsiębiorcę Geng Xao (!), jednego z największych 
aktywnych graczy na rynku wymian kryptowalut (!?)” (a wśród nich Polcoin, PLC), w której prze-
strzega się jednak potencjalnych inwestorów (min. 5 tys. USD): że [...] inwestowanie może się skoń-



Oskar Starzeński206

świadczenia Bitcoin oraz algorytm SHA256d, ale opiera się „o nowy łańcuch blo-
ków (i) posiada stabilną sieć węzłów”39. Bloki PLC generowane są 60 sekund, 
o wartości 50 PLC, a założona maksymalna liczba monet (jednostek) w obiegu wy-
nosi 210 000 000.

6. Regulacja?

W poszukiwaniu przyczyn kryzysu zwanego subprime, analizowane zosta-
ły praktycznie wszystkie aspekty działalności szeroko pojętych finansów. Analizy 
i postulaty ogłaszane były zarówno przez nadrzędne państwowe komisje kontroli 
finansów i giełd, jak również przez uniwersyteckie sławy naukowe, niezależne in-
stytucje badawcze oraz uznanych praktyków – inwestorów giełdowych. W rezul-
tacie nastąpiła „era porządkowania” zawodnych koncepcji praktycznych oraz re-
wizja panujących teorii finansów liberalnych. Szczególnie pozytywną rolę odegra-
ły porozumienia przywódców rządów w ramach szczytów G20 (wraz z ministra-
mi finansów i prezesami banków centralnych, przy udziale kierownictwa dwóch 
najważniejszych finansowych instytucji międzynarodowych – Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego). Samoregulacja globalnego rynku 
finansowego okazała się złudą, a dodatkowo nastąpiła fala dalszych, następujących 
po sobie kryzysów – długów publicznych i prywatnych oraz kryzysów politycz-
nych, wraz z trwającymi – kryzysem migracji oraz kryzysem solidarności w Unii 
Europejskiej.

Pozytywną stronę odegrał bezprecedensowy nacisk rządu USA na tak zwane 
raje finansowe, ze Szwajcarią i jej sekretem bankowym włącznie. Oczywiście, wal-
ka rządów (na czele z rządem USA) z lokowaniem kapitałów w „offshore” przyno-
siła bardzo pozytywne rezultaty w stosunku do „pojedyńczych” obywateli, uchy-
lających się od płacenia podatków, natomiast doktryna globalnych finansów świa-
towych utrzymała w dalszym ciągu wszystkie możliwości „optymalizacji podatko-
wej” (czyli minimalizowania podatków) w przypadku międzynarodowych korpora-
cji (multinational corporation).

czyć spektakularną porażką i wielkim rozczarowaniem”; http://pandex.pl/inwestycje/cryptocurrency-
%D1%85%D0%B0%D0%BE/.

39  „[...] Jest to całkowicie polski projekt (Łukasz Lewicki, Toruń, Mori Lee LTD – GoldenLine.pl, 
pseudo „Korekdowanny”, Jakub Wierzcholski, Toruń, Poznań, pseudo: „Wojenny”), w który zaangażo-
wany jest wyłącznie polski zespół twórców oraz polski kapitał; obecnie rozwija go trzeci już zespół de-
veloperów”; por. https://polcoin.pl/ oraz kryptopay.pl.
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W pogoni za populizmem kapitalizm zmaga się z moralnością. Jeśli przyjąć „za 
dobrą monetę”, że celem dowolnego przedsiębiorstwa kapitalistycznego jest mak-
symalizacja zysku, satysfakcjonująca – w pierwszym rzędzie – inwestorów, ale tak-
że – równolegle – całą załogę, nazywaną współcześnie współpracownikami, oraz 
wszystkich („ukontentowanych”) kooperantów, klientów i szeroko zdefiniowane 
„otoczenie”, to „optymalizacja fiskalna” przedsiębiorstwa (nawet jednoosobowe-
go), skądinąd od lat istniejąca przed kryzysem, powinna być pozytywnie postrze-
gana przez opinię publiczną? Czemu zatem miał służyć skandal, z góry zaplanowa-
ny na niedzielę 5 listopada 2017 roku o godz. 19, o kryptonimie „Athéna”?

Skandal wybuchł pod nazwą „Paradise Papers”: 381 dziennikarzy (zwanych śled-
czymi) z 95 różnych mediów, ogłosiło listę osób, przedsiębiorstw oraz instytucji, któ-
re wszystkie – przy pomocy zawiłych, aczkolwiek całkowicie legalnych w świetle 
prawa „montaży finansowych” – uchylają się od płacenia podatków, w czym od lat 
służą im radą i pomocą wyspecjalizowane zespoły adwokackie40. Opinia publiczna 
poruszona została wiadomością, że na opublikowanej „liscie” figurowała nawet kró-
lowa Elżbieta II, łącznie ze znanymi osobistościami ze świata polityki, sportu, kul-
tury i sztuki, z których – jak się zdaje – część, łącznie z królową, ufała w dobrej wie-
rze swoim doradcom finansowym, zwłaszcza wobec legalności proponowanych ope-
racji. Przy okazji dyskusji nad moralizacją kapitalizmu, obliczono także straty orga-
nów fiskalnych na całym świecie: 350 miliardów euro (wobec 7 900 mld euro ulo-
kowanych w „rajach finansowych”)41. Oczywiście, w większości przypadków, altru-
izm (wymuszany przez opinię publiczną) staje w sprzeczności z optymalizacją eko-
nomiczną? Czemu także służy i ma służyć krytykowana z całej mocy delokalizacja 

40  Zebranie organizacyjne Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych – ICIJ (In-
ternational Consortium of Investigative Journalists) w tej sprawie odbyło się 27-28.03.2017 w Mona-
chium, w siedzibie redakcji Süddeutsche Zeitung; wykorzystane zostały informacje z różnych, a głów-
nie z  trzech źródeł, z których najważniejszymi były dokumenty z zespołu adwokackiego „Appleby” 
– 6,8 milionów dokumentów oraz z zespołu „Asiaciti Trust” (tylko!) 566 tysięcy; wyspecjalizowane 
w tego rodzaju „montażach” zespoły, wykorzystywały (i wykorzystują nadal) istniejące do tej pory „raje 
podatkowe” (offshore), takie jak: Bermudy, Wyspy Dziewicze, Kajmany, Guernsey, Hong Kong, wy-
spa Man, Jersey, Maurycjusz, Seychelles i Szanghaj; por. www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-
-fiscaux/l-article-a-lire-pour-comprendre-le-scandale-des-paradise-papers_2454436.html; UE opubli-
kowała w końcu roku nową czarną listę krajów uznawanych za raje podatkowe, zredukowaną z licz-
by30 do 17, aczkolwiek ich pelna lista zawiera 113 krajów; por. np. http://www.paradisfiscaux20.com/
liste-noire-paradis-fiscaux-etats-territoires-non-cooperatifs.htm.

41  Upubliczniono również informację, że w większości jachty pełnomorskie, zarejestrowane na 
leżącej u wybrzeży brytyjskich wyspie Man, wyspecjalizowanej od lat w immatrykulacji prywatnych  
jachtów, „wypożyczane są” przez samych właścicieli od specjalnie do tego celu założonych własnych 
firm; podobnie rzecz ma się z własnymi samolotami wszelkich typów, helikopterami i samochodami 
sportowymi.
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przedsiębiorstw do innych krajów? – właśnie obniżką kosztów produkcji, czyli opty-
malizacji. Związki zawodowe są w każdym razie „przeciw”!

Unormowanie prawa podatkowego, a chociażby koordynacja najważniejszych 
przepisów fiskalnych jest – już chociażby w samej UE – praktycznie mało praw-
dopodobna. Widać bowiem wyraźną sprzeczność interesów suwerennych państw 
– członków Unii, które konkurują ze sobą w celu stworzenia lepszych warunków 
dla delokalizacji obcego kapitału, czyli „przyciągania kapitałów” na własny teren, 
o przychylnej inwestycjom legislacji i tańszej sile roboczej. Uchwały legislacyjne 
w Unii wymagają zresztą 100% głosów. Identycznie ma się także sprawa z „pra-
cownikami delegowanymi”, gdy tymczasem nowa „Administracja Trampa” w USA 
wprowadza 20. procentowe cło od wwożonych towarów!

Od 9 grudnia 2016 r. trwały debaty i prace Rady Europejskiej wraz z Radą 
Unii Europejskiej nad zmianami w przepisach o unii bankowej, wraz z podejmo-
wanymi decyzjami o wymogach kapitałowych w sektorze bankowym oraz o jed-
nolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (nowelizacja 
dyrektywy 214/59/UE oraz rozporządzenia 806/14), co szeroka opinia publiczna, 
przyjmując z zadowoleniem, oczekiwała jednak ramowych rozporządzeń w spra-
wie ograniczenia wysokości opłat bankowych oraz oprocentowania kredytów kon-
sumpcyjnych i mieszkaniowych42. Przez cały ten sam rok 2016, opinia publiczna 
narażona była (niejako z drugiej strony) na dawanie wiary zapewnieniom paraban-
ków i reklam giełd wymiany dewiz, o nadzwyczajnych zyskach, jakie mogą przy-
nieść inwestycje w kryptomonety. Tymczasem Bitcoin uważany był, i bywa nadal 
uważany, za „najbardziej destrukcyjny wynalazek” od czasu pojawienia się Inter-
netu, przy czym dodatkowo odbywa się „bitwa ideologiczna pomiędzy utopista-
mi a dominującym kapitalizmem”43. Ekonomiści, z Noblistą Paulem Krugmanem 
na czele (który wprost „widzi zło” [w Bitkoin]), wyrażali niepokój, łącznie z banka-
mi centralnymi, ale instancje europejskie nie podejmowały konkretnych decyzji44. 

42  Gwarantowanie depozytów bankowych do 100 tys. euro (na osobę w danym banku, a jeśli kon-
ta wspólne – to 200 tys.) wywołuje – dla przykładu we Francji – gesty rezygnacji ze strony tzw. świa-
ta pracy, w większości zarabiającego le Smic (gwarantowana płaca minimalna miesięczna, za 35 godz. 
pracy: 1 173 euro netto, rewaloryzowana 1 stycznia 2018 r. o 20 euro; le Smic brutto: 1 498,47 euro).

43  Por. film dokumentalny Banking on Bitcoin (2016, Ch. Cannucciari, także dla sieci Netflix, 2017); 
w filmie rys historyczny powstania blocchain Bitcoin, wraz z filozofią ruchu „Cypherpunk” oraz sylwet-
kami najważniejszych postaci.

44  Nasuwa się przykład: ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku zezwolenia 
na wykonywanie czynności firmie „Amber Gold Sp. z o.o.” (powstałej 29 lipca 2009 r. z przekształce-
nia gdańskiej Grupy Inwestycyjnej Ex, Sp z o.o.), nie przyniosły zakazu, chociażby dalszej reklamy lo-
kat w złoto, srebro i platynę za pośrednictwem firmy, aż do 2 lipca 2012 r., kiedy rozpoczęło się śledz-
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W każdym razie, Francja zapowiedziała wniesienie problemu „tulipanów XXI w.” 
pod obrady forum G20 w Argentynie w Buenos Aires45. Bundesbank we Frankfur-
cie także wypowiedział się za światową regulacją Bitcoin. Chiny zabroniły emisji 
żetonów ICO, zamknęły kantory wymiany kryptomonet i ograniczyły działalność 
oficjalnych „kopalń bitkoinów”, co miało znaczący wpływ na gwałtowny spadek 
kursu BTC. Korea Płd przygotowuje zakaz wymiany (handlu) kryptomonet46. Naj-
większe banki brytyjskie (Lloyds Banking Group ADR, Bank of Scotland, Halifax, 
MBNA) i amerykańskie (JP Morgan, Citigroup, Bank of America) wręcz zakazały 
używania kart kredytowych (z ich własnym logo) dla przeprowadzania transakcji 
z kryptomonetami. Komisje nadzoru finansowego i banki centralne łączyły (łączą) 
siły w celu wywarcia odpowiedniego nacisku na rządy członków G20 – czy jednak 
w ogóle możliwa jest regulacja kryptomonet?

Zapał inwestowania w kryptomonety wyraźnie się ochłodził także po serii cy-
berataków: w grudniu 2017 r. (na Largest Crypto-Mining Marketplace – Nice-
Hash: cyber-grabież 4700 bitkoinów, ówczesnej wartości 64 mln dol.; na połu-
dniowo-koreański parabank Youbit: kryptowaluty o wartości 35 mln dol.) oraz 
ostatni, największy w dotychczasowej historii, cyber-atak 26 stycznia 2018 r. na 
Coincheck w Tokio, podczas którego zostały cyber-obrabowane konta 260 tys. 
klientów, na łączną sumę 530 mln dol. w kryptowalucie XEM, platformy NEM 
– New Economy Movement)47, a także równoległym wzroście stóp procentowych 
w USA48. 

two w sprawie wprowadzenia w błąd klientów.
45  Minister Gospodarki (B. Le Maire) powierzył odpowiednią misję (15.01.2018) „Monsieur Bit-

coin”, J.-P. Landau’owi, który już 2 lata wcześniej, w trybunie „Financial Times”, przyrównał „szaleń-
stwo  Bitcoin do bańki tulipanowej w Holandii”, b. v-gubernatorowi Banku Francji oraz b. przedsta-
wicielowi Francji w instancjach międzynarodowych, w Waszyngtonie –Banku Światowym oraz MFW 
oraz w Londynie – BERD, a także profesorowi IEP we Francji oraz Uniwersytetu John-Hopkins w Wa-
szyngtonie, oraz także, równocześnie, przedstawicielowi Francji w FSB – Financial Stability Board; ob-
rady G20 przewidziane są na kwiecień 2018 r., pod przewodnictwem Argentyny.

46  Reuters, 15.01.2018.
47  Wykorzystującej walidację transakcji w blockchain za pomocą POI – proof of importance (wiel-

kość transakcji, w zapisie języka Java), albo dzięki posiadanym żetonom; podejrzenie – w pierwszym 
rzędzie – padło na akcję „zorganizowanych” hakerów z Korei Północnej, którym przypisuje się również 
„zainfekowanie” wirusem WannaCrypt (WannaCry) ok. 200 tys. komputerów w 150 krajach; por. www.
numerama.com/tech/258225-ransomware-wannacrypt-la-coree-du-nord-suspect-numero-1.html, kie-
dy rozprzestrzenianie się wirusa zatrzymał Marcus Hutchins, obecnie z brytyjskiego National Cyber 
Security Center; por. (Starzeński, 2017).

48  Nic nie szkodzi: w Internecie ogłasza się „xtb online trading”, proponując bezpłatny pakiet „Pack 
Bitcoin 360”, oferujący możliwość inwestowania w produkty pochodne kryptowalut (CFD), z Bitcoin XTB 
na czele, łącznie z bezpłatnym pełnym kursem inwestowania na rynku wymiany walut; por. https://fr.xtb.
com/bitcoin-360?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search_Bitcoin_Pac-



Oskar Starzeński210

Banki europejskie, w sytuacji dotychczas niebywałej, praktycznie darmowe-
go pieniądza oraz taniego, a nawet prawie równie darmowego kredytu, a także 
bezprecedensowego rozwoju konkurencji w postaci banków internetowych oraz 
ucieczki do nich potencjalnych klientów, toczą walkę o przetrwanie i uznanie, jako 
cenione społecznie instytucje finansowe, a także – w znacznej mierze – instytucje 
o charakterze „solidarnym i społecznie odpowiedzialnym”. Instytucje finansowe, 
obarczone w dekadzie kryzysów„etykietką pazernych”, mimo powrotu społeczne-
go uznania (przykładem francuskie instytucje ubezpieczeń wzajemnych), w wal-
ce o przetrwanie (i własną egzystencję), przypuściły atak ideologiczny na instan-
cje europejskie, w sprawie dokonania zmian w legislacji unijnej49, ponieważ do-
tychczasowe przepisy zniechęcają potencjalnych klientów do inwestowania w in-
strumenty finansowe o charakterze „solidarnym”. Instytucje finansowe o nazwie 
solidarne traktowane są bowiem rzez legislację unijną na równi z innymi przed-
siębiorstwami rynkowymi (w zakresie opodatkowania reinwestowanej dywiden-
dy/zysku na cele społeczne/dobra wspólnego50, mimo ich wszelkich starań o roz-
powszechnienie wyników swojej działalności społecznej i propagowania własne-
go obrazu „na podobieństwo przedsiębiorstrwa solidarnego i społecznie odpowie-
dzialnego”, proponującego klientom inwestycje w instrumenty „społecznie odpo-
wiedzialne”, przynoszące zaakceptowane udziały w zyskach51.

7. HSBC i Chiny

Od lat trwający transfer technologii ze Stanów Zjednoczonych do Chin, do-
prowadzi najprawdopodobniej (w jak bliskiej przyszłości?) do zamiany miejsca-
mi pierwszeństwa obu tych gospodarek. Tymczasem jednak relacja między obu 

kage_466582&utm_content=925378557&utm_term=%2Bbourse%20%2Bbitcoin&gclid=CjwKC-
AiAk4XUBRB5EiwAHBLUMXCZa2WuTYoGaIfv-qa1cDZ3NWbjWQxuE7afPHKfC26N14veY_OB-
HBoClt8QAvD_BwE.

49  Dotyczącej zresztą wszystkich instytucji o charakterze non profit, których legislacja EU nie roz-
różnia; (Driguez, 2018) proponuje wprowadzenie definicji „przedsiębiorstw o zysku ograniczonym” (la 
lucrativité limitée), por. „ValeursMutualistes” n° 310 – janvier 2018.

50  Do instytucji finansowych o charakterze solidarnym zalicza się także stowarzyszenia, spółdziel-
nie, fundacje oraz różnego rodzaju zarejestrowane przedsięwzięcia socjalne; por. np. (Starzeński, 2016, 
s. 162-163).

51  A nawet „godziwe” (termin E. Famy), obłożone są podatkiem na równi z przedsiębiorstwami 
rynkowymi; poparcie społeczne niektórych inicjatyw owocuje wzrostem zainteresowania inwestorów, 
a zatem wzrostem atrakcyjności akcji, co winduje ich kurs oraz stopę zwrotu; por. np. (Starzeński, 2016, 
s. 162, odn. 26).



211O rewolucyjnej technologii blockchain Bitcoin, w otoczeniu kryzysu politycznego...

mocarstwami, będąca odbiciem relacji nowego prezydenta USA z – już drugiej 
kadencji – prezydentem Chin, wyraźnie się poprawiła, co zapewne będzie mia-
ło pozytywny wpływ na dalsze uspokojenie stosunków między Koreą Północną 
i jej sąsiadami, a już w pocz. 2018 r. miało zapewne wpływ na podjęcie historycz-
nej decyzji o wspólnej delegacji Obu Korei na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpij-
skie w Pjongczangu. 

Chiny (Chińska Republika Ludowa) przygotowują się do przejęcia odpowied-
niej roli lidera w świecie globalnym, do czego, w pierwszym rzędzie, należy stwo-
rzyć warunki dla przejęcia roli dolarów przez juany, CNY (renmimbi, RMB). Do 
tej przypuszczalnej przyszłej zmiany przygotowuje się od lat systemowy bank bry-
tyjski, rodem z Hong Kongu i Szanghaju –HSBC. Opinia publiczna i rynki wycze-
kują (dobrej) zmiany.

HSBC – Hong Kong & Shanghai Corporation, bank założony przez Brytyj-
czyków w 1865 r. w Hong Kongu, powstał w celu finansowania wymiany han-
dlowej Chin i Indii z Europą, a początkowo głównie finansowaniem przemytu 
opium z Indii na rynek chiński, aby – od początku XX w – rozszerzać swoją dzia-
łalność bankową na całą Azję, dzięki swoim filiom w Szanghaju, Bangkoku i Ma-
nili. W połowie wieku był już zainstalowany w USA i Kanadzie oraz w Europie, 
łącznie z Rosją, a także w Australii, Ameryce Południowej (w Argentynie, Brazy-
lii i Peru), przejmując liczne banki lokalne. Dwa oddziały w Algierze (2008 r.) oraz 
jeden w Oranie (Algieria) stoją na linii startowej do/po Afryki/ę, łącznie z bankami 
HSBC w Egipcie, Turcji oraz w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście, bank HSBC ma 
swoje filie w Monako i na Bermudach, razem w 75 krajach.

HSBC, zaliczany jest do grupy 29 banków systemowych52, kiedyś czwarty, 
a obecnie – według Forbes Global 2000 – szósty bank, pod względem wielkości, 
na świecie. Niestety, opinia publiczna poruszona została złą sławą, jaką okrył się 
HSBC na skutek manipulacji stopami Libor i Euribor, za co został skazany – wraz 
z innymi bankami systemowymi (z oskarżenia czterech komisji kontroli finansów 
i giełd53) na łączną karę 4,2 mld dol., jak również za „pomoc” kartelom narkotyko-
wym – kolumbijskiemu i meksykańskiemu, a także – co najbardziej bulwersowało 
społeczeństwo – terrorystom spod znaku Al-Kaidy. Bank brał udział w tzw. praniu 
miliardów brudnych dolarów na potrzeby terrorystów, jak również jego kadrowi 
pracownicy byli oskarżeni (w Wielkiej Brytanii i w USA w 2017 r.) o uczestnictwo 

52  Por. np. Banki systemowe – systemic, [w:] (Starzeński, 2016, s. 157-161).
53  Financial Conduct Authority (Wielka Brytania), Finma (Szwajcaria), Commodity Futures Tra-

ding Commission oraz Office of the Comptroller of the Currency (USA).
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w manipulacjach kursami wymiany dewiz. Najnowszą aferą, w której HSBC ode-
grał swoją rolę jest „Paradise Papers”: na liście znalazło się 106 500 klientów ban-
ku oszukujących fiskusa.

Imponujący jest rozrost brytyjskiego banku HSBC na przełomie XX/XXI wie-
ków. Bank, z 4-letnim wyprzedzeniem „powrotu” Hong Kongu do ChRL, prze-
niósł główną swoją siedzibę dyrekcji do Londynu (1993 r.), w międzyczasie przej-
mując banki konkurencyjne w USA (Midland Bank) oraz 7 regionalnych banków 
we Francji. W 2010 r sam prezes-dyrektor generalny banku przeniósł się/powrócił 
do Hong Kongu, a w grudniu 2012 r. musiał jeszcze bank – w drodze ugody – za-
płacić Department of Justice USA prawie 2 miliardy funtów (1,92) kary za udział 
w praniu pieniędzy, pochodzących z handlu narkotykami54!

Między latami 2011-2013 bank HSBC zredukował o ilość swoich oddziałów, 
sprzedając 70 filii, a następnie zredukował zatrudnienie ok. 50 tys. pracowników, 
głównie w Turcji (300 agencji za ok. 750 mln dol.) i w Brazylii (854 agencje i bank 
Bradesco, za łącznie 5,2 mld dol.). 

W trosce o poprawę własnego image wśród szerokiej publiczności oraz posze-
rzenia klienteli banku, prowadzi HSBC równolegle politykę sponsorowania dru-
żyn sportowych rugby55.

8. Perspektywy: przedwiośnie 2018

Po pierwsze, cyber-ryzyko i cyber-bezpieczeństwo, geopolityka i rynek finan-
sowy: jak w kalejdoskopie nasuwają się pytania dotyczące efektywności inwestycji. 
Co mogłaby przynieść (mało prawdopodobna) „wiosna perska 2018”, wobec „nu-
klearnych” relacji USA – Iran? Jakie reperkusje czekają EU po spotkaniu w Paryżu 

54  W obawie nawet utraty licencji na prowadzenie działalności bankowej w USA, zwrócił się we 
wrześniu 2012 r. z listem interwencyjnym do prezesa Banku Rezerwy Federalnej – the FED – ówcze-
sny brytyjski minister finansów i budżetu (Chancellor of the Exchequer HM Treasury) w rządzie D. Ca-
merona – G. Osborne, podkreślając pozytywną rolę HSBC w okresie kryzysu bankowego, a także ne-
gatywne skutki ewentualnej takiej drastycznej decyzji, dla prowadzenia dalszej wymiany handlowej 
z Chinami i całą Azją; na tę interwencję powołuje się później (pozytywnie?) Departament Sprawiedli-
wości w czasie prezytentury B. Obamy, przy okazji badania nieprawidłowości na giełdzie Wall Street, 
parafrazując termin z czasu kryzysu subprime: „Too big to fail” na „ jail” (na więzienie).

55  Bank jest jednocześnie sponsorem drużyn sportowych brytyjskich, irlandzkich i hongkongskich, 
a także oficjalnym sponsorem światowych rozgrywek w rugby, ekip męskich oraz żeńskich, w ramach 
World Rugby Sevens Series oraz World Rugby Women’s Sevens Series.
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Erdogan – Macron?56 Turcja kontra Kurdowie i przyszły Kurdystan? Irak i Syria, 
i jeszcze raz Syria – Syria i wschodnia część oazy al-Ghuta pod Damaszkiem? Aku-
rat upłynęło 7 lat wojny w Syrii, a następne lata? Czy permanentna rekonfiguracja 
sił wewnętrznych i zewnętrznych „Węzła Syryjskiego” (po wyparciu ISIS-Daesh 
zjednoczonymi siłami wzajemnych przeciwników politycznych) mogłaby przero-
dzić się w konflikt globalny? Demonstracja siły, w mowie, tweets’ach i obchodach 
rocznic? Wiara a realizacja? Obie Koree na Zimowej Olimpiadzie w Pjongczangu? 
I cyber-atak wirusem „Olympic Destroyer” na otwarcie Igrzysk! Rynki w połowie 
stycznia 2018 w Europie w relatywnej euforii, a Bitcoin spadł57 o 50% w stosun-
ku do najwyższego swego notowania! Nieustalone relacje: Jerozolima stolicą? Bu-
dowa nowego „jedwabnego szlaku” via kontynent afrykański? Przedłużona „Era 
Putina”? Turcja a Unia Europejska, wobec milionów koczujących w oczekiwaniu 
na otwarcie europejskich granic uciekinierów z Syrii! I dobra wiadomość: wizyta 
i spotkanie przywódców Korei Północnej i Chin!

Cyber-ataki nasilają się, a złagodzenie napięcia na linii Waszyngton – Pjon-
gjang oraz możliwość spotkania prezydenta DonaldaTrumpa z przywódcą partii 
i państwa Kim Dzong Unem w sprawie denuklearyzacji, bynajmniej jeszcze nie 
łagodzi (prawdopodobnych, według raportu amerykańskiej firmy security McA-
fee Advanced Threat Research) cyber-ataków północnokoreańskich, przy pomo-

56  Po której Francja, w oczekiwaniu zmodyfikowanego porozumienia kontroli granicznej z Wielką 
Brytanią „Po Brexicie” (w Sandhurst, 18.01.2018), wyraźnie usztywniła politykę migracyjną, co wyraził 
prezydent E. Macron już 15.01.2018, w przemówieniu w Calais nad Kanałem La Manche, gdzie już zli-
kwidowano „puszczę”, ale ok. 500 migrantów, ukrywając się w rozproszony sposób, próbuje codziennie 
wszelkich możliwych sposobów przedostania się na brytyjski brzeg, do Dover; ewakuacja, wysokie pło-
ty i kontrole spotykają się z protestami licznych skrajnych ugrupowań, ale także organizacji  pozarządo-
wych, udzielających pomocy uchodźcom; w całym kraju panuje atmosfera napiętych stosunków z siła-
mi porządkowymi, co niewątpliwie przyczyniło się do decyzji rządu, odstąpienia od projektu budowy 
nowego lotniska w okolicy Nantes (Notre-Dame-des-Landes); brak skoordynowanych decyzji 6 sukce-
sywnych rządów, niepotrafiących w ciągu 50 lat (!) podjąć decyzji w sprawie lotniska NDDL, nie przy-
czynia się stabilizacji rynku finansowego i pozytywnej ocenie decyzji rządowych przez ogół inwesto-
rów (w akcje spółek francuskich). Na terenie 1650 ha projektowanej budowy byłoby trzeba ewaku-
ować zainstalowane koczowiska wyeksmitowanych (w większości za odszkodowaniem) b. bretońskich 
rolników, wspieranych przez „okopane” (w militarnym znaczeniu tego słowa) ugrupowania ekstremal-
ne, protestujących przeciwko projektowi, który notabene miejscowe społeczeństwo poparło w głoso-
waniu, a teraz przyszła pora wypłaty (przez francuskich podatników, w 76% popierających odrzuce-
nie projektu!) odszkodowania zaangażowanej w budowę korporacji (Groupe „Vinci”) – 350 mln euro; 
40 (a nawet 50 lat od projektu) NDDL naraża – i tak już nadwątlony – autorytet sukcesywnych ośmiu 
rządów, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, a także nie przynosi chwały (podzielonemu w opi-
nii) społeczeństwu.

57  W Nowym Jorku, tylko w ciągu 16 stycznia nastąpił spadek kursu BTC o ponad 20%; por. (blo-
omberg.com).
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cy finansowanych przez państwo cyber-jednostek. Następni w kolejce do oskar-
żeń – hackerzy z Rosji.

Na przedwiośniu 2018, jednostka o kryptonimie „Hidden Cobra” zaatakowa-
ła system transferu środków finansowych SWIFT, łączący ok. 10 tys. banków na 
świecie, posiłkując się zaawansowanymi narzędziami (tools), takimi jak: Bankshot, 
Badcall, Hardrain, Fallchill, wykorzystując luki w systemie Adobe Flash w Micro-
soft Word, instalując w nim własne „implanty”. Implant taki jak Bankshot, sam nie 
przeprowadza transakcji finansowych, ale rozprzestrzenia się za pośrednictwem 
phishingu poczty e-mail, z zadaniem rozpoznania finansowego oraz wskazania dro-
gi dla zainstalowania nowych implantów. Zespół McAfee odkrył i przeanalizował 
działania destrukcyjne implantu Bankshot (w dokumentach z banków z Ameryki 
Łacińskiej), a także rozpoznał plik Worda, rzekomo odnoszący się do wymiany bit-
coinów „Agreement.docx”, mający na celu wymazywanie plików oraz treści z sys-
temu docelowego58.

Instytucja U.S. CERT, zajmująca się cyberbezpieczeństwem uważa, że „Hid-
den Cobra” wykorzystuje „botnety DDoS, keyloggery, narzędzia zdalnego dostę-
pu (RAT) i szkodliwe oprogramowanie do usuwania wirusów” oraz jest tożsama ze 
znaną (od 2014 r.) cyberprzestępczą „Grupą Lazarus”, związaną z „hackerem Sony 
Pictures”, globalnym ransomware „WannaCry” i atakiem na Bank Centralny Ban-
gladeszu, kiedy – na skutek manipulacji systemem SWIFT – łupem padło osta-
tecznie tylko 81 mln USD; por. (Starzeński, 2017).

Niewątpliwie, najbardziej spektakularnym (i największym w dotychczasowej 
historii) był (w maju 2017 r.) atak wykradzionym z NSA wirusem WannaCry, przy 
pomocy którego wykorzystana została luka w systemie Microsoft – Eternal Blue, 
grupy hackerów „Shadow Brokers”. Jednocześnie, w ciągu kilku godzin, zaata-
kowano 300 tysięcy komputerów w 150 krajach, w tym rosyjskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. Łączne wywołane szkody ocenia się na miliard dolarów59. 
W czerwcu, ta sama luka w systemie Windows, wykorzystana została przez wirus 
„Petya” i „NotPetya”, kiedy tysiące komputerów (w znanych firmach, takich jak: 
Saint-Gobain, Merck, WPP, a także w systemie zabezpieczenia przed radioaktyw-
nością w b. elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie) zostało zainfekowanych, z żą-

58  Por. http://www.newsweek.com/what-hidden-cobra-north-korean-hackers-linked-new-cyberattacks-
banks-837819

utm_source=email&utm_medium=morning_brief&utm_campaign=newsletter&utm_
content=headline&spMailingID=3024632&spUserID=MTI0NzM1NzM5MTYS1&spJobID=9903
38133&spReportId=OTkwMzM4MTMzS0.

59  Por. https://www.informatiquenews.fr/10-cyberattaques-ont-marque-lannee-2017-55112.
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daniem 300 dol. w bitkoinach, za uruchomienie systemu. Po wakacjach, zaatako-
wane zostały: Deloitte (prestiżowa instytucja doradcza i audytu) , Equifax (ame-
rykańska instytucja kredytowa) i Netflix (dystrybucja filmów) – wykradzione zo-
stały adresy, numery kart kredytowych oraz rozesłane zostały do milionów klien-
tów fałszywe żądania wnoszenia dodatkowych opłat. W październiku, ransomwa-
re „DoubleLocker” zaatakował (po raz pierwszy) urządzenia działające w syste-
mie Android, zmieniając kody PIN wraz z żądaniem okupu. W listopadzie, wirus 
„PowerShell” zaatakował Arabię Saudyjską, w celach , jak się wydaje, cyber-szpie-
gowskich. W tym samym czasie zaatakowane zostały: „Imgur” – darmowy hosting 
grafiki (przechowalnia fotografii), atak dotyczył jedynie (!) 1,7 mln kont, na ponad 
150 mln użytkowników oraz amerykańskie przedsiębiorstwo transportu samocho-
dowego „Uber” (57 mln kont użytkowników), wykradając dane (nazwiska, adresy, 
telefony, kody-PIN). Uber zapłacił cyberprzestępcom sto tysięcy dolarów okupu 
za zniszczenie wykradzionych informacji, z trudnym jednak do przewidzenia skut-
kiem? W końcu roku 2017, ze słoweńskiej „kopalni bitkoinów NiceHash” wykra-
dzione zostało 4700 bitkoinów, ówczesnej równowartości 64 mln dolarów.

Wśród wykreowanych przez Internet (anty)bohaterów, od nastolatków włamu-
jących się do systemów instytucji militarnych i rządowych (nie wymieniając już in-
stytucji finansowych i znanych całemu światu firm), po wyspecjalizowanych ofice-
rów wywiadów i kontrwywiadów oraz także pojedyńczych obywateli, sprawdzają-
cych swoje umiejętności praktyczne albo też zaangażowanych w walkę polityczną, 
wyróżnił się na wiosnę 2018 „Lone DNC Hacker Guccifer 2.0”, znany już z prze-
kazywania w imieniu WikiLeaks wykradzionych 19 tys. e-mail oraz 8 tys. załącz-
ników, który miałby być oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego, GRU? Guc-
ciferowi 2.0 przypisywane było „ingerowanie w amerykańskie procesy politycz-
ne i wyborcze, w tym w wybory prezydenckie w 2016 r., a jego pseudonim miałby 
być hołdem dla znanego rumuńskiego hackera?”60. W każdym razie, tego rodzaju 
informacje ze „styku Kreml – Bały Dom” wywołały spadek indeksów giełdowych, 
ale tylko w USA (22 i 23.03.2018): SP500 minus 2,5% i Dow Jones minus 2,9%, 
a następnie jeszcze po minus 2%!

Niejako w ślad po Guccifer 2.0 nastąpiła fala skoordynowanego wydalania ro-
syjskich dyplomatów (26.03.2018), z USA, Kanady, Ukrainy i Albanii oraz (począt-
kowo) z 14 państw członkowskich UE (w tym 4 z Polski, uznanych jako persona 

60  Por. https://www.thedailybeast.com/exclusive-lone-dnc-hacker-guccifer-20-slipped-up-and-revealed-
he-was-a-russian-intelligence-officer?via=newsletter&source=AMDigestOrig_ABTest; przekazywane przez 
Guccifer 2.0 informacje były – według „The Wall Street Journal” – „prawdopodobnie warte miliony dolarów”.
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non grata), w ramach solidarności z decyzją Wielkiej Brytanii, w której oskarżo-
no „Kreml” o udział w próbie otrucia podwójnego szpiega rosyjsko-brytyjskiego61. 
Tym razem indeksy zwyżkowały wszystkie.

Czy „trzecia wojna światowa miałaby być cyber-wojną”? – tej przepowiedni 
(według „geniusza informatyki” Johna McAfee’a) przytakują (lub tylko nie zaprze-
czają) aktywiści z grup „Shadow Brokers” (jak się uważa, najsilniejszej na świe-
cie) i „Anonimous” (którzy – w imieniu całego społeczeństwa – walczą z (pseu-
do) Państwem Islamskim – ISIS – Daesh, z Pentagonem, z Kościołem Scientolo-
gii i też z MasterCard), czy „Lizard Squad” (znanej z ataku na Facebook), ale także 
SEA – Syrian Electronic Army oraz CCC – Chaos Computer Club. Wśród geniu-
szy informatyki „Fun Informatique” wymienia na pierwszym miejscu ówczesnego 
17-latka (1983), Kevina Poulsena, ps. „Dark Dante”, który (początkowo jako „phre-
aker”, pirat telefoniczno-radiowo-satelitarny, „włamujący się” do Pacific Bell) wła-
mał się do Pentagonu oraz wojskowego MASnet, a następnie Kevina Dawida Mit-
nicka, ps. „Condor” oraz Gary’ego Makinnona, ps. „Solo”, uważanego za najwięk-
szego pirata informatyki wojskowej (2001-1002). Na dalszych miejscach rankingu 
znajduje się Robert Tappan Morris, twórca wirusa „Morris” (1988) oraz Julian As-
sange „Mendax”, który przekazał WikiLeaks 77 tysięcy dokumentów, dotyczących 
amerykańskiej armii w Afganistanie. Grupa NCPHG – Network Crack Program 
Hacker Group jest zgrupowaniem chińskim (!), działającym już od 1994 r. Listę po-
szukiwanych przez FBI hackerów, łącznie z sumami wyznaczonych rekompensat 
za pomoc w ich ujęciu, otwiera Rumun Nicolae Popescu (1 mln dol.), a następni 
po nim, już po sto i po 50 tysięcy dolarów nagrody. Z kolei poszukiwany przez FBI 
Rosjanin, Jewgienij Michajłowicz Bogaczew, „hacky12345”, który „zainfekował” 
ponad milion komputerów via gra komputerowa „GameOverZeus”, o wyznacznej 
nagrodzie 3 milionów dolarów za jego ujęcie, ukrywa się w Rosji, gdzie (jakoby) 
został zwerbowany do szpiegowania USA? 

Po drugie, efektywność inwestycji, technologia i wyobraźnia? Amerykański 
„National Geographic” dał tytuł (zapożyczając z George’a Orwella) „The New Big 
Brother” swemu miesięcznikowi z lutego 201862, z podtytułem In our surveillan-
ce society, satellites, cameras, and phones are tracking us more than we ever ima-
gined: wokół Ziemi krąży ponad 1700 satelitów, wśród których jest 814 amerykań-

61  S. Skripal, płk GRU, wraz z córką (4.03.2018), w Salisbury, przy pomocy broni chemicznej typu 
„nowiczok”, środka paralityczno-drgawkowego, z grupy związków V, fosforoorganicznych, wyproduko-
wanych jeszcze w radzieckich laboratoriach w ramach programu „Foliant”.

62  February 2018, vol, 233, no 2, ss. 30-65; polski „Newsweek Biznes”, w miesiąc później dał artykułowi 
tytuł: Wielki technobrat patrzy, 19-25.03.2018, ss. 61-63,
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skich, 205 chińskich i 140 rosyjskich, a reszta – 578 – różnych. Tylko 133 spośród 
amerykańskich, wykonuje dziennie po 10 tys. fotografii, o wysokiej rozdzielczości 
(high-definition camera), prawie jak miejskie CCTV – Closed- circuit television ca-
meras systems, których setkami naszpikowane są najważniejsze metropolie – 8 tys. 
pikseli na cal [2,54 cm] kwadratowy), mogące śledzić terrorystów, przestępców 
i szeregowych obywateli, nie wliczając – dla przykładu – dronów wielkości wnę-
trza dłoni i wszystkich innych zdobyczy technologicznych, jak „face-scannig tech-
nology” – technologii mającej w przyszłości zastąpić dowody tożsamości oraz se-
kretne kody w bankach i firmach oraz przejściach do specjalnie strzeżonych urzą-
dzeń cywilnych i wojskowych. Przeciętnego obywatela (i potencjalnego inwestora) 
straszy się z jednej strony (?!), a z drugiej – przekonuje o bezpieczeństwie wskazu-
jąc – dla przykładu – na osiągnięcia algorytmu „High –energy backscattered ima-
ging”, określającego liczbę atomową pierwiastków, wchodzących w skład towarów 
prześwietlanego obiektu (bardzo silnymi strumieniami promieni – X, w specjal-
nej komorze przejazdowej w portach, na granicach i na rogatkach), jakimi podda-
wane jest/może być cargo w załadowanej ciężarówce typu TIR, określające nazwy 
przewożonych towarów (w tym narkotyków, materiałów wybuchowych lub radio-
aktywnych), a także migrantów. Motto (logo) amerykańskiego satelity szpiegow-
skiego, umieszczonego na orbicie 6.12.2013 przez National Reconnaissance Offi-
ce, NROL-39, jest następujące: „Nothing Is Beyond Our Reach”.

Po trzecie, Dyrektywa MIF2 w sprawie rynków instrumentów finansowych 
(Markets in Financial Instruments Directive), od 3 stycznia 2018 r., na europejskim 
rynku finansowym prawdziwy „big bang”: weszła w życie dyrektywa, dotycząca 
zbywalnych papierów wartościowych (w tym akcji), instrumentów rynku pienięż-
nego, jednostek funduszy inwestycyjnych, walutowych kontraktów terminowych 
(typu forward), transakcji opcyjnych, umów terminowych na stopę procentową 
oraz instumentów pochodnych, dotyczących przenoszenia ryzyka kredytowego – 
łącznie setek tysięcy instrumentów finansowych. Dyrektywa ma na celu protego-
wanie klientów, nakazuje i dba o pełną „transparentność” (przejrzystość) informa-
cji oraz atakuje szare strefy rynków instrumentów pochodnych. Dyrektywa obej-
muje wszystkie banki, brokerów, giełdy oraz doradców inwestycyjnych oraz sto-
suje się do przedsiębiorstw inwestycyjnych i rynków regulowanych63. W EU, a co 

63  Por. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0039:PL:HTML;  
uprzednie dyretywy MiFID oraz regulamin MiFIR z 2007 r. obejmowały jedynie 6 tys. akcji; por. także 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0301094998104-mifid-ii-les-six-cles-du-
ne-reforme-qui-bouleverse-les-marches-financiers-2142152.php.
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na rynku globalnym? W dyrektywie MIF2 pokłada się nadzieję, ponieważ dyrek-
tywa uprzednia, pierwsza (z 2007 r.), wypełniająca rekomendacje G20 w Pittsbur-
ghu, nie spełniła w pełni pokładanych w niej nadziei, a w każdym razie w dziedzi-
nie przejrzystości, aczkolwiek położyła kres prywatnym giełdom i zwiększyła kon-
kurencję na rynkach akcji.

Po czwarte, kryptowaluty! Dramatyczne spadki kursów ostudziły zapał inwe-
storów. Także parabanki, platformy wymiany kryptomonet (jak również twórca 
Etherrum V. Buterin, zaniepokojony ponad półtrylionową sumą wszystkich inwe-
stycji w kryptomonety64, które uważa za „hiper-lotne”), przestrzegał/y inwestorów 
na szerokim forum internetowym przed inwestycjami za pożyczone środki (ok. 
20% lokat). Tymczasem, największa na świecie inicjatywa open source – Enterpri-
se Ethereum Aliance – EEA, do której należy ponad 250 przedsiębiorstw i orga-
nizacji z takich dziedzin, jak: bankowość, informatyka, farmacja i służba zdrowia 
oraz przemysł, pracuje nad „przekształceniem Ethereum w technologię korpora-
cyjną”65. Amerykańskie Komisje SEC i CFTC (Papierów Wartościowych i Handlu 
Towarami Terminowymi) wnioskowały (6.02.2018) o wspólnym stworzeniu ram re-
gulacyjnych, szczególnie dla żetonów (token) oferowanych przez ICO. Korea Po-
łudniowa, lider handlu kryptowalutami, wycofała się z projektu zakazu, kiedy po 
jego ogłoszeniu (11.01.2018) światowy rynek kryptowalut stracił 106 mld dolarów 
w ciągu paru godzin. „Bitcoin, bezgłowy pieniądz” (acéphale) – taki tytuł dano 
książce w naukowym wydawnictwie już w 2017 roku66, aczkolwiek dyskusja trwa 
nadal i ścierają się poglądy67 entuzjastów „rewolucji monetarnej” z teoretykami 
nauki ekonomii (przykładem szkoła austriacka Ludwiga von Misesa) oraz inny-
mi „sceptykami”. W tym samym czasie prezydent Wenezueli N. Maduro, socja-

64  Dokładnie 510,7 mld dol. (14.12.2017); por. https://fr.sputniknews.com/economie/201712141034335022-
capitalisation-crypto-monnaies-record/; ranking kryptowalut pod względem kapitalizacji, początek lute-
go 2018: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar, NEO, Litecoin, EOS, NEM ; por. tak-
że http://kryptowaluty.info.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ranking-kryptowalut-luty-2018.png; kapitalizacja: 
Bitcoin : 171 272 320 049 dol., Ethereum – ponad 111.5 mld, a natępne miliardy dolarów, to: 43, 24, 13, 9, 9, 
8 i na końcu dwa razy po 7 miliardów, nie licząc setek milionów po przecinku (a 1 BTC = 11 × uncja złota!).

65  Do której dołączył również największy bank Rosji – Sberbank ; por. https://kryptowaluty.info.pl/
najwiekszy-rosyjski-bank-dolaczyl-do-enterprise-ethereum-alliance/.

66  (Bataille, Favier, 2017), Wyd. CNRS – Państwowe Centrum Badań Naukowych w Paryżu.
67  Wypowiedź multimiliardera i filantropa Billa Gatesa na sesji AMA – „Reddit Ask Me Any” (28.02.2018), 

że wirtualne waluty służą przestępcom, grupom terrorystycznym i osobom unikającym podatków”, wywoła-
ła „wrzawę w mediach społecznościowych ze strony społeczności kryptowalut”; por. „Newsweek”, 28,02,2018 
: http://www.newsweek.com/bill-gates-microsoft-founder-faces-backlash-after-saying-cryptocurrency-kills-
823377?utm_source=email&utm_medium=morning_brief&utm_campaign=newsletter&utm_content=-
headline&spMailingID=2985695&spUserID=MTI0NzM1NzM5MTYS1&spJobID=971295373&spRepo
rtId=OTcxMjk1MzczS0.
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lista, kwalifikowany przez prezydenta USA jako „dyktator” oświadczył68, że jego 
kraj po 20 lutego będzie posiadał własną „suwerenną” kryptowalutę „El Petro”, 
PTR, indeksowaną na kursie baryłki ropy naftowej (każde „Petro” na jednej ba-
ryłce) w celu pokonania hiper-galopującej inflacji (13000 % wg MFW i oficjalne-
go wzrostu cen 2670% w 2017 r. – a przecież „bolivar” też opiera się na tej samej 
ropie naftowej?) oraz przezwyciężenia kryzysu politycznego i „obejścia” blokady 
ekonomicznej69? W każdym razie, byłaby (i jest) to inicjatywa tego rodzaju pierw-
sza na świecie, zupełnie zresztą przeciwna koncepcji kryptomonet w ogóle! Suwe-
renna kryptowaluta – „kryptopetro”? – aczkolwiek już wcześniej Bank Centralny 
Federacji Rosyjskiej występował z pomysłem krypto-rubla, z wykorzystaniem do-
świadczeń blockchain Ethereum?

„CoinMarketCap” bada co sekundę kurs 1500 kryptomonet. Generalny scep-
tycyzm inwestorów nie wróży wszystkim kreatorom „krypto” milionowych zy-
sków, ale zawsze można dokonać próby, dysponując odpowiednią wiedzą i środ-
kami. Uważa się, iż część kreatorów ma jednak na celu sfinansowanie jakiegoś 
projektu70, za którym stoi stowarzyszenie non profit (które i tak zatrzymuje sobie 
ok.  20% emisji). Bynajmniej nie ustają także cyber-ataki na platformy wymiany 
kryptowalut71, a także na „portmonetki” (cold wallet) do przechowywania krypto-
monet poza on line, jak również na komputery potencjalnych inwestorów, którym 
wirus – proponując fałszywe kryptomonety „SpriteCoin” i samemu udając portmo-
netkę wallet dla cyber-dewiz – dokonuje cyber-przeglądu dysku i wykrada infor-

68  Oświadczenie (30.01.2018) Banku Centralnego Wenezueli, który miał sprzedać 31 641 400 że-
tonów „petro” (a sprzedano 38,4 mln); ogółem Wenezuela ma zamiar wyemitować (w terminie nieokre-
ślonym) 100 mln petro, z których jedynie 17,6% zatrzymane mają być w rezerwie; cena sprzedaży wy-
znaczona została na 60 USD/petro (wobec oficjalnego kursu baryłki ropy: 1 bbl = 60,41 dol.; cena jed-
nej baryłki referencyjnej ropy wysokiej jakości London Brent: 63,45 dol.).

69  Blokada (sankcje USA przeciwko Wenezueli) wyraża/ją się m. in. zamrożeniem aktywów samego 
prezydenta oraz wstrzymaniem wypłaty dywidend rządowi Wenezueli, jak również ok. tuzinowi wyż-
szych urzędników – decydentów w rządzie, a także wstrzymaniem obrotu obligacjami długu wenezuel-
skiego przez banki amerykańskie (oraz inne banki z siedzibą/oddziałami w USA).

70  Twórca pierwszej „frankofońskiej kryptowaluty Paypite”, V. Jacques, wskazuje na możliwość 
sprostania trudnościom transferów międzynarodowych wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do ban-
ków, a także na umożliwienie codziennych zakupów, przez stworzenie „płynnego kryptopieniądza”, 
wykorzystywanego w transakcjach wykonywanych telefonami komórkowymi (jednocześnie kupców 
i sprzedawców).

71  Największym cyber-atakiem, przewyższającym jeszcze atak na Mt Gox (kiedy padło cyber-łu-
pem 450 mln USD; por. odn. 24), był atak z 25 na 26 stycznia 2018, na Coin Check w Tokio, kiedy łu-
pem padło ok. 500 mln Nems (XEM), wartych 530 mln USD; szefowie firmy zobowiązali się do zre-
kompensowania strat 260 tys. klientom, na łączną sumę do 400 mln dol.; por. „Le Point – Tech & Net”, 
25.01.2018.
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macje z „Google Chrome” oraz „Firefox”, a także fotografie z „albumu” i „bibliote-
ki”, szantażując i żądając okupu w „monero”72, preferowaną kryptowalutę przez pi-
ratów informatycznych, handlarzy narkotyków i broni, opartą na kryptografii „ring 
signature”, najbardziej chroniącej, zarówno nadawcę, jak i odbiorcę.

Sam pomysł indeksowania „Petro” na kursie baryłki ropy naftowej brutto mógł-
by (?) jednak przynieść sukces, o czym zresztą przekonywała Partia Socjalistycz-
na Wenezueli73. Zadłużona (na 150 mld dol. długu publicznego) i obłożona ame-
rykańskimi sankcjami Wenezuela, posiada bowiem największe na świecie złoża 
ropy naf towej, oceniane na 1 350 miliardów (a 235 mld ekonomicznie możliwych 
do eksploatacji) baryłek! Jeśli kryptowaluta PTR bałaby w przyszłości „górą” – to 
cały handel światowy mógłby odbywać się poza bankami i rządowymi instytucja-
mi kontroli finansowej, a także poza podatkami. Altermondialiści – przeciwnicy 
globalizacji, lewicowe i prawicowe ugrupowania ekstremalne, anarchiści oraz an-
ty-unioeuropeiści oraz wszyscy inni „anty”, poczuliby wreszcie zwycięstwo nad hi-
storycznym kapitałem, co mogłoby zatrzymać „pełzającą rewolucję”74(światową)?

Kryptowaluta PTR miała wykorzystać blockchain Ethereum, ale w ostatniej 
chwili dokonana została zmiana na The NEM Technology, pozwalającej na łączenie 
technologii publicznej i prywatnej. Zmiana na państwową platformę blockchain 
„Decred” wywołała zaniepokojenie inwestorów, co do dalszych perspektyw, mimo 
zabezpieczenia pierwszych 100 mln Petro na 5342 mld baryłek ze złoża w Aycucho 
de l’Orenoque, zawierającego 5% łącznych rezerw Wenezueli. Do nadzoru całego 
programu powołana została zresztą Superintendencja SUPCACVEN75, emitując 
38,4% żetonów i zatrzymując w rezerwie rządu 17,6 mln Petro oraz przeznacza-

72  Gaśnie ekran i ukazuje się żądanie okupu; wirus przegląda zasób komputera i instaluje program 
SQLite, na który „zbiera” wszystkie wykradzione informacje; por. ocenę amerykańskiej agencji cybe-
r-bezpieczeństwa „Fortinet”; por. Une fausse cryptomonnaie sème le trouble sur la Toile; ibidem.

73  Wypowiedź 13.02.2018; por. http://www.france24.com/fr/20180219-petro-venezuela-bitcoin-
cryptomonnaie-blocus-dette-inflation; Wenezuela obłożona jest zakazem przeprowadzania transak-
cji w USD, a już przedwstępna sprzedaż petro miała przynieść miliard dolarów?

74  Por. np. Mondialisation.ca, 23.02.2018 i komentarz P. Koeniga: „The Venezuelan »Petro« – To-
wards a New World Reserve Currency, lub np. tytuł(y) w gazet(ach), np. „Nadchodzi rewolucja – De-
mokracja więdnie na naszych oczach”, M. Króla, [w:] „Przegląd”18-24.09.2017.

75  Superintendencia de los Criptoactivos de Venezuela; cały program objął 82,4% rezerw wyzna-
czonego regionu eksploatacji ropy naftowej, a ICO Criptonoticas zebrało wstępnie ponad 2 mld dol. na 
platformie Ethereum, emitując żetony (token) ERC-20; 55% przeznaczone zostało na „Fundusz Suwe-
renny”, a po 15% na rozwój „Projektu Petro”, rozwój ekosystemu oraz rozwój zastosowanej technologii; 
38,4 mln „tokenów petro” objęła sprzedaż zwana prywatną sprzedażą Ethereum, a 44 mln – sprzedaż 
publiczna; minimalną jednostką rozliczeniową Petro jest jedna stumilionowa: 0,00000001; por. https://
steemit.com/cripto/@gabofic/venezuela-study-to-stay-with-more-than-55-of-the-collection-of-ico-
del-petro.
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jąc „resztę” na VIBE – Wenezuelską Inicjatywę na Rzecz Ekonomii Blockchain. 
Przyszłość Petro, niezależnie od sum przeznaczanych z ICO na VIBE, zależy od 
opinii inwestorów, a tymczasem żetony trafiały w partiach, „by stymulować wcze-
sne inwestycje”: pierwsza, 3,4 mln Petro z maksymalną zniżką 60%, następnie ra-
baty zmniejszały się, aż do ostatniej partii 24 mln – już bez rabatu? W każdym ra-
zie, według telewizji rządowej VTV76, złożone zostały zamówienia na zakup Petro 
za łączną sumę 3 mld dolarów.

9. Cyber-(nie)bezpieczeństwo vel cyber-ryzyko wraz z „cloud”

Przyszłość należy – jak można się spodziewać – do sztucznej inteligencji, ale 
– jeśli przyjąć połączenie wszystkich i wszystkiego ze sobą w Net – to w takim ra-
zie cyber-ataki mogą wyrządzić niewyobrażalne szkody indywidualne i społeczne? 
Obecne zabezpieczenia przed atakami są już dość iluzoryczne, a także żadnych 
gwarancji (a nawet wręcz przeciwnie!) nie daje przechowywanie danych oraz in-
formacji w „chmurze” (cloud, cloud computing)77. Pozostaje jedynie wysokie ubez-
pieczenie od możliwych wyrządzonych szkód fizycznych i moralnych, od napra-
wy cyber systemów i od odpowiedzialności cywilnej78? Cyber atakom mogą pod-
legać wszystkie urządzenia elektroniczne połączone z Internetem, a także one 
same mogą być użyte do przeprowadzania innych ataków. Czarny rynek dostar-
czyć może wszystkim zainteresowanym (z powodu chęci, zysku, gry, sławy, ide-
ologii bądź szpiegostwa) odpowiednie „wirusy” (toolkits, botnet)79 do przeprowa-
dzania ataków na DoS (Denial of Service) lub DdoS (Distribyted Denial of Service) 
w celu sparaliżowania systemów.80

76  Por. wywiad v-prezydenta T. El Aissami, 27.03.2018, w „Le Point – Economie”, www.lepoint.fr.
77  Por. także (Brun, 2017).
78  J. Saiz, ekspert z „OPFOR Intelligence” ds. zabezpieczeń przedsiębiorstw, w przedmowie do 

(Zicry, 2017, s. 12-14) , podkreśla „syzyfową pracę cyber-zabezpieczeń/zabezpieczających, wykorzy-
stujących metody sztucznej inteligencji przy wykrywaniu anomalii” (i słabszych punktów programów), 
przypominając jednocześnie, że rynek cyber-zabezpieczeń – to ponad 75 mld dolarów; niszczeniu ule-
gają wirusy już rozpoznane (niektóre dopiero po bardzo długim okresie czasu), natomiast zabezpie-
czeniem przed wirusami nowymi może być prowadzenie sztucznych ataków i wykrywanie słabszych 
punktów wykorzystywanego oprogramowania.

79  Bot – rupia, poczwarka gzika żołądkowego u koni, wywołująca chorobę; „The Kościuszko Foun-
dation Dictionary”, N.Y. 1960, s. 95.

80  Najczęściej stosowanymi są ataki na DoS i DDoS (przez jednoczesne wysyłanie milionów py-
tań); por. (Zicry, 2017, s. 35-36).
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Z systemów informatycznych zainstalowanych w „chmurach” (a jest ich wiele 
i mogą być zarówno publiczne, jak i prywatne bądź wspólne/spółdzielcze) korzy-
sta ok. 50% przedsiębiorstw, nieco więcej niż połowa dużych spółek, a nieco mniej 
– mniejszych. Przyszłość należy jednak do cloud z paru powodów, z których naj-
ważniejszym jest niższa cena, a na drugim miejscu – pozbycie się kłopotu z dobo-
rem materiału, jego instalacji i obsługi.

Adwokatka L. Zicry, specjalizująca się w asekuracji transferów finansowych, 
ekspert(ka) w dziedzinie cyber–ryzyka, przestrzega (Zicry, 2017) przed niedo-
szacowaniem konsekwencji cyber–ataków. Wszystko bowiem na czarnym rynku 
(Black Market, na Dark Web, niedostępnym dla Google, Yahoo i podobnych wyszu-
kiwarek), ma swoją cenę (również w wybranej krypto walucie), od danych osobo-
wych począwszy (adresy e-mail, adresy IP – Protocole Internet, numery kart ban-
kowych i kont ubezpieczalni społecznych i prywatnych, dane z dowodów i pasz-
portów oraz numery i hasła dotyczące kont innych organizacji publicznych i zbio-
rowych), po wszelkie informacje o spółkach i przedsiębiorstwach (klienci, dostaw-
cy, podwykonawcy, pracownicy zatrudnieni, poszukiwani i wizytujący, numery te-
lefonów oraz oczywiście informacje ekonomiczno-strategiczne) oraz instytucjach 
i administracji wszystkich szczebli81, a także informacje o „adresach” czarnoryn-
kowej wymiany dewiz, handlu narkotykami i bronią oraz wirusami informatycz-
nymi oraz cennikach usług piratów informatycznych. Dla przykładu: z amerykań-
skiego portalu internetowego „Yahoo” wykradzionych zostało miliard danych! (Zi-
cry, 2017, s. 31) przytacza amerykańską statystykę, pochodzącą z CSID, instytucji 
badającej ataki „cyber”: średnia strata wskutek ataku na dane – to 6,53 mln dol., 
a 217 dol. przypada na „sztukę informacji”; średnio 256 dni potrzebne jest na od-
krycie cyber-ataku, a 82 dni – na znalezienie sposobu jego zażegnania. 

W Internecie prowadzona jest chronologia ataków informatycznych od r. 1990 
(od Operation Sundevil), wraz z wyjaśnieniem, że odtąd liczy się „demokratyza-
cja”  cracking,  phreaking oraz hacking. Rok 2017 upłynął pod znakiem WannaCry, 
Adylkuzz oraz NotPetya, a w rankingu atakowanych krajów przewodziły Chiny, 
Indonezja i USA, z odpowiednio 43, 15 i 13 procentami ataków, a następnie Indie 
i Rosja – po 2%, a reszta krajów – po procencie, nieznacznie wyższym od jedno-
ści. Ocenia się liczbę nowych wirusów informatycznych na wiele milionów dzien-

81  (Ibidem, s. 30-31), podane są przykładowo ceny w USD: sto adresów e-mail z kodami – 2-3 do-
lary, konto PayPal lub eBay – 5-10, karta kredytowa z PIN i datą ważności – 12, numer Ubezpieczal-
ni (Społecznej) wraz z datą urodzenia – 17; w USA informacje klasyfikuje się według 3 kategorii: PII 
– Personally Identyfiable Information, PCI – Payment Card Information, PHI – Protected Health In-
formation.
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nie82! Dziedzinami najbardziej narażonymi na ataki informatyczne są: nadzór pro-
cesów wytwórczych, transport produktów chemicznych, miejskie systemy zaopa-
trzenia w wodę, produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną, dystrybucja gazu 
i ropy naftowej oraz badania naukowe i ich wdrożenia przemysłowe. Ataki prze-
prowadzają zarówno „izolowani piraci”, jak i zorganizowane grupy przestępcze 
oraz organizacje o charakterze geo-politycznym, ale także jednostki podległe woj-
sku, wywiadom i „kontr”. 

Internet w postaci sieci Web-2 oraz Internet Web-3, zwany „semantycznym”, 
a także przyszły (już niedługo!) Web-4, kiedy już wszystkie urządzenia elektro-
niczne będą automatycznie korzystać z narzędzi w „chmurze” (cloud), nie dają, 
nie daje i nie będą dawały gwarancji bezpieczeństwa: już obecnie 78% wszystkich 
cyber-ataków dotyczy cloud, a szczególnie z wykorzystaniem specjalnego wirusa 
„Heartbleed”, który dotychczas „zainfekował” ok. 17% serwerów, uznawanych za 
bezpieczne, dzięki czemu przepadło 85 mln „zarejestrowań”.

Setki milionów danych, przekraczających miliard, wykradzionych zostało 
w ostatnim czasie, konsekwencją czego był (i jest nadal) również spadek wartości 
giełdowej okradanych (lub tylko atakowanych) przedsiębiorstw. (Zicry, 2017, s. 89) 
podaje niedawny przykład: po cyber-ataku na brytyjskiego operatora telekomuni-
kacji i dostawcę Internetu „Talk Talk” (22.10.2017), już na drugi dzień jego wartość 
giełdowa spadła o 6,5%. Drugi z kolei charakterystyczny przykład: atak na brytyj-
ski bank Tesco (7.11.2016), z którego kont (ok. 20 tys.) cyber-piraci podejmowa-
li funty, od 600 do 2400, a klienci w tym czasie nie mogli się do banku (i swoich 
konsultantów) dodzwonić, nie działały dystrybutory i bank o niczym nie informo-
wał, ale zamknąwszy dostęp internetowy do 136 tys. kont, wstrzymał własne dal-
sze straty nad ponad dotychczasowe 2,5 mln funtów; (ibidem, s. 37-38). Równole-
gle, rozgłaszane w Internecie (YouTube i w innych portalach społecznościowych 
oraz także przekazywane przez niektóre inne media) fakty i komentarze, tzw. „Fake 
(zmyślone) News”, szerzyły (i szerzą w całej rozciągłości) panikę wśród inwesto-
rów indywidualnych oraz dezorientują przeciętnych klientów i ogól obywateli.

Wykradzione dane osobowe obywateli służą przestępcom głównie do uzur-
pacji osobowości, kradzieży przelewów z kont, żądaniom okupu (phishing oraz 
ransomware) oraz wykorzystaniu cudzych kont, usług i abonamentów (w PayPal, 
Uber, eBay) do ich odsprzedaży za wyższą cenę. Najważniejszym zatem zadaniem 
społecznym staje się ochrona danych osobowych, administracyjnych oraz dotyczą-

82  Por. (Brun, 2017, s. 84) ; por. także „Alert Logic” – Security – Compliance – Cloud; por. także: 
www.alertlogic.com.
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cych produkcji, handlu i usług, które mogłyby zostać wykradzione przy wykorzy-
staniu jakiegokolwiek urządzenia z dostępem do Internetu. Legislacja europej-
ska83 wraz z legislacjami narodowymi soją na straży obrony obywateli, ale prze-
widzenie specyfiki nowego wirusa/ów internetowego/ych nie jest (nie wydaje się 
obecnie) możliwe, a usuwanie wirusów internetowych z urządzeń bywa czasem 
możliwe dopiero po latach, kiedy zostają rozpoznane.

Główny inżynier we francuskim korpusie uzbrojenia w Ministerstwie Armii 
(des Armées), Géraud Brun, rozpatrując wszystkie aspekty i strategię bezpieczeń-
stwa w „cloud” (Brun, 2017)84, podkreśla w konkluzji strategiczną rolę państwa 
w zabezpieczeniu cyber-suwerenności, sugerując na marginesie potrzebę fawory-
zowania budowy i korzystania z „chmur”, położonych w granicach państwa (a nie 
gdzieś „pod biegunem”, bez bezpośredniego dostępu oraz możliwości fizycznej 
ochrony). Przewiduje się bowiem, że w r. 2020 będzie już ze sobą połączonych set-
ki miliardów obiektów (wliczając samoloty, samochody i inne pojazdy mechanicz-
ne) – nośników informacji, o łącznej wartości trudnej do wyobrażenia85.

W zależności od typu świadczonych usług (service), wyróżnić można na rynku 
cloud computing trzy kategorie86: Infrastructure, Platform oraz Software, ale tak-
że Data (oferta danych statystycznych wraz z ich przetwarzaniem), Storage (ofer-
ta przechowywania informacji) oraz Desktop (wirtualne biuro)87. Platformy z cloud 
zapewniają prawie 100% dostępność w roku, a najwyżej notowane (TIER 4) gwa-
rantują 99,995% dostępności (i jedynie 0,8 godz. niedostępności w ciągu roku).

W ilości dziesiątek centrów obliczeniowych, rozrzuconych po całym świecie, 
o zminimalizowanej energochłonności oraz zmaksymalizowanej łącznej mocy, 
pierwsze miejsce zajmuje Google: ocenia się samą liczbę zainstalowanych w data 

83  Dyrektywa NIS – Network Information Security (6.07.2016), w Aneksie II, definiuje 7 strate-
gicznych sektorów gospodarki/arek, wraz z rozróżnieniem 8 pod sektorów: 1) – energia (z pod sektora-
mi: elektryczność, ropa naftowa, gaz); 2) – transport ( lotniczy, kolejowy, morski, drogowy); 3) – banki 
(instytucje kredytowe); 4) – infrastruktura rynku finansowego (instrumenty finansowe, instrumenty po-
chodne); 5) – ochrona zdrowia; 6) – woda pitna; 7) – infrastruktura numeryczna; por. także: https://www.
gov.pl/cyfryzacja/dyrektywa-nis-przyjeta-przez-parlament-europejski, oraz także „Strategię cyberbez-
pieczeństwa” Ministerstwa Cyfryzacji oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji – 
ENISA, a od 25 maja 2018 – dodatkowo nowa Dyrektywa „Personal Data Protection”.

84  Z podtytułem o „sposobności/możliwości wykorzystania/ Blockchain”.
85  (Brun, 2017, s. 147) przytacza prognozę wartości samych informacji personalnych w UE – ty-

siąc miliardów euro !
86  Podział NIST – National Institute of Standards and Technology; (Brun, 2017, s. 26 i nast.).
87  IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a service, SaaS – Software as a service, 

Data as a service, STaaS – Storage as a service, DaaS – Desktop as a service, z których – dla przykła-
du – przedsiębiorstwa francuskie wykorzystują SaaS w 80%, a w 28% IaaS oraz w 11% PaaS; (Brun, 
2017, s. 28).
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centrach Google serwerów na ponad 2 miliony88. Następnym w kolejności jest Mi-
crosoft, o ponad milionie serwerów, a potem Amazon o pół milionie. Następne 
miejsce, pierwsze w Europie, a uważane jako trzecie na świecie, zajmuje francu-
ski OVH, w Roubaix, we Francji, którego twórcą i prezesem jest urodzony w War-
szawie (1975) Octave Klaba89. Pozostałe miejsc zajmują Facebook (180 tys. serwe-
rów), Akamai Technologies (100 tys.) i Rackspace (94 tys.), a także IBM Smart Clo-
ud, Oracle, NTT, Fujitsu, Alibaba i HP Entreprise. Gwałtowny wzrost ilości i mocy 
rynku centrów obliczeniowych „w chmurze” wyraził się już w 2015 r. wzrostem 
wartości całego rynku o 23 miliardów dolarów, a tylko w samym pierwszym kwar-
tale r. 2016 – wzrostem o 7 miliardów; por. (Brun, 2017, s. 30-36).

Pozostaje jednak problem bezpieczeństwa w cloud! Prawo unijne stoi na straży 
bezpieczeństwa, nakazując jednocześnie wszystkim przedsiębiorstwom oraz ad-
ministracji centralnej i lokalnej dołożenia wszelkich starań w celu stworzenia od-
powiednich zabezpieczeń90. Zabezpieczenia techniczne z kolei, wykorzystujące 
podwójne klucze kryptograficzne, nadawcy i odbiorcy przekazu, także w pełni nie 
zabezpieczają przesyłki, nawet w ramach („wewnątrz”) tego samego centrum ob-
liczeniowego. Ataki hackerskie mogą dotyczyć (i docierać) do wszystkich elemen-
tów całej zawartości cloud, postulowane jest zatem stosowanie zabezpieczeń kryp-
tograficznych do całości przechowywanych danych oraz informacji, a także prze-

88  W Internecie pokazane są wybrane centra Google i ich wnętrza, z „niesamowitą” ilością połą-
czonych „machin” elektronicznych, na stelażach w formie piętrowych półek i szaf; por. Google data cen-
ter; Inside data center.

89  Twórcą OVH („On Vous Héberge” [„przyjmujemy w gościnę”]) jest inżynier elektronik, po stu-
diach w ICAM w Lille, we Francji (na Uniwersytecie Katolickim d’Arts et Métiers), określający same-
go siebie jako „pasionata (informatyki)”, który – po pierwszym centrum obliczeniowym w RBX – otwo-
rzył inne data centers (a z bratem Henrykiem w Kanadzie, w Beakharnois Salaberry), posiadając mi-
lion klientów z 130 krajów, otworzył także centra obliczeniowe w USA, Azji i Europie (a wychodząc 
naprzeciw życzeniom klientów, żeby centra znajdowały się w ich krajach – w Niemczech, Włoszech, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Polsce); 360 tys. serwerów, a w planach w dalszym ciągu rozwój „na 
bazie firmy rodzinnej”.

90  Por. ENISA – European Network and Information Security Agency z siedzibą w Heraklion 
w Grecji oraz European Cybercrime Center – EC3 z siedzibą w La Haye w Holandii; Francja dała przy-
kład prawu unijnemu, wprowadzając (8.10.2016) prawo „République Numérique”, chroniące obywate-
li, przedsiębiorstwa oraz całą administrację publiczną, faworyzujące przepływ informacji i wiedzy, sto-
jące na straży bezpieczeństwa obywateli i gwarantujące wszystkim dostęp do Net („sieci”), gwarantują-
ce jednocześnie neutralność Internetu, lojalność „Platform” oraz bezpieczeństwo przechowywania da-
nych i informacji; francuskie prawo ustala jednocześnie wysokość kar, jakim obłożone mogą być przed-
siębiorstwa, które nie respektują ochrony danych osobistych: do 20 mln euro lub 4% wysokości obrotu; 
równolegle Francja położyła (i kładzie) nacisk na cyber-formację wojskową i cywilną, a także zainwe-
stowała w 2012 r. w cloud, zakupując 33% „Cloudwatt”, wraz z Orange (z udziałem 25%) i Thales (oraz 
podejmując dyspozycje w stosunku do SFR, Orange i OVH), powołując jednocześnie ISN – Institut 
Souveraineté Numérique (7.10.2014).
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chowywanie równie zabezpieczonych kopii. Dodatkowo polecane są klientom spe-
cjalne „sejfy” elektroniczne wraz z różnymi metodami klasyfikacji i agregacji prze-
chowywanych danych91. W ciągłym rozwoju i modyfikacji jest „rozwiązanie” dla 
przedsiębiorstw – CASB – Cloud Access Security Brokers, mające do 2020 r. obej-
mować już ich 85%. Przedsiębiorstwa o charakterze strategicznym objęte są nato-
miast osobną ochroną, o charakterze wojskowym, zarówno prawną, jak i fizyczną.

„Blockchain Bitcoin” otworzył nowe perspektywy przekazu i przechowywa-
nia informacji w Internecie, ale pozostało jeszcze wiele „ale”. Nie biorąc pod uwa-
gę hierarchii problemów, wymienić można dwa podstawowe: wynagrodzenie (za 
pracę „górników”) oraz moc (komputerów) wraz z kosztem (zużytej energii). Do-
datkowo, w bliskiej już przyszłości nastąpi era komputerów kwantowych i wkro-
czenie informatyki w zupełnie nową fazę, która zapewne w ogóle zmieni „tor” do-
tychczasowych prac92. Obecnie, wykorzystanie „Blockchain Ethereum” wydawało 
się wygodniejsze (z powodu możliwości „kontraktów inteligentnych”), aczkolwiek 
atak na („bezpieczny”) bank żetonów „ether” – The Decentralized Autonomous 
Organization – The DAO i kradzież 3,6 mln ether, wartych wówczas – 17.06.2016 
– 53  mln dolarów93, „osłabił” także „pracę w tym kierunku”. Blockchain Bitko-
in także nie oparł się ostatnio atakom hackerskim, przykładem – napad na Bitfi-
nex94, a następnie na południowo-koreański Coinrail, który stracił ok. 30% (37 mln 
„sztuk”) sprzedawanych monet, a po którym Bitcoin spadł aż do 6 749 dol. (co wy-
znaczyło spadek o 53% w ciągu roku95!).

91  (Brun, 2017, s. 115 i nast.) przedstawia zarys propozycji auto-zabezpieczen w cloud, będących 
wynikiem prac doktorskich, dla przykładu: na Uniwersytetach: Evry Telecom Sud Paris (2014), Catho-
lique de Lille (2014), Paris-10 Nanterre (2015).

92  Bardzo znacznie zwiększona moc kalkulatorów – pierwszy procesor quantum computer z 2009 
r. z Uniwersytetu Yale – może z kolei łatwo łamać klasyczne klucze/kody kryptograficzne; por. (Brun, 
2017, s. 139).

93  Powstała nowa sytuacja (być może grupa hackerów chciała po prostu zlikwidować „niezależną 
organizację” „The DAO”?): inwestorzy musieli – by zachować swoje środki – zgodzić się nowy block-
chain ETC, nazwany „klasycznym”, ze środkami skradzionymi (powstały z „rozdwojenia” ETH), któ-
rych wartość jednak zaraz spadła o 90% i w lipcu 2016 r. nie przekraczała 10% wartości oficjalnych; por. 
(Brun, 2017, s. 143).

94  Por. odn. 24; w tym samym czasie Bloomberg.com (6.06.2018), na podstawie BGCI – Bloomberg 
Galaxy Crypto Indeks, proponował „zoptymalizowany” koszyk kryptomonet (udziały procentowe w na-
wiasach): Bitcoin (30,00), Ethereum (30,00), Ripple (14,14), Bitcoin Cash (10,65), EOS (6,11), Litecoin 
(3,77), Dash (1,67), Monero (1,66), Ethereum Classic (1,00), Zcash (1,00).

95  W tym samym okresie Ethereum i Ripple spadły „tylko” o odpowiednio 11% i 12%; por. https://
www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-10/bitcoin-tumbles-most-in-two-weeks-amid-south-
korea-exchange-hack.
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10. Prognoz c.d. (po maju 2018)

Zasupłany węzeł „atomowego dossier irańsko-koreańskiego” nie daje się tak ła-
two rozsupłać nawet „metodą T” (prezydenta Trumpa). „Europa na kolana” przed 
USA – to po pierwsze i najważniejsze dla EU! Każda bowiem instytucja, finanso-
wa, handlowa i inna, która nie podda się prawidłom/wymogom sankcji, jakie Stany 
Zjednoczone nałożyły na Iran, a w swoich rozliczeniach używa USD, albo dokonu-
je wymiany towarów, w których chociażby 10% składników jest produkcji amery-
kańskiej, podlega prawu USA i może być (i jest) ścigana przez to prawo (w taki, czy 
inny sposób, a w każdym razie na terenie USA)96. BCG – Boston Consultig Gro-
up wylicza, że od początku kryzysu zwanego subprime, między latami 2009-2016, 
łączna suma nałożonych kar na banki oraz instytucje finansowe (i jeszcze obecnie 
egzekwowanych!) wynosi ponad 320 mld dol., z czego 37% (118 mld dol.) przy-
pada na banki europejskie, w szczególności Deutsche Bank, BNP Paribas i Cre-
dit Suisse.

A ile przedsiębiorstw i instytucji europejskich „pracuje” na potrzeby Iranu? 
Energetyka, wydobycie ropy naftowej, motoryzacja, infrastruktura..? Prawo ame-
rykańskie w każdej chwili może wkroczyć, a – biorąc pod uwagę tylko przykład 
Francji, z której w 2017 r. Peugeot sprzedał do Iranu 440 tys. samochodów, a Re-
nault – 160, nie ma co się dziwić, że francuskie wielkie i małe przedsiębiorstwa 
wycofują się z Iranu. A ile już ropy naftowej wydobył Total? W każdym razie, bate-
rie amerykańskich represji stoją gotowe na stanowiskach bojowych!

W EU zadłużenie nie maleje; 154 niemieckich profesorów ekonomii wystąpi-
ło przeciw francuskiej propozycji „wspólnoty długu”, nazywając projekt reformy 
strefy euro97 prezydenta E. Macrona – „niebezpiecznym”: środków na pomoc so-
cjalną brakuje, pomysłów na wstrzymanie masowej (e)migracji z Afryki i Bliskiego 
Wschodu nie ma, populizm częściowo „bierze górę” nad dotychczasowymi rozwią-
zaniami społecznymi, z euro – nie wiadomo co będzie? We Włoszech bliski „Ita-
lexit”, a gdyby jeszcze dodatkowo nie udało się porozumienie Francja – Włochy 
w sprawie uchodźców z Afryki98 oraz załamałaby się solidarność europejska w tej 

96  Por. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/plus-de-320-milliards-de-
dollars-les-amendes-payees-par-les-banques-depuis-la-crise-651961.html.

97  Por. np, także (Artus, Virard, 2017).
98  Oba te kraje (i Malta) podawały sobie „jak piłkę” statek „Aquarius”, wyczarterowany przez or-

ganizację charytatywną „SOS Mediterranee”, z 629 uchodźcami na pokładzie (10.06.2018) do czasu, aż 
Hiszpania (z nowym premierem socjal-demokratą Pedro Sanchez) wyraziła zgodę na jego (i ewentual-
nych nowych uchodźców) przyjęcie w porcie w Valence; nastąpił początek nowej fazy „kryzysu migra-
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sprawie, to „koniec EU”? Giełda, po stagnacji, nabierała koloru czerwonego, ale 
tylko bardzo chwilowo. Europejczycy w większości, a również Szkoci (umocnieni 
przez Brexit), są „za euro”, ale sam Brexit – ciągle nie ma administracyjnego koń-
ca? Korea Płn.? – było jeszcze gorzej, ale odwołując spotkanie z Kim Jong Un, pre-
zydent Trump wywołał efekt pozytywny. „Metoda T” nie przestawała działać? Czy 
powtórzy się pod postacią ambasady USA w Jerozolimie!?

Szczyt G7 w Charlevoix, w Québecu w Kanadzie (9-10.06.2018): w przedbie-
gach: „Jeden przeciwko sześciu” – wynik: „do zera”! Kto temu (by) dawał wiarę99? 
Następnym był (12-13.06.2018) „Historic summit” w hotelu „Capella” na wyspie 
Sentosa w Singapurze! Wynik: „North Korea Keeps Its Nukes for Now” lub „Roc-
ket Man 1 – Trump 0”100! Co świat mógłby powiedzieć po pół wieku indoktryna-
cji? „Nowy styl negocjacji”, niezwykle ostro krytykowany101, oraz także poddawa-
ny krytyce upraszczany styl dyplomacji w stosunku do Chin, Rosji, Iranu, Izraela 
i Unii Europejskiej! W tym samym czasie Bitkoin spadł do 6 i pół tysiąca! Gieł-
da b.z. (DJIA: +0,02%, Nasdaq: +0,19%, S&P500: +0,11%, Amerykański Depar-
tament Skarbu sprzedał [12.09.2018] oprocentowane 0% czterotygodniowe bony 
skarbowe za 32 mld USD – tego świat nie widział!).
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Zmierzch zarządzania zasobami ludzkimi?

Wprowadzenie

Historia zarządzania zasobami ludzkimi liczy już ponad pięćdziesiąt lat, a na-
leży przy tym pamiętać, że już znacznie wcześniej badano problemy zarządzania, 
kierowania personelem. Od przełomu wieków stawiano pytanie o przyszłość spe-
cjalistów zajmujących się sprawami ludzi w organizacjach formalnych (Burke, Co-
oper 2005). Po osłabnięciu nadziei związanych z adaptacją idei kapitału ludzkiego 
do sytuacji pojedynczych organizacji oraz nadziei związanych z zarządzaniem ta-
lentami i z zatrudnialnością, coachingiem i tym podobnymi sugestiami, coraz wy-
raźniej pojawia się oczekiwanie na nowy ożywczy pomysł w zakresie teorii obej-
mującej problemy ludzi współtworzących organizację. Kwestia dalszego kierun-
ku rozwoju HRM staje się coraz wyraźniejsza. Należy przy tym dodać, że jest to 
problem czysto akademicki. W praktyce działy HR nadal mają się dobrze (już nie 
bardzo dobrze, ale dobrze) i będą się tak miały, dopóki będzie istniało prawo pra-
cy i związki zawodowe, które zmuszają do tworzenia osłony prawnej dla decyzji 
menedżerów. Aktualne przyczyny stabilizacji pozycji działów HR w firmach wy-
nikają także z:
• nadal widocznej potrzeby wypełniania „dziury” pomiędzy genialnymi pomy-

słami zarządów i ochotą pracowników do ich realizacji,
• aspiracji związanych ze szkoleniami, a może nawet rozwojem,
• symbolami nowoczesności zarządzania (np. marką pracodawcy, inwestycjami 

w kapitał ludzki, ukazywanymi w sprawozdaniach rocznych),
• manifestacji troski o ludzi,
• istnienia już zatrudnionych, czasem na wysokich stanowiskach dyrektorskich, 

specjalistów HR.
Ze spraw bieżących, o wadze działań specjalistów personalnych decyduje tak-

że deficyt kompetentnych pracowników na rynku pracy i cechy młodych ludzi, 
którzy traktują organizację jak zabawkę w ciekawym życiu i którzy zarzucili posta-
wę dozgonnej lojalności względem pracodawcy.
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Akademickość problemu nie oznacza przy tym jego małej rangi dla prakty-
ków. Poszukiwanie nowych perspektyw i sposobów postrzegania rzeczywistości 
jest początkiem tworzenia szans na budowę wyróżniających się wśród konkuren-
tów czynników sukcesu biznesowego, a czasem i cywilizacyjnego. Uniwersytety 
(akademie) są finansowane właśnie dlatego, że tworzą środowisko, dyskutujące za-
gadnienia, na które inni nie mają czasu lub ochoty. 

Celem naszego tekstu – na podstawie powyższych ustaleń – jest próba identyfi-
kacji szans na powrót ożywczej mocy zarządzania zasobami ludzkimi dla sukcesów 
firm. Ewentualne scenariusze przyszłości rozkładają się na dwóch końcach. Jeden 
z nich to zanik ZZL, drugi – pełna restauracja idei. Zapewne w najbliższym cza-
sie, w każdej sytuacji, rozwiązania organizacyjne będą ulokowane pomiędzy tymi 
skrajnościami, ale zaznaczenie punktów granicznych może ułatwić analizę. Sam 
sposób analizy, przeprowadzonej poniżej, opiera się na ocenie fundamentalnych 
założeń zarządzania zasobami ludzkimi, a dalej na identyfikacji tworzonych przez 
nie ograniczeń sposobu rozumowania. Po ich zarysowaniu będzie możliwe wska-
zanie kierunków ewentualnych zmian oraz wyzwań dla teoretyków, a w dalszej ko-
lejności konsultantów i praktyków.

Tekst ma charakter wstępnej propozycji i w znacznej części opiera się na au-
torskiej refleksji, która wynika z wielu lat zajmowania się tematyką ZZL, owocu-
jącą wydaniem dwóch przekrojowych książek: Poza normatywem zarządzania za-
sobami ludzkimi, (Strużyna 2005); Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi (Struży-
na, Bratnicki, Majowska, Ingram 2008) i wielu artykułów oraz badań praktyk biz-
nesowych oraz konsultacji z doradcami. Refleksja ta została wzbogacona i przeszła 
pewne korekty w konfrontacji ze stanowiskiem współautorów tego tekstu. 

Kolejność omawianych kwestii uwarunkowana była odczuciem ich znacze-
nia dla podtrzymywania dotychczasowego ciągu rozumowania w zakresie teo-
rii ZZL.

Założenia dotyczące przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi zwraca uwagę na dwa potencjalne przedmioty 
zainteresowań badawczych: „zasoby ludzkie” i „zarządzanie” nimi. Ta druga kwe-
stia będzie bliżej omówiona w kolejnym podrozdziale poświęconym metodom ba-
dania. Treść poniższego fragmentu skoncentrowana zostanie na dyskusji nad pro-
blemami określania „zasobów ludzkich” współczesnych organizacji.
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Źródła odwołania się do terminu „zasoby ludzkie” lokowane są w teorii za-
sobowej firmy. Z końcem lat 60. w krajach anglosaskich funkcjonowało określe-
nie personel i siła robocza. Pewną odmienność stanowił nurt managing people, 
human relation, industrial relations i organizational development. One stworzy-
ły pewną rodzinę, ale nie są tożsame z ZZL. W Polsce do lat 90. mówiono o sile 
roboczej, personelu, kadrach. W krajowych opracowaniach dodawano także do 
tych terminów słowo funkcja, a od lat siedemdziesiątych nazwę „służba pracow-
nicza”. Bez względu na region i historię można jednak twierdzić, że „zasoby 
ludzkie” były następcą wcześniej używanych terminów i opierały się na tym sa-
mym sposobie stratyfikacji przedmiotu badań i praktycznych działań organiza-
cyjnych. Polegał on na podziale całości, którą była organizacja na istotne składo-
we, a dalej kreowaniu specjalistycznych działań i normatywnych wzorów, które 
miały regulować naturalne relacje i zachowania. Zasoby ludzkie były wydzielo-
ne spośród innych, które tworzyły organizację. Były wydzielone, ale z całością 
ściśle powiązane. Takie dążenie do wydzielenia nie może być krytykowane. Roz-
warstwienie (stratyfikacja, podział) jest i było koniecznością w procesie ludzkie-
go poznawania wielce złożonych całości. Problemem natomiast jest to, że kry-
teria, na których oparto wyróżnienie zasobów ludzkich, przynoszą coraz wyraź-
niej odczuwalne ograniczenia. Ich źródłem są nowe zjawiska społeczne, nowe 
modele gospodarowania, deklarowana równość szans i tym podobnych oraz roz-
wój teorii zarządzania (Gieryszewska 2018). Zgodnie z nowym pomysłem zaso-
by ludzkie współczesnej organizacji to nie tylko pracownicy. Prosumenci, wła-
ściciele, freelancerzy, kontraktorzy, to także część organizacji. Do zasobów ludz-
kich w szczególnych przypadkach można zaliczyć rodzinę osoby współpracują-
cej z organizacją. Ma to miejsce wówczas, gdy rodzina pomaga osobie pracującej 
zdalnie lub w czasie nienormowanym. Przykładem polskim są pracownicy uczel-
ni. Grupa tych osób stale rośnie.

Jak wynika z badań (2011 r.) Forrester Research, niezależnego instytutu ba-
dawczego, połowa pracowników sektora IT w USA dzieli czas pracy między biuro, 
a dom i inne miejsca, z których może pracować zdalnie. 

(Praca w domu..., 2015)

Pomoc rodziny ma także miejsce w małych sklepach, gospodarstwach rolnych, 
mikrofirmach usługowych. Jednocześnie zasoby ludzkie takich organizacji tworzą 
całą sieć partnerską (współpracowników) wspomagającą wielkie korporacje. For-
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malnie są dostawcami, praktycznie często funkcjonują na tym samym stanowisku 
pracy, na którym do niedawna był zatrudniony tradycyjny pracownik. Do palety 
możliwości można dodać jeszcze leasing pracowniczy, wolontariuszy, stażystów, 
przypadkowych pomocników, a nawet kontrolerów (tajemniczy klient). Formalne 
relacje takich osób z organizacjami mocno się komplikują (np. kwestia kierowni-
czego nadzoru bezpośredniego), ale jedna cecha jest wspólna: komórka do spraw 
zarządzania zasobami ludzkimi, jeśli w ogóle, to w bardzo nikłym zakresie zajmuje 
się zarządzaniem takimi zasobami. Współpraca z nimi, kierowanie nimi, przygoto-
wywanie infrastruktury i architektury współpracy, umowy i tym podobne kwestie 
regulacyjne i rozwojowe wymagają udziału różnych specjalistów i leżą poza kom-
petencją działu HR. Takie zróżnicowanie powoduje, że kryterium wyodrębnie-
nia zasobów ludzkich organizacji nie jest czytelne. Dla jego wyjaśnienia potrzeb-
ne jest nowe podejście. 

Wydaje się na przykład, że charakterystyce obecnej sytuacji bliższy jest po-
dział na „swój” i „obcy” i to tylko w danej chwili, niż wykorzystanie dotychcza-
sowych propozycji. Wyzwanie w tej kwestii jest poważne i trudne. Nie można 
bowiem w zarządzaniu zastosować kalki dorobku socjologii. Tradycyjne wydzie-
lanie płaszczyzny psychologicznej, społecznej i kulturowej swojskości (Nowic-
ka 1990) w przypadku organizacji zarządzanych rozbudza głębsze refleksje. Psy-
chologiczne poczucie bezpieczeństwa w obecności „swojego” w korporacji na-
trafia na obawy przed nielojalnością i politykami biurowymi. Kolega z pracy to 
nie jest osoba dająca poczucie bezpieczeństwa. Może w służbach mundurowych 
tak, ale nie w wyścigu korporacyjnych szczurów. Społeczne zróżnicowanie za-
chowań wobec „obcych” również wymaga sytuacyjnego doprecyzowania. Natu-
ralne wydaje się obdarzanie „swoich” sympatią, a „obcych” rezerwą. Jednak wy-
uczone, sztuczne wzorce obsługi klienta i konkurencja wewnętrzna o osiągnię-
cia, nie wpisują się w ten społeczny układ „swój” i „obcy”. W sytuacji wielu or-
ganizacji trudno także mówić o wspólnej kulturze (organizacyjnej) jako swojskiej 
i jasno oddzielonej od obcej. Często podziały kulturowe w organizacjach są bar-
dzo wyraźne i to nie tylko w firmach rodzinnych lub takich, które nie deklarują 
zarządzania kulturą organizacyjną. 

W konsekwencji tych wątpliwości to, co w społeczeństwach, którymi zajmuje 
się socjolog, daje klarowne przesłanki zrozumienia obcości, już dla socjologa orga-
nizacji, a tym bardziej teoretyka zarządzania staje się trudne do bezdyskusyjnego 
zaakceptowania. Tym bardziej, że warto pamiętać o rozpowszechnionym stanowi-
sku Simmela (2005), na podstawie którego identyfikacja obcego ma się nijak do sy-
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tuacji firm. Obcy przychodzi i pozostaje. Wędrowiec odchodzi. W organizacji jest 
wielu obcych w ujęciu Simmela i pełnią oni wartościowe role. W tym ujęciu obcy 
tworzą zasoby ludzkie.

Problem wyodrębniania człowieka/ludzi organizacji od innych osób kompliku-
je dodatkowo narastająca trudność oddzielenia współczesnego człowieka od rze-
czy. Symptomem współczesnej sytuacji była już opowieść o panu Hilarym. Wów-
czas już „zlanie się w jedno” osoby i rzeczy spowodowało zamieszanie i marno-
trawstwo czasu, sił i środków. Jednak w czasach Brzechwy taka sytuacja była trak-
towana jako przejaw starości i śmieszności oraz nieradzenia sobie z rzeczywisto-
ścią. Dzisiaj taka prosta diagnoza zawodzi. Sztuczna inteligencja, egzoszkielety, in-
teligentne protezy, a przede wszystkim urządzenia multimedialne zacierają grani-
cę pomiędzy żywą osobą i rzeczą. 

Badania (np. Juchniewicz 2015) dokumentują, że smartfon „należy do klu-
czowych przedmiotów organizujących codzienność” (Juchniewicz 2015, s. 21). 
W przytoczonym cytacie z raportu Smartfon jako interfejs życia społecznego auto-
rzy świadomie lub nie, co jest bez znaczenia, użyli formy wypowiedzi, która nada-
ła podmiotowość urządzeniu („on” organizuje). To nie przypadek. Coraz wyraź-
niejsze wydaje się to, że obok rozszerzonej rzeczywistości pojawia się „rozszerzo-
ny człowiek”. W przyszłości przypomniany pan Hilary niekoniecznie będzie szu-
kał okularów, być może będzie je miał wszczepione lub one będą szukały jego. 
Dzisiaj „Google glass” jeszcze zakłada, ale wydaje się, że miniaturyzacja, podob-
nie jak w rozrusznikach serca i innych zastępnikach organów człowieka będzie na-
stępować dość szybko. W wielu przypadkach sugeruje się wartość analizy funk-
cji behawioralnych umieszczonych w całym zbiorze obserwowalnych zachowań 
użytkownika, w celu wykrycia niespójności w informacjach podanych urządzeniu 
przez użytkownika (Topp 2017). Mówiąc inaczej, komunikacja robot–osoba opie-
ra się na analizie człowieka przez maszynę i wprowadzaniu korekt do zachowań 
człowieka. Nie odwrotnie, ale w kierunku zmiany człowieka. Dla wprowadzenia 
takich korekt urządzenie powinno być stale obecne przy osobie. Krokiem w tym 
kierunku są pulpity menedżerów, a w sporcie asystent w rodzaju aplikacji „Endo-
mondo”. Na dziś takie urządzenie jest jeszcze traktowane przez osoby starsze jako 
„ciało obce”,  co nie oznacza, że jest to „obcy”. To raczej „przyjaciel” w trudzie do-
skonalenia się. Bez niego trudno wiedzieć, co się robi dobrze (zgodnie z planem). 
Tego typu rozwiązania zastępują wiele zmysłów i procesów organizmu żywego. 
I, w którymś momencie życia, przestają być dostrzegane jako rzecz, a stają się czę-
ścią człowieka. Jeśli istnieją projekty rozszerzające zdolność ludzi do postrzegania 
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(Bumhwi, Amitash, Minho 2015), zapamiętywania (Cinel, Cortis, Ward 2018), to 
zapewne udoskonalą organizm w sposób pożądany. Kiedyś rzecz pełniła wyraźnie 
rolę pomocnika, czasem fetyszu. Na przykład notatnik powiększał pamięć, a kalku-
lator zdolność liczenia. Komputer rozszerzył skalę wspomaganych funkcji. Te rze-
czy pozwalały jednakowoż „być bez nich”. Wszczepiony rozrusznik serca, informa-
tyczny generator dodatkowych możliwości intelektualnych, myśląca proteza dzia-
łają jak przyswojone przez ciało człowieka lekarstwo. Bez specjalnych zabiegów 
i zgody osoby nie można go usunąć z całości obiektu.

Urządzenie nie musi być fizycznie wbudowane w użytkownika, żeby stanowić 
przedłużenie jego świadomości. Coraz bardziej złożone interfejsy dotykowe, roz-
poznawanie mowy czy analiza obrazu sprawiają, że komunikacja ludzi z urządze-
niami jest coraz bardziej intuicyjna i naturalna.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że jest to komunikacja obustronna, w któ-
rej nie tylko człowiek zmienia się pod wpływem urządzenia, ale i urządzenia do-
stosowują się dynamicznie do użytkownika. Algorytmy analizują preferencje i de-
cyzję użytkownika tak, żeby proponowane treści jak najbardziej mu odpowiada-
ły. Z drugiej strony człowiek ulega zmianom pod wpływem treści proponowanych 
przez algorytmy. W wyniku tej współpracy relacja człowieka i maszyny ewoluuje 
i kształtuje się w pewnych wymiarach samoistnie. Ten model swoistej symbiozy 
opiera się na zaufaniu i podatny jest przez to na manipulację i nadużycia. Zarów-
no człowiek może wykorzystywać słabości i niedostatki urządzenia, żeby spożyt-
kować je niezgodnie z intencją twórcy, jak i twórca za pośrednictwem urządzenia 
może manipulować użytkownikiem, wykorzystując jego czas poświęcany na korzy-
stanie z aplikacji w sposób niezgodny z jego celami. 

W obu tych przypadkach do nadużyć dochodzi poprzez wykorzystanie słabo-
ści i niedostatków – algorytmy wykorzystują te psychologiczne, a człowiek techno-
logiczne. Jednakże o ile niedostatki technologiczne można poprawić, to mechani-
zmy psychologiczne będące efektem milionów lat ewolucji są dla człowieka trud-
ne do zignorowania.

Współcześnie aplikacje mobilne i webowe korzystają z technik mających na 
celu zwrócenie i utrzymanie uwagi użytkownika oraz odpowiednie sterowanie 
jego uwagą w kierunku pożądanym przez właściciela aplikacji. Mechanizmy te 
często są przygotowywane z udziałem psychologów i neurobiologów. W tym kon-
tekście Robert Lusting, autor książki Hacking of the American Mind, używa ter-
minu neuromarketing. Techniki neuromarketingu wykorzystują podatność ośrod-
ka nagrody na bodźce wywołujące tymczasową przyjemność czy zaburzające rów-
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nowagę psychiczną poprzez wywołanie stresu, zwiększając prawdopodobieństwo 
podjęcia przez użytkownika nieplanowanej decyzji zakupowej. 

Przykładów można przywołać więcej, jednak już te podane powodują, że wy-
odrębnienie zasobów ludzkich ze środowiska społecznego i materialnego staje się 
coraz trudniejsze. Na dziś można powiedzieć o potrzebie modyfikacji kryterium 
wyodrębniania człowieka. Wyzwaniem jest doprecyzowanie nowego, rzeczywiste-
go kryterium nowych zasobów złożonych z ludzi i rzeczy. To nie mogą być zasoby 
ludzkie, gdyż nie da się separować człowieka od niektórych rzeczy. 

Interesujące wyniki daje przeszukanie kluczowych akademickich baz danych 
w oparciu o słowa augmented human i human resource management. Trafność 
wskazań artykułów logicznie wiążących te kwestie była w dniu 10 października 
br. zerowa. Problem zatem jeszcze nie jest popularny i to mimo tego, że powyż-
sze opisy aktualnej sytuacji są oparte na tendencjach współczesnej cywilizacji. Ba-
dania nad zmieniającą się rzeczywistością społeczną i techniczną nie wpisują się 
w projekty tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi. Opiera się ono, podob-
nie zresztą jak w dydaktyce szkolnej, na wykluczeniu nieujawnionego wspomaga-
nia technicznego, które podnosi ocenę kandydata lub pracownika. Kandydat, pra-
cownik, podobnie jak uczeń w podstawówce, musi umieć posługiwać się techni-
ką, ale musi być tego świadomy i powinien dostać przyzwolenie rekruterów, prze-
łożonych. Osoba, która byłaby technicznie udoskonalona, powinna – jak biegacz 
Oskar Pistorius – albo występować na paraolimpiadzie, albo wszystkim pokazać 
swoje udoskonalenie. Podobnie jeśli bez zgody przełożonych pracownik będzie 
tworzył nową sieć społeczną, może być uznany za „nielojalnego”. Przy takim na-
stawieniu, przy współczesnej dynamice i technicyzacji zachowań ludzkich aktual-
ne jest nadal stare powiedzenie: „dajcie człowieka, a paragraf się znajdzie”. Każ-
dy jest współcześnie wspomagany przez urządzenia i każdy tworzy wykraczające 
poza firmę sieci relacji.

Założenia metody

Rozpowszechnione opisy metod zarządzania zasobami ludzkimi opierają się 
na:
• schemacie myślenia o pracowniku zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
• logicznej sekwencji działań prowadzących do suboptymalnych wyborów,
• funkcjonalnej argumentacji. 
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Mimo tego, że badania wskazują na nielogiczność decyzji kadrowych, iluzo-
ryczność optymalnych wyborów i tym podobne niedostatki menedżerskich zacho-
wań, to nadal popularyzuje się schemat etapów od planowania zasobów ludzkich 
do zwolnień, model wyboru najlepszych praktyk, kandydatów, trafnych ocen itd. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest humanocentryczne, racjonalne, idealizujące, 
ale zebrane w badaniach fakty z jednej strony wskazują, że praktyka jest odmien-
na od założeń, ale z drugiej, że ludzie mają nadzieję, iż idealizacje uda się ureal-
nić. I ten typ zarządzania musi być ze swej natury mesjański, wierzący w dobre-
go człowieka, jego pozytywne intencje, musi głosić ideę biznesowego humanizmu. 
Przyjmowanie radykalnie odmiennych założeń (człowiekowi nie można ufać itd.) 
prowadzi do ekstremalnie wysokich kosztów kontroli, zmian i nieciągłości społecz-
nych. Mimo oczywistych niespójności wyników badań i podręcznikowych dekla-
racji trudno w nurcie teorii zarządzania zasobami ludzkimi odnaleźć prace z za-
kresu sprzeczności, paradoksów, nieciągłości zarządzania. Jeśli się już pojawiają, 
to ich skutkiem nie jest dominująca w świadomości praktyków i akademików kon-
cepcja. To raczej sofistyczne wprawki niż silnie oddziałujące na zachowania spo-
łeczne opisy rzeczywistości. Metody modelowania oparte na inspiracji dialektyki 
są niepopularne, mówiąc łagodnie.

W ZZL dominuje dziecięce podporzadkowanie się hierarchii spraw i warto-
ści. Najpierw strategia generalna, interes całej organizacji, potem funkcjonal-
ne strategie i co najwyżej kompromis interesów z pracownikami. Marketing za-
rządzanie jakością, logistka, kontroling, zarządzanie w imieniu właściciela, jako 
wartość kulturowa, były bardziej zaborcze. W pewnych okresach zaczęły za-
właszczać tematyką zarządzania generalnego i aspirowały do teorii najważniej-
szych. Zaczęły nadawać sens ogólnym zasadom zarzadząnia, ogniskowały strate-
gię na kluczowych kwestiach, ujednoznaczniały wybory. Zarządzający zasobami 
ludzkimi dopiero niedawno ze zdziwieniem zauważli, że pracownicy traktują fir-
mę jak instrument, a poświęcenie dla niej nie jest już modne. Z tym odwróce-
niem znaczeń ZZL sobie jeszcze nie radzi. Bardzo wyraźnie takie dylematy uwy-
pukla zarządzanie kapitałem ludzkim, własnością intelektualną, talentami, wie-
dzą. One jednak nie są zarządzaniem zasobami ludzkimi. Są nowymi typami za-
rządzania. Zarządzanie procesowe wręcz usunęło specjalistów ZZL poza obręb 
firmy. Wszystkie te metody niejako „przeniknęły” do ZZL i właściwie w sposób 
niezauważalny, trochę jak wirus, zainfekowały czyste rozwiązania funkcjonalne-
go i strategicznego HRM, czyniąc z niego w świecie myśli akademickiej mie-
szankę o nieokreślonej treści. Akademickiej, gdyż w praktyce kadrowcy nadal 
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w znaczącej części obsługują proste modele administrowania i wdrażanją pro-
jekty „nowych narzędzi”.

W kontekście trudności ze specyfikacją zasobów ludzkich konkretnej organi-
zacji i zawirusowania czystej idei funkcji ZZL, wydaje się konieczne sięgnięcie po 
bardziej skomplikowane metody zarządzania w sprawach ludzi organizacji (szero-
ko pojętych zasobów ludzkich). U ich podstaw może leżeć model rąbu kulturowe-
go Griswold (2013) poszerzony o opis relacji pomiędzy poszczególnymi wierzchoł-
kami rąbu (świat społeczny, twórca, odbiorca, obiekt), a mianowicie interpretacja, 
zachowania, wzmacniania. Wówczas metoda zarządzania szeroko pojętymi zasoba-
mi ludzkimi zbliża się do metod badań naukowych, w których akt poznania, kon-
tekst i zachowania oraz osoba samego twórcy są równie ważne jak obserwowalne 
lub pożądane skutki. 

Taka potrzeba wyrafinowanego, refleksyjnego i transparentnego zarządzania 
wydaje się tym bardziej nagląca, że wspomniany wcześniej rozszerzony człowiek 
zostaje poddany we współczesnych firmach szczególnym oddziaływaniom, syste-
matycznie realizowanym przez urządzenia, które same się nie tylko wzbudzają, ale 
również doskonalą. Wiedza o technikach manipulacji przy pomocy ICT obrazu-
je skalę wyzwań poznawczych i nowej rzeczywistości. Na dziś są one raczej skie-
rowane do klientów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich adresata rozszerzyć 
i umieścić wewnątrz organizacji. Oto kilka przykładów z zakresu technik manipu-
lacji w Internecie.

Clickbait (click – kliknięcie, bait – przynęta) jest specyficzną treścią interne-
tową mającą na celu skłonić czytelnika do kliknięcia na łącze. Ma on zwykle po-
stać krótkiego, jednozdaniowego tytułu, do którego przy pomocy hiperłącza dołą-
czony jest artykuł. Clickbaity są używane głównie przez serwisy zajmujące się do-
starczaniem informacji i portale rozrywkowe w celu zwiększenia liczby odświeżeń 
strony. Praktyki te wynikają z modelu biznesowego takich portali – wartość stro-
ny i tym samym ceny reklam na niej wyświetlanych zależą od jej popularności, 
której miernikiem jest ruch sieciowy generowany przez użytkowników. Głównym 
celem clickbaitów jest więc manipulowanie użytkownikiem w celu zwiększenia 
przychodów, które generuje strona internetowa. Współczesne portale informacyj-
ne współpracują ściśle z sieciami społecznościowymi, wykorzystując je jako spo-
sób na dotarcie do milionów użytkowników. Współpraca z portalami społeczno-
ściowymi wiąże się z inną cechą, którą charakteryzuje się skuteczny clickbait – po-
winien on skłaniać użytkowników do przesyłania przeczytanej informacji swoim 
znajomym. Tytuły zorientowane na współdzielenie i wirusowe rozprzestrzenianie 
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się w sieciach społecznościowych noszą miano sharebaitów (share – dzielić). Sha-
rebaity, zawierające często niepełne lub nieprawdziwe informacje, rozprzestrze-
niają się bardzo szybko w sieci, docierając do milionów użytkowników i wywiera-
jąc szerokie skutki społeczne i polityczne. 

Wśród tytułów znajdują się również takie, które celowo wprowadzają użytkow-
ników w błąd. Określa się je mianem fake news (fake – fałszywy). Ich celem jest 
zdyskredytowanie osób czy instytucji lub manipulowanie użytkownikami w celu 
osiągnięcia określonych celów politycznych lub ekonomicznych. Praktyki te wyko-
rzystują renomę prasy, upodabniając się do wiarygodnych źródeł informacji w celu 
manipulowania opinią publiczną. Takie praktyki klikania może kreować również 
ważne sprawy i postacie w organizacji. 

Podstawową techniką wykorzystywaną przez twórców clickabaitów jest kon-
struowanie tytułów w sposób, wzbudzający ciekawość, która może zostać zaspoko-
jona wyłącznie poprzez kliknięcie artykułu. Efekt ten uzyskuje się poprzez poda-
wanie niepełnych informacji, zadawanie pytań, formułowanie nagłówka w sposób 
sugestywny, używanie zaimków osobowych, w celu ukrycia co lub kto jest podmio-
tem artykułu. Dziennikarz Thomas French uczucie wzbudzane przez tego typu 
nagłówki określił mianem – silnika (engine). Skłania ono użytkownika do kliknię-
cia przez wywołanie tzw. luki ciekawości (curiosity gap). Nagłówki muszą być wy-
starczająco szczegółowe, aby zachęcić czytelnika, ale nie na tyle szczegółowe, aby 
czytelnik nie musiał klikać (Shewan 2017) 

Powszechnie wykorzystywaną praktyką są nigdy niekończące się kanały infor-
macyjne, które pokazują nową treść w reakcji na przewijanie strony w dół. Mecha-
nizm ten ma na celu wywołanie potrzeby ciągłego przewijania kanału informacyj-
nego na wypadek, gdyby miało pokazać się w nim coś interesującego. Okresowe 
stymulowanie ośrodka nagrody bodźcami o zmiennym natężeniu (wzmocnienie 
pozytywne), które ma miejsce podczas przewijania strony, jest tym samym mecha-
nizmem, który sprawia, że użytkownicy uzależniają się od gry na maszynach wrzu-
towych, tak zwanych jednorękich bandytach (Nixon 2017).

Wykorzystywane są również algorytmy odczytujące nastrój użytkownika na 
podstawie jego akcji, na przykład w serwisie społecznościowym. Nastrój użytkow-
nika jest jeszcze jednym wskaźnikiem pozwalającym dopasować lepiej wyświetla-
ne dla niego treści.

Przy takich możliwościach wykorzystania urządzeń do angażowania pracow-
ników (zasoby ludzkie) w sprawy ważne dla zarządów, propagowana w podręcz-
nikach metoda (technologia) zarządzania zasobami ludzkimi wydaje się wręcz na-
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iwna. Zarządzanie w tej wersji przypomina opowieść o Don Kichocie lub czwar-
te stadium obrazu Baudrillarda (symulakrum). Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, 
że boty coraz częściej udają zasoby ludzkie, a one, jednocześnie, będą i nie będą 
podatne na manipulacje. Metody zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku 
botów to już problem nie tylko niepoznany, ale niezauważany, gdyż leży „pomię-
dzy” tradycyjnymi kompetencjami funkcjonalnych specjalistów zarządzania i zu-
pełnie nie przeszkadza celom menedżerskiej władzy.

Założenia aksjologii – krótkie spojrzenie na tle dwóch poprzednich 
fragmentów

Założenia, co do przedmiotu i metody, wskazują, że konsekwentnie wyłania-
jącym się problemem jest zarządzanie zogniskowane na człowieku (human cen-
tred managment). Deklaratywnie menedżerowie są w średniowieczu religijnego 
uwielbienia dla istoty, która została powołana przez Boga (w wersji ateistycznej 
Właściciela, Społeczeństwo) i której należy się szczególne miejsce w świecie in-
nych rzeczy. Od książek Howkinga Krótka historia czasu i Stewarda Czy bóg gra 
w kości teologia uczyniła jednak już krok w kierunku zrozumienia, że plan boży 
może być bardziej skomplikowany. Rozszerzony człowiek, problem granic zaso-
bów ludzkich, uczestnictwo urządzeń w praktyce codziennej, zrównoważony roz-
wój, nonsensowna ekologia, a nawet efekt cieplarniany wskazują, że to raczej sys-
tem (całość) jest centrum wydarzeń, a nie człowiek. Powstało już „zielone ZZL”, 
kadrowcy nie kwestionują zrównoważonego rozwoju, ale jeśli tak postępują, to w 
miejsce centralnej pozycji wartości organizacji pojawiają się różne korekty, któ-
re ją zmieniają, a nawet stale kwestionują. Potrzeba zmiany sensu funkcjonowania 
współczesnego biznesu była podejmowana szczególnie intensywnie w okresie kry-
zysu 2010 roku, ale i dziś jest kontynuowana (Goldman, Nienaber, Pretorius 2015) 
w środowisku jednak tylko akademików.

Próba podsumowania

Zerwanie z tradycyjną stratyfikacją, rozszerzony człowiek, organizacja, rzeczy-
wistość, zmienione procesy, a dalej tworzone wartości powodują, że zarządzanie 
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nie jest już oparte na klarownym schemacie i racjonalnej regule poznanej i stero-
wanej przez człowieka. Linia rozumowania: strategia organizacji, model biznesu 
– zarządzania zasobami ludzkimi jest z innej epoki. Zresztą sama linia już jest po-
jęciem z innej epoki zarządzania. Odmienne schematy widzenia świata przedsta-
wiają poniższe rysunki 1 i 2.

Rysunek 1. Tradycyjne spojrzenia na stratyfikację i zarządzanie w kilku wy-
miarach

Źródło: Griffin 2002, s. 102
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Rysunek 2. Aktualny obraz zarządzania

Źródło: Opracowanie własne

Używając jeszcze starej praktyki zarządzania można zapytać, w której fazie 
rozwoju modelu zarządzania znajduje się dana organizacja i wykreować centralne 
problemy oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Jednak i przy tym tradycyjnym uję-
ciu uzyskany efekt końcowy prowadzi do nowej jakości problemów. 

Na tle rysunku 2 odpowiedź na pytanie o przyszłość specjalistów zajmujących 
się sprawami ludzi w organizacjach, jak i samych organizacji formalnych wyda-
je się coraz bardziej oczywistą. Wiele symptomów i praktyk społecznych wskazu-
je, że przełom będzie nieunikniony. Powolne tworzenie się nowych zachowań spo-
łecznych i wprowadzanie technologii urządzeń, a dalej sztucznej inteligencji, dzia-
ła na rzecz zmiany kryteriów stratyfikacji organizacji, a nawet jej wartości i sen-
su. Funkcjonalizm, strukturalizm i racjonalizm, w konsekwencji typowy dla pod-
ręczników ZZL ciąg rozumowania od opisu oczekiwań (opis stanowiska, wymagań, 
kompetencji) – ocena, tego co dostępne (ocena kandydata, pracownika) – projekt 
działań (doskonalenie, zwolnienie), musi ulec skomplikowaniu. Problemem jest 
jednak to, czy tak zwani praktycy są zdolni do akademickości. Nie jest problemem 
to, na ile akademicy trafią do praktyków, ale to, na ile ci ostatni są zdolni do prze-
kroczenia myślenia i funkcjonowania tu i teraz. Taka perspektywa bowiem się już 
nieubłaganie kończy i prowadzi do stanu braku generalnych wzorców, a to prakty-
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kom nigdy nie odpowiada. Szybkość i siła zmian jest prawdopodobnie konsekwen-
cją siły, z jaką aktualny sposób myślenia o ZZL trzyma pięć kotwic. Pierwsze trzy 
mają charakter ogólny. Są nimi:
• mentalność tworzona przez instytucje szkół biznesu,
• „pop kultura” mód i kaprysów konsultantów oraz krzewicieli idei,
• obsesja kwantyfikacji (Goldman, Nienaber, Pretorius 2015).

W przypadku zarządzania zasobami ludzkimi czwartą kotwicą jest przekona-
nie o konieczności istnienia prawa pracy, które wywodzi się z idei oddzielenia sfe-
ry pracy od „niepracy”. Piąta kotwica zbudowana jest na przekonaniu, że człowiek 
powinien rozwijać się w kierunku korzystnym dla organizacji (szkolenia, kariera 
itp.). Te pięć kotwic trzyma dosyć mocno aktualne praktyki i teorie, choć rozum 
wskazuje, że powinno się je zwolnić, jeśli chce się ruszyć naprzód i zażegnać kolej-
ne niebezpieczeństwo mielizny światowego kryzysu cywilizacyjnego.
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