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Wstęp

Oddajemy do rąk czytelników już 17-ty tom zawierający prace profesorów
nauk o zarządzaniu, corocznie spotykających się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Tom ten umownie podzielony został na kilka
części. Pierwsza zawiera teksty wiążące się bezpośrednio i pośrednio ze strategiami. Druga opisuje problematykę modeli biznesowych. W części trzeciej znajdują się teksty poświęcone organizacjom i ich sieciom. Ostatnia, czwarta część,
zawiera problemy odnoszące się do otoczenia globalnego organizacji.
Książkę rozpoczyna J. Rokita i A. Dziubińska, którzy przedstawili tekst pt.
„O strategii zupełnie inaczej”. Autorzy opisują ewolucję postrzegania strategii
która prowadzi do traktowania jej, jako konstruktu społecznego, a nie prostego
instrumentu poszukiwania dróg prowadzących do osiągania przyszłych celów.
Strategia jest wg Autorów rezultatem uczenia się i zdobywania wiedzy, związanych z tym napięć, powstającej w wyniku tego dynamiki. Ten proces dynamiczny może i powinien być twórczy. Tak rozumiana strategia wyłania się na różnych poziomach organizacji, co powoduje, że wykorzystuje efekty synergiczne.
Jest to odmienne od tradycyjnego podejście do strategii, stąd w tytule swojego
tekstu Autorzy piszą o strategii, jako nowym konstrukcie intelektualnym.
J. Niemczyk pisze o modelu biznesowym i strategii konfrontując praktykę
z teorią. O ile strategia, pisze Autor, ma swoje miejsce w teorii i w praktyce,
o tyle modele biznesowe mają tylko silny kontekst praktyczny. Przedmiotem
rozważań są różnice w postrzeganiu tych kategorii. Różnice te, zdaniem J. Niemczyka, wynikają z różnej dojrzałości tych koncepcji, miejsc i sposobów ich wykorzystywania, grup interesariuszy i różnych ich utylitarnych zastosowań. Autor
formułuje hipotezę, że model biznesowy tkwi jeszcze w pre-teorii, w praktyce
zarządzania strategia znajduje się w fazie dojrzałości. O ile na skuteczne strategie wskazują teorie i dlatego są adaptowane przez praktykę, to z modelami
biznesowymi jest odwrotnie. Autor zajmuje stanowisko odnośnie do roli strategii i modeli biznesowych w zależności od wielkości firm. Zwraca uwagę na to,
że modele są szczególnie przydatne dla małych firm. Różna jest też użyteczność modeli i strategii dla różnych grup interesariuszy, różne jest też ich postrzeganie przez nauki o zarządzaniu.
Z kolei K. Krzakiewicz i S. Cyfert przedstawili artykuł omawiający strategie
imitacji w procesie kształtowania dynamicznych zdolności. Autorzy piszą, że
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brak strategii imitacji w polskich przedsiębiorstwach jest tak ważnym problemem, iż skłonił ich do przeprowadzenia badań. Prowadzili je, uwzględniając
dynamiczne składniki zdolności imitacji. Imitacja może być kopią jakiegoś produktu, procesu, modelu, ale równocześnie może być nowością dla jakiegoś
rynku i w ten sposób ważnym instrumentem tworzenia wartości. Autorzy wiążą
imitacje z innowacjami, co czyni ich tekst oryginalnym i ciekawym. Zastanawiają się, gdzie imitować, kogo imitować i kiedy to czynić. Konkludują, że imitowanie, jako strategia ma także kosztowe zalety.
Część książki zatytułowaną „Modele biznesu” rozpoczyna tekst autorstwa
T. Falencikowskiego i B. Nogalskiego poświęcony założeniom leżącym u podstaw tworzenia modelu biznesu sympozjum naukowego. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: co można osiągnąć (jakie wartości) wykorzystując przy
organizowaniu sympozjów naukowych koncepcje modeli biznesu? W tym celu
budują model badawczy służący badaniom empirycznym. Te, objęły cykl sympozjów dotyczących nauk o zarządzaniu realizowanych przez SGH w Warszawie
w latach 2015–2016. Autorzy wykorzystują indukcyjne i dedukcyjne metody wnioskowania, konfrontują wnioski z wynikami zrealizowanych badań. Po zdefiniowaniu przedmiotu badania, ustalają jego strukturę. To pozwala im stworzyć
model, który jest podstawą dla wniosków praktycznych lub dalszych badań.
B. Nogalski, A. A. Szpitter oraz M. Jabłoński przedstawili artykuł opisujący
perspektywy wartości sieciowego modelu biznesu w sektorze energetycznym.
Perspektywami tymi są: sieciowy charakter modelu biznesu, orientacja rynkowa, koszty, sprawność działania systemu technicznego, kreowania społeczności opartej o rynek masowy. Te perspektywy są sformułowane ze względu na
konieczność dostosowywania modeli biznesu do nowych wyzwań stwarzanych
przez tzw. energetykę rozproszoną. Energetyka ta potencjalnie może stawiać
nowe wyzwania operatorom w ten sposób, że może zmuszać ich do tworzenia
bardziej elastycznych modeli biznesu, m.in. poprzez tworzenie sieci powiązań
organizacyjnych i technicznych. Autorzy twierdzą, że proponowane przez nich
ujęcie problemu ma charakter uniwersalny i może mieć zastosowanie w innych
sektorach przemysłu i usług, choć jednocześnie twierdzą, że dopiero rozpoczyna się dyskusja nad procesem tworzenia elastycznego charakteru biznesu operatora systemu dystrybucyjnego w energetyce.
A. Stabryła zajął się tematem: formuła zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa, jako kontekst modelu biznesu. W koncepcji tej ważne znaczenie mają
następujące założenia badawcze: kluczowe znaczenie dla oceny organizacji i jej
dynamizacji ma kryterium zdolności rozwojowej; zdolność ta implikuje efektywność modelu biznesowego; kryterium oceny efektywności zależy od specyfiki
przedsiębiorstwa lub sektora; sama ocena może dotyczyć wariantów projektów
i (lub) mieć charakter diagnozy. Koncepcja Autora jest udaną próbą powiązania
kategorii zdolności rozwojowej z efektywnością modelu biznesowego, a wnio-
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ski mają duże znaczenie dla menedżerów i badaczy problematyki modeli biznesowych.
H. Bieniok pisze o kompetencjach menedżerskich i osobistej przedsiębiorczości. Autor twierdzi, że wbrew powszechnym poglądom, bardziej od kompetencji menedżerów liczy się ich przedsiębiorczość, a skuteczne zarządzanie wymaga, aby menedżerowie posiadali obie te cechy. Przedsiębiorczość osobista,
jak twierdzi Autor, musi wspierać kompetencje. Autor opisuje współzależności
między nimi. Pisze też o zarządzaniu samym sobą, o czynnikach wpływających
na rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości.
Trzecią część książki rozpoczyna K. Perechuda, który pisze o osadzeniu organizacji w sieci. Autor przeciwstawia linearnemu podejściu do tworzenia organizacji, podejście sieciowe. W sieci istotne są: ich rodzaje; gęstość węzłów
i powiązań; częstotliwość drgań sieci; kompatybilność wiedzy graczy; koincydencja kluczowych umiejętności kooperantów; brak sprzeczności systemów
wartości integratora sieci i kooperantów. Celem Autora jest wykazanie, że tworzenie nowego bytu organizacyjnego wymaga uprzedniego wkomponowania jego
sfery niematerialnej w podstawową wiązkę wartości dominujących członków
sieci. Autor udowadnia, że sieć jest dynamicznym, nieustannie fluktuującym
polem energii, a przedsiębiorstwa należy wkomponować do sieci po wyczerpaniu ich potencjału umożliwiającego samodzielny rozwój. Wejście do sieci to
wejście do nowej rzeczywistości. Kluczowe znaczenie ma w niej dostosowanie
przestrzeni niematerialnej, a największy potencjał tkwi w tzw. polach pustych.
Im większa sieć, tym większa odporność na procesy „zatapiania”.
R. Janikowski zajął się przedsiębiorstwem 4.0 i jego klientami. Liczba 4.0
to metafora rewolucyjnych zmian na osi czasu. Autor pisze, że z początkiem
XXI wieku pojawiają się metafory zawierające liczbę cztery. Język 4.0 ma być
odpowiedni do przekazywania nowych idei. Wymiar 4.0 masowej indywidualizacji wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zarówno ze względu na wytwarzanie, ale również użytkowanie i konsumowanie dóbr. W konkluzji Autor pisze,
że zmiana paradygmatu zarządzania systemami wytwórczymi dotyczy właśnie
przedsiębiorstwa wytwórczego 4.0, które jest (będzie) stworzone poprzez połączenie jednoznacznie zaadresowanych, mobilnych i stacjonarnych smart urządzeń łącznie realizujących fizyczny produkt.
J. Strużyna pisze o ewoluującej organizacji i ewolucji jej elementów. Autor
przyjmuje założenie, że organizację traktować można, jako pewną strukturę składającą się z elementów, a budując je uzyskuje się wiedzę o całości, którą tworzy ta struktura. Opisując dwa odmienne podejścia badawcze, jedno koncentruje się na osobie, drugie na tym, co tworzy „organizacyjną genetykę”.
W pierwszym podejściu stosuje się pojęcie genu w analogii do struktury DNA
i genotypu. W drugim – wykorzystywanym w naukach społecznych stosuje się
pojęcie „meme” dla określenia tego, co jest materiałem źródłowym przekazy-
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wanym lub nie następnym pokoleniom. Autor porównuje obie idee i na tej podstawie proponuje zarys problemów i ograniczeń związanych z ich stosowaniem
w naukach o zarządzaniu.
K. Zimniewicz pisze o organizacji wirtualnej ze względu na podejście sieciowe, poszukując cech wspólnych i odrębności. Autor zauważa, że organizacja
wirtualna i podejście sieciowe najczęściej były rozpatrywane oddzielnie, a bogate piśmiennictwo im poświęcone może prowadzić do konkluzji, że wszystko
powiedziano już na ten temat. K. Zimniewicz stawia sobie za cel wykazanie,
że obie koncepcje zarządzani są do siebie tak podobne, że można postawić
między nimi znak równości.
Dwa ostatnie artykuły w tej książce dotyczą otoczenia organizacji. O. Starzeński pisze na temat kryzysu tożsamości europejskiej oraz o kryzysach z bankami w tle. W ten sposób kontynuuje swoje coroczne rozważania o rynkach
finansowych, a tym razem szerzej, także o kwestiach geostrategicznych wstrząsających gospodarką światową. Jak dotąd, większość wniosków O. Starzeńskiego z poprzednich lat sprawdziła się, co czyni tegoroczny tekst tym bardziej
interesującym. W Jego tekstach niezwykle ciekawe są przypisy pokazujące,
z jak wielu aktualnych źródłowych materiałów korzystał.
Z kolei A. Peszko pisze o niekontrolowanym wzroście nierówności społecznych, jako czynniku zagrażającym rozwojowi gospodarki globalnej. Autor analizuje poglądy Piketty’ego, Stiglitza, konstatując, że „nauka wypracowała już normatywne ramy koniecznych reform...”, które ograniczyłyby nierówności
społeczne, hamujące tempo rozwoju gospodarek narodowych i porządkowałyby neoliberalny bałagan w gospodarce światowej. Czytelnikom pozostawiam
ocenę tej opinii.
Mam nadzieję, że ten tom tak, jak i poprzednie, będzie inspirował czytelników do przemyślenia opisywanych w nim problemów i być może przyczyni się
do podjęcia przez nich własnych badań.

Jerzy Rokita
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Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska

O strategii organizacji
zupełnie inaczej

1. Ewolucja postrzegania roli strategii
Uwzględnienie kontekstu przemian cywilizacyjnych i ich wpływu na nauki
społeczne, pozwala lepiej zrozumieć zmiany jakie dokonały się w naukach
o organizacji i zarządzaniu. Wiele z dotychczasowych rozważań zmierzających
do ustalenia istoty i roli strategii prowadzonych było w oparciu o klasyczne
paradygmaty. Doświadczenia XXI w. skłaniają jednak do rewizji tego. Jak pisały
Brown i Eisenhardt (1997, s. 3) „wiele paradygmatów w myśleniu strategicznym
takich, jakich jak teoria kosztów transakcyjnych, teoria agencji i ekologia organizacji, w których przyjmuje się, że organizacje są statyczne, albo prawie statyczne (…), rozwinięte zostały w latach 70. XX w., kiedy szybkość reakcji i elastyczność działań były mniej istotne dla sukcesu organizacji, niż obecnie”. Niemniej,
dyskusyjne pozostają poglądy na temat tego czy nowe zjawiska wymagają zupełnie nowych założeń (np. Stacey, 2011), czy raczej powodują potrzebę dialektycznego dyskursu i syntezy (np. Pettigrew, 2001).
Tradycyjne podejście do zarządzania w dużej mierze zostało ukształtowane
przez czas i miejsce jego powstania, a dokładniej, przez modernistyczne trendy
myślenia jakie dominowały w latach 60. XX w. w USA. Zdaniem Whittingtona
(2004) retrospektywne spojrzenie na historyczny rozwój badań nad strategiami
przedsiębiorstw, pozwala zauważyć dwa wyraźnie odrębne nurty. Pierwszy, koncentrował się na planowaniu strategicznym i był reprezentowany np. przez
Ackoffa, Ansoffa, Druckera, czy Steinera. Działania strategiczne podejmowane
zgodnie z założeniami tego nurtu wspomagano szeregiem praktycznych narzędzi, tworzonych na podstawie doświadczeń największych amerykańskich korporacji. Drugi nurt rozwinął się w tradycji studiów historycznych, których początek wiąże się z Chandlerem. Badania w tym nurcie koncentrowały się na wzroście
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i wynikach zdywersyfikowanych, multibiznesowych korporacji (np. Chandler).
Oba nurty rozwijały się w odmienny sposób. W planowaniu strategicznym doskonalono technikę, poddawano obróbce duże bazy danych, walidacja opierała
się na aplikacji. Drugi nurt koncentrował się na dywersyfikacji i dywizjonalizacji.
Zyskał on wykładnię w ramach ekonomicznej teorii Williamsona (1975), a Rumelt i in. (1994) ustanowili dla strategii podstawy „pozytywnej nauki”. Odpowiadały one modernistycznym prądom myślowym dominującym w amerykańskim
środowisku (McCloskey, 1983), kierującym się założeniami pozytywizmu, przywiązanego do racjonalizmu. Zwrot ku ekonomii zdawał się dawać gotowe koncepcje i legitymizację wyników badań. Ekonomia szybko stała się intelektualną
podstawą procedur badawczych (Barney, 2002). Modernistyczny scjentyzm wziął
górę nad utylitaryzmem i planowanie strategiczne zostało zmarginalizowanie
(Mintzberg, 1994). Wśród prekursorów badań nad strategią, częściej powoływano się na „akademickiego” Chandlera, niż „stosowanego” Ansoffa, (Rumelt
i in., 1994; Whittington, 2004). „Pozytywna nauka” szkoły harwardzkiej stworzyła dominujący wzorzec, ponieważ w tym czasie pasowała do fundamentalnych
założeń dyscypliny.
W przekonaniu niektórych badaczy upływ czasu nie nadszarpnął zbytnio
modernistycznego sposobu myślenia i skłonności do stosowania właściwych
mu metod. Jednak zdaniem innych, narastający od lat 80. XX w. postmodernistyczny sposób myślenia, podkopał niezachwiane dotąd ogólne prawa naukowe i podniósł wagę rzemiosła („craft”), kontekstu i „małych narracji” (Lyotard,
1984). Sceptycyzm nakazywał wątpić w abstrakcyjną racjonalność tradycyjnej
„twardej” nauki. Tak jak we wszystkich naukach społecznych, także w teoriach
organizacji, krytyka modernizmu zaznaczyła wyraźnie różne style myślenia (Chia,
1995), określane jako modernistyczne i postmodernistyczne (Cooper, Burrell,
1998), mocne i słabe (Vattimo, 1988), „downstrimowe” i „upstrimowe” (Latour,
1987), reprezentacyjne i anty-reprezentacyjne (Hacking, 1983), a nawet systemowe i pouczające (Rorty, 1980). Charakterystyczne dla postmodernistycznego
sposobu myślenia jest odejście od bezkrytycznego wykorzystywania takich pojęć jak „organizacja” „jednostki” „otoczenie”, „struktury”, „kultura” itp. gdyż nawiązują do istnienia jednostek i ich atrybutów w modernistycznym znaczeniu.
Modernistyczny sposób myślenia opiera się na (esencji rzeczy) mocnej ontologii „bycia” (being), która uprzywilejowuje kategorie odrębnych fenomenologicznych „stanów”, statycznych „atrybutów” i sekwencyjnych „zdarzeń”. Natomiast
postmodernistyczny sposób myślenia uprzywilejowuje słabą ontologię „stawania się” (becoming), która oddaje rzeczywistość przejściową, efemeryczną,
emergentną w tym stylu myślenia rzeczywistość jest w ciągłej zmianie
i transformacji więc nie jest możliwa jej poznawanie w sposób statyczny. Postmodernizm oznacza zwrot od badań koncentrujących się na formach organizacji
i organizacyjnych atrybutach, ku badaniom „agregatów (assemblages) organiza-
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cji”, które kolektywnie tworzą społeczną rzeczywistość. Postmodernistyczny styl
myślenia w teorii organizacji wniósł odmienną ontologię, orientację, intelektualne priorytety i teoretyczne zainteresowania.

2. Strategia jako praktyka
Krytyka modernizmu nie musi automatycznie prowadzić do przyjęcia argumentów jakie stoją za jej przeciwieństwem, czyli postmodernizmem. Jeden
z kierunków poszukiwań w tym zakresie stwarza konceptualizacja strategii jako
praktyki społecznej1. Jak twierdzi Whittington (2004), ten (społeczny) zwrot może
mieć przełomowe znaczenie, takie jakie w latach 70. XX w. przyniosła ekonomia
przemysłowa (Industrial Economics). Zamiast, lub obok tego, aby strategia zapewniała realizację celów, a więc osiągnięcie zamierzonych wyników w ujęciu
finansowym, postrzegamy ją jako konstrukt przedstawiający nie tylko to, co
„ludzie robią”, ale także co powinni i będą robić. Ludzie – a więc płaszczyzna
socjologiczna, a w tym – społeczna praktyka. W tej perspektywie rozpatruje się
strategię także na poziomie ponad przedsiębiorstwem, jako coś istotnego dla
społeczności, a poprzez nią, dla społeczeństwa. Przy takim podejściu, liczą się
nie tyle (albo nie tylko) cele ekonomiczne organizacji, ale także wiele innych jej
aspektów społecznych, ekologicznych i politycznych. Natomiast na poziomie
niższym (niż przedsiębiorstwo) ważniejsze niż procedury tworzenia i implementacji, są faktyczne działania ludzi (tzw. praktyków strategii). Ten aspekt socjologiczny określany jest pojęciem „praxis”. Oznacza to, że znaczenie mają indywidualne zachowania ludzi, osadzone w sieci praktyk społecznych. Jest tak dlatego,
ponieważ człowiek nie jest samodzielny w swoich działaniach. Jest w sieci społecznych interakcji z innymi, jest osadzony w jakimś kontekście strukturalnym,
jest poddawany oddziaływaniu jakiejś hierarchii społecznej, politycznej. Wszystko to tworzy społeczną praktykę. Dla postmodernistów (np. Foucaulta), jej przejawem jest dyskurs (dyskursywna praktyka), który jest zaczynem dla wyrastających z niego wiedzy i władzy (Foucault, 1977). Morin lokuje ją w centralnym
polu, w którym skupiają się różnego rodzaju interakcje społeczne – ekosystemu
społeczeństwa, genów – komórek organizmów żywych, mózgu – organizmu
człowieka. Interakcje te powodują ewolucję, która nie przebiega liniowo, lecz
jest losowa. Wszystko to osadzone jest w pewnym kontekście, który tworzy
układ: człowiek (w teorii złożoności – agent) – struktura. Ale, czy tylko agent?

1
Do epistemologicznych i teoretycznych refleksji w zakresie badań nad strategią w wymiarze
praktyki społecznej wzywają: Chia, Rasche, 2010; Ezzamel Willmott, 2010; McCabe, 2010; Orlikowski, 2010.
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Bo jeśli tak, to z jednej strony przyjmujemy redukcjonizm jako kluczowy element ontologii, z drugiej zaś – zwracamy się ku metodologicznemu indywidualizmowi. Jeśli natomiast nie, to opieramy się na koncepcji agenta społecznego,
będącego zbiorem agentów indywidualnych, a więc także i kolektywnych
ich zbiorów, a nawet i… nie ludzi (non human), jak twierdzi Latour (2005). Role
pełnione przez agentów poddane są ograniczeniom mającym swoje źródła
w strukturach, które równocześnie mogą tworzyć warunki dla wyłaniania się
symbolicznego i (lub) instytucjonalnego porządku, wzorców i reguł zachowań.
Ale jest też oddziaływanie zwrotne – działania agentów (a więc praxis) wpływają
na struktury.
Struktury mogą być materialnym zjawiskiem, tak jak struktury ekonomiczne,
które kształtują działania społeczne i kulturowe, ale mogą też być rekurencyjnymi wzorcami zachowań, symbolicznym porządkiem, wewnętrznymi regułami,
albo porządkiem instytucjonalnym. Giddens (1984) twierdzi, iż o strukturach należy myśleć nie tylko jako o tym co ogranicza aktorów, ale także jako o dostarczających materiały i zasoby, które czynią agencję możliwą. Ujęcie struktur według Giddensa stanowi jedną z wielu prób znalezienia pozycji między dwoma
teoretycznymi biegunami strukturalizmem a post-strukturalizmem, w której podnoszono rolę praxis w nadawaniu, w jakimś przedziale czasu, kształtu, zarówno
strukturom jak i agentom (Archer, 1995; Bhaskar, 1979).

3. Proces strategii jako praktyka
Wskazanie jednej definicji pojęcia „tworzenie strategii”, która byłaby akceptowalna dla wszystkich wydaje się niemożliwe2. Proces ten jest zamierzonym,
lub niezamierzonym, formułowaniem strategii, działaniami organizacyjnymi
w zakresie implementacji strategii, oraz innymi świadomymi (lub nie) działaniami, które prowadzą do wyłonienia się strategii. W literaturze przedmiotu istotne
w tym zakresie wyniki badań znaleźć można m.in. „pod hasłem” procesowego
podejścia do strategii (Bower, 1982; Burgelman, 1983; Mintzberg, Waters, 1985),
podejmowania decyzji (Eisenhardt, Bourgeois, 1988), planowania (Langley, 1989),

2
B. De Wit i R. Meyer, mierząc się z problemem różnorodności, jaka charakteryzuje zarządzanie
strategiczne, za podstawowe uznali rozróżnienie pojęć procesu, treści i kontekstu strategii. Autorzy ci
jednocześnie podkreślają, iż są to wymiary strategii, a nie jej różne elementy (De Wit, Meyer, 2007,
s. 20). Według Meyera i Wita, za najbardziej efektywny sposób opisu zagadnień związanych ze strategią, uznać należy skupienie się na jednym z wymiarów z adekwatnym odniesieniem się do pozostałych. Jednocześnie jednak twierdzą też, że wymiary te wzajemnie ze sobą oddziałują i ponieważ
tworzą jedną całość, nie sposób traktować ich oddzielnie. w dalszej części rozważań zamiennie stosowane będą określenia „proces strategii” oraz „proces tworzenia strategii”.
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sensemaking (Gioia, Chittpeddi, 1991) czy działań strategicznych menedżerów
średniego szczebla (Floyd, Wooldridge, 2000). Perspektywa strategii jako społecznej praktyki pozwala spojrzeć na tę różnorodność inaczej. Otóż, tworzy ona
bezpośrednie połączenie między zarządzaniem strategicznym, a pozostałymi
naukami społecznymi, przez co poszerza, o najczęściej pomijane w polskiej literaturze, znaczenie działań podejmowanych w tworzeniu strategii. Działania te
mają szerokie spektrum konsekwencji, jak np. polityczne konsekwencje konkretnych inicjatyw strategicznych, efekty społeczne zastosowania konkretnych
narzędzi, albo zaangażowanie konkretnego menedżera, choć tradycyjnie przywykliśmy koncentrować uwagę głównie na jednej z konsekwencji, w postaci
wyniku ekonomicznego.
W szerokim znaczeniu, praktyka społeczna to akceptowane i wykonywane
przez człowieka (w jego cielesnej postaci) sposoby robienia czegoś, które są
podzielane przez innych aktorów, wiążą się z wykorzystaniem materialnych zasobów, oraz stają się zrutynizowane wraz z upływem czasu (Reckwitz, 2002;
Schatzki, Knorr-Cetina, von Savigny, 2001, cyt za: Vaara, Whittington, 2012,
s. 287). Natomiast praxis – ludzka działalność, zawsze osadzona jest w społecznych praktykach. Ujmując to bardziej ogólnie, w tej perspektywie zasadniczym
problemem jest wyjaśnienie działań ze względu na struktury społeczne, oraz
agencję ludzi. Według Whittingtona i Vaary (2012), Jarzobkowskiej i in. (2007),
Whittingtona (2006), w rozważaniach nad strategiami jako społecznej praktyce
uwzględniać należy trzy wymiary: praktyki (practice), praxis oraz praktyków
(practicioner) (tablica 1).

Tablica 1. Wymiary strategii jako praktyki

Żadnego z tych wymiarów nie powinno się rozpatrywać osobno. Wymiary te
wzajemnie się współtworzą (rys. 1). Uwzględniając procesową naturę strategii,
jej wymiary (tj. praktyka, praxis oraz praktyk) wyznaczą „warstwy” strategii,
z których każda zmienia się z różną dynamiką. Replikacja w każdej z warstw
stanowi o trwaniu strategii w czasie, a ich różnicowanie (lub homogeniczność)
przesądza o ewolucji strategii (im mniejsze zróżnicowanie tym wolniejsza
ewolucja).
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Rysunek 1. Wymiary strategii jako praktyki

Praxis – ludzkie działanie, opiera się na praktyce, które jest zrutynizowanym
typem zachowania. Sama praktyka również nie jest jednorodna3. Istnienie i własności praktyki jak i jej elementów zależą od istnienia i specyficznych współzależności między elementami. Praktyk – agent w swej formie fizycznej i mentalnej – występuje w roli „nosiciela” praktyki. (Rekwitz, 2002, s. 250). Taka
charakterystyka wymiarów strategii, w ujęciu praktyki (społecznej), sprawia, że
można ją określić jako „unitas mulitplex” (Morin, 2006, s. 116). Praktyka składa
się bowiem z różnych części (nie jest jednostką elementarną). Natura tych
części sprawia, iż praktyka jest jednostką niehomogeniczną. Zorganizowana praktyka jako całość „rządzi” poszczególnymi jej elementami i określa ich możliwości. Jako całość ma też swoje oryginalne, nieredukowalne własności, jeśli zostanie podzielona na oddzielne wymiary to zmieniona zostanie ich natura.
Działanie złożonej jednostki zawiera w sobie potencjał do zmiany.
Przeglądu badań w zakresie strategii jako praktyki (społecznej) dokonali
Vaara oraz Whittington (2012). Opis swoich wyników przedstawili w trzech
częściach, których podsumowanie zawiera tab. 2. W jej pierwszej części znajduje się zestawienie badań w zakresie różnych praktyk w procesie strategii,
w drugiej części przywołane zostały badania dotyczące roli tożsamości praktyka, część trzecia zawiera badania nad znaczeniem zdarzeń – praxis – dla procesu strategii.

3
Na praktykę składają się: fizyczna forma działań, mentalna forma działań, „przedmioty” i sposoby ich wykorzystania, wiedza w formie rozumienia, know-how, stan emocjonalny i wiedza motywująca (Rekwitz, 2002, s. 249).
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Tablica 2. Cd.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Vaara, Whittington (2012), s. 293–296, 299–302,
305–307.

Postrzeganie strategii z perspektywy społecznej złożoności, otwiera nowe
kierunki badań. Prowadzą one do procesowego, relacyjnego sposobu myślenia,
podnoszą znaczenie wzorców organizacyjnych, relacji sieciowych, oraz kontekstu historycznego. Jedną z podstawowych konsekwencji jest potrzeba kontekstualizacji zjawisk. Umieszczenie „żyjącego systemu” w jego naturalnych otoczeniu dostarcza wiedzy innej, niż obserwacja dokonywana na podstawie
eksperymentu w warunkach laboratoryjnych4.
Konceptualizacja strategii z punktu widzenia złożoności społecznej, wymaga
uznania równorzędnego znaczenia wiedzy kontekstualnej tj. bliskiej bezpośredniemu doświadczeniu oraz tej, która ma bardziej wyabstrahowany charakter (również w drodze postępowania naukowego) (Morin, 1992). Według Toulmina
w oparciu o wiedzę, która ma charakter uniwersalny, ogólny i ponadczasowy
następował rozwój tzw. „nauki wysokiej” (episteme). Episteme jest wiedzą autentyczną, uzyskiwaną ze szczegółowej dedukcji, ale też systemem aksjoma4
Dla przykładu wśród nauk społecznych ekonomię można uznać za naukę najbardziej zaawansowaną z matematycznego punktu widzenia. Jednak z tego punktu widzenia jest ona także wyizolowana z ludzkiego, społecznego, historycznego i socjologicznego kontekstu. W konsekwencji możliwości
predykcji na podstawie budowanych modeli są bardzo niskie, gdyż gospodarka nie funkcjonuje
w izolacji. Prognozy muszą być zatem w sposób ciągły rewidowane. Uwidacznia to ograniczenia
nauki, która jest bardzo zaawansowana, ale zbyt zamknięta (Morin, 2008, s. 15).
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tycznym, któremu organizację nadają naukowcy (by przywołać tu Kartezujsza
czy Newtona). Formułowane na podstawie teorii naukowej prawa, uznawane są
za nadrzędne. O ich wartości stanowią przede wszystkim obiektywna, wyabstrahowana postawa naukowca względem obiektu badawczego, oraz wykorzystanie akceptowanych przez naukę eksperymentów i obserwacji. Wiedza stosowana, jako wiedza „praktyczna”, ma status niższy (Toulmin, 1996, s. 206–207).

4. Rola wiedzy
Wśród wcześniejszych koncepcji dotyczących związku między wiedzą naukową, oraz wiedzą praktyczną, podkreślić należy prekursorski dorobek K. Lewina. Jego zdaniem badania w zakresie społecznej praktyki muszą uwzględniać
„dwa, raczej odmienne typy poszukiwań, dokładniej studia w zakresie ogólnych
praw … oraz diagnozę konkretnej sytuacji” (Lewin, 1946, s. 36). Co podkreślał
Lewin, w społecznej praktyce niemożliwe są bowiem do uzyskania warunki pełnej kontroli nad czynnikami, które przesądzają o działaniu. Zdaniem Lewina
w sytuacji rzeczywistego działania, decyzje muszą być podjęte w każdym razie
i lepiej jeśli wtedy wspierane będą słabo ustrukturalizowanymi danymi, niż żadnymi. Później koncepcje Lewina rozwijane były m.in. w ramach badań w działaniu (Action Research), ale przywoływane są dzisiaj także w związku z krytycznym myśleniem systemowym (przyjmującym założenia dalece zbieżne
z badaniami w działaniu (Levin, 1992), jak i złożonością systemów (np. Midgley,
2008).
„Myślicieli systemowych” łączy określony zakres wiedzy. Twierdzą oni, że
doskonała wiedza o systemie idei w umyśle jednej osoby nie jest jednak możliwa, więc wyobrażenie (image) systemu idei musi powstać w wyniku interakcji
między jedną a drugą osobą (Boulding, 1961). Dużą rolę ma doświadczenie życiowe ale nie jest ono łatwe w transferze i nie może być wyrażane jako niezmienne
(Churchman, 1971). Stąd duża rola uczenia się w warunkach złożoności. W decyzjach menedżerskich sztuka diagnozy warunków konkretnej sytuacji staje się
jeszcze ważniejsza. Można tu przywołać koncepcję dynamicznej organizacji
fraktalnej (Nonaka i in., 2014), w której fronesis występuje jako zasadniczy czynnik nadający kierunek konwersji wiedzy jawnej i niejawnej. Fronesis utożsamiana jest z wiedzą praktyczną, na podstawie której wyznaczane są cele. We fronesis tkwią także wartości i krystalizuje się praktyczne doświadczenie. Fronesis
to też „zdolności przywódcze, rozproszone na różnych poziomach organizacji”
(Nonaka i in. 2014, s. 140). Znaczenie fronesis oraz pozostałych typów wiedzy,
w świetle przyjętej wcześniej perspektywy praktyki przedstawione jest w tablicy 3.
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Tablica 3. Wiedza w strategii jako praktyce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Flyvbjerg (2006), s. 369–371, D. Ing (2013), s. 540.

Znaczenie wiedzy w działaniu można potocznie określić jako „wiedzieć dlaczego” (episteme), „wiedzieć jak” (techne), natomiast fronesis to „wiedzieć kiedy”, „wiedzieć gdzie”, „wiedzieć kto”. W praktyce (społecznej) wykorzystanie
„wiedzieć dlaczego” (episteme) i/lub „wiedzieć jak” (techne) w złym miejscu
i czasie, lub/i w stosunku do niewłaściwych osób, sygnalizować może niedojrzałość w działaniu. Odpowiednia waga przykładana do wiedzy o tym „kiedy,
gdzie, kto” sugeruje, iż w działaniu pod rozwagę brana jest bieżąca sytuacja,
a więc także implicite, wartości, oraz kontekst sytuacyjny.

5. Adaptacyjna zdolność przetrwania
Zagadnienie dopasowania do siebie (fit) strategii, organizacji i otoczenia,
ma w literaturze zarządzania długą tradycję. Wystarczy przywołać tu klasyczne
tezy o dopasowaniu strategii i struktury (Chandler, 1962), oraz znaczeniu tego
dopasowania dla sukcesu przedsiębiorstwa (Lawrence, Lorsch, 1967), czy nawet określaniu samej strategii jako poszukiwania optymalnego dopasowania
(Porter, 1996). W zakresie międzynarodowego zarządzania, na założeniu o dopasowaniu, wyrosły najważniejsze koncepcje tworzenia strategii, w tym także strategia transnarodowa (Bartlett, Ghoshal, 1989). Założenie o organizującej roli otoczenia w adaptacji przyjmował Ashby. Adaptację wiązał on nie tyle z samymi
jednostkami, które jej podlegały, co z istniejącymi między nimi powiązaniami.
Na przykład, organizacja (rozumiana jako porządek) między dwoma jednostkami
(A i B) istnieje, gdy warunkowana jest przez trzecią (C) (Ashby, 1962, s. 255).
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Jeśli otoczenie jest zewnętrzne w stosunku do relacji między jednostkami (A
i B), to ograniczenia tkwiące w otoczeniu (C) będą nadawać porządek tej relacji
(Ashby, 1956).
Nazwisko Ashby’ego kojarzone jest przede wszystkim z tzw. prawem koniecznego zróżnicowania, które mówi, iż „tylko zróżnicowanie może zniszczyć
zróżnicowanie” (Only variety can destroy variety; Ashby, 1956, s. 207). Chodzi tu
o to, iż system powinien posiadać stopnie swobody, umożliwiające jego samoorganizowanie się i tym samym radzenie sobie ze ograniczeniami pochodzącymi z otoczenia. W organizacjach społecznych zróżnicowanie może być traktowane jako odpowiednik złożoności (Boisot, McKelvey, 2011). Według Gell-Manna
(1994), wyłaniająca się złożoność jest funkcją zróżnicowania danego zjawiska.
Z prawa Ashby’ego wynika, że jeśli zróżnicowanie systemu jest mniejsze niż
zróżnicowanie otoczenia to na system oddziałuje presja adaptacyjna (McKelvey,
2001). Powstaje luka między oczekiwaniami otoczenia, które wyznaczają możliwość przetrwania systemu i zachowania jego integralności, a tym co jest on
w stanie w danym momencie do otoczenia dostarczyć. Presja adaptacyjna pochodząca z otoczenia organizacji, pociąga za sobą niepewność. Chociaż prawo
Ashby’ego nie mówi nic o naturze zewnętrznej złożoności, na którą system musi
odpowiedzieć, to fakt, że system adaptuje się i jest w stanie przetrwać, sugeruje, iż odpowiedź ta w pewnym zakresie podlega zarządzaniu5.
W organizacji sposobem na zwielokrotnianie inteligencji systemu, którą
Ashby definiował jako właściwą selekcję (Conant, 1981), może być hierarchiczny porządek. Jednostki na niższych szczeblach wykonują powtarzalne zadania.
Jednostki na wyższych szczeblach decydują według jakich reguł niższe szczeble powinny działać. W literaturze z dziedziny zarządzania jest to odpowiedź
przedsiębiorstwa polegająca na „niszczeniu” zewnętrznej złożoności i tworzeniu
wewnętrznej w sposób określany jako „góra-dół”. Według Thomsona (1967) zróżnicowanie usuwane jest z systemu odgórnie, poprzez wszystkie poziomy zarządzania, więc pracownicy na najniższym szczeblu doświadczają warunków całkowitej pewności. Dzięki temu, mogą oni wykonywać dokładnie swoją pracę, tak
jak maszyny.
Poza zróżnicowaniem, organizacja radzić musi sobie z wysokim stopniem
zmian Simon (1999). Simon (1974) jako pierwszy zwrócił uwagę na adaptacyjne
znaczenie struktur hierarchicznych. Pojęcia „hierarchia” nie używał jednak w znaczeniu autorytarnej kontroli w sekwencji „góra-dół”. Semi-autonomiczne poziomy formułują się poprzez interakcje między zmiennymi, które mają podobną
prędkość. Każdy poziom komunikuje mały zbiór informacji, i/lub dostarcza zaso5
Gell-Mann (1994) rozróżnia „surową złożoność” niemożliwą od oddzielania od „szumów” tkwiących w zjawisku oraz „efektywną złożoność”, która tkwi w regularnościach stanowiących podstawę
jej struktury. W zakresie zredukowanej złożoności (tak jak określa ją Morin) w selektywny i dyskryminacyjny sposób system może odpowiadać na efektywną złożoność.
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by do następnego, wyższego poziomu, który cechuje mniejsza prędkość albo
mniejsza wrażliwość na zmiany. Zadaniem jednostek niższego rzędu jest ograniczanie wpływu zmienności (szumu) na jednostki wyższego rzędu podejmujące
ważniejsze decyzje. Tak długo jak transfer między poziomami utrzymuje się,
transformacji ulegać mogą zmienne, albo interakcje, w ramach danego poziomu bez utraty przez system integralności. Pojawia się przestrzeń dla eksperymentów, oraz zwiększa się tempo ewolucji. Poziomy dynamicznej hierarchii
wypełniają więc dwie funkcje. Jedną, jest zachowywanie i stabilizowanie warunków dla innych „szybszych” poziomów. Druga funkcja, to generowanie i testowanie innowacji w drodze eksperymentów (co Holling (1986) określił mianem „cyklu adaptacyjnego”).
Obecnie w literaturze przedmiotu organizacyjne radzenie sobie ze złożonością w dużym stopniu wiązane jest ze sposobem, który w znacząco większym
zakresie uwzględnia kierunek „dół-góra”, bazujący na wiedzy i uczeniu się. Stopnie swobody systemu, w warunkach przedsiębiorstwa łączone są wtedy z twórczymi wynikami przedsiębiorczych zachować pracowników. Przegląd badań
w zakresie zarządzania strategicznego związanych z dynamiką towarzyszącą tworzeniu wiedzy, wraz z przyporządkowanymi im pojęciami z zakresu złożoności
zawiera tablica 4.

Tablica 4. Modele i metafory złożonej dynamiki organizacji, wynikającej z napięć
w tworzeniu wiedzy
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Tablica 4. Cd.

Źródło: McKelvey (2016), s. 55–56.
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6. Podsumowanie
Przedstawiony wyżej krótki przegląd organizacyjnych sposób radzenia sobie
ze złożonością daje pogląd na zakres wyzwań jakie stoją przed twórcami strategii. Refleksja nad tym jak zmieniały się one w czasie, pozwala zauważyć także,
jak zmieniała się natura samej strategii: od tworzenia strategii przez top management i jej implementacji na niższych szczeblach zarządzania (wspieranych
organizacją biurokratyczną, Scott, 1998) do wykorzystywania potencjału sieci
współpracy – złożonych systemów adaptatywnych (Waldrop, 1992). Przyjąć
można, iż z tego punktu widzenia istota skutecznej strategii tkwi w agentach
(ich uczeniu się), jak i w powiązaniach między nimi, natomiast kompetencje
strategiczne to kompetencje wyłaniające się wraz z ewolucją otoczenia.
Istnieją też koncepcje tworzenia strategii jako prostych reguł, które wykorzystują efekt samoorganizania się agentów (Eisenhardt, Piezunka, 2011), dynamicznej organizacji fraktalnej wykorzystującej możliwości zarządzania rozproszoną
inteligencją organizacji (Nonaka i in., 2014). Z punktu widzenia strategii ważne
jest podkreślenie różnic między tymi koncepcjami. Strategia formułowana jako
proste reguły bazuje na samoorganizowaniu się agentów w systemach otwartych na energię ale zamkniętych na informacje (tzn. reguły interakcji nie zmieniają się w trakcie dokonywanej obserwacji (Ashby, 1962). Strategia tworzona
w organizacji fraktalnej przedstawia możliwości adaptacji w systemach otwartych na informacje. Założenia dla tworzenia strategii, jak i jej realizacji, w obu
przypadkach są zasadniczo odmienne. Uwzględnienie perspektywy strategii jako
praktyki pozwala wyznaczyć kierunki dalszych poszukiwań wyznaczników skutecznej strategii w warunkach złożoności.
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Jerzy Niemczyk

Model biznesowy i strategia.
Konstatacje praktyki i teorii zarządzania

Wstęp
Dyskusje dotyczące relacji pomiędzy modelem biznesu a strategią, kategoriami występującymi w teorii i praktyce zarządzania, trwają od ponad 30 lat.
Pojęcia te stały się popularne w latach 70. i 80. XX wieku i wydawałoby się, że
na trwałe weszły do teorii zarządzania. O ile w przypadku kategorii „strategia”
takich wątpliwości nie ma, o tyle w przypadku modeli biznesowych w dalszym
ciągu dominuje praktyczny kontekst ich wykorzystania. Poznanie przyczyn tej
niekonsekwencji może być źródłem wiedzy na temat dyfuzji kategorii naukowych w naukach społecznych. Obie kategorie znane są w praktyce od zarania
dziejów, oczywiście uwzględniając ich zawartość semantyczną. Obie dotyczą
idei od zawsze obecnych w gospodarczej działalności człowieka. Obie nieustannie ewoluują, nabierając nowych znaczeń, nowych interpretacji i nowych treści.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na powody odmiennego postrzegania miejsca i roli modeli biznesowych oraz strategii w praktyce i teorii zarządzania i sformułowanie na tej kanwie hipotez dotyczących wspomnianej dyfuzji
pojęć w naukach o zarządzaniu.
Przedmiotem analizy będą różnice w postrzeganiu tych kategorii wynikające:
z różnej dojrzałości wspomnianych koncepcji, z różnych miejsc ich wykorzystania, z różnych grup interesariuszy pozycjonujących te pojęcia i z różnego utylitarnego zastosowania.
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1. Dojrzałość naukowa koncepcji a różnice
w dyfuzji w praktyce i teorii pojęć
modelu biznesowego i strategii
Różnice w postrzeganiu pojęć model biznesowy i strategia przez praktyków
i teoretyków zarządzania są konsekwencją tego, że pojęcia te są kategoriami
o różniej naukowej dojrzałości. Pomimo wspólnych korzeni i 40 lat rozwoju
w naukach o zarządzaniu, wciąż nie mają w podobny sposób ugruntowanego
miejsca w literaturze przedmiotu. Model biznesowy, mimo długiej historii nie
znalazł wystarczających podstaw, by stać się przedmiotem pogłębionych analiz
naukowych. Z koeli strategia jest kategorią w pełni zaakceptowaną przez teorie
naukowe. Często wokół strategii tworzone są autonomicznie koncepcje, prawa
czy teorie naukowe.
W opinii autora – przypuszczalnie model biznesowy jest jeszcze w fazie wprowadzenia (preteorii) i wciąż tkwi głęboko w praktyce zarządzania, podczas gdy
strategia znajduje się w fazie dojrzałości. Strategia jest przedmiotem analiz naukowych i sama staje się inspiracją do nowych badań naukowych. Idąc dalej
można zaryzykować kolejną hipotezę, że skuteczne strategie wskazuje teoria
zarządzania i stąd trafiają one obecnie do biznesu, a skuteczne modele biznesowe wskazuje praktyka i z tamtego kierunku są kopiowane i rozpowszechniane.
Pewnym poparciem tych hipotez mogłyby być poniższe konstatacje.
Modele biznesowe:
• pojawiły się masowo w latach 70. i 80. XX wieku jako pojęcie wyjaśniające mechanizmy przechwytywania wartości w biznesach informatycznych,
• w latach 90. były wykorzystywane również jako sposoby wyjaśniania zachowań dużych firm przez (A. Slyvotzky1),
• na początku XX wieku zdobyły popularność jako sposoby budowania
i wyjaśniania (canvas) fenomenów małych innowacyjnych firm (A. Osterwalder, Y. Pigneur2),
• aż zostały zawłaszczone przez ideologię startupów w postaci metodyki
Customer Development (S. Blank, B. Dorf3).
Kategoria strategia jest już na pewno w fazie dojrzałości naukowej. Ewolucyjnym dowodem mogą tutaj być:
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• teoria A. Chandlera wyjaśniająca zależności pomiędzy strategią a strukturą,
• teorie E. Penrose związane z zasobowym podejściem do analizy firmy,
• teorie M. Portera wprowadzające zarządzanie strategiczne w pełni „na
salony” nauki,
• zasobowe teorie zarządzania B. Wernerfelta i J. Barneya4),
• teorie uprocesowienia strategii autorstwa R. Kaplana i D. Nortona.
Czy na bazie modeli biznesowych rozwinięta zostanie pogłębiona teoria naukowa? W krótkim okresie nie będzie to możliwe. Głównie dlatego, że o ile
strategia była definiowana w co najmniej kilku paradygmatach naukowych,
o tyle model biznesowy rozwinął się intensywnie w okresie trwania tylko jednego paradygmatu – podejścia zasobowego. Brak szerszej perspektywy, szerszego kontekstu wpływa więc na bardzo jednostronne i mocno utylitarne postrzeganie kategorii model biznesowy, prawdopodobnie do czasu, gdy pojawi się
w pełni alternatywa dla podejścia zasobowego i realna potrzeba zredefiniowania koncepcji modelu biznesowego.

2. Mała firma versus duża firma a różnice
w dyfuzji w praktyce i teorii pojęć
modelu biznesowego i strategii
Różnice w postrzeganiu pojęć model biznesowy i strategia przez praktyków
i teoretyków zarządzania wynikają m.in. z faktu wykorzystywania tych kategorii
przez odmienne, ze względu na wielkość organizacje gospodarcze.
W opinii Autora, modele biznesowe są szczególnie użyteczne w małych, nowopowstających firmach, a strategie dedykowane są dużym organizacjom (korporacjom). Logicznym jest więc koncentrowanie badań naukowych wokół strategii w obszarze dużych korporacji. Więcej jest w nich problemów zarządczych,
więcej środków mogą one również przeznaczyć na badania naukowe. Modele
biznesowe ewolucyjnie ukształtowane zostały jako narzędzia budowania pewnych biznesów.
Nie bez znaczenia jest również odległość kierowników najwyższego szczebla
od poziomu operacyjnego – w przypadku niewielkich organizacji, odległość ta
jest nieznaczna – tj. menedżerowie najwyższego szczebla w organizacji są
4
Barney J. B., Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management
Research? Yes. „Academy of Management Review” No. 26 (2001), s. 41–56.
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blisko procesów operacyjnych, podczas gdy w dużych firmach zarząd zwykle
ma niewiele styczności z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa.
Zarządzanie strategiczne w swej naturze wymaga szerokich analiz. M. Porter, wcześniej A. Chandler i E. Penrose kształtowali narzędzia analizy strategicznej przy uwzględnieniu jednego archetypu zarządzania tj. krzywej doświadczenia (wraz z ekonomią skali). Nawet przy sporym wysiłku i specyficznej sytuacji
branży są to wzorce niemożliwe do osiągnięcia przez małe firmy.
Małe firmy oczekują przede wszystkim prostego i pewnego narzędzia opisu
biznesu, a przywoływane modele biznesowe są relatywnie prostymi, poglądowymi i pewnymi, przy wielu niedoskonałościach narzędziami opisu i budowy
małych firm. Pozwalają skoncentrować zarządzanie i kontrolować procesy, podczas gdy strategia pozostawia często wiele więcej dowolności w interpretacji,
nie dając takiego poziomu spójności. Kolejnym ograniczeniem w wykorzystaniu
modeli biznesowych w dużych firmach są problemy z jednoznacznym wskazaniem w nich sposobów monetyzacji. Są one bowiem zbyt duże, zbyt często
zróżnicowane, by mogły wdrażać jednoznacznie definiowane sposoby zarabiania.
Strategia jest więc wciąż niedoskonałym narzędziem opisu małych firm, gdyż
wymaga znacznych nakładów na przygotowanie i wdrożenie strategii, dodatkowo nie zapewnia firmom takiego poziomu pewności, jaki jest możliwy przy modelach biznesowych. Dla małych firm teoria strategii oferuje najczęściej ucieczkę w niszę, lub w outsourcing. Przedsiębiorcy oczekiwaliby zdecydowanie więcej.
Cały sztafaż strategii i zarządzania strategicznego wykorzystywany jest w korporacjach.
Nie bez znaczenia jest również rodzaj kompetencji wymaganych od menedżerów małych i dużych firm – w przypadku dużych firm specjalizacja kompetencji z uwagi na korzyści skali, przynosi stosunkowo większe korzyści niż
w małych firmach, które z uwagi na ograniczone zasoby nie mogą pozwolić
sobie na takie podejście. Model biznesowy zapewnia prostszy, szybszy,
bardziej elastyczny, przez co bardziej efektywny sposób opisu przewag konkurencyjnych. Strategia z kolei pozwala na większy zasięg, także czasowy, przez
co oferuje rozwiązania niedostępne dla modeli biznesowych. Małe firmy często
muszą koncentrować się na krótszym okresie z uwagi na swoją kruchość,
podczas gdy duże firmy, posiadające zróżnicowane źródła finansowania działalności i zaufanie interesariuszy, mogą przyjąć bardziej długofalowe podejście.
Rozwiązaniem takiego dysonansu pomiędzy możliwościami modeli biznesowych i strategii jest poszerzanie stopnia użyteczności modeli o modele przeznaczone dla dużych organizacji i poszukiwanie sposobów zwiększania pewności
strategii wypracowywanych w zarządzaniu strategicznym.
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3. Oczekiwania różnych grup interesariuszy
a różnice w dyfuzji w praktyce i teorii pojęć
modelu biznesowego i strategii
W opinii Autora istotnym powodem występowania różnic w dyfuzji w praktyce i teorii pojęć modelu biznesowego i strategii jest różna ich użyteczność dla
różnych grup interesariuszy. Można zaryzykować hipotezę zakładającą, iż modele biznesowe są użyteczne szczególnie dla przedsiębiorców jednocześnie będących właścicielami swoich biznesów oraz wtedy, gdy uznamy, że najważniejszym interesariuszem zewnętrznym firmy jest jej klient. Strategie są bardziej
użyteczne dla przedsiębiorców-menedżerów zarządzających na zlecenie zasobami organizacji i wtedy, gdy uznamy, że najważniejszym interesariuszem firmy
jest jej akcjonariusz.
Praktycznie wszystkie definicje modeli biznesowych5 zakładają postrzeganie
działalności gospodarczej poprzez pryzmat przedsiębiory-inwestora oraz przyjmują perspektywę klienta jako główną orientację w budowie modelu. Czynią
tak wspomniani już A. Slyvotzky, A. Osterwalder, Y. Pigneur, S. Blank i B. Dorf.
Model nabiera dzięki temu cechy indywidualnego podejścia, dopasowania pozwalającego jednoznacznie prowadzić logiczny ciąg budowy całości modelu.
Strategia w swym historycznym rozwoju przynajmniej w założeniu powinna
służyć budowie strategii organizacji gospodarczej. Ponieważ jednak takie sformułowanie nie zapewnia jednoznaczności logice budowy strategii, to w kolejnych podejściach do strategii przyjmowano właściwe dla danych okresów gospodarowania wyznaczniki w postaci jednoznacznie definiowanego głównego
interesariusza. W podejściu planistycznym był to klient. W podejściu pozycyjnym strategia definiowana była zawsze w opozycji do konkurenta. W podejściu
zasobowym najważniejszą osobą stał się akcjonariusz i jego oczekiwania związane ze wzrostem wartości zaangażowanego kapitału. Ostatnie dekady to interesariusze identyfikowani w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
i wreszcie współczesne ujęcia strategii starają się postrzegać cele organizacji
poprzez nie do końca możliwy do zdefiniowania koncept ekosystemu.
Ten niekonsekwentny sposób ujmowania interesariuszy można rozwiązać
postrzegając interesariusza jako inwestora, inwestującego swoje oczekiwania
związane z organizacją i oczekującego identycznej postaw ze strony tej organizacji. W ten sposób blisko jest już do kontraktowego ujęcia firmy jako zbioru
5
Niemczyk J., Drzewiecki J., Modele biznesowe w zarządzaniu strategicznym, Współczesne zarządzanie, nr 4 (2006), s. 146–152.
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kontraktów z interesariuszami i do wyznaczników sprawności związanych z optymalizacją takiej wiązki kontraktów.

4. Pełnione role utylitarne pojęć w naukach
o zarządzaniu a różnice w dyfuzji w praktyce
i teorii pojęć modelu biznesowego i strategii
Model biznesowy i strategia są różnie postrzegane przez teoretyków i praktyków zarządzania w kontekście utylitarności. W opinii Autora model biznesowy
jest swoistą, precyzyjną mapą drogową (często jedynym wzorcem) przedsiębiorcy budującego swój biznes, a precyzyjniej opracowującego system monetyzacji realnej propozycji biznesowej. Nawet w sytuacji, kiedy organizacja jeszcze
nie zna swojego modelu biznesowego, dąży do jego wypracowania. Strategia
wciąż jest i prawdopodobnie będzie zoperacjonalizowanym na różnym poziomie zarządzania sposobem osiągania celów (często ekwifinalnym).
Ewolucyjnie za pierwotny model biznesowy można uznać matrycę biznes
planu. Późniejszy etap związany jest z interpretowaniem modelu biznesowego
jako skutecznego sposobu zarabiania, zawłaszczanie wartości generowanej dla,
wraz z klientem. Wreszcie na początku wieku pojawiają się pierwsze propozycje
słynnego canvas łączącego w sposób wprost idealny ideę postrzegania organizacji poprzez pryzmat kompetencji i zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji w układzie biorców i dawców usług. Taki model spełniał
oczekiwania VRIO6.
Ewolucyjnie strategia była zawsze pewną formą sposobu osiągania fundamentalnych celów organizacji. Począwszy od strategii rozumianej jako plan optymalnej alokacji zasobów, poprzez rozumienie strategii jako źródła przewagi konkurencyjnej, szczególnego rodzaju zasobu lub kompetencji (KO, wiedza, marka,
wizerunek, relacje) spełniającej kryteria VRIO. Wreszcie jako wiązka zdolności
dynamicznych, a obecnie (druga dekada XX wieku) jako układ wyodrębnionych
prostych reguł7.
Utylitarny charakter modelu biznesowego jest bardzo dobrze odbierany przez
praktyków zarządzania. Stanowi to jednak barierę w poszukiwaniu na jego podstawie uogólnień o charakterze naukowym. Z kolei utylitarny historycznie wymiar strategii traci wraz ze swoim ewolucyjnym rozwojem, swój walor praktyczny. Coraz trudniej praktykom wdrażać współczesne idee zarządzania
strategicznego i coraz trudniej teoretykom zarządzania strategicznego spełniać
oczekiwania praktyków.
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Zakończenie
Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu były różnice w postrzeganiu
tych kategorii wynikające: z różnej dojrzałości wspomnianych koncepcji, z różnych miejsc ich wykorzystania, z różnych grup interesariuszy pozycjonujących
te pojęcia i z różnego utylitarnego zastosowania. Wskazane powody takich niekonsekwencji uwiarygodniają takie zróżnicowanie.
Modele biznesowe zyskały popularność, dzięki temu, że trafiły na lukę wiedzy praktycznej, wtedy gdy wyczerpywały się klasyczne źródła rozwoju firm,
wtedy gdy traciły na znaczeniu, traciły swą utylitarną wartość takie kategorie
jak: przewaga konkurencyjna, plan strategiczny i biznes plan, wreszcie wtedy
gdy zaczęły zacierać się granice sektorów, dotychczas sprawnie wyznaczające
pole wykorzystania strategii, gdy małe firmy zyskały na znaczeniu, a elastyczność nabrała znaczenia. Podejście zasobowe, które stało się naturalnym środowiskiem rozwoju modeli biznesowych oferowało kryteria oceny rozwiązań strategicznych w wymiarach metodyki VRIO. Modele biznesowe łatwiej niż strategie
spełniały warunki związane z ukierunkowaniem na budowanie wartości dla klienta,
rzadkości, trudnej imitowalności i dobrego zorganizowania. Być może dlatego
tak szybko spełniły oczekiwania otoczenia związanego z nowymi skutecznymi
formułami prowadzenia biznesu.
Model biznesowe zdominowały praktykę zarządzania, ponieważ:
• lepiej odpowiadały na wyzwania nowej gospodarki,
• były i są bardziej użytecznym i pewnym narzędziem zarządzania,
• lepiej pasowały do świata przedsiębiorców– inwestorów oraz starupów,
• wciąż lepiej się operacjonalizują.
W naukach o zarządzaniu odnajdziemy wiele podobnych niekonsekwencji
w dynamice rozwoju różnych kategorii. W podobnym zakresie, powyższe dylematy mogłyby dotyczyć par takich pojęć jak: struktura a procesy i kierownik
zadaniowy a menedżer projektów. Istnieje prawdopodobnie pewna prawidłowość wynikająca z faktu, że szybciej upowszechniają się w praktyce zarządzania narzędzia prostsze i bardziej skuteczne, aniżeli te wymagające złożonej
wiedzy i dodatkowo ryzykowne, a często po prostu zbyt kosztowne we wdrożeniu. Te drugie stają często się przedmiotem badań naukowych, często okazując
się hipostazami. Termin hipostaza nie dotyczy analizowanych w tym opracowaniu kategorii. Niemniej nadmierna teoretyczna eksploatacja pojęć może prowadzić do uzyskania bytów „żyjących” tylko w przestrzeni nauki i mogącymi być
zweryfikowanymi tylko poprzez dedukcję. Czy wtedy będą to jeszcze nauki
o zarządzaniu, w swej istocie nauki o charakterze przede wszystkim utylitarnym?
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Strategie imitacji w procesie
kształtowania dynamicznych zdolności1

Wprowadzenie
Już pół wieku temu T. Levitt wskazał na konieczność rozwoju strategii imitacji. Poczynione obserwacje dotyczące procesów zmian zachodzących w otoczeniu skłoniły Go do sformułowania spostrzeżenia, iż nawet bardzo sprawnie zarządzane firmy, których kierownictwo miało świadomość znaczenia innowacji,
nie traktują imitacji w kategoriach „zaplanowanego i precyzyjnie realizowanego
procesu” lecz raczej jako „przypadkowe, drugorzędne i relatywne działania ...
prawie ślepą reakcję na działania innych organizacji”, bowiem żadna z badanych
przez niego firm nie posiadała strategii imitacji [Levitt 1966, s. 65].
Dwadzieścia lat później badania R. C. Levina, A. K. Klevoricka, R. R. Nelsona
i S. G. Wintera wykazały, że w grupie poddanych obserwacji 129 firm, średnia
liczba zdolnych do naśladowania procesu lub produktu, stanowiła od 6 do 10.
W przypadku bardziej złożonych procesów lub produktów wskaźnik ten kształtował się na poziomie 3–5 firm [Levin i in. 1987]. Jeżeli problem dotyczył bardzo
skomplikowanych zadań, na przykład kopiowania modeli biznesu, liczba firm
mających potencjał w zakresie strategii imitacji była jeszcze mniejsza.
Własne obserwacje autorów i wywiady z menedżerami potwierdzają, że problem braku strategii imitacji jest nadal aktualny. Wielu menedżerów z którymi
rozmawiano odrzucało możliwość jakikolwiek udziału w procesach imitacji. Także ci, którzy nie negowali zasadności takich działań, wskazywali, że ich firmy nie
realizują procesu imitacji w sposób systematyczny, nie mówiąc już o strategicznym podejściu do zagadnienia imitacji. Według L. Nowella, firmy impulsem skła1
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00697.
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niającym firmy do podjęcia działań imitacyjnych są niepowodzenia w działaniach innowacyjnych, nie zaś przemyślana strategia [Shenker 2011, s. 126].
Można sądzić, że ci którzy osiągają sukces dzięki imitacji, osiągają go
w wyniku szczęśliwego przypadku, korzystając z błędów pionierów rynkowych.
Jednak obserwacje wskazują iż oni nie „wypierają z rynku pioniera i wczesnych
kontynuatorów z rynku”, ponieważ ci „w większym lub mniejszym stopniu dokonują samo destrukcji” [Bryman A., 2007]. Interesujące, że dzieje się tak wciąż,
pomimo wielokrotnych niepowodzeń imitacji, nasilaniu się konkurencji i coraz
bardziej popularnych opinii biologów i kognitywistów, traktujących imitację jako
złożoną, ważną i rzadką zdolność podmiotu.
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniem strategii imitacji,
analizowanej w kategoriach dynamicznych zdolności organizacji.

Strategiczny charakter imitacji
Według M. Portera, strategia kształtowana jest w oparciu o unikalną działalność i świadomy wybór wyróżniających spośród innych firm form działalności
dla uzyskania unikalnego zbioru wartości [Porter, 1996].
Na pierwszy rzut oka definicja imitacja nie jest spójna z powyższym stwierdzeniem, gdyż z definicji oznacza przejmowanie czegoś od innych. Tym niemniej imitacja może być pochodną różnych rodzajów działalności, posiadając
przy tym wyraźną odrębność w formie lub wewnętrznej architekturze. Oprócz
tego, posiada ona zdolność do tworzenia unikalnej wartości szczególnie w połączeniu z innowacją, a niekiedy nawet niezależnie od niej. Słowo „unikalna” rodzi
pytania „W jakim miejscu?” i „w jakiej formie?”.
Imitacja może stanowić kopię istniejącego produktu, procesu lub modelu,
lecz równocześnie może być nowością dla jakiegoś rynku lub regionu lub pochodnym wariantem o istniejących cechach odróżniających, występujących
w roli głównego źródła wartości.
Przejęcie i adaptacja idei, metod działania i modeli, dopełniając innowację
i imitację i tworząc z nich zintegrowaną całość o unikalnych charakterystykach,
nie tylko wspiera działalność podstawową, lecz także wzmacnia główne przewagi konkurencyjne firmy.
Bardzo trudno powielić model biznesu czołowej firmy wraz ze wszystkimi
jego wzajemnie powiązanymi elementami, lecz można stworzyć model kopiując
i doskonaląc jego skodyfikowane elementy lub model odtwarzający zewnętrzne
cechy oryginału i w efekcie uzyskać rentowną firmę. Można także zostać „integratorem”, przejmując idee z innych firm, a następnie łącząc je z własnymi silnymi stronami w celu ukształtowania przewagi konkurencyjnej.
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Aby prawidłowo sformułować strategię imitacji należy kluczowe strategiczne problemy przedstawić w formie pytań: gdzie? (z jakiej branży lub sektora
pozyskiwać idee dla imitacji), co? (co powinno być obiektem imitacji: produkt,
proces lub cały model biznesu), kogo? (którą organizację imitować), kiedy? (czas
imitacji).
Całokształt odpowiedzi na powyższe pytania związany jest z problemem zgodności, koniecznością przełamania granicy między oryginalnym modelem i kopią,
jego rozwiązaniem i w efekcie z propozycją końcową (relacja nakłady – wynik
finansowy i oczekiwana rentowność).

Gdzie imitować?
Możliwości imitacji istnieją powszechnie, lecz są sektory, w których działanie to jest szczególnie celowe. Zdaniem P. Druckera szczególnie do imitacji
predestynowany jest sektor wysokich technologii, ponieważ firmy tego sektora
skoncentrowane są na technologiach, a nie na rynkach, otwierając tym samym
drzwi przed przewidującymi imitatorami, dobrze znającymi popyt lub potrafiącymi wytwarzać tanie kopie wyrobów lub dywersyfikować produkty [Drucker, 2001].
Imitacja możliwa jest także w innych branżach, na przykład przemyśle lekkim
i produkcji wyrobów powszechnego użytku, w których rozpowszechnione są
konkretne marki. Z drugiej strony imitacja może napotkać szereg problemów
w takich dziedzinach jak np. przemysł chemiczny. Związane jest to głównie
z ich kapitałochłonnością, a także niezbędnymi nakładami na sferę B+R oraz
silną ochroną prawną. Podobne bariery występują w przemyśle farmaceutycznym.
Generalnie procesy imitacji są prostsze w sektorach, w których nie ma zbyt
silnej ochrony patentowej i w których nie jest możliwe wykorzystanie szczegółowych środków dla ochrony innowatorów. Szczególnie łatwo dają się kopiować te wyroby i usługi, które stały się przedmiotem szerokiego wykorzystania.
Na przykład komputery osobiste, sprzęt elektroniczny lub podstawowe usługi
bankowe. Nie stanowi większego problemu kopiowanie niektórych markowych
produktów, jak na przykład chemii gospodarczej. Sytuację ułatwia zjawisko kierowania się przez odbiorców w swoich wyborach kryterium ceny a nie charakterystykami wyrobu. Wówczas konkretne znaki towarowe mogą przenikać do
segmentów markowych towarów. Dotyczy to także procesu upraszczania świadczonych usług, takich jak np. usługi bankowe w systemie on-line, konkurujące
skutecznie z bankami o znanym image. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu imitacji poddają się złożone usługi, chyba, że można rozdzielić je na poszczególne moduły lub utworzyć alians z silnymi konkurentami.
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Trzeba równocześnie zauważyć, że w przypadku procesów mniejszy jest zakres ich ochrony prawnej. Dlatego imitatorzy są w stanie skopiować praktycznie każdy proces, który potrafią zdiagnozować i poddać analizie, poczynając od
nowej technologii produkcji aż po unikalne metody dystrybucji. Wyjątek stanowią przypadki utajnienia procesów. Słaba ochrona występuje w przypadku modeli biznesu i w efekcie stanowią one częsty obiekt imitacji, gdyż pozwalają
skopiować zweryfikowane w praktyce systemy. Jednakże pełne skopiowanie
modelu biznesu jest bardzo trudne, wymaga bowiem odpowiednich zdolności
firmy zapewniających adekwatność odwzorowania.
Możliwości kopiowania pojawiają się jednak zawsze. Nawet jeżeli innowatorzy blokują działania imitujące firm o ograniczonych zdolnościach strategicznych,
te ostatnie mogą osiągnąć sukces oferując niższe ceny i stopniowo rozwijając
swoje zdolności, tak aby w efekcie końcowym zaproponować rozwiązanie samodzielnie lub wspólnie z partnerem aliansu. Ocena stopnia złożoności imitacji
jest zatem niezwykle ważna, lecz w istocie stanowi dopiero pierwszy etap procesu który kończy ocenę zbieżności oryginału i kopii oraz ocenę zdolności imitatora do stworzenia odpowiedniej wartości w wyniku kopiowania. Bez rozwiązania powyższych problemów imitacja staje się bardzo ryzykownym i chaotycznym
działaniem.
Niezwykle istotnym problemem jest uświadomienie sobie tego, co imitować
i gdzie znajduje się obiekt do imitacji. Niestety, nawet jeżeli kierownictwo firm
zadaje sobie te pytania, to z reguły już po podjęciu decyzji dotyczących innowacji. Innymi słowy, firmy imitują tam, gdzie nie są w stanie dokonać samodzielnie
innowacji.
Decyzja dotycząca imitacji powinna wynikać z celów strategicznych firmy,
jej zdolności do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów i możliwości
zachowania podstawowych źródeł jej funkcjonowania a nie być prostym odbiciem konkretnego modelu biznesu.
Szczególne trudności stwarza imitacja najbardziej wyraźnych elementów kilku różnych modeli. Zarządzanie zapasami jak w Wal-Mart, upraszczanie procesów jak w Southwest i wzornictwo produktów jak w Apple albo kontrola kosztów jak w firmach japońskich, jak w firmach koreańskich, wykorzystanie
technologii jak w firmach niemieckich i marketingowa elastyczność jak w firmach amerykańskich stanowią cel chińskiej firmy Chery Auto. Cel niewątpliwie
pociągający, lecz wątpliwe czy będzie możliwy do osiągnięcia [Zeng, Williamson, 2007].
Realne działania mogą być sprzeczne z popularną koncepcją największego
doświadczenia konkretnych firm. Istotne jest nie tylko uwzględnienie wzajemnie dopełniających się cech, lecz także potencjalnych sprzeczności i konfliktów
między różnymi modelami biznesu z których każdy funkcjonuje w specyficznych
warunkach i posiada konkretne ograniczenia. Nie należy także zapominać o we-
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wnętrznych barierach – takich jak np. opór pracowników („syndrom cudzego
wzorca – wynalazku”).
Niekiedy początkowy cel imitacji ulega zmianie w procesie jej dokonywania.
Kierownictwo firmy może tak zafascynować się jakimś elementem modelu biznesu, że zacznie dążyć do rozszerzenia celu imitacji tak aby objąć inne jego
elementy lub cały model. Niezaplanowane rozszerzenie zakresu celów zwiększa
prawdopodobieństwo tego, że kopiowany model nie zostanie odpowiednio przeanalizowany, szczególnie w aspekcie jego założeń i współzależności elementów. W efekcie kierownictwo może utracić rzeczywisty wpływ na przebieg procesu kopiowania i nakierowanie go na pierwotny, podstawowy cel. Może pojawić
się także sytuacja przeciwna. Firma może rozpocząć od kompleksowego imitowania modelu biznesu, a następnie przejść do imitowania niektórych jego elementów. Przyczyną może być wewnętrzny opór przeciwko zmianom lub trudności realizacyjne. W efekcie kopiowane mogą być elementy, które nie umożliwiają
osiągnięcie zamierzonego celu.
Nie wystarczy zatem samo dokonanie racjonalnego wyboru przedmiotu imitacji. Niezbędne jest także, po pierwsze podejmowanie decyzji na podstawie
precyzyjnej analizy strategicznej, po drugie już na samym początku procesu przekazywać informacje i wyjaśniać członkom organizacji jakie są przesłanki imitacji,
co będzie przedmiotem imitacji, kto będzie jego podmiotem i jaki będzie sposób imitacji. Ewentualne korekty procesu imitacji są dopuszczalne nie powinny
posiadać charakteru chaotycznych działań lecz powinny być częścią racjonalnych działań o charakterze strategicznym.

Kogo imitować?
Problem imitacji rozpatruje się najczęściej w ramach koncepcji porównywania się z innymi firmami (benchmarkingu). Należy jednak zauważyć, że tradycyjne naśladowanie czołowych, wielkich i efektywnie funkcjonujących firm nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Realizowane w praktyce rozwiązania mogą
być związane z dominującym typem narodowej lub organizacyjnej kultury,
a produkty lub procesy mogą być już skopiowane przez firmy konkurencyjne,
co ograniczy potencjalne korzyści.
Kierownictwo firm powinno zatem skoncentrować swoje wysiłki i strategiczne zdolności (dynamiczne zdolności) na poszukiwaniu firm średniej wielkości,
o nie najwyższej efektywności, walczących o przetrwanie i nie znanych powszechnie. Na przykład Sam Walton twórca potęgi Wall-Mart wybrał dla imitacji niewielką sieć dyskontową Fed-Mart (która w tym czasie funkcjonowała w wąskim
segmencie rynku i była zorientowana na odbiorców pracujących w sektorze
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państwowym). Należy zatem analizować o modele biznesu skutecznych imitatorów, tzn. firm, które konsekwentnie udowadniają, że wiedzą gdzie, co, kiedy,
jak i kiedy imitować, potrafią znajdować rozwiązania problemu adekwatności
nowych procesów i posiadają zdolność tworzenia nowej wartości dzięki procesom imitacji. Firmy takie jak Apple, Wal-Mart, PepsiCo, Zara i inne, wykazały, że
potrafią wykorzystywać w początkowych etapach rozwoju analogie, szybko rosnąć stosując innowacje. Można także wykorzystać doświadczenie firm, które
systematycznie doznawały niepowodzeń przy dokonywaniu prób imitacji.

Kiedy imitować?
Imitacja musi uwzględniać czynnik czasu. Naśladowcy podążają za pionierami lub innowatorami i mogą wybierać rolę wczesnego lub późnego kontynuatora. Niekiedy możliwe jest nawet wyprzedzenie oryginalnego rozwiązania.
Główne warianty strategiczne związane z czynnikiem czasu to strategia wczesnego kontynuatora (szybkie podążanie za pionierem), doganiającego naśladowcy
(firma wchodzi na rynek po pierwszych imitatorach i posiada silne zdywersyfikowane zasoby) oraz pierwotnego importera (firma jako pierwsza wchodzi na
rynek w innym okresie lub w innym miejscu, innym kraju, branży lub rynku
innego produktu). Każda ze strategii posiada potencjalnie silne i słabe strony.
Każda z nich wymaga także różnych rodzajów zdolności do imitacji. Wybór
czasu i innych aspektów imitacji wymaga zatem identyfikacji dynamicznych
zdolności, które posiada firma i określenia które z nich mogą być przez nią
rozwijane.
T. Levitt stwierdza, że „wszyscy chcą nie po prostu szybko dogonić skutecznego innowatora, lecz uczynić to szybciej od innych potencjalnych imitatorów,
którzy także chcą wygrać czas” [Levitt 1996]. Wczesny kontynuator podąża za
pionierem dopóki ten ostatni nie zdoła uzyskać pozycji monopolistycznej i dopóki inni imitatorzy, których ze względu na szybko rosnącą ich liczbę określa się
jako „króliki”, nie spowodują spadku opłacalności kopiowanego modelu. Strategię wczesnego kontynuatora, nakierowaną na uzyskanie analitycznych przewag
konkurencyjnych jakie uzyskuje pionier, analizują przedstawiciele ekologii populacji. Dowodzą oni, że kontynuatorzy posiadają większe szanse na przetrwanie
niż pionierzy, którzy obarczeni są ryzykiem wprowadzenia nowości.
Wczesny kontynuator, który potrafi szybko podążać za innymi firmami stanowi najbardziej efektywny typ imitatora, szczególnie w przypadku braku możliwości dyferencjacji działalności. Badania empiryczne dowodzą, że firma, która jako
druga weszła na rynek, może przejąć od pioniera rynkowego do 75% udziału
w rynku [Hannan, Caroll 1998]. Tego typu strategia jest szczególnie korzystna,
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jeżeli dana firma może przeniknąć na rynek zanim bariery wejścia dla innych
potencjalnych imitatorów pozostają wysokie. Z powodu krótkich terminów realizacji działań strategia wczesnego kontynuatora wymaga rozwiniętych kompetencji i umiejętności imitacji (imitacyjnych), od obserwacji innych firm, identyfikacji obiektów do imitacji aż do realizacji przedsięwzięć imitacyjnych. Firmy
stosujące tę strategię muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę techniczną,
elastyczne procesy produkcyjne i odpowiednią bazę dla integracji z dostawcami
różnego typu zasobów (w tym wiedzy).
Praktyka dowodzi, że głównym czynnikiem sukcesu jest odpowiednio rozwinięta baza produkcyjna, gdyż odpowiednie umiejętności marketingowe posiadają z reguły dystrybutorzy. Powyższe atuty posiadają przede wszystkim duże
firmy. Kluczowi gracze rynkowi posiadają także istotne kompetencje w sferze
B+R co sprzyja przyspieszeniu wyjścia na rynek. Mniejsi gracze posiadający
odpowiednie kompetencje mogą także skutecznie realizować strategię wczesnego kontynuatora, wykorzystując taktykę „skracania okresów”, wykorzystując
na przykład dostawców współpracujących z firmą-pionierem, udoskonalenie technologii i skokowy rozwój danej dziedziny działalności [Robinson, Chiang 2002].
Niewielkie firmy mogą także skutecznie monitorować rynek analizując błędy
popełnione przez pionierskie firmy.
Równocześnie jednak, wcześni kontynuatorzy, niezależnie od ich wielkości,
powinni pamiętać, że przyspieszenie procesu imitacji podwyższa jej koszty. Przy
ocenie korzyści wynikających z stworzenia tej strategii należy uwzględniać konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów i ryzyko cenowej konkurencji
z późniejszymi imitatorami.

Zakończenie
Realizacja procesu imitacji związana jest ze znacznymi kosztami, choć są
one znacznie niższe od kosztów, które trzeba ponieść w przypadku tworzenia
i wdrażania innowacji. Badania wskazują, że finansowe nakłady na imitację stanowią średnio 65–75% nakładów na innowację. Nakłady te związane są z koniecznością śledzenia przez imitatora wielu działań innowatora, w tym badania
stosowane i specyfikację produktu, inwestycje w zakresie wyposażenia technicznego, produkcję i marketing. [Mansfeld, Schwartz, Wagner].
Imitatorzy ponoszą relatywnie niższe koszty, posiadają bowiem lepsze rozeznanie w zakresie produktów i procesów, a w niektórych przypadkach mogą
nawet wskazywać niewykorzystane linie produkcyjne i kanały dystrybucji pionierów i wczesnych innowatorów. Zapewnia im to czas i niezbędne zasoby dla
dyferencjacji i pozyskiwania dodatkowych aktywów, włączając w to reputację
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związaną z wysokim poziomem jakości i niezawodności, pozwalające na uzyskanie korzystnej ceny w porównaniu z mniej znanymi imitatorami.
Należy przy tym pamiętać, iż posiadane aktywa muszą mieć odpowiednią
wartość. Na przykład Toyota i Honda stały się efektywnymi późnymi kontynuatorami w segmencie minivanów, dzięki temu, że ich marki kojarzyły się z niezawodności, funkcjonalnością i wysoką wartością , tzn. z cechami doskonałymi
pojazdów użytkowych, lecz nie posiadającymi tak istotnego znaczenia w przypadku np. samochodów sportowych. Toyota i Honda uzyskali także korzyści
z tytułu elastyczności systemu produkcyjnego pozwalającego szybko i przy
niskich kosztach przestawić linie produkcyjne na produkcję innych asortymentów produkcji.
W ocenie ogólnych nakładów nie można jednak zapomnieć o kosztach przełamywania barier wejścia na nowy rynek zarówno już istniejących jak i potencjalnych. Koszty, podobnie jak korzyści działań imitacyjnych zależne są także od
planowanych przedsięwzięć imitacyjnych innych firm ich zdolności imitacyjnych
i wreszcie przewidywanych reakcji odbiorców.
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Założenia modelu biznesu
sympozjum naukowego

Wstęp
Rozwój i powodzenie teorii modelu biznesu skłaniają niejedną osobę do podjęcia próby wykorzystanie tej konstrukcji w analizie zdarzeń organizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie. Takim zdarzeniem jest sympozjum naukowe, które w naszej ocenie jest ciekawym przedsięwzięciem organizacyjnym.
Wynika to z tego, że zebranie specjalistów z danej dziedziny zwykle jest inspiracją dla uczestników, stanowiąc nierzadko impuls inicjujący proces twórczy.
Stwarza to możliwości generowania wartościowych efektów naukowych. Wyczuwalna ważność tego typu przedsięwzięć organizacyjnych skłania do spojrzenia na nie w perspektywie modelu biznesu. W tej optyce można sformułować
pytanie problemowe: jakie wartości są możliwe do osiągnięcia przez organizatorów i uczestników sympozjum naukowego?
Celem artykułu pracy jest sformułowanie podstaw teoretycznych modelu biznesu sympozjum naukowego. Osiągnięcie tego celu, jak zakładamy, pozwoli
nam sformułować odpowiedź na postawione pytanie.
Na tej podstawie w dalszych pracach1 podejmiemy zadanie zbudowania
modelu badawczego. Zostanie on wykorzystany do przeprowadzenia badań
empirycznych. Ich przedmiotem będzie cykl sympozjów naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu zrealizowanych w roku akademickim 2015/2016 przez
Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wespół z Komitetem Nauk o Zarządzaniu PAN pod wspólnym tytułem „Współczesne problemy
zarządzania”.

1

Będą one publikowane w miarę realizacji zaplanowanego procesu badawczego.
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Dążąc do osiągnięcia celu niniejszej pracy wykorzystamy indukcyjne i dedukcyjne metody wnioskowania, analizę literatury, wynik prac uprzednio zrealizowanych oraz własne rozumienie badanego zagadnienia oparte na empirycznym
doświadczeniu.
Przyjęte cele oraz założenia skłoniły nas do sformułowania struktury pracy.
W pierwszej części określona zostanie istota sympozjum naukowego, co pozwoli na zbudowanie części przedmiotowego zakresu badań. Kolejną częścią
będzie ustalenie definicji i struktury modelu biznesu. Łącznie uzyskamy pełny
obraz przedmiotu dociekań. Następnie podejmiemy zadanie sformułowania teoretycznego modelu badanego zagadnienia w aspekcie wymienionych sympozjów naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Wyniki wspomnianych badań empiryczny, po ich zrealizowaniu, będą przedmiotem innej publikacji.

1. Istota sympozjum naukowego
1.1. Definicja sympozjum naukowego
Zebranie specjalistów może mieć różny charakter. W zależności od jego rodzaju stosuje się różne określania. Dla prowadzonych prac istotne są zebrania
pracowników naukowych. W tym zakresie można wskazać na takie rodzaje zebrań, jak konferencja naukowa, konsylium naukowe, sympozjum naukowe. Można przyjąć, że konferencja2 naukowa to posiedzenie grona naukowców w celu
omówienia zagadnień naukowych. Jej wynikiem może być np. wypracowanie
konsensusu naukowego, przedstawienie stanowisk badaczy na dany temat itp.
Konsylium3 naukowe to zebranie kilku specjalistów zwykle różnych specjalności
w jakiejś ważnej sprawie naukowej. Przeważnie charakter tej sprawy jest wąski,
ale zróżnicowany, co wywołuje konieczność spojrzenia transspecjalistycznego.
Natomiast sympozjum4 naukowe to zebranie naukowców z danej dziedziny nauki poświęcone omówieniu danego zagadnienia, określonego tematu. Sympozja naukowe odbywają się w każdej dziedzinie nauki. Zwykle nie trwają długo,
co ich różni od konferencji naukowych. Natomiast od konsyliów różnią się mniejszym zróżnicowaniem rozpatrywanych zagadnień, węższymi tematami. Warto
dodać, że Grecy odnośnie takich zebrań używali nazwy sympósion, co oznaczało ucztę. Zatem można sympozjum naukowe w ujęciu czynnościowym postrzegać, jako ucztowanie z nauką.

2
3
4

Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 582.
Ibidem, s. 589.
Ibidem, s. 1060.
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1.2. Wartości i cele sympozjum naukowego
Trafnie do pojęcia wartości na gruncie ontologicznym podszedł K. Zorde. Badacz ten określił wartość, jako wynikającą z faktu, że pewna określona własność
przysługuje danemu przedmiotowi. Wartość jest miarą intensywności danej własności, przysługującej przedmiotowi w danym punkcie czasu5. W takiej perspektywie wartość to określona cecha przedmiotu i jednocześnie miara tej cechy.
Tę definicję przyjmujemy, bowiem w naszym przeświadczeniu bardzo trafnie określa pojęcie wartości. Przyjmując takie podejście jesteśmy świadomi koniczności
zaakceptowania dychotomii wartości, bowiem w jednym ujęciu to będzie określona cecha przedmiotu stanowiąca wartość, natomiast w drugim ujęciu uwypuklona zostanie miara wartości, co pozwoli na jej ocenę6. Na tym etapie rozważań
należy wprowadzić podmiot oceniający, bowiem powstaje pytanie, kto dokonuje
postrzegania i oceny wartości? W procesie percepcji każdy człowiek dostrzega
cechy obserwowanego „obiektu”. Dostrzeżone cechy poddawane są ocenie. Kryteria oceny każdy obserwator konfiguruje indywidualnie, aczkolwiek na bazie
wpojonej kultury, w której skład wchodzą normy, zwyczaje i właśnie wartości.
Zawarte w kulturze wartości stanowią wzorce (matryce), do których przymierza
się cechy obserwowanego „obiektu”. W takim procesie porównawczym obserwator podejmuje decyzję o uznaniu postrzeganej cechy za wartość. Dookreślając
omawiane pojęcie należy odnieść się do jego charakteru, co najmniej w trzech
aspektach. Po pierwsze wartość nie ma charakteru transcendentnego. Po drugie
wartość jest immanentną cechą obiektów realnych. Po trzecie nie można odmówić cechy wartości obiektom konceptualnym.
Przechodząc na niższy poziom abstrakcyjnego rozumowania korzystne jest,
dla prowadzonego tutaj wywodu, sformułowanie odpowiedzi na pytanie o podmiot postrzegania i oceny wartości. Żeby wartość powstała ktoś musi ją wytworzyć i za taką ocenić, zaś wytworzoną wartość ktoś musi dostrzec i też
za taką ocenić. Wobec tego w zakresie podmiotu wartości można wyłonić
sytuacje, w których twórca wartości jest:
• jednocześnie ostatecznym jej odbiorcą – w takim przypadku występuje
jeden podmiot wartości,
• emitentem wartości, którą przedstawia się do obserwacji i oceny innej
osobie. W tym przypadku można wyłonić co najmniej dwa podmioty:
emitenta oraz odbiorcę wartości7. W dalszych pracach spojrzenie skupimy na tym przypadku.
Zbudowana tutaj podstawa umożliwia zejście na kolejny, niższy poziom abstrakcji i podjęcie zagadnienia szczegółowego: jakie wartości można dostrzec
5
K. Zorde, Metafizyczne wątki w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,
s. 115.
6
Właśnie takie podejście określane jest mianem wartościowania.
7
Oczywiście każda strona wartości może występować w liczbie mnogiej.
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obserwując sympozjum naukowe? Wartości te wynikają z charakteru zebrania
oraz zdolności naukowców do emitowania i absorbowania wiedzy i relacji.
W zakresie charakteru zebrania naukowego można wskazać na takie wartości
jak np. cenny/intrygujący temat, uznany/znamienity skład personalny, przyjazne
otoczenie psychofizyczne. Zdolności naukowców do emitowania wiedzy są oparte na cechach osobniczych uczestników sympozjum, np. talent naukowy, sprawność myślenia, zdolność formułowania myśli, umiejętność wypowiedzi, odwaga do wystąpień publicznych. Absorbowanie wiedzy uzależnione jest od
umiejętności uczenia się. W zakresie budowania relacji występuje pewna specyfika polegająca na tym, że sympozjum trwa niedługo. Zatem ci naukowcy,
którzy potrafią budować relację szybko, sprawnie osiągną powodzenie, podczas gdy inni mogą niemieć w tym zakresie sukcesu.
Nie jeden pracownik naukowy uznaje, że tworzenie wartości jest najważniejszym celem każdego przedsiębiorstwa8. To zdanie zachowuje swoją ważność
także w przypadku organizacji sympozjum. Mając na względzie tę perspektywę
oraz sformułowane stanowisko w zakresie wartości można przejść do zagadnienia celów sympozjum naukowego.
Znana powszechnie jest dyskusja na temat celów przedsiębiorstw. Wykorzystać z niej można tę definicję: cel jest to punkt, obiekt, zamierzenie, pożądany
stan rzeczy do osiągnięcia w przyszłości. Cel organizacji ma charakter egzogeniczny. Odnosząc to do sympozjum naukowego można wskazać, że jego cele
są dwoiste. Po pierwsze występują cele emitentów sympozjum. W tej grupie
do czołowych można zaliczyć: osiągnięcie wartościowego wyniku naukowego,
rozsławienie jednostki organizującej i jej pracowników. Po drugie można zidentyfikować cele uczestników sympozjum, a wśród nich: pozyskanie nowej wiedzy, zaprezentowanie własnych osiągnięć naukowych, wywarcie wpływu na prawidłowe formowanie obiektu badań, ucztowanie z nauką i inne.
Występują silne relacje między wartościami i celami. Stopień osiągnięcia
celów jest mierzony w perspektywie realizowanych wartości. Zatem wartości
stanowią filtr oceny celów. W ujęciu czynnościowym czołowe wartości to zaspokajanie marzeń i potrzeb ludzi. Na tym gruncie celem jest doskonała użyteczność produktu9. Odnosząc to do omawianego przedsięwzięcia organizacyjnego, celem jest doskonała użyteczność sympozjum naukowego. Jest to
dokonana przez konsumenta10 całościowa ocena użyteczności produktu oparta
na postrzeganiu wartości otrzymywanych w stosunku do przekazywanych11.
8
Tytułem przykładu można wskazać na pracę J. Brzóski pt. Modele strategiczne przedsiębiorstw
energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, s. 320.
9
Niezmiennie, za produkt uważamy wyrób oraz usługę.
10
Konsumenta utożsamiamy z klientem.
11
V. A. Zeithaml, Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means – End Model and
Synthesis of Evidence, Journal of Marketing 1988, No 2, July.
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Każde przedsięwzięcie żeby przyniosło korzyści wytwórcy musi uprzednio
przynieść korzyści klientowi. Ta zasada dotyczy również sympozjum naukowego. W takiej perspektywie na pierwszy plan wychodzą wartości dla klienta. Są
one kanwą budowy modelu biznesu.

2. Pojęcie modelu biznesu12
Definiując model biznesu przyjęliśmy, że jest to względnie odosobniony
wieloskładnikowy obiekt konceptualny opisujący prowadzenie biznesu, poprzez
artykułowanie logiki tworzenia wartości dla klienta i przechwytywania części tej
wartości przez jej wytwórcę13. W aspekcie sympozjum naukowego wytwórcą wartości jest jednostka naukowa organizująca to spotkanie, zaś klientami są
jego uczestnicy.
Na gruncie prac definicyjnych uwagę trzeba poświęcić na rozpatrzenie pojęcia „biznes”. Rozumie się przez to przedsięwzięcie handlowe, produkcyjne przynoszące zysk14. W innym ujęciu biznes utożsamia się z interesem, rozumianym
jako sprawa, pożytek, korzyść15. W odniesieniu do zarządzania publicznego,
a w tej sferze należy lokować organizację sympozjum naukowego, za właściwe
należy uznać traktowanie „biznesu” w postaci pożytku oraz korzyści.
Zatem model biznesu sympozjum naukowego powinien zawierać opis korzyści (pożytków16), jakie organizatorzy oferują uczestnikom sympozjum oraz tych,
które przechwytują na swoją rzecz.
Ważnym zagadnieniem przy konstruowaniu modelu jest jego struktura.
Z jednej strony model musi reprezentować wszystkie istotne cechy modelowanego obiektu. Z drugiej strony powinien posiadać uproszenia, zatem pomija się
te komponenty modelowanego obiektu, które nie są ważne przy formułowaniu
jego istoty, określanej z punktu widzenia badanego problemu. Dotychczas zre12
Prace nad istotą modelu biznesu prowadzimy od kilku lat. W niniejszym opracowaniu wykorzystamy własne, dotychczasowe osiągnięte i opublikowane wyniki badań w zakresie definicji i struktury
modelu biznesu, co pozwoli na sformułowanie podstaw dalszych prac. Zob. T. Falencikowski, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013; T. Falencikowski, Model biznesu sieci przedsiębiorstw – założenia podstawowe, Problemy Zarządzania nr 1/2015, vol. 13; T. Falencikowski, B. Nogalski, Przechwytywanie wartości w modelu biznesu sieci przedsiębiorstw – osnowa
teoretyczna i przypadki praktyczne, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2015, Tom 32.
13
T. Falencikowski, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013,
s. 37.
14
Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 132.
15
Ibidem, s. 481.
16
Interesujące jest określenie „model pożytków z sympozjum naukowego”. W takiej perspektywie pożytki te osiągać mogą wszyscy interesariusze sympozjum naukowego.
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alizowane w tym zakresie prace17 pozwoliły na wyłonienie dwóch głównych grup
składników modelu biznesu, tj. komponentów statycznych i dynamicznych.
W zbiorze składników statycznych występują: wartości dla klienta, kompetencje, zasoby, konfiguracja tworzonej wartości, kanały dystrybucji, instrumenty konkurowania, wartości przechwycone dla przedsiębiorstwa.
Natomiast zbiór drugi tworzą związki łączące składniki statyczne w całość,
są to związki wewnętrzne występujące pomiędzy komponentami modelu biznesu, takie jak: przynależności celowej, przystawania, kompatybilności, zgodności wzajemnej i funkcjonalnej, oraz związki zewnętrzne łączące model
biznesu z otoczeniem zewnętrznym, takie jak: zgodności celowe, przyczynowo-skutkowe i przystawania. Zbudowany tak ogólny obraz badanego zagadnienia
należy przenieść na grunt rzeczywisty.

3. Obraz teoretyczny modelu biznesu
sympozjum naukowego
W tej części naszej pracy sformułujemy model badawczy, który będzie podstawą do zbudowania kwestionariusza ankiety. W tym celu wykorzystamy określoną wyżej strukturę modelu biznesu.
tworzą:
I tak, składniki statyczne modelu biznesu sympozjum naukowego tworzą
• Wartości dla klienta. Na gruncie przedsiębiorstw identyfikuje się następujące rodzaje wartości: emocjonalne, techniczne, ekonomiczne oraz społeczno-etyczne. W odniesieniu do sympozjum naukowego słabo widoczne są wartości techniczne, choć mogą występować np. wygodne krzesła.
Natomiast uwypuklają się dwa inne rodzaje, tj. wartości organizacyjne
i naukowe. Wśród tych pierwszych można wskazać przykładowo na prestiż, sprawność organizacyjną. Do drugich można zaliczyć wartość intelektualną – wiedzę – oraz aktualność rozpatrywanego zagadnienia, poziom i jakość dyskursu i inne.
• Kompetencje
Kompetencje. Tutaj występują zdolności i umiejętności trzech głównych
grup osób, tj. organizatorów, prelegentów (paneliści, referenci) oraz pozostałych uczestników (nazwaliśmy ich dyskutantami i głównym odbiorcami idei).
• Zasoby. Do tego komponentu zaliczyć można infrastrukturę (sala wraz
z wyposażeniem, sprzęt audiowizualny, pokoje gościnne, poczęstunek itp.).
17
T. Falencikowski, Model biznesu sieci przedsiębiorstw – założenia podstawowe, Problemy
Zarządzania nr 1/2015, vol. 13, s. 104–117.
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• Konfiguracja tworzonej wartości
wartości. Przywołując rozwiązania opracowane
dla przedsiębiorstw wskazać można na łańcuch, sklep, sieć18 oraz chmurę wartości19. Z tych konfiguracji zastosowanie w sympozjum znaleźć
mogą: łańcuch, sieć oraz chmura wartości.
• Kanały dystrybucji. W praktyce występują kanały dystrybucji wartości
osadzonych na produktach materialnych i niematerialnych. Z natury sympozjum naukowego wynika, że w cyklu jego życia tworzone są wartości
osadzone na produktach niematerialnych. Wobec tego występują bezpośrednie lub pośrednie, krótkie kanały dystrybucji informacji. W fazie narodzin sympozjum informacje dotyczą tematu i planowanych do osiągnięcia wartości. W fazie dojrzałości występuje bezpośredni przepływ wiedzy,
która jest kluczową wartością, pomiędzy uczestnikami (możliwe są krótkie kanały dystrybucji, a nawet ich brak).
• Instrumenty konkurowania
konkurowania. Sympozjum może konkurować z innymi
eventami naukowymi. Wówczas do instrumentów konkurowania zaliczyć
można: temat obrad, cenę, dostępność uwarunkowaną lokalizacją i dogodnością dojazdu.
• Wartości przechwycone dla organizatorów
organizatorów. Ponownie nawiązując do
przedsiębiorstw, w ich modelu biznesu występuje wartość przechwycona dla przedsiębiorstwa. Natomiast w aspekcie sympozjum można wskazać, że występuje przechwytywanie przez organizatorów części wartości
wytworzonych dla klienta. Co do wielkości tej części, to jest ona uzależniona od kompetencji organizatorów. Natomiast w ujęciu rodzajowym na
uwagę zasługuje przechwytywanie wartości emocjonalnych i organizacyjnych, a niekiedy także ekonomicznych. W zakresie głównego nurtu wymiany wartości można zauważyć, że organizatorzy w zamian za wartości
organizacyjne oferują wartości naukowe.
Z kolei, składniki dynamiczne modelu biznesu sympozjum naukowego
tworzą
tworzą:
• Związki wewnętrzne modelu biznesu sympozjum naukowego, tj.:
– Związki przynależności celowej
celowej. Ponieważ główny cel sympozjum naukowego – wzbogacenie wiedzy naukowej – leży poza organizacją erygującą to spotkanie, dlatego wszystkie działania i komponenty powinny
być dobierane w świetle korzystnego (z sukcesem) osiągnięcia tego celu.
– Związki przystawania – konsekwentnie
konsekwentnie, aby osiągnąć wymieniony cel
poszczególne składniki modelu biznesu muszą do siebie przystawać
treścią i formą.
18
C. B. Stabell, Ø. D. Fjeldstad, Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops,
and Networks, Strategic Management Journal 1998, Vol. 19.
19
T. Falencikowski, Istota chmury wartości – założenia podstawowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2015, Tom 32, s. 121–129.
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– Związki kompatybilności – oznaczają taki dobór cech komponentów
modelu biznesu, przy których będą one synergicznie współpracowały.
– Związki zgodności wzajemnej – to taki dobór składników modelu biznesu, przy którym części przyczyniają się sukcesu całości. Oznacza to,
że nie może między nimi występować kanibalizm.
– Związki zgodności funkcjonalnej – realizowane przez sympozjum funkcje wymagają takiego doboru komponentów, aby model biznesu
osiągnął cel główny.
• Związki zewnętrzne modelu biznesu sympozjum naukowego opisują:
– Związki zgodności celowej – to taki dobór np. panelistów i dyskutantów do badanego tematu, który stwarza szansę na wniesienie wkładu
intelektualnego pozwalającego na rozwój nauki.
– Związki przyczynowo – skutkowe
skutkowe, identyfikują one przyczyny erygowania sympozjum naukowego kierując wzrok na ważne zagadnienia
naukowe. Niektóre z nich są ważne obiektywnie, a inne subiektywnie.
W zależności właśnie od wagi podejmowanego problemu można
oczekiwać skutków w zakresie nauki oraz frekwencji uznanych naukowców.
– Związki przystawania – składniki otoczenia muszą przystawać do każdego składnika modelu biznesu. Tytułem przykładu można wskazać na
ważność i aktualność przekazywanej problematyki. Jeżeli podejmowany temat jest aktualnie ważny, zatem i interesujący, to można spodziewać się dużego oddźwięku ze strony środowiska naukowego. Zatem
temat musi przystawać do aktualnych problemów otoczenia i wnosić
jakąś perspektywę rozwiązania.
Podstawą do formułowania zdań o związkach występujących w modelu biznesu jest ocena intelektualna zarówno organizatorów, jak i potencjalnych uczestników – użytkowników.
Zbudowany model teoretyczny wykorzystaliśmy w pewnym zakresie do przeprowadzenia badania empirycznego. Ankietę skierowaliśmy do dwóch osób –
pracowników Instytutu Zarządzania SGH. Uzyskaliśmy jedną odpowiedź20.

20
Z jednej strony 50% zwrot ankiet można uznać za sukces. Z drugiej strony jest zastanawiające,
że pracownik naukowy nie jest w stanie uczestniczyć w pracach badawczych! Jeżeli takie sytuacje
występują w nauce, to nie można dziwić się tym przedsiębiorcom, którzy nie wykazują chęci partycypowania w badaniach naukowych.
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4. Opinia na temat pomysłu i korzyści
sympozjum naukowego
Formularz ankiety zwierał pytania otwarte. Poniżej przedstawiamy uzyskane
opinie.
W pierwszym pytaniu poprosiliśmy o scharakteryzowanie impuls erygującego pomysł wyemitowania sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”. Szczegółowe pytanie dotyczyły zagadnień: kto był pomysłodawcą?,
skąd pochodził impuls?, jak powstał ów pomysł? Na podstawie wypowiedzi
można wskazać, że pomysłodawcami byli Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce i jej pracownicy.
Drugie pytanie dotyczyło scharakteryzowania źródeł pomysłu wyemitowania
sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”. Charakteryzując
te źródła wskazano, że pomysł był związany z doskonaleniem koncepcji dużej
ogólnopolskiej konferencji organizowanej w Kazimierzu Dolnym, co dwa lata poprzednio przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce, a obecnie Instytut Zarządzania SGH. Doskonalenie owo miało na celu złagodzenie mankamentów występujących przy organizacji dużej (w sensie ilościowym) konferencji. W wypowiedzi
wskazano na dwa istotne mankamenty owej konferencji. Pierwszy, to przy dużej
konferencji występuje niemałe rozproszenie tematyczne i niemożność prowadzenia dyskusji naukowej w gronie specjalistów. Drugi dotyczył wysokiej cena tej
konferencji i trudność otrzymania na nią środków przez młodszych pracowników
naukowych, szczególnie z mniejszych ośrodków. Rozwiązania tak sformułowanych problemów upatrywano w często organizowanych krótkich i darmowych
sympozjach, będących dobrym uzupełnieniem dużej konferencji. Ponadto uwzględniono potrzebę realizacji misji SGH jako wiodącej uczelni ekonomicznej, która
taką usługę forum dyskusji dla innych ośrodków powinna wziąć na siebie.
Następnie zapytaliśmy o wartości oferowane uczestnikom sympozjum. Wskazano na następujące:
• możliwość spotkania się ze specjalistami z całej Polski,
• szansa na przedyskutowania swojego zadania naukowego i pozyskania
konsultacji oraz zaplanowania kolejnych projektów i spotkań,
• okazja do nawiązania trwałej formy współpracy z ludźmi zajmującymi się
tą samą problematyką,
• uzyskanie punktów za aktywność konferencyjną,
• możliwość towarzyskiego spotkania się ze znajomymi.
Kolejne zagadnienie dotyczyło określenia wartości przechwytywanych przez
organizatorów. Formułując wypowiedź rozróżniono wartości dla uczelni, Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Instytutu Zarządzania. W wartościach dla:
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• całej SGH ujęto umacnianie rozpoznawalności SGH i pozycji w otoczeniu;
• Kolegium Zarządzania i Finansów – punkty do kategoryzacji.
• Instytutu Zarządzania:
– Podtrzymywanie więzi z uczestnikami konferencji w Kazimierzu;
– Budowanie pozycji Instytutu i Uczelni w środowisku nauk o zarządzaniu;
– Tworzenie możliwości szybkiej prezentacji wyników badań pracowników Instytutu, zanim ukażą się publikacje, a przy okazji prezentowania
najnowszych publikacji pracowników;
– Możliwość prowadzenia naukowej dyskusji nad problemami i projektami w wąskim gronie specjalistów;
– Tworzenie możliwości rozliczenia różnych projektów w zakresie upowszechniania wyników badań;
– Przez częste łączenie sympozjów z posiedzeniami Komitetu PAN wywiązywanie się z roli gospodarza użyczającego siedziby Komitetowi
i redakcji OiZ;
– Tworzenie możliwości poszczególnym pracownikom Instytutu bycia gospodarzem kolejnych sympozjów i samodzielnej konstrukcji programu
i zapraszania osób, z którymi chcą współpracować i budowania w ten
sposób własnej pozycji w środowisku;
– Integrowanie różnych zakładów Instytutu poprzez udostępnianie im możliwości organizacji własnych sympozjów lub wspólnie z Zakładem
Zarządzania w Gospodarce;
– Wykazanie się aktywnością w sprawozdaniach z działalności Instytutu.
Przeprowadzenie analiz sformułowanych opinii pozwala na wskazanie, że:
1. W ofercie dla klientów dominują wartości emocjonalne, organizacyjne
i naukowe. Nie zwrócono należytej uwagi na wartości ekonomiczne związane z brakiem opłaty za uczestnictwo w obradach sympozjum.
2. Znaczne wartości są przechwytywane przez organizatorów. Można nawet odnieść wrażenie, że one dominują nad wartościami dla klientów.
3. Zadbano o wartości dla poszczególnych hierarchicznych składników struktury organizacyjnej.

5. Zakończenie
Zbudowaną podstawę diagnozowania modelu biznesu warto wykorzystać
do przeprowadzenia badań empirycznych. Tak też postąpiliśmy. Rozpoczęliśmy
je od sformułowania pytań do organizatorów o wartości, jakie chcieli zaoferować uczestnikom sympozjum naukowego. Zebrany materiał jest na razie dość
skromny, aby formułować zdecydowane wnioski.
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Następnie należy podjąć próbę zadania pytań uczestnikom o wartości, jakie
uzyskali z udziału w przywołanym sympozjum. Porównanie tych dwóch zbiorów
wartości umożliwi odniesienie się do pozostałych komponentów modelu biznesu.
Mając na względzie określenie nowej logiki wartości, R. Norman i R. Ramirez21 [1993] napisali, że „celem nie jest utworzenie wartości dla klienta, ale
zmobilizowanie klientów, aby utworzyli własną wartość z propozycji oferowanej
przez przedsiębiorstwo”. To podejście w kontekście omawianego tutaj zagadnienia rodzi pytanie jak spowodować, aby paneliści i dyskutanci utworzyli własną
wartość sympozjum naukowego, czyli żeby wyszli poza zwykłe ramy takiego
spotkania? A może to się dzieje każdorazowo, kiedy uczestnicy prowadzą ożywioną twórczą dyskusję?
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Perspektywa wartości sieciowego
charakteru modelu biznesu
jako punkt wyjścia do kształtowania
elastycznych modeli biznesu
w sektorze energetycznym1

Wstęp
W dobie dynamicznych zmian na rynku energii istnieje potrzeba dokonywania procesów dostosowawczych istniejących modeli biznesu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do nowych wyzwań wynikających z rozwoju energetyki rozproszonej. Jest ona obecnie intensywnie rozwijana w ramach
powstawania nowych i w dużym stopniu niezależnych od podstawowej działalności OSD odnawialnych źródeł energii. Zmiany te wpływające na procesy bilansowania energii wymuszają u zarządów OSD poszukiwanie strategii zapewniających utrzymanie istniejącego poziomu dochodowości i efektywności
procesów dystrybucji energii. Warunkiem owego utrzymania stabilności funkcjonowania tych spółek jest zwiększanie elastyczności ich modelu biznesu
w taki sposób, aby przy jednoczesnej zmianie orientacji z podażowej na popytową znaleźć swoje miejsce na tle nowych graczy na rynku energii (prosumen-

1
Artykuł stanowi fragment książki przygotowanej do druku pt. Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, UG Gdańsk 2016 i powstał
w ramach realizacji projektu pt. Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych o nr PBS3/B9/42/2015.
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tów, agregatorów rynku, regulatora rynku) i utrzymać pozycję lidera sterującego
i wpływającego na nowy układ sił pomiędzy partnerami w sieciowym układzie
powiązań organizacyjnych i technologicznych. Nie jest to łatwe zadanie gdyż
energetyczne spółki dystrybucyjne w kontekście zachodzących zmian wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych służących dostrojeniu ich modeli biznesu do nowych uwarunkowań rynkowych.
Wydaje się zasadnym założenie, że warunkiem utrzymania dominującej pozycji OSD na rynku energii jest poszukiwanie nowych formuł prowadzenia biznesu w podejściu projektowania elastycznego modelu biznesowego i to nie
tylko z punktu widzenia monopolu naturalnego, ale także w kontekście efektywności gospodarowania zasobami sieci dystrybucyjnej, sprawności procesów
eksploatacyjnych, a także ich utrzymania. Umiejętność dostosowania się do
nowych realiów powinna być oparta na trwałych filarach, na których powinna
opierać się każda organizacja a mianowicie na strategii, strukturze procesowej
i projektowej, kompetencjach pracowników, logice i efektywności użytkowanego modelu biznesu.
Poruszane zagadnienie może być rozpatrywane z kilku perspektyw badawczo-poznawczych. Alternatywne rozszerzenie problematyki modeli biznesu
w poszukiwania benchmarków i adaptacji ich elementów składowych wobec
założeń bazowego modelu biznesu OSD może być (po analizie literatury) badane z następujących pięciu perspektyw badawczo-poznawczych. I tak:
• Perspektywa pierwsza obejmuje alternatywne rozszerzenie badanego
zagadnienia ujmowanego z perspektywy współcześnie wybijających się
trendów, tj. wartości sieciowego charakteru modelu biznesu,
• Perspektywa druga rozpatruje badane zagadnienie z perspektywy nowoczesnej orientacji prorynkowej,
• Perspektywa trzecia koncentruje się na presji dotyczącej obniżki cen
wobec wzrostu kosztów,
• Perspektywa czwarta związana jest z zapewnieniem ciągłości sprawnego działania systemu technicznego,
• Perspektywa piąta koncentruje uwagę na rozwoju poprzez kreowanie
społeczności opartej na rynku masowym.
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań pochodzących z poza sektora energetycznego w sferze modeli biznesu na rzecz OSD w oparciu o perspektywę pierwszą.
Jej podstawę teoretyczną stanowią współczesne wybijające się trendy, w tym
w szczególności wartość sieciowego charakteru modelu biznesu.
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Miejsce problematyki modeli biznesu
w naukach o zarządzaniu
Problematyka modeli biznesu2 stanowi nowy i bardzo interesujący nurt tematyczny w naukach o zarządzaniu. Świadczy o tym duża liczba publikacji naukowych, których zakres obejmuje nie tylko aspekty zarządcze, ale także w pewnym stopniu dotykające aspektów technologicznych. Znacząco rośnie także liczba
artykułów naukowych w odniesieniu do otwartych modeli biznesu (ang. Open
Business Model)3. Wiąże się to z potrzebami dynamicznego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze produktów/usług, jak i technologii, strukturyzacji
oraz funkcjonalności modeli biznesu. To one bowiem stanowią współcześnie
o potencjale przedsiębiorstw do kreowania wartości dla udziałowców i pozostałych grup interesariuszy.
Problematyka modeli biznesu charakteryzuje się nie tylko dużymi możliwościami w sferze teoretycznych rozważań i badań naukowych ale także silnymi
walorami praktycznymi. Ponadto ontologiczny charakter modeli biznesu pozwala wyodrębnić ten byt względem strategii przedsiębiorstwa4. W ten sposób wartość przedsiębiorstwa nie jest zdeterminowana tylko sposobem i kolejnością
wyborów strategicznych ale także siłą tkwiącą w konfiguracji użytkowanego przez
przedsiębiorstwo modelu/i biznesu. Im model biznesu jest bardziej innowacyjny
i trudny do imitacji tym większe są szanse na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Stąd obecnie duży nacisk w sferze teoretycznej ukierunkowany jest na zrozumienie istoty modeli biznesu, ich miejsca
w przedsiębiorstwie i przenoszenia tych doświadczeń do praktyki biznesu.
Przegląd literatury przedmiotu ujawnia trzy główne etapy badań nad modelami biznesu. Pierwsza faza zazwyczaj koncentruje się na definicji modelu biznesowego, druga nad jego zawartością (komponenty, budowa atomowa), trzecia
zaś na fazie poszukiwania zrozumienia zintegrowanej struktury modeli biznesu,
powiązania owych komponentów stanowiących pewną konfigurację5. Istotna
2

W opracowaniu pojęcie modelu biznesu oraz model biznesowy traktowane jest tożsamo.
Weiblen T. (2015), Opening Up the Business Model: Business Model Innovation through Collaboration, PhD Thesis University of St. Gallen, School of Management, Economics, Law, Social Sciences and International Affairs, s. 36.
4
Falencikowski T. M., Nogalski B. (2014), Miejsce modelu biznesu w zarządzaniu strategicznym –
podejście przedsiębiorcze, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 4 (305), s. 31
oraz Osterwalder A. (2004), The business model ontology: A proposition in a design science approach,
PhD Thesis, University of Lausanne, s. 17.
5
Chroneer D., Johansson J., Malmstrom M. (2015), Business Model Management Typologies –
Cognitive Mapping of Business Model Landscapes, International Journal of Business and Management, Vol. 10, No. 3; s. 68.
3
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dla modeli biznesu jest ścieżka dochodzenia do osiągania wartości z modelu
biznesu. Fazę operacjonalizacji modelu biznesu służącej przechwytywaniu maksymalnej możliwej wartości z rynku poprzez wykorzystanie atrybutów owego
modelu biznesu powinna poprzedzać bardzo istotna faza jaką jest konceptualizacja modelu biznesu.
Aby uchwycić istotę modeli biznesu i w najlepszy możliwy sposób opisać
ich atrybuty po to aby lepiej nimi zarządzać, wielu autorów wykorzystuje do
tego celu różne modele referencyjne. W ten sposób, praca nad modelem biznesu w rzeczywistości oznacza pracę nad „modelem modelu biznesu”6. Takie ujęcie przedstawionego problemu zostało wykorzystane w niniejszym opracowaniu, tj. w celu poszukiwania dla modelu biznesu OSD7 wzorców modeli biznesu
spoza sektora energetycznego. Posłużyło ono autorom do wskazania jak szerokie może być spojrzenie na model biznesu i z jak wielu źródeł można czerpać
inspiracje dla kształtowania elastycznych modeli biznesu OSD.
Zapewnienie skutecznego i niedyskryminującego dostępu do sieci jest jedną
z głównych przesłanek, dla których w odniesieniu do krajowych i unijnych przepisów prawnych wprowadzono w sektorze energetycznym wymagania dotyczące niezależności OSD pod względem formy prawnej. Wydzielenie to stało się
szansą na stworzenie nowego modelu biznesowego implementowanego indywidualnie przez poszczególne przedsiębiorstwa8. Model biznesu OSD charakteryzujący się technologicznym charakterem wynikającym z zastosowania specjalistycznej infrastruktury dystrybucyjnej może podlegać weryfikacji, udoskonaleniu
lub modyfikacji.
Inspiracje dla zmian w modelu biznesu OSD można czerpać z różnych źródeł.
Jednym z takich źródeł mogą być atrybuty modeli biznesu spoza sektora energetyki. Zarówno modele biznesu oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii jak i modele sektorów uznawanych za klasyczne, można zastosować
w procesie doskonalenia owych modeli biznesu. Kluczowym dla dokonania takiego zadania jest zdefiniowanie założeń bazowego modelu biznesu OSD, który

6
Kundisch D., John T. (2012), Business model representation incorporating real options: an extension of e3-value, 45th Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society,
s. 4456 oraz Kundisch D., John T., Honnacker J., Meier C. (2012), Approaches for Business Model
Representation: An Overview, Veröffentlicht in: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2012 Tagungsband der MKWI 2012 Hrsg.: Dirk Christian Mattfeld; Susanne Robra-Bissantz, Braunschweig: Institut
für Wirtschaftsinformatik, Digitale Bibliothek Braunschweig, s. 4.
7
OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące
i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
8
Gajos I., Lubicki T. (2006), Sposób budowy modeli biznesowych operatorów systemu dystrybucyjnego z uwzględnieniem kluczowych zagadnień problemowych, ENERGETYKA, nr 1, s. 18.
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jest obwarowany szeregiem kryteriów go opisujących z punktu widzenia takich
parametrów, jak: technologiczność, regulacyjny charakter działalności w sektorze energetycznym, potrzeba zapewnienia ciągłości działania systemu dystrybucyjnego, umiejscowienie modelu biznesu pomiędzy innymi systemami (modelami biznesu) o charakterze otwartym. Te i szereg innych cech dają podstawę do
wyodrębnienia modelu biznesu OSD i dokonania prób poszukiwania założeń dla
jego udoskonalenia poprzez wykorzystanie wzorców modeli biznesu z poza
sektora energetycznego. Takie podejście z jednej strony wyznacza potrzebę
zastosowania analizy komparatywnej dla poszukiwania wiedzy czerpanej z najlepszych wzorców w powodzeniem implementowanych w innych branżach
i sektorach gospodarki, z drugiej zaś możliwości wykorzystania potencjału doświadczeń wynikających z zastosowań rożnych modeli biznesu pochodzących
spoza sektora energetycznego, na rzecz uelastycznienia i rozwoju modeli biznesu OSD. Podstawową metodą opracowania jest analiza oparta na benchmarkingu alternatywnych modeli biznesu9.
Przedmiotem badania był bazowy model biznesu OSD oraz przedstawienie
propozycji modeli biznesu, które względem bazowego modelu biznesu OSD
wnoszą nowe spojrzenie na to zagadnienie dające podstawę do budowania innowacyjnych modeli biznesu, szczególnie wobec dynamicznie zachodzących
zmian na rynku energetycznym w Polsce wynikających z rozproszonej generacji
i przemian polegających na dwukierunkowym przepływie energii. Podmiot badań stanowiły polskie przedsiębiorstwa z sektora elektro-energetycznego z obszaru dystrybucji, czyli OSD.
Jako metody analityczno-badawcze w postępowaniu badawczym wykorzystano krytyczną analizę i ocenę literatury przedmiotu, analizę i ocenę modeli
referencyjnych opisujących modele biznesowe, przeprowadzono analizę selekcji modeli referencyjnych i doboru sektorów, branż oraz dokonano konceptualizacji i analizy komparatywnej modeli biznesowych ze wskazaniem wzorców dla
modelu biznesu OSD, a także określono kryteria doboru modeli biznesu, miar
sprawności i efektywności, które mogą zostać wykorzystane jako wzorce oraz
zaprezentowano wnioski i rekomendacje dla użytkowników modelu biznesu OSD.
Ważnym dla niniejszego opracowania jest zaproponowanie modeli biznesu,
które z punktu widzenia bazowego modelu biznesu OSD wprowadzą nowe spojrzenie na możliwość prowadzenia biznesu. Stanowi to podstawę do poszukiwania nowych, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań w sferze modeli biznesu
szczególnie wobec dynamicznie zachodzących zmian na rynku energii wynikających z rozproszonej generacji i przemian polegających na dwukierunkowym przepływie energii. Ta nowa sytuacja sprzyja projektowaniu nowych formuł modeli
9
Pełne charakterystyki alternatywnych modeli biznesu, patrz: Jabłoński M. (2015), Modele biznesowe poza sektorem energetycznym jako wzorce dla OSD, maszynopis.
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biznesu z innych sektorów gospodarki gdzie rola klienta, partnerstwa strategicznego i sieciowego charakteru relacji nakreśla nowy wymiar konfiguracji łańcucha wartości.

Konfiguracja bazowego modelu biznesu OSD
Poszukiwanie modeli biznesu z poza sektora energetycznego jako wzorców
dla OSD na potrzeby ich projektowania lub modyfikacji nie jest zadaniem prostym. Obecny model biznesu spółek OSD ma charakter tradycyjny. We współczesnym świecie obecnie rośnie gwałtownie rola rozwiązań opartych na gospodarce elektronicznej, z których menedżerowie spółek elektroenergetycznych
powinni czerpać inspirację. Przedsiębiorstwo tradycyjne według A. Hartman,
J. Sifonis i J. Kador charakteryzuje się integracją pionową, wymiarem fizycznym
oraz organizacją hierarchiczną, podczas gdy przedsiębiorstwo elektroniczne cechuje się współpracą horyzontalną, wymiarem sieciowym, a organizacja oparta
jest na sieci powiązań10. Ten drugi rodzaj modelu z pewnością w przyszłości
będzie dominował w zakresie działalności OSD. Będą mieć na to wpływ rosnąca liczba prosumentów, agregatorów rynku oraz innych interesariuszy rynku
energii.
Można także prognozować, że model ten w swojej charakterystyce w przyszłości zbliżał się będzie do formy modeli hybrydowych, które stosowane są
przez tradycyjne firmy wykorzystujące Internet jako jedną z dróg prowadzących
na nowe rynki i obszary działania11. Cześć kluczowych elementów nowoczesnego modelu biznesu OSD powinna być oparta na innowacyjnych rozwiązaniach
opartych na zastosowaniu technologicznych rozwiązań gospodarki cyfrowej
o charakterze nietradycyjnym. Jak wskazuje J. Hardy szczególnie nowe podmioty na rynku energii stosują nietradycyjne modele biznesowe (NTBMs). Niektóre z tych modeli mogą przekształcić rynek energii i sposób dostawy energii
dla konsumentów co może wpłynąć na niższe rachunki, mniejszy negatywny
wpływ na środowisko, poprawę niezawodności i bezpieczeństwa, lepszą jakość
usług oraz lepsze efekty społeczne. Definiuje on nietradycyjne modele biznesowe jako modele biznesowe oferujące nowe produkty lub usługi, lub nowe sposoby realizacji nich, które są różne od tych tradycyjnie przewidzianych w istniejącym rynku energii. Firmy oferujące takie usługi mają różne motywacje
10
Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes, Strategie sukcesu w gospodarce internetowej,
Liber, Warszawa, s. 52.
11
Maziarz W. M. (2013), Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 88.
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(technologiczne, społeczne, środowiskowe, jak i finansowe). Z czasem NTBMs
mogą doprowadzić do przekształcenia istniejącego systemu energii12. Szczególnie interesujące jest wykorzystanie modeli biznesu funkcjonujących poza sektorem energetyki i wykorzystanie ich potencjału w całości lub części do modyfikacji lub doskonalenia istniejących modeli biznesu OSD, co jest tematem
niniejszego opracowania.
Na potrzeby skutecznego zidentyfikowania wzorców modeli biznesu z poza
sektora energetycznego na rzecz modeli biznesu OSD skonstruowano strukturę
opisu modelu biznesu, którą się posłużono w celu zidentyfikowania najlepszych
rozwiązań dla bazowego modelu biznesu OSD (rysunek1).
Najważniejszym założeniem proponowanego rozwiązania jest osadzenie porównania modeli na dziesięciu kluczowych obszarach konfiguracji modeli biznesu. Ponieważ model biznesu OSD jest modelem silnie opartym na stosowanej
technologii dystrybucji energii to pierwsze trzy komponenty znajdujące się najbliżej punktu węzłowego styku porównywanych modeli biznesu dotyczą; technologii bazowej na, której opiera się model biznesu, sprawności systemu

Rysunek 1. Kluczowe procesy OSD
Źródło: Opracowanie własne.
12
Hardy J. (2015), Non-traditional business models: Supporting transformative change in the energy
market, Head of Sustainable Energy Strategy Consumers and Sustainability 9 Millbank London, London, s. 6.
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technicznego przy zastosowaniu przyjętej technologii oraz technologicznego i organizacyjnego procesu dostawy wartości
wartości. Kolejnymi ważnymi obszarami charakterystyki modeli biznesu z punktu widzenia kryterium porównań są
takie elementy, jak: zasoby materialne, zasoby intelektualne, relacje z partnerami, struktura kosztów, strumień przychodów, uzasadnienie osiąganego
wyniku finansowego (oczekiwania osiągania zysków) oraz idea wiodąca
modelu biznesu zawiera się w pojęciu logika modelu biznesu i zamyka całą
strukturę graficzną proponowanego modelu
modelu.
Dla zapewnienia pełnej informacji służącej znalezieniu wzorców modeli biznesu z poza sektora energetycznego na rzecz OSD zdefiniowano także kluczowe procesy biznesowe OSD stanowiące uzupełnienie charakterystyki bazowego modelu biznesu OSD (rysunek 1).
Na rysunku 1 przedstawiono (zidentyfikowano) osiem kluczowych procesów
biznesowych związanych z operacyjną działalnością OSD. Każdy z nich pełni
określoną rolę w tworzeniu wartości dodanej OSD. Działalność OSD opiera się
na tworzeniu wartości dodanej z procesu świadczenia usługi dystrybucji gdzie
proces ten rozpoczyna się od zakupu energii u wytwórcy by za pośrednictwem
systemu dystrybucji (sieci elektroenergetyczne wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną) dostarczyć energię elektryczną o oczekiwanych parametrach jakościowych odbiorcy końcowemu. Temu zakresowi towarzyszą procesy eksploatacji sieci dystrybucyjnej, bilansowanie systemu dystrybucyjnego, obsługa klienta bezpośredniego oraz współpraca z partnerami (OSP oraz agregatorzy rynku).
Wspomagającymi procesami są zarządzanie majątkiem sieciowym oraz inwestycje w nowe przyłącza OZE.
Na kształtowanie modeli biznesu spółek OSD ale także na wybór wzorców
owych modeli z poza sektora energetycznego mają wpływ także zachodzące
trendy w obszarze działalności spółek OSD. Do niniejszych trendów można zaliczyć takie zagadnienia, jak13: aktywność klienta końcowego (konsument, prosument, strony trzecie – agregatorzy rynku i inne strony), rosnąca presja kosztowa
ze strony klienta i regulatora rynku (Urząd Regulacji Energetyki), szybki przyrost
mocy w odnawialnych źródłach energii, zagrożenia utraty stabilności pracy systemu dystrybucyjnego z powodu przyrostu mocy w odnawialnych źródłach energii, technologiczna wydolność systemu dystrybucji powinna być przygotowana
na więcej, żeby dystrybuować mniej (część wolumenu produkcji źródeł OZE
jest używana na miejscu), potrzeba zarządzania elastycznością – przejście do
proaktywnego, dynamicznego sposobu zarządzania systemem dystrybucyjnym,
na etapie planowania rozwoju sieci istnieje potrzeba wprowadzenia działań koordynacyjnych pomiędzy OSD i instytucjami, które lokalnie są odpowiedzialne
13
Opracowano na podstawie: Łuba P., Rajczyk K. (2015), Koniec tradycyjnej energetyki? – Jak
wygrać w dobie zmian? Raport PWC i ING Banku Śląskiego, s. 14–17.
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za przydzielanie dofinasowań do źródeł OSD, trendy związane ze skalowalnością systemu dystrybucyjnego (zarówno negatywne – problemy z regulacją napięcia, jak i pozytywne elementy wpływu włączanych OZE na pracę sieci), zastosowanie elastycznych warunków przyłączenia, które gwarantują operatorowi
możliwość czasowej (krótkotrwałej) redukcji produkcji źródła OSD, zwiększanie
elastyczności w produkcji źródeł na danym terenie bilansowania – uzyskanie
5% elastyczności w produkcji źródeł na danym terenie bilansowania może wpływać na możliwość podłączenia 220% więcej mocy, potrzeba stworzenia
mechanizmów, które umożliwią OSD zakup na rynku usług elastyczności od
podmiotów komercyjnych i uwzględnienia kosztów tej usługi w kosztach uzasadnionych spółki, dzięki zwiększonej aktywności OSD większe niż dotychczas
kształtowanie otoczenia biznesowego, stworzenia zasad uznawania kosztów
zakupu usług „elastyczności” jako kosztu uzasadnionego oraz stworzenie mechanizmów oceny różnych alternatywnych wariantów (np. czy bardziej korzystne jest tradycyjne wzmocnienie sieci czy budowa magazynu energii), potrzeba
zwiększenia wagi działalności analitycznej w obszarze regulacji prawnych – np.
operacyjne monitorowanie limitu na instalacje prosumenckie, które skorzystały
z systemu wsparcia w ramach ustawy o OZE, potrzeba zwiększonej obsługi
klienta w zakresie kontaktu z klientami zakresie przyłączania nowych OZE do
systemu dystrybucyjnego, OSD jako właściciel licznika u odbiorcy końcowego
wchodząc w interakcję z klientem w zakresie danych o zużyciu energii może
szukać potencjałów kształtowania elastyczności zarządzania siecią, potrzeba
stworzenia pozytywnego wizerunku dystrybutora, który podejmuje ciągłe działania w celu osiągnięcia „więcej za mniej”, potrzeby zwiększania nakładów inwestycyjnych w związku z dynamicznym rozwojem OZE, czy zagrożenie utraty
równowagi w zakresie konfiguracji OSD-OZE w kontekście przyłączania do sieci
coraz większej mocy OZE i wymaganiami odbiorców dotyczącymi wysokiej jakości dostaw oraz ograniczenia wzrostu opłat dystrybucyjnych.
Na podstawie opisanej metodyki autorzy przejrzeli opisy różnych/wszystkich
modeli biznesu zidentyfikowanych przez O. Gassmana, K. Frankenbergera,
M. Csika w publikacji The Business Model Navigator, która zawiera 55 modeli
biznesu obejmujących 90% wszystkich światowych innowacyjnych modeli biznesu pochodzących z różnych branż w odniesieniu do bazowego opisu modelu
biznesu OSD – patrz tabela 1. Tabela ta przedstawia szczegółową charakterystykę bazowego modelu OSD. Należy zaznaczyć, że wzorcem nie jest w całości
sam proponowany model ale w szczególności jego konkretny atrybut, który
może zostać zaadoptowany przez spółki OSD.
Na potrzeby skutecznego zidentyfikowania wzorców modeli biznesu z poza
sektora energetycznego na rzecz modeli biznesu OSD skonstruowano strukturę
opisu modelu biznesu, którą się posłużono w celu zidentyfikowania najlepszych
rozwiązań dla bazowego modelu biznesu OSD (rysunek 2).
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Rysunek 2. Charakterystyka bazowego modelu biznesu OSD
Źródło: Opracowanie własne.
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Dla uwzględnienia specyfiki modeli biznesu OSD zdefiniowano następujące
komponenty adekwatne dla pełnego przedstawienia i zrozumienia zakresu i celów strategicznych OSD: technologia bazowa, parametry systemu technicznego, proces dostawy wartości, zasoby materialne, zasoby intelektualne, relacje
z partnerami, struktura kosztów, strumień przychodów, zysk dzięki efektywności systemu dystrybucji, organizacji pracy, sprawności systemu dystrybucji.
Szczegółowe interpretacje powyższych komponentów modelu biznesu OSD
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka modelu biznesu OSD stanowiąca płaszczyznę do
identyfikacji modeli biznesu z poza sektora energetycznego jako wzorców dla OSD

Źródło: Opracowanie własne.
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Perspektywa wartości sieciowego charakteru
modelu biznesu jako płaszczyzna kształtowania
wzorca dla spółek OSD i prezentacja
kilku wybranych modeli biznesu
W niniejszym punkcie podjęto – w ramach pierwszej perspektywy badawczo-poznawczej – próbę zidentyfikowania możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań pochodzących z poza sektora energetycznego w sferze modeli
biznesu na rzecz OSD. Alternatywne rozszerzenie problematyki modeli biznesu
w poszukiwania benchmarków i adaptacji ich elementów składowych wobec
założeń bazowego modelu biznesu OSD przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Benchmark modeli biznesu w ramach perspektywy badawczej;
wartość sieciowego charakteru modelu biznesu
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Tabela 2. Cd.
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Tabela 2. Cd.

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
Elastyczność, zwinność, skalowalność, szczupłość, adaptatywność i inne
współcześnie używane pojęcia określające zdolność przedsiębiorstwa do szybkiego reagowania na zmiany są dominujące we współczesnej literaturze przedmiotu. Wynika to nie tylko z faktu, że przedsiębiorstwom przychodzi funkcjonować w zmiennym, nieprzewidywalnym i niepewnym otoczeniu biznesowym ale
także z tego, że postęp technologiczny ze znacznie większą dynamiką wymusza
zmiany dotychczas ustalonych formuł prowadzenia biznesu.
Dotyka to także, tych sektorów, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci osiągnęły pewną stabilizację i standaryzację jeśli chodzi o sposób funkcjonowania
i generowania przychodów. Do takich sektorów jeszcze do niedawna zaliczyć
można było sektor energetyczny. Dzisiaj takie stwierdzenie jest całkowicie
nieprawidłowe gdyż sektor energetyczny przechodzi rewolucyjne zmiany wynikające z zapotrzebowania na niskie ceny energii, szerokie możliwości generacji
energii ze źródeł odnawialnych, zmiany w orientacji rynkowej, przejście z systemu podażowego na stronę popytową, wsparcie i społeczne poparcie dla proekologicznych rozwiązań technologicznych. Wskazane czynniki sprawiają, że
firmy energetyczne zmuszone są ze znacznie większym zaangażowaniem poszukiwać nowych sposobów prowadzenia działalności co w pierwszej kolejności odnosi się do potrzeb dokonywania weryfikacji aktualności użytkowanego
modelu biznesu. Zmiany zachodzące na rynku energii także zachodzące w sferze legislacyjnej, zaburzają dotychczas utrzymywany przez te firmy monopol
naturalny co ma największe obecnie odniesienie do operatorów systemu dystrybucyjnego OSD. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie modeli
biznesu powoduje potrzebę implementacji nowoczesnych metodyk, z zastosowaniem wspomagającego semantycznego i ontologicznego ujęcia konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu. Elastyczność jako determinanta
odpowiedzialna za zdolność do szybkiej adaptacji organizacji do zmian po-
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winna być rozpatrywana w odniesieniu do ontologicznego charakteru modelu
biznesu.
W niniejszym opracowaniu odniesiono się w szczególności do problematyki
modeli biznesu OSD, ale należy wskazać, że część z proponowanych ujęć ma
charakter uniwersalny i może zostać zastosowanych w innych sektorach przemysłu i usług. Uwagę poświecono na wskazaniu wybranych w oparciu o perspektywę sieciową tych modeli biznesu, które funkcjonują w praktyce poza
sektorem energetycznym, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane do
doskonalenia i wzrostu elastyczności modeli biznesu OSD. Jako wiodące kierunki w tym zakresie można wskazać na: proaktywne relacje z konsumentami
i prosumentami, przejście z modelu zintegrowanego pionowo na model sieciowy, rozwój wszelkiego typu społeczności, kreowanie innowacji technologicznych i organizacyjnych w oparciu o model otwarty służący osiąganiu benefitów
ekonomicznych, skalowanie technologii dystrybucji energii, uwzględnienie czynnika ekologicznego segmentacja klientów, zasady wymiany wartości pomiędzy
różnymi graczami na rynku energii w zależności od sytuacji i siły przetargowej
poszczególnych stron, elastyczność w sposobie dostawy wartości, szersze spojrzenie na rolę OSD w systemie energetycznym niż tylko jako operatora. W sieci
kreowanej przez zasady funkcjonowania energetyki rozproszonej rola OSD wzrasta względem złożonego i wielopodmiotowego układu powiązań. OSD w tak
skonfigurowanej sieci pełni rolę centralną. Wskazane kierunki mające wpływ na
elastyczność modeli biznesu OSD nie wyczerpują w całości omawianego problemu. Można nawet powiedzieć, że dopiero rozpoczynają dyskusję nad procesami kształtowania elastyczności modeli biznesu OSD.
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Formuła
zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
jako kontekst modelu biznesowego

1. Uwagi wstępne
Celem artykułu jest przedstawienie ramowej wykładni zdolności rozwojowej
przedsiębiorstwa w powiązaniu z ideą modelu biznesowego. Ponadto w opracowaniu zawarto ogólne ujęcie metodyki efektywności modelu biznesowego.
Podstawowe tezy prezentowanej koncepcji są następujące:
1) zdolność rozwojowa to główne kryterium oceny stanu faktycznego organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również dotyczące projekcji możliwości dynamizacji jego działalności gospodarczej w krótkim
lub długim horyzoncie planowania,
2) zdolność rozwojowa implikuje efektywność modelu biznesowego,
3) dobór kryteriów oceny efektywności modelu biznesowego jest zdeterminowany przez specyfikę danego przedsiębiorstwa lub sektora.
4) analiza efektywności modelu biznesowego może być ukierunkowana zarówno na ocenę wariantowych rozwiązań projektowych, jak i na badania
diagnostyczne.
Problematyka rozwoju przedsiębiorstwa jest postrzegana – najogólniej rzecz
ujmując – w pięciu charakterystycznych wymiarach: ekonomicznym, organizacyjnym, personalnym, informacyjnym, techniczno-produkcyjnym. Wymiary te
można rozpatrywać w ścisłym znaczeniu, ale też często będzie się im nadawać
poszerzony zakres lub kontekst. Jako przykłady mogą tu służyć wymiary: ekonomiczno-społeczny, organizacyjno-prawny, produkcyjno-logistyczny. Wszystkie
te wymiary oraz ich modyfikacje i złożenia stanowią platformę odniesienia dla
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systemów i procesów zarządzania, jakie kształtują działalność operacyjną oraz
rozwój przedsiębiorstwa1.
Korelatami poszczególnych wymiarów są sfery zmian i rozwoju, będące obszarami, które zawierają specyficzne odniesienia dla postaci zdolności rozwojowej. Na przykład w sferze zmian i rozwoju ekonomicznego charakterystyczną
klasą jest finansowa zdolność rozwojowa, której szczególnymi postaciami są
m.in.: stopa zwrotu z majątku, zdolność kredytowa, produktywność procesów,
wskaźniki kosztów zbędnych. Podobnie w sferze zmian i rozwoju personalnego
i techniczno-produkcyjnego wyróżnia się klasę kapitału intelektualnego, gdzie
zdolność rozwojową mogą reprezentować takie wyróżniki jak: autorskie prawa
majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, know-how (wiedza w dziedzinie przemysłowej, naukowej, organizacyjnej), prace rozwojowe, zakończone pozytywnym rezultatem.
Powyższe uwagi wskazują na różnorodność, odrębność i wielość postaci
zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa, to zaś rodzi problem potrzeby agregacji poszczególnych (cząstkowych) postaci zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa. Potrzeba ta wynika z konieczności stosowania zasady systemowości
w analizie decyzyjnej i w badaniach diagnostycznych. Istotę agregacji można
wyrazić w następujący sposób: jest to metoda, która polega na syntezie niejednorodnych, cząstkowych postaci zdolności rozwojowej w jedną całość. Dzięki
agregacji uzyskuje się możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny przedsiębiorstwa, także aliansów strategicznych, międzynarodowej integracji gospodarczej, restrukturyzacji organizacyjnej, finansowej, outsourcingu i in.

2. Pojęcie zdolności rozwojowej
przedsiębiorstwa
Ogólnie rozumiana zdolność rozwojowa to kryterium oceny danego systemu, które jest miarą możliwości realizacji przedsięwzięć na poziomie wysokiej
efektywności oraz wyraża ono umiejętności pomnażania majątku i kreowania
postępu w różnych dziedzinach działalności (czemu odpowiada wartość potencjału strategicznego). Termin „system”, zastosowany w powyższej definicji, ma
szeroką wykładnię: może nim być przedsiębiorstwo, gospodarka krajowa, blok
polityczno-ekonomiczny.

1
Prezentowana koncepcja ma swoje odniesienie w pozycjach: [A. Stabryła 2013], [A. Stabryła
2016].
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Zdolność rozwojowa jest oznaczona i kwalifikowana ze względu na dany
wymiar wartościujący, np. ekonomiczno-finansowy, rynkowy, konkurencyjny,
innowacyjny. Wymiary te determinują poszczególne postacie zdolności rozwojowej.
W związku z powyższą interpretacją zdolność rozwojową można rozpatrywać w postaciach cząstkowych (szczegółowych), jak i formie agregatowej. Przykładami postaci cząstkowych są m.in.: organizacja działalności, zdolność konkurencyjna, intensywność wymiany międzynarodowej, produktywność kosztów
pracy, twórczość, kapitał innowacyjny zewnętrzny, zdolność do samofinansowania się2.
Agregatowa zdolność rozwojowa to syntetyczne kryterium oceny wartości
potencjału wytwórczego danego systemu, które scala w jedną formułę cząstkowe (szczegółowe) postacie zdolności rozwojowej. Potencjał wytwórczy zaś to
stan oraz dynamika całokształtu zasobów materialnych i intelektualnych, umiejętności praktycznych (doświadczeń) i sprawności działania, a więc wszystkich
czynników, które warunkują funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy przy tym
dodać, iż w wąskim sensie potencjał wytwórczy jest odniesiony tylko do sfery
operacyjnej.

3. Wymiary rozwoju przedsiębiorstwa
Jak zaznaczono w uwagach wstępnych rozwój przedsiębiorstwa jest zdeterminowany przez następujące podstawowe wymiary: ekonomiczny, organizacyjny, personalny, informacyjny, techniczno-produkcyjny. Uszczegółowione przez
odpowiadające im sfery zmian i rozwoju stanowią one bazę, w ramach której
formułuje się różne odmiany zdolności rozwojowej.
Wymiar ekonomiczny jest określony przede wszystkim przez efektywność
gospodarowania czynnikami wytwórczymi przedsiębiorstwa oraz przez zarządzanie projektami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami rynkowymi. Wymiar ten
– podobnie jak wymiar organizacyjny – w sposób bardzo wyraźny przenika
i splata się z innymi wymiarami, ponieważ efektywność ekonomiczna jest naczelną dyrektywą gospodarki rynkowej. Ponadto kryteria ekonomiczne są uniwersalnymi przelicznikami różnych, często trudno porównywalnych, postaci
sprawności działania, jakie stosuje się w ocenie przedsiębiorstwa i jego podsystemów.

2
Postacie cząstkowe (szczegółowe) są złożonymi lub prostymi kryteriami oceny zdolności rozwojowej.
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Sferę zmian i rozwoju ekonomicznego tworzą głównie: potencjał wytwórczy,
polityka finansowa, rynek i marketing, restrukturyzacja firmy. Podstawowym
narzędziem badawczym w tej sferze jest analiza strategiczna i analiza ekonomiczna. Poszerza się ją zwykle o metody z dziedziny organizacji i zarządzania.
Dotyczy to takich obszarów, jak: gospodarka majątkiem obrotowym, systemy
pracy, programowanie i planowanie gospodarcze, systemy motywacyjne, procedury nadzoru i kontroli. Takie połączenie jest przydatne nie tylko w badaniach
diagnostycznych, ale w szczególności w pracach projektowych.
Wymiar organizacyjny odnosi się do struktury systemu zarządzania, procesów produkcyjnych i prac administracyjnych, zachowań zespołów ludzkich i procesów adaptacyjnych, zasobów informacyjnych, materialnych czynników wytwórczych i innych. Każdy rodzaj zasobów, struktur, procesów lub czynników
stanowi wtedy sferę zmian i rozwoju organizacyjnego, kiedy dotyczące ich przekształcenia polegają na:
– modyfikacji lub kreowaniu nowych celów przedsiębiorstwa (odpowiada
to innowacyjności),
– doskonaleniu struktury organizacyjnej,
– podziale pracy i specjalizacji,
– doborze czynników wytwórczych,
– koordynacji działań w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
– przygotowaniu warunków współdziałania gospodarczego,
– adaptacji do reguł konkurencyjnej gry rynkowej,
– koncentracji działań gospodarczych.
Kolejnym wymiarem zmian i rozwoju firmy jest czynnik personalny
personalny. Występuje on w dwóch przedziałach: pierwszy to zbiorowość pracowników przedsiębiorstwa, drugi to skład osobowy poszczególnych jednostek organizacyjnych,
a także pojedynczy pracownik. Ponieważ te przedziały wyraźnie zachodzą na
siebie, można je traktować jako jedność będącą systemem zasobów ludzkich.
Zasoby ludzkie stanowią sferę zmian i rozwoju personalnego, a jej przekształcenia są zdeterminowane przez:
– ruchliwość pracowniczą,
– wydajność pracy i zdolność produkcyjną,
– atmosferę pracy,
– kwalifikacje zawodowe pracowników oraz system karier zawodowych
i kierowniczych, potencjał wiedzy,
– jakość pracy,
– koszty pracy i koszty zarządzania,
– kapitał ludzki.
Określona w powyższy sposób sfera zmian i rozwoju personalnego jest
rozległą dziedziną zarządzania, w której mają miejsce zarówno polityka zatrudnienia i organizacji pracy, jak problemy motywacji i kształtowania zachowań
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ludzkich w przedsiębiorstwie. W każdych warunkach dziedzina ta ma znaczenie
strategiczne, albowiem zawsze rozstrzyga ona o innowacyjności i wzroście
gospodarczym. Rozwój personelu jest tym obszarem zarządzania, który najmocniej wiąże się z szeroko rozumianym rozwojem organizacyjnym.
Następnym wymiarem jest czynnik informacyjny
informacyjny. Sfera zmian i rozwoju informacyjnego jest określona przez funkcję przygotowania informacji menedżerskiej oraz funkcję komunikacji. Informacje menedżerskie są ukierunkowane
na zadania typu identyfikacyjnego, diagnostycznego i decyzyjnego, w związku
z zaspokojeniem potrzeb informacyjnych kierownictwa. Natomiast funkcja komunikacji odpowiada porozumiewaniu się. Proces komunikowania jest zdeterminowany przez następujące funkcje cząstkowe: rejestrację i gromadzenie informacji, hierarchizację, przetwarzanie i przekazywanie informacji.
W omawianej sferze mieści się również dziedzina, która jest utworzona przez
oprogramowanie i wyposażenie techniczne. Miarą efektywności całej tej sfery
jest przede wszystkim użyteczność systemu informacji menedżerskiej, a więc
jego znaczenie dla kierownictwa i innych instytucji zarządzania.
Ostatnim z wyróżnionych wymiarów jest czynnik techniczno-produkcyjny
techniczno-produkcyjny.
Sfera ta jest zdeterminowana głównie przez:
– badania i rozwój (B+R),
– jakość wyrobów (usług),
– działalność operacyjną.
Badania i rozwój to termin, który odnosi się przede wszystkim do prac
naukowo-badawczych (badań stosowanych) i technicznego przygotowania produkcji. B+R są pierwszym etapem cyklu życia produktu, kształtują jego funkcjonalność i nowoczesność. W szerszym znaczeniu B+R interpretuje się jako
kompleks działań zachodzących we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa (a nie tylko w sferze prac inżynierskich), skierowanych na osiąganie
zysków i zajęcie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku.
Jakość wyrobów (usług) to ich poziom techniczny i użytkowy. Eksponowanie „zarządzania jakością w przedsiębiorstwie” jest określone przez następujące
funkcje: sterowanie jakością, zarządzanie zmianami i koordynowanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które wpływają na jakość, zarządzanie systemem informacyjnym jakości, marketing i rozwój produktu, kontrolę jakości.
Działalność operacyjna w produkcji dotyczy systemu eksploatacyjnego. Obejmuje ona zarówno procesy podstawowe jak pomocnicze i logistyczne. Stanowi
najbardziej rozbudowany obszar działalności przedsiębiorstwa, w którym znajdują swe ostateczne odbicie skutki realizacji przyjętej strategii zarządzania.
Powyższe funkcje tworzą sferę zmian i rozwoju techniczno-produkcyjnego.
Obejmuje ona dziedzinę postępu naukowo-technicznego i rozwoju jakościowego wyrobu. Koncentrują się w niej procesy innowacyjne, które polegają na
wprowadzaniu do produkcji oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technicz-
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no-organizacyjnych. Zasadniczą cechą innowacyjności jest z jednej strony kreowanie nowości, z drugiej zaś zastosowanie jej w praktyce. Rozwój techniczno-produkcyjny odnosi się ponadto do dywersyfikowania wyrobów oraz do ich
modernizacji.
Niniejsza sfera jest silnie spleciona z innymi, w szczególności biorąc pod
uwagę rozwój określony w kontekście gospodarki opartej na wiedzy.

4. Przykład postaci zdolności rozwojowej
przedsiębiorstwa
Poniżej, dla potrzeb poglądowych, jest przedstawiony wykaz standardowych
postaci zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa oraz zestawienie postaci zdolności rozwojowej firmy w zakresie: potencjału wiedzy3. (Przypomnijmy: postacie zdolności rozwojowej są równoważne z kryteriami oceny).
A. Standardowe postacie zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa:
1) konkurencyjność przedsiębiorstwa (zdolność konkurencyjna),
2) pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa,
3) wskaźnik oceny kompetencji kluczowych przedsiębiorstwa,
4) ocena koniunktury,
5) finansowa wykładnia zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa (zdolność
kredytowa i in.),
6) efektywność organizacyjna (efekt synergii, wskaźnik efektywności organizacyjnej),
7) zdolność kierowania,
8) twórczość (kreatywność),
9) produktywność kapitału ludzkiego,
10) zdolność uczenia się (adaptacyjność),
11) poziom elastyczności organizacji,
12) zdolność dochodzenia do równowagi,
13) poziom nowoczesności technologii,
14) jakość i nowoczesność wyrobów.
B. Zestawienie postaci zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w zakresie potencjału wiedzy:
1) grupowe rozwiązywanie problemów,
2) bariery w dzieleniu się wiedzą,
3
Potencjał wiedzy to zasób kompetencji merytorycznych człowieka (potencjał wykształcenia
i zdolności twórcze) oraz umiejętności praktyczne (doświadczenie) i sprawność działania.
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częstotliwość aktualizacji baz danych,
dzielenie się wiedzą z kooperantami,
użyteczność systemów informatycznych,
stopień zaawansowania systemów informacyjnych,
narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą,
znajomość technologii informacyjnych,
działalność badawczo-rozwojowa,
zarejestrowane i przekazane patenty i znaki towarowe,
współpraca w zakresie rozwoju,
nakłady na szkolenia,
stopień komputeryzacji stanowisk,
komunikacja wewnętrzna,
rozwój potencjału pracowniczego,
celowość wykorzystania systemów informatycznych,
dzielenie się wiedzą z klientami,
czas szkoleń.

5. Model biznesowy jako pochodna
zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa
Pojęcie modelu biznesowego jest definiowane w wieloraki sposób, co jest
konsekwencją nie tylko odmiennych koncepcji teoretycznych ale także jest związane z różnymi doświadczeniami praktycznymi4.
Do najpopularniejszych ujęć należy propozycja A. Osterwaldera i Y. Pigneura, którzy definiują model biznesu jako opis sposobu tworzenia wartości przez
organizację i zapewnienia czerpanie zysków z tej wartości. Autorzy ci wyróżniają w modelu biznesowym dziewięć charakterystycznych komponentów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby, propozycja wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów,
strumienie przychodów [A. Osterwalder i Y. Pigneur 2012, s. 18 i nast.].
Ze swojej strony pojęcie modelu biznesowego proponujemy zdefiniować jako
działalność rynkową o następującej charakterystyce:
1) jest zorientowana na wartość przedsiębiorstwa (banku, organizacji nastawionych na zysk),
2) generuje zysk przedsiębiorstwa, a zarazem wartość dla klienta,
4
Szeroki przegląd definicji modelu biznesowego jest przedstawiony m.in. w pozycjach: [T. Falencikowski 2013], [M. Jabłoński 2013].
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3)

jest reprezentowana przez trzy części składowe:
a) determinanty organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
b) procesy biznesowe,
c) strategie biznesowe.
Poszczególne punkty tej charakterystyki są omówione poniżej.
Wartość przedsiębiorstwa może być określona w różnych postaciach, np.:
jako wartość przedsiębiorstwa dochodowa, księgowa, majątkowa. Praktycznie
– z punktu widzenia scenariusza negocjacji – za wartość przedsiębiorstwa można przyjąć wartość dochodową (w założonym horyzoncie planowania).
Generowanie zysku i wartości dla klienta to uniwersalna dyrektywa dbałości
o zrównoważenie obu tych czynników. Oznacza to, iż naturalnemu celowi zwiększania wyniku finansowego powinna towarzyszyć tendencja efektywnego zaspokajania potrzeb klienta.
Determinanty organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa to czynniki lub
funkcje, które są właściwe dla dynamizacji działalności przedsiębiorstwa. Proponuje się następującą listę tych determinant: finansowa zdolność rozwojowa,
zdolność konkurencyjna, generowanie wartości dla klienta, wdrożenie systemu
controllingu, partycypacja w gospodarce globalnej, organizacja działalności, kompleksowa reorganizacja działalności przedsiębiorstwa, stworzenie koncernu, rozszerzenie kooperacji gospodarczej, poziom aktywności biznesowej, rozwijanie
potencjału wiedzy, wprowadzenie systemu informacji menedżerskiej, poziom
gotowości technologii.
Wyróżnione wyżej determinanty należy traktować zarazem jako równoważne
podstawowym kryteriom oceny lub atrybutom danego modelu biznesowego.
Mogą być one odniesione zarówno do wyboru optymalnego wariantu, jak i do
oceny stanu faktycznego5.
Procesy biznesowe to przede wszystkim procesy bezpośrednio wytwórcze,
działalność B+R, marketing oraz procesy logistyczne. Do procesów biznesowych należy zaliczyć także procesy zarządzania, np. zarządzania operacyjnego,
strategicznego, jakością i in.6
Strategie biznesowe rozumiane w sensie ogólnym to orientacje gospodarcze, które wyrażają dominujący kierunek działania przedsiębiorstwa (banku i in.)
w danym sektorze lub sektorach. Są one projektowane w ramach przyjętego
układu determinant organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przy założeniu, że model biznesowy jest korelatem formuły zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa, wówczas w tej formule będą podejmowane decyzje o wyborze wariantu strategii biznesowej. Jako przykłady takich strategii można wymienić:

5
Niniejsze determinanty wymagają uściślenia przez określone wyznaczniki. Są one przedstawione w tabeli 1.
6
Kwestia ta jest szerzej omówiona w pozycji: [B. Nogalski, R. Czapiewski 2015].
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zdobywanie nowych rynków zbytu, dywersyfikacja produkcji, inwestycje, nowe
rozwiązania strukturalne (dotyczące zmian organizacji wewnętrznej, ale także
tworzenia sieci, koncernów, dokonywanie fuzji i przejęć)7. Każda z tych strategii
może mieć określone warianty, ale również mogą być one rozpatrywane w sposób łączny lub jako pewne kombinacje (o charakterze wariantowym lub bezalternatywnym).

6. Ogólne ujęcie analizy efektywności
modelu biznesowego
Prezentowana metodyka jest postępowaniem badawczym, którego generalnym celem jest ocena efektywności modelu biznesowego. Metodyka ta ma
więc spełnić rolę instrumentarium analizy decyzyjnej (tu nakreślonej jedynie
w zarysie) ukierunkowanej na wybór optymalnego wariantu modelu biznesowego, bądź na doskonalenie istniejącego już rozwiązania8.
Zakres niniejszej metodyki jest szerszy aniżeli optymalizacja (racjonalizacja)
strategii biznesowej, ponieważ obejmuje ona ponadto dobór determinant organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także wybór efektywnego wariantu
konfiguracji procesów biznesowych (mapy procesów) oraz ustalenie optymalnych parametrów tych procesów. Rozwiązanie tych zadań przebiega w ramach
wymiarów formuły zdolności rozwojowej lub w innej formule gospodarowania
(np. stabilizacyjnej, restrukturyzacyjnej, defensywnej).
Cykl postępowania w analizie efektywności modelu biznesowego proponuje
się ująć w następujące etapy:
1. Określenie wariantów modelu biznesowego.
2. Sformułowanie kryteriów wyboru modelu biznesowego.
3. Zestawienie metod oceny efektywności modelu biznesowego.
4. Ocena agregatowa i kategoryzacja modelu biznesowego.
Poniżej jest przedstawione omówienie wyróżnionych etapów.
Etap 1. Określenie wariantów modelu biznesowego.
Niniejszy etap jest prezentacją pomysłów innowacyjnych lub modernizacyjnych, odniesionych do trzech części składowych modelu biznesowego (determinant organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, procesów biznesowych,
strategii biznesowych). Poszczególne warianty są generowane w ramach okre7
8

Problematyka strategii biznesowych jest szeroko przedstawiona w pozycji: [L. Berliński 2009].
Analizę efektywności modelu biznesowego eksponują: B. Nogalski i T. Falencikowski [2015].
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ślonej formuły gospodarowania. Należy przy tym uwzględnić określone założenia, dotyczące m.in.: celów, sytuacyjnych wymogów działania (aktualna i prognozowana sytuacja zewnętrzna), uwarunkowań wewnętrznych zamierzonego
przedsięwzięcia.
Etap 2. Sformułowanie kryteriów wyboru modelu biznesowego.
W tym etapie ustala się kryteria wyboru, będące miernikami o charakterze
decyzyjnym. Struktura tych kryteriów powinna być różnorodna, ale zarazem należy zadbać o ich komplementarność.
Można także ustalić wagi kryteriów wyboru, które wyrażają ich znaczenie
(doniosłość). Podstawą podjęcia decyzji będą wskaźniki lub indeksy punktowe
(bądź inne oznaczenia wartościujące), które wyrażają agregatową ocenę efektywności poszczególnych wariantów modelu biznesowego.
Poniżej w tabeli 1 przedstawiono listę podstawowych kryteriów wyboru
i atrybutów, będących równoważnymi determinantom organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każde z nich ma przyporządkowane określone wyznaczniki, które uściślają pomiar. W przypadku kryteriów podstawowych tymi wyznacznikami są subkryteria i ewentualnie kryteria elementarne. Natomiast
w odniesieniu do atrybutów jako wyznaczniki można przyjąć atrybuty segmentowe i jeśli to uzasadnione atrybuty elementarne.

Tabela 1.
Lista podstawowych kryteriów wyboru i atrybutów oraz ich wyznaczników
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Tabela 1. Cd.

Źródło: Opracowanie własne.

Etap 3. Zestawienie metod oceny efektywności modelu biznesowego.
W badaniach analitycznych tradycyjnie już przyjęto, iż dominującą rolę
w ocenie efektywności mają metody o profilu ekonomiczno-finansowym. Innymi słowy niniejszy profil wpływa na model biznesowy i wiąże się z podejmowaniem takich decyzji, które opierają się na uniwersalnym kryterium zdolności do
generowania zysków. Decyzje optymalne wskazują na najbardziej opłacalne
warianty modelu biznesowego i tym samym wytyczają przyszłe obszary działalności przedsiębiorstwa.
Analiza efektywności jest bardziej złożona w sytuacji, kiedy przeprowadza
się ocenę wielokryterialną, a więc wtedy, kiedy stosuje się kilka lub więcej kryteriów bądź atrybutów, np. ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych.
W tym przypadku wykorzystuje się bardziej zaawansowane metody badawcze,
aniżeli ma to miejsce przy wykorzystaniu standardowych metod oceny efektywności.
Poniżej w tabeli 2 przedstawiono zestawienie podstawowych metod oceny
efektywności projektów, jakie mogą być również wykorzystane w ocenie modeli biznesowych.
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Tabela 2. Przegląd podstawowych metod oceny efektywności projektów
(w zastosowaniu do modeli biznesowych)

Źródło: Opracowanie własne.

Etap 4. Ocena agregatowa i kategoryzacja modelu biznesowego.
Zamknięciem analizy efektywności jest ocena agregatowa modelu biznesowego i jego kategoryzacja.
Charakterystycznym wyróżnikiem pomiaru jest ocena agregatowa, która polega na scaleniu pojedynczych kryteriów wyboru i atrybutów. Wynika to z potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytanie o efektywność lub wartość poszczególnych wariantów modelu biznesowego zarówno w zakresie całościowym, jak
i na poziomie niektórych tylko determinant organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomiar w ocenie agregatowej opiera się na stosowaniu procedur
normalizacji ilorazowej, punktowej i dysjunktywnej, a także wykorzystaniu rankingu prostego i kwalifikowanego oraz in.
Natomiast kategoryzacja jest postępowaniem badawczym, które ma na celu
ustalenie poziomu jakościowego wybranego wariantu modelu biznesowego.
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W tym przypadku chodzi o stwierdzenie czy wariant ten osiągnął poziom akceptacji lub minimalny próg satysfakcji.

7. Zakończenie
Przedstawiona koncepcja eksponuje szczególny problem badawczy, jaki dotyczy powiązania formuły zdolności rozwojowej z analizą efektywności modelu
biznesowego. Proponowana metodyka opiera się na podejściu systemowym
w związku z paradygmatem oceny agregatowej.
Podstawowe wnioski, które wynikają z niniejszej koncepcji metodologicznej
są następujące:
1. Zdolność rozwojowa ujęta w sposób wielowymiarowy stanowi rozszerzoną perspektywę dla modelu biznesowego, nie zaś zredukowaną jedynie do wypracowania zysku przez przedsiębiorstwo.
2. Rozwinięty układ kryteriów oceny i atrybutów, ułatwia opracowanie analizy przyczynowej, odnoszącej się do czynników powodujących obniżenie zdolności rozwojowej a w konsekwencji obniżenie efektywności
modelu biznesowego (w zakresie projekcji rozwiązań wariantowych, jak
w odniesieniu do stosowanych już modeli).
3. Proponowaną metodykę można wykorzystać dla potrzeb własnych przedsiębiorstwa, jak również dla potrzeb badań porównawczych w danym
sektorze przedsiębiorstw.
4. W związku z p. 3 ocena zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa i efektywności modelu biznesowego powinna być przydatna w ustalaniu
pozycji konkurencyjnej i strategicznej poszczególnych przedsiębiorstw,
jakie należą do określonego sektora.
5. Prezentowana koncepcja może mieć zastosowanie w metodologii zarządzania wynikami (performance management).
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Henryk Bieniok

Kompetencje
i przedsiębiorczość osobista menedżera
w zarządzaniu biznesem

Wstęp
Istnieje dosyć powszechne przekonanie, że kluczowym i pierwotnym warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem są w pierwszej kolejności kompetencje menedżerów. Uważamy jednak, że same kompetencje już nie wystarczą.
Bardziej od kompetencji liczy się przedsiębiorczość osobista, ale najlepiej aby
obie te cechy wzajemnie się wspierały i uzupełniały oraz były cechą każdej osoby zarządzającej biznesem.
Same, nawet najwyższe kompetencje będą martwe jeśli nie uzyskają wsparcia ze strony przedsiębiorczości osobistej. Różne są źródła przedsiębiorczości,
przy czym nie jest ona w pełni uwarunkowana genetycznie. Badania psychologów dowodzą, że wiele dzieci pochodzących z rodzin wytrawnych biznesmenów i menedżerów jest jej pozbawiona. Z kolei dysponują nią niekiedy osoby
pochodzące z rodzin bardzo biednych, a nawet rozbitych. O niektórych takich
sprawach traktuje niniejsze opracowanie.
Celem opracowania jest wyjaśnienie relacji między kompetencjami menedżerskimi a przedsiębiorczością osobistą, a ta ostatnia ma silne umocowanie
w zarządzaniu samym sobą. W tym celu wyjaśniamy treść tych pojęć oraz
opisujemy ich wzajemne zależności. Stawiamy hipotezę, że źródłem sprawnego zarządzania biznesem są nie tyle kompetencje, co przedsiębiorczość osobista menedżera, a ta wynika ze świadomego i mądrego zarządzenia samym
sobą.
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1. Istota kompetencji menedżerskich
Wydawałoby się, że pojęcie kompetencji jest jednoznaczne i nie wywołuje
dyskusji. W literaturze można jednak spotkać bardzo wiele różnych sposobów
rozumienia kompetencji. Słownik Języka Polskiego definiuje kompetencje jako
zakres pełnomocnictw i uprawnień, zakres działania danego organu władzy lub
jednostki organizacyjnej oraz zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, doświadczenia i odpowiedzialności (Słownik, 2005). Można w związku z tym stwierdzić, że
osoba kompetentna to ktoś uprawniony do wydawania decyzji oraz mający podstawy i doświadczenie w podejmowaniu działań leżących w jego gestii.
Wśród wyróżniających się synonimów słowa „kompetencje” można wymienić: fachowość, umiejętności, doświadczenie, profesjonalizm, znawstwo, mistrzostwo, kunszt oraz jeszcze kilkadziesiąt dalszych cech osobowości (Rostowski, 2002).
Bardzo upraszczając sprawę i ograniczając się tylko do kompetencji menedżerskich, do najczęściej wymienianych można zaliczyć kilka tak kardynalnych
cech osobowości jak: wiedza oraz kompetencje miękkie w postaci umiejętności zarządczych, społecznych i emocjonalnych oraz odpowiedzialności za to co
się czyni. Może dziwić, że wielu autorów piszących o kompetencjach menedżerskich pomija zupełnie inteligencję, chociaż zwraca uwagę na inteligencję
społeczną i emocjonalną, sprowadzaną w wielu przypadkach do sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi. Umiejętności zarządcze i społeczne to w istocie
dosyć trudne do opanowania, miękkie zdolności interpersonalne w postaci umiejętności współpracy w zespole, polegające na budowaniu autorytetu oraz prawdziwego przywództwa. Reasumując ten wątek rozważań można powiedzieć, że
kompetentny menedżer to osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie
i doświadczenie oraz umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania zespołem
i całą organizacją.
Koncentrując się na kompetencjach menedżerskich i nie wchodząc głębiej
w rozpatrywanie poszczególnych cech osobowości menedżerów pragniemy skupić się jedynie na kilku, naszym zdaniem najważniejszych atrybutach kompetencji menedżerskich takich jak: wiedza, doświadczenie i umiejętności oraz na przedsiębiorczości osobistej, o której się często w takich przypadkach zapomina.
Mówiąc o wiedzy niektórzy łączą ją najczęściej z kwalifikacjami, chociaż obie
te kategorie nie są tożsame, ale też nie są w pełni rozłączne, czy przeciwstawne. Kwalifikacje mają jednak w większości wymiar formalny wynikający z rodzaju oraz ilości ukończonych kierunków studiów, dodatkowych szkoleń, stażów,
zdobytych certyfikatów, dyplomów, uprawnień itp. W dzisiejszych czasach nie
przekłada się to automatycznie na zakres rzeczywiście posiadanej wiedzy i kierowanie się tylko tymi, jedynie formalnymi atrybutami może być mylące. Dlate-
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go w procesie rekrutacji menedżerów konieczna jest weryfikacja kwalifikacji
poprzez zastosowanie nawet prostych testów wiedzy związanej z zarządzaniem
na stanowisku do którego kandydat aplikuje. Oprócz wiedzy ważniejsza jest
w takich przypadkach również zdolność uczenia się przez całe życie, zdobywania doświadczenia, otwartości na zmiany, czy innowacje. Nieraz wiedza formalna w małym stopniu, albo wcale nie koreluje z prawdziwymi umiejętnościami,
które mają w sprawach zarządzania biznesem znaczenie kluczowe. Stąd bardziej od wiedzy ważne są umiejętności, które powstają w wyniku akumulowania wiedzy, własnych obserwacji oraz licznych doświadczeń zdobywanych wyłącznie w praktyce zarządzania. Ważne, chociaż trochę niedoceniane jest w tym
procesie uczenie się i doskonalenie zarządzania samym sobą. Bez uprzedniego
opanowania tego ostatniego nie jest możliwe sprawne zarządzanie żadnym zespołem, ani żadną organizacją, a nawet rodziną.
Bardzo trudne jest w procesie rekrutowania kandydatów na stanowiska menedżerskie, określenie prawdziwych umiejętności kandydatów. Zawartość CV
jest w tych przypadkach często myląca i grubo przesadzona, ponieważ opiera
się na subiektywnej samoocenie osób starających się o awans lub przyjęcie do
pracy. Pewną pomocą mogą tu być testy umiejętności, ale bardzo trudno je
zastosować w pracy koncepcyjnej, jaką jest w większości praca menedżera.
W prostych pracach fizycznych (murarz, piekarz, sprzedawca, itp.) badanie
umiejętności jest łatwe do przeprowadzenia, natomiast w odniesieniu do kandydatów aspirujących do stanowisk kierowniczych, wręcz niemożliwie w krótkim czasie. Pewną pomocą w tym zakresie mogą być sesje Assessment Center
(Bieniok, 2006), albo zespołowe sesje kreatywności (Bieniok, Gruszczyńska,
Królik, 2013), kiedy na podstawie obserwacji zachowań kandydatów można
w pewnym stopniu wskazać osoby najbardziej aktywne, przedsiębiorcze, władcze i kreatywne. Pełne określenie faktycznych umiejętności menedżerskich wymaga jednak długich obserwacji i analiz.
Akcentując w pracy menedżera szczególną rolę kompetencji społecznych,
a zwłaszcza inteligencji emocjonalnej, warto podkreślić, że ich znaczenie
w procesach zarządzania ma charakter fundamentalny. Daniel Goleman (2007)
formułuje nawet pogląd, że im wyżej w hierarchii służbowej, tym większego
znaczenia nabiera inteligencja emocjonalna, a nieco mniejszą wartość ma inteligencja ogólna. Twierdzi się nawet, że pracę na stanowisku kierowniczym otrzymuje się (pomijając nepotyzm rodzinny, czy polityczny) bardziej dzięki kompetencjom społecznym i emocjonalnym niż kwalifikacjom formalnym. Często też
decydują o tym wyniki pracy oraz konkretne osiągnięcia w poprzednim miejscu
pracy.
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2. Relacje między kompetencjami
a przedsiębiorczością osobistą i zarządzaniem
samym sobą
Pragniemy zwrócić uwagę, że zarówno wiedza, jak i umiejętności mają
w momencie ich oceny, a zwłaszcza w procesie rekrutacyjnym, tylko charakter
pewnego formalnego potencjału, który sam w sobie jeszcze niewiele mówi
o kandydacie do pracy. Umiejętności „procentują” i ujawniają się dopiero znacznie później w postaci konkretnych zachowań i wymiernych efektów. To, że ktoś
wie (posiada wiedzę) jak coś zrobić, czyli wyposażony jest w pewne teoretyczne umiejętności, jeszcze nie wystarcza, aby je określić. Takie umiejętności są
dopiero pewnym potencjałem w postaci martwych i czysto deklaratywnych atrybutów osobowości dopóki się ich nie „uruchomi” i nie zweryfikuje. Potrzebna
jest jeszcze możliwość udowodnienia tego w praktyce, czyli wykonania pewnych zadań mieszczących się w pożądanym obszarze wiedzy i umiejętności. Tą
dźwignią i siłą motoryczną aktywizującą ludzi do takich działań jest przedsiębiorczość osobista. Bez niej deklarowane umiejętności są tylko biernym zasobem, który trzeba dopiero zaktywizować i udowodnić. Bez pewnej dozy przedsiębiorczości osobistej, inteligencja, wiedza i wszystkie umiejętności będą czysto
formalne i gołosłowne. Stąd weryfikacja wszystkich tych atrybutów, a zwłaszcza umiejętności musi się skonkretyzować i uzewnętrznić przy pomocy przedsiębiorczych zachowań skutkujących wymiernymi wynikami. Dopiero wtedy
umiejętności menedżerskie nabierają prawdziwych i rzeczywistych wartości.
Dlatego pod pojęciem kompetencji menedżerskich należy rozumieć wiedzę oraz
umiejętności społeczne i emocjonalne zweryfikowane w praktyce zarządzania
w postaci przedsiębiorczych zachowań oraz realnych osiągnięć. Takim przykładem badania skali przedsiębiorczych zachowań danego menedżera może być
wykaz pełnionych w przeszłości funkcji społecznych w szkole, w pracy, w samorządzie oraz konkretnych osiągnięć naukowych, technicznych, organizacyjnych, charytatywnych, sportowych, literackich, artystycznych itp.
W teorii i praktyce istnieje bardzo wiele rodzajów przedsiębiorczości (osobista, ekonomiczna, organizacyjna, społeczna, polityczna itd.), ale wszystkie one,
a zwłaszcza przedsiębiorczość ekonomiczna, muszą mieć swoje pierwotne źródło w przedsiębiorczości osobistej. Bez niej nie jest możliwa żadna inna forma
przedsiębiorczości oraz żadna inna ludzka działalność, a szczególnie sprawne
zarządzanie biznesem.
Amerykańscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (T. W. Schultz,
G. S. Becker) uznali przedsiębiorczość osobistą za czwarty czynnik wytwórczy
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obok ziemi, zasobów ludzkich i kapitału. To właśnie ona uruchamia i spaja te
czynniki w jeden zwarty i produktywny konglomerat. Podobnie wygląda sprawa
kompetencji menedżerskich. Bez przedsiębiorczości osobistej menedżerów, produktywność każdego z jej czynników składowych będzie martwa.
Tadeusz Kotarbiński (1965) objaśnił przedsiębiorczość osobistą w Traktacie
o dobrej robocie w bardzo prosty sposób mówiąc, że chodzi… o „własną inicjatywę i aktywność (energiczność, wytrwałość i pasję w działaniu) polegającą na płynącym z naszego wnętrza samorzutnym kreowaniu zamierzeń
oraz samorzutnym próbowaniu ich realizacji, nie dopiero pod presją czyjegoś nakazu i nie dopiero wedle cudzego podszeptu lub cudzej koncepcji”.
Sukces, w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia, a więc również w biznesie,
zależy zatem w decydującym stopniu od przedsiębiorczości osobistej, czyli od
naszej inicjatywy i aktywności, pełnej pasji i entuzjazmu. Jej przeciwnikiem jest
bierność, nieruchawość, gnuśność, safandulstwo, czy opieszałość (Kotarbiński,
1984 i 1985).
Oczywiście przedsiębiorczość osobista jest zbiorem bardzo wielu różnych
pozytywnych cech charakteru człowieka oraz jego zachowań indywidualnych i grupowych (Bieniok, 2016). Wszystkie one są w jakiś sposób pochodną,
albo rozwinięciem tych trzech kardynalnych atrybutów przedsiębiorczości,
jakimi są:
a. ambicje, czyli pragnienia i aspiracje, stanowiące źródło pomysłowości
oraz pożywkę dla późniejszego planowania działań,
b. inicjatywa, a więc pewien impuls wewnętrzny, bodziec do działania oraz
urzeczywistniania swoich ambicji i planów,
c. aktywność, czyli czynne, energiczne wysiłki realizowane z pasją, entuzjazmem i wytrwałością, zmierzające do osiągnięcia zaplanowanych
celów.
Bardzo ważna jest w obszarze ambicji, inicjatywy i aktywności, motywacja
której istotą powinna być pełna mobilizacja wszystkich sił w dążeniu do realizacji ustalonych planów. Tadeusz Kotarbiński (1965) mówi na ten temat, 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 dzięki temu pracę swą usprawniał wielokrotnie, okazując hojność w oddawaniu się jej”. Tego typu ochocza mobilizacja jest sednem przedsiębiorczości osobistej, a szczególnie inicjatywy i aktywności.
Uważamy, że naprawdę mądre i świadome (prowadzone na zasadzie mindfulnessu – uważności) zarządzanie, a zwłaszcza zarządzanie samym sobą oraz
przedsiębiorczość osobista są względem siebie komplementarne i nierozłączne, chociaż wydaje się, że zarządzanie samym sobą jest pierwotne w stosunku
do przedsiębiorczości osobistej. To ono wymusza, poprzez zaplanowanie
i zorganizowanie wszystkiego oraz umotywowanie człowieka, właśnie przedsię-
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biorczość osobistą. Pozwala wyzwalać i rozwijać w każdej dziedzinie niewyobrażalnie dużo ukrytego potencjału w postaci inicjatywy i aktywności. Na tej podstawie stawiamy hipotezę graniczącą z pewnością, że zarządzanie samym sobą
jest siłą motoryczną przedsiębiorczości osobistej. Im to zarządzanie jest bardziej świadome i „lepiej zorganizowane”, tym natężenie przedsiębiorczości osobistej jest większe i bardziej owocne.
Pragniemy podkreślić, że wszystkie osoby przedsiębiorcze praktykują w istocie zarządzanie samym sobą (najczęściej o tym do końca nie wiedząc), nie
mówiąc o tych, którzy zarządzają różnymi biznesami. Ci ostatni powinni w pierwszej kolejności, także nauczyć się zarządzania samym sobą, czyli starać się
zostać osobami przedsiębiorczymi, zanim jeszcze zaczną zarządzać firmami.
Sprawne zarządzanie czymkolwiek, a także przedsiębiorczość, zaczyna się
zawsze od pewnego zasobu ambicji (pragnień i aspiracji) osoby zarządzającej,
czyli od wachlarza, najpierw dosyć mglistych, a potem coraz bardziej konkretnych planów. Dlatego tak ważne jest zawsze na początku planowanie, które
potem w wyniku uruchomienia własnych inicjatyw i aktywności (krystalizujących się w postaci pozostałych funkcji zarządzania) doprowadza do takich, czy
innych wyników. Prowadzą one w przypadku zarządzania samym sobą do sukcesów lub porażek życiowych, a w odniesieniu do zarządzania biznesem, odpowiednio do zysków lub strat firmy.
Każdy z nas posiada szereg ważnych zasobów osobistych (czego sobie najczęściej nie uświadamiamy), chociażby takich jak: zdrowie, talenty, czas, dobra
materialne, czy pieniądze, którymi trzeba mądrze zarządzać, aby je wykorzystać
i pomnażać w celu osiągnięcia w życiu sukcesu. W tym celu każde zarządzanie
(samym sobą, biznesem, instytucją samorządową, zespołem pracowniczym,
a nawet rodziną), aby było sprawne, powinno zawierać w sobie cztery fundamentalne, znane funkcje, a mianowicie, funkcję:
1. planowania działalności, w tym podejmowania decyzji,
2. organizowania potrzebnych do tego środków i ludzi,
3. motywowania (mobilizowania) siebie i innych do realizacji zaplanowanych
działań,
4. kontrolowania, czy zaplanowane cele są właściwie realizowane i czy zostały ostatecznie osiągnięte.
Wszystkie te funkcje powinny być realizowane w tej właśnie kolejności oraz
dotyczyć każdego z posiadanych, wyżej wymienionych zasobów osobistych.
Zjawisko zarządzania samym sobą, które jest komplementarne i wręcz tożsame
z przedsiębiorczością osobistą oraz które jest warunkiem aktywizującym przedsiębiorczość, ilustruje tabela 1.
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Tabela 1. Istota zarządzania samym sobą, a zwłaszcza swoimi zasobami
jako fundament przedsiębiorczości osobistej oraz sukcesu życiowego

Źródło: Opracowanie własne.

Widzimy, że zarządzanie samym sobą, a także zarządzanie w biznesie powinno zaczynać się zawsze od planowania. Niestety w życiu codziennym funkcja ta
jest nieraz niedoceniana i lekceważona. Żadne zarządzanie, w tym także zarządzanie samym sobą, a nawet żadne życie nie może być beztroskie i przypadkowe, pozbawione systematycznego planowania. Także w biznesie nic nie może
dziać się przypadkiem. Należy zawsze wszystko z góry przemyśleć, podjąć decyzje i zaplanować w formie odpowiedniego planu (dnia, tygodnia, miesiąca,
roku i w ogóle przyszłości). Plan jest potem doskonałym stymulatorem inicjatywy i aktywności, czyli przedsiębiorczości osobistej i podejmowania różnych chwalebnych działań w życiu i w biznesie. O znaczącej roli planowania na drodze do
sukcesu może świadczyć następujący, wieloletni eksperyment prowadzony przez
40 lat w najlepszym uniwersytecie świata, jakim jest Harvard University (Bieniok, 2016).
W roku 1960 przeprowadzono wśród studentów studiujących na kierunku
„Zarządzanie”, anonimowe badania na temat tego, kto z nich sporządza systematycznie na piśmie swój plan dnia. Okazało się, że takich osób była zaledwie
3%-owa garstka. Zdecydowana większość nigdy tego nie robiła i co gorsza,
chyba tego robić nie zamierzała. Po 40 latach odszukano wszystkich absolwentów tego rocznika i sprawdzono kim zostali jedni i drudzy. Ze zdumieniem stwierdzono, że ci nieliczni absolwenci, którzy regularnie planowali swoje zadania,
pełnili w życiu zawodowym zdecydowanie wyższe stanowiska i urzędy niż pozostali. Byli kongresmanami i znanymi politykami, biznesmenami, menedżerami,
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wziętymi couchami i mentorami, bogatymi inwestorami, naukowcami itp. Okazało się przy tym, że łączny majątek tej 3%-owej grupy absolwentów, którzy od
najmłodszych lat sporządzali i działali według planów, był większy niż majątek
97% tych, którzy nigdy tego nie robili. Jest to symptomatyczne i wręcz zastanawiające, jak tak wydawałoby się nieistotna sprawa, którą jest pisemny plan dnia,
tygodnia, miesiąca, czy roku, może wpływać na losy i sukcesy ludzi.
Stoimy na stanowisku, że w zarządzaniu samym sobą, tak jak i w zarządzaniu
klasycznym biznesem, obowiązują te same cztery kardynalne funkcje zarządzania, z tym że inne są jedynie zasoby firmy. Zamiast zasobów osobistych, każda
firma dysponuje odpowiednio zasobami ludzkimi, zasobami majątku trwałego,
obrotowego, finansowego oraz zasobami informacyjnymi i organizacyjnymi (Bieniok, 2016).
Przedstawione cztery funkcje zarządzania skojarzone z każdym z zasobów
(czy to osobistych, czy zasobów firmy) tworzą swoistą dwuwymiarową macierz.
Jest to, oczywiście w dużym uproszczeniu filozofia i fundament zarządzania
czymkolwiek. Cała trudność zarządzania polega jednak na tym, że w odniesieniu do każdej z tych funkcji istnieją w teorii i praktyce tysiące metod i sposobów ich realizacji. Jedne z nich są bardziej skuteczne i efektywne, a inne mniej,
przy czym muszą być adekwatne do specyfiki instytucji i jej celów oraz posiadanych zasobów i warunków funkcjonowania w otoczeniu. Dotyczy to zarówno
wszystkich funkcji zarządzania firmą, jak i zarządzania samym sobą. W każdym
przypadku generalna filozofia zarządzania jest podobna, ponieważ zawsze chodzi o efektywne wykorzystanie zasobów zmierzające do realizacji założonych
celów. O to samo chodzi w istocie w rozwoju przedsiębiorczości osobistej oraz
w zarządzaniu biznesem.
Zarysowana w dużym skrócie filozofia zarządzania firmą (posiadająca swój
pierwowzór w zarządzaniu samym sobą) może przybrać kształt macierzy zaprezentowanej w tabeli 2.
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Tabela 2. Uproszczona filozofia zarządzania biznesem w analogii
do zarządzania samym sobą

Źródło: Opracowanie własne.

3. Źródła przedsiębiorczości osobistej
W Ameryce nadal dominuje hasło „American Dream”, które oznacza, że jeśli
będziesz dostatecznie przedsiębiorczym i ambitnym, możesz osiągnąć wszystko. W ten sposób udowadnia się i nadal zapewnia, że nawet przedsiębiorczy
pucybut może zostać milionerem. Ciągle wierzy się w to, że jeśli człowiek osiągnął
sukces, to zawdzięcza go wyłącznie własnym staraniom i własnej pracy. Także
nadal uważa się, że jeśli ci się nie powiodło, to za mało się starałeś i byłeś zbyt
leniwy. Istnieje wręcz przekonanie, że człowiek przedsiębiorczy „jest w stanie
sam wyciągnąć się z bagna za własne sznurówki, lub włosy, jeśli tylko dostatecznie się wysili”. Dlatego w Ameryce pomaga się ludziom z pewną ostrożnością, chyba że ktoś jest na tyle niesprawny fizycznie lub umysłowo, że bez
pomocy innych może umrzeć.
Warto zwrócić uwagę, że ludzie sukcesu zawsze decydują się na podejmowanie w pierwszej kolejności wysiłków i wyrzeczeń przynoszących w przyszłości znacznie większe korzyści. Mądrzy ludzie i biznesmeni kładą nacisk na przyszłość, a nie na teraźniejszość. Wybierają działania dające większe korzyści
w kontekście długiego okresu, natomiast osoby nieudolne i nie przedsiębiorcze, najczęściej dokonują wyborów przynoszących iluzoryczne korzyści i przy-
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jemności, i to od razu. Dlatego ci ostatni zawsze pozostają biedni, sfrustrowani
i nieszczęśliwi, ponieważ korzyści i przyjemności natychmiastowe, na ogół szybko
i bezpowrotnie przemijają.
Zjawisko preferowania przez osoby przedsiębiorcze korzyści długofalowych ilustruje w pewnym stopniu strategia myślenia określana nazwą metody
„0 – 1 – 10 plus” (Bieniok, 2016). Polega ona na tym, że decydując się na rozpoczęcie jakiegokolwiek działania (nawet w życiu codziennym) mamy zawsze do
wyboru co najmniej kilka możliwości, takich jak:
robić to?”, albo tego nie robić?, lub robić w zamian różne inne rzeczy?
Metoda „0 – 1 – 10 plus” nakazuje oceniać każdy taki wariant decyzyjny
w trzech umownych kategoriach czasowych to jest: natychmiastowych korzyści i przyjemności (czyli w teraźniejszości, a więc opcja „0”), albo korzyści osiąganych w okresie pierwszego roku (opcja pierwszy rok), lub długotrwałych korzyści w ciągu całego życia (za 10 lat i więcej), zadając sobie każdorazowo mądre
pytanie: „Co ja z tego będę miał kolejno w tych trzech okresach?”. Wybierając
wariant „10 plus” możemy powiedzieć, że myślimy i postępujemy strategicznie.
Hedoniści, nieudacznicy i ludzie gnuśni (czyli osoby nie przedsiębiorcze) wybierają natychmiastowe korzyści np. byle jaką pracę zaraz po maturze, zapalenie kolejnego papierosa, zażycie działki narkotyku, gapienie się w telewizor itp.).
Podobnie postępują niekompetentni menedżerowie troszczący się o natychmiastowe doraźne korzyści. Tymczasem osoby przedsiębiorcze, czyli ludzie sukcesu zawsze decydują się na pewne poświęcenia wynikające co prawda ze zrezygnowania z natychmiastowych przyjemności, ale przynoszące trwałe i znacznie
większe korzyści w ciągu dłuższego czasu lub całego życia („10 plus”).
Zauważono, że im schodzimy niżej po drabinie społeczno-ekonomicznej, tym
krótsza jest perspektywa myślenia przedstawicieli kolejnych szczebli, czyli tym
więcej jest tam hedonistów i nieudaczników myślących i działających wyłącznie
w kategoriach teraźniejszych przyjemności (opcja „0”). Na samym dnie tej drabiny są narkomani i alkoholicy, którzy ciągle myślą tylko o tym, jakby szybko się
naćpać, odurzyć lub napić i od razu mieć „odlot”, nie zważając na przyszłe konsekwencje. Podobnie postępują nieudacznicy i ludzie mało przedsiębiorczy, którym lenistwo, nicnierobienie i bierność są zawsze milsze od teraźniejszego wysiłku związanego np. z podjęciem studiów lub uczeniem się języka obcego.
Takie postępowanie prowadzi w przyszłości do stania się biednym klientem
różnych organizacji pomocy społecznej. Dlatego podejmując się jakiegokolwiek
zadania lub czynności zawsze wpierw trzeba sobie zadawać pytanie: Co ja
z tego będę miał teraz, za rok i w ciągu całego życia?
Człowiek przedsiębiorczy (a takim powinien być menedżer) żyje co prawda
w teraźniejszości, ale koncentruje się przede wszystkim na przyszłych, długo
falowych konsekwencjach swoich decyzji. Natomiast osoba nieudaczna
i gnuśna żyje wyłącznie natychmiastowymi przyjemnościami i korzyściami dnia
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dzisiejszego i dlatego niczego w życiu nie osiągnie. Sukcesu nie osiągnie, ponieważ wymaga to nieraz długotrwałego wysiłku i działań ukierunkowanych na
przyszłe, odroczone efekty, a nie na natychmiastowe przyjemności.
Jest paradoksem to, że dawniej ludzie byli, bo musieli być, o wiele bardziej
przedsiębiorczy niż dziś. Codzienna walka z żywiołami i dzikimi zwierzętami,
mozolne zdobywanie pożywienia, a także ciągłe zabezpieczanie się przed rabusiami oraz wiecznie toczącymi się wojnami i wojenkami wymagały od nich wręcz
niesamowitej osobistej inicjatywy i aktywności, czyli właśnie przedsiębiorczości
osobistej. Była to kwestia życia, albo śmierci. Kto nie był z natury przedsiębiorczy, a więc pozbawiony inicjatywy i aktywności, umierał z głodu lub po prostu
ginął. Dzisiaj, w okresie nigdy wcześniej niespotykanego dobrobytu, człowiek
może być skrajnie leniwy i nieudaczny, a mimo tego przeżyje we względnym
dostatku wielokrotnie wyższym, niż kiedyś. Wystarczy tylko raz w miesiącu
przejść do urzędu po zasiłek, wejść do windy i zjechać na dół do sklepiku spożywczego, zgłosić w administracji domu pretensje, że przecieka dach i cały dzień
oglądać telewizję, albo bawić się komputerem.
Często zastanawiamy się nad związkami między inteligencją, a przedsiębiorczością. To tak jakby zapytać jaki jest związek między wzrostem człowieka,
a zostaniem wybitnym koszykarzem. Okazuje się, że nie każdy człowiek wysoki
zostaje gwiazdą koszykówki, ale każda gwiazda koszykówki to człowiek z wysokim wzrostem. Jednak nie każdy wysoki zostaje koszykarzem. Tak samo jest
z przedsiębiorczością. Nie każdy człowiek z wysokim ilorazem inteligencji ogólnej
staje się człowiekiem przedsiębiorczym i menedżerem osiągającym sukcesy.
Sama nawet najwyższa inteligencja, ale „nie używana” nie zapewni ani
w życiu ani w biznesie sukcesu. Zapewnia go wyłącznie dodatkowe „wspomaganie” w postaci przedsiębiorczości osobistej, czyli ambicji, inicjatywy oraz dużej aktywności i pasji działania. Dlatego nawet najbardziej inteligentni ludzie,
często doznają niepowodzeń w życiu, czy w działalności gospodarczej, jeśli nie
dysponują tymi cechami charakteru. Są też tacy, którzy chełpią się i popisują
swoim IQ, a zostają nikim. To samo dotyczy niektórych osób z szeroką wiedzą
i rzekomo umiejętnościami. Potrzebne są jeszcze dodatkowo takie cechy jak:
ambicje, inicjatywa i aktywność, a także pasja, entuzjazm i wytrwałość w działaniu. Konieczny jest zatem znaczny ładunek przedsiębiorczości osobistej.
Przedsiębiorczość osobista, a w ślad za nią przedsiębiorczość ekonomiczna
polega na przejmowaniu firmy rodzinnej lub tworzeniu od podstaw zupełnie
innego biznesu. Zależy ona w znacznym stopniu od wewnętrznej motywacji
danej osoby oraz od inicjatywy i aktywności stymulowanej i wspieranej delikatnie przez najbliższych. W procesie skutecznego tworzenia czegokolwiek, w tym
również kreowania własnego biznesu konieczna jest niewyobrażalna, osobista
odwaga i determinacja. Bez niej wszelkie wysiłki życiowe i biznesowe będą
bezproduktywne.
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Nie do końca jest prawdą, że o powodzeniu w życiu, a także w biznesie
decyduje nie tylko inteligencja, wiedza i umiejętności, ale również uwarunkowania genetyczne. Jednak dyskusja na ten temat trwa i coraz częściej można się
spotkać z twierdzeniem, że przedsiębiorczość nie jest dziedziczna. Badania
i obserwacje dowodzą, że tylko 20–30 procent młodych ludzi pochodzących
z rodzinnego biznesu dziedziczy „talenty” biznesowe. Można więc powiedzieć,
że przedsiębiorczość jest w znacznym stopniu umiejętnością, którą można, jeśli
się tylko tego bardzo chce, samemu ćwiczyć i rozwijać. Można się jej nauczyć,
chociaż wymaga to, zwłaszcza na początku, motywacji oraz pewnych poświęceń i samozaparcia.
Ten nie jest przedsiębiorczy, kto tego sam nie chce, bo jest wygodnicki oraz
boi się wysiłku („Bez wysiłku nie ma sukcesu”) i ryzyka porażki. Poza tym widać
dosyć wyraźną korelację między stopniem przedsiębiorczości osobistej młodej
osoby, a jej sytuacją materialną i rodzinną Można zaryzykować twierdzenie,
że im ten statut materialny jest wyższy, tym na ogół mniejsza jest skłonność
młodej osoby do podejmowania się trudu prowadzenia biznesu rodzinnego
i w ogóle biznesu.
Zdobywanie kompetencji oraz kształtowanie przedsiębiorczości osobistej jest
w znacznym stopniu pochodną procesów wychowawczych. Niestety wielu młodych ludzi, zwłaszcza z rodzin wysoko i średnio zamożnych nie ma potrzeby ani
motywacji do tego, wykształcać w sobie cechy przedsiębiorcze. Nie starają się
być takimi dlatego, że już w młodości nie muszą być samodzielni i sami niczego
nie muszą zdobywać, bo wszystko z góry dostają od nadopiekuńczych rodziców. Rodzice starają się spełniać wszystkie ich marzenia, zachcianki i roszczenia nawet wcześniej niż ich latorośl o tym pomyśli i tego zapragnie. Poza tym
rodzice wyręczają dziecko w wykonywaniu wszelkich prac i obowiązków oraz
w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Prowadzą je dosłownie za rączkę i pozbawiają jakiejkolwiek samodzielności. Przez to dziecko już w domu staje się
osobą nieaktywną, gamoniem, niedorajdą i w końcu nieudacznikiem. To właśnie nadopiekuńczość rodziców jest źródłem ich biernej postawy życiowej.
Mają od razu wszystko (dobry sprzęt elektroniczny i muzyczny, ciuchy, wysokie
kieszonkowe, a nawet samochód) czego zapragną, więc nie muszą się o nic
starać. Nie muszą się uczyć, nie muszą wykonywać żadnych obowiązków
domowych, nie muszą pracować, a więc nie muszą się w ogóle wysilać
i niczego w życiu zdobywać, bo i po co. Gdyby nie mieli nic, musieliby to sami
uparcie wypracowywać i aktywnie się o to starać. Można zatem stwierdzić,
że to najczęściej nadopiekuńczość rodziców zabija przedsiębiorczość swoich
dzieci.
Rom Brafman, psycholog amerykański prowadził kiedyś badania nad związkami pomiędzy sytuacją rodzinną, a przedsiębiorczością osobistą dzieci (Brafman, 2015). Postawił sobie wówczas następujące, intrygujące pytania dotyczą-
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ce źródeł przedsiębiorczości niektórych młodych ludzi „osiągających sukces
wbrew oczekiwaniom”:
1. Jak to się dzieje, że dziecko pochodzące z biedy, z rozbitych rodzin
alkoholików, bite i nie kochane, wychowywane bez rodziców w skrajnym
ubóstwie i niewyobrażalnym cierpieniu, słabo radzące sobie w szkole,
pracujące dorywczo po to, by przeżyć, wyrasta na człowieka nieprawdopodobnego sukcesu?
2. Na czym polega intrygująca tajemnica, która potwierdza podstawowe
założenia dotyczące wytrzymałości ludzkiego ducha?
Badania psychologiczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych, a także
w innych krajach dowodzą, że niektórym młodym ludziom wychowywanym
w wyjątkowo złych warunkach, udało się przeciwstawić losowi. Pisana im była
pewna porażka życiowa, chociaż w końcu wyrośli na wybitnych i wartościowych ludzi. Sami potrafili się „przekopać przez tunel” nieprawdopodobnych barier życiowych i znaleźć bez szwanku po drugiej stronie. Udało im się przezwyciężyć trudności wbrew klasycznym, tradycyjnym hipotezom i oczekiwaniom
wróżącym im wszystko co najgorsze.
Pomogła im w tym mozolnie wypracowywana zdolność radzenia sobie
w ekstremalnie niesprzyjających okolicznościach i ograniczonych środkach.
Musieli polegać wyłącznie na sobie oraz wewnętrznej niespożytej sile i motywacji, która pozwoliła im odnieść sukces pomimo barier wydających się nie do
przebicia.
Tego typu badania dowodzą jeszcze raz, że przedsiębiorczość nie jest dziedziczna i może zostać wypracowana, jeśli się tego tylko bezgranicznie pragnie
i robi ogromnie dużo aby osiągnąć, mimo wszystko sukces w życiu.
Istnieją pewne uniwersalne zasady kształtowania przedsiębiorczości osobistej, gwarantujące sukces w życiu i w biznesie. Jedną z takich złotych dewiz
życiowych jest zasada „Obowiązki Plus” (Bieniok, 2016). Polega ona na tym aby
człowiek przedsiębiorczy robił sam z własnej woli zawsze!!! pewne rzeczy, których nikt wcześniej od niego nie oczekiwał i które zupełnie nie mieszczą się
w jego obowiązkach, czy powinnościach. Czyniąc to wywołuje zadowolenie,
radość, a nawet zaskoczenie osób, które zupełnie się tego nie spodziewały. Nie
trzeba dodawać, że widząc zdziwienie i radość innych, również i on doświadcza
zadowolenia i szczęścia.
Zasadę „Obowiązki Plus” stosują ludzie przedsiębiorczy na każdym kroku, wszędzie!!!, a nie tylko w pracy zawodowej. Jest to tajemnica ich sukcesu życiowego. Kto jej nie stosuje w pracy, w domu, w szkole, w rodzinie,
w swojej najbliższej społeczności, nigdy sukcesu w życiu ani w biznesie nie
osiągnie.
W przypadku zarządzania biznesem zasada „Obowiązki Plus” sprowadza się
do dawania współpracownikom, jak i klientom więcej od tego, czego oczekują.
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W odniesieniu do klientów polega na wyprzedzaniu i możliwie najlepszym zaspokajaniu ich potrzeb i oczekiwań. Takie podejście biznesowe wymusza innowacyjność produktową polegającą na przewidywaniu i wyprzedzaniu potrzeb
rynkowych.
Pewnym sposobem kształtowania prawdziwej przedsiębiorczości osobistej
powinno być uczenie jej jak najwcześniej w szkołach. Niestety przedmiot przedsiębiorczości wprowadzony niedawno do programów nauczania w polskich szkołach ma w rzeczywistości niewiele wspólnego z prawdziwą przedsiębiorczością. W istocie są to w przeważającej części mało interesujące młodzież elementy
makro- i mikroekonomii. W ramach tego przedmiotu nie uczy się młodych ludzi
tego, co jest dla nich ważne w codziennym życiu. W szczególności nie uczy się
i nie pomaga im w rozwiązywaniu ważnych problemów, w tym trudnym etapie
ich rozwoju osobistego. Poza tym nie wpaja im się zupełnie idei inicjatywy,
aktywności, ambicji, etyki i moralności, altruizmu oraz zasad szacunku do uczciwej pracy, pasji działania na rzecz bliźniego, wytrwałości w dążeniu do chwalebnych celów, kreatywności, nawiązywania przyjaźni, serdeczności, uprzejmości,
samodzielności i odpowiedzialności za siebie, zasad pracy zespołowej i społecznej, solidarności oraz potrzeby dążenia do pewnej niezależności finansowej.
Nie uczy się także i nie ćwiczy inteligencji emocjonalnej oraz pozytywnego
myślenia. W związku z tym króluje wśród młodych ludzi dość powszechna niechęć do wszelkiej aktywności i pracy, jak również roszczeniowość, konsumpcjonizm, przeciętniactwo, konformizm, lenistwo umysłowe i fizyczne, rozczarowanie nauką, a nawet próżniactwo i nieuctwo. Dużo na ten temat mogą
powiedzieć nauczyciele i wykładowcy, a nawet młodzież której zupełnie nie interesuje to czego się obecnie uczy w ramach tego przedmiotu.
W Polsce nie traktuje się pracy jako sposobu zdobywania kompetencji oraz
ważnego czynnika przedsiębiorczości osobistej dzieci i młodzieży oraz źródła
późniejszego powodzenia w życiu i sukcesu życiowego. W USA już 12–13-letnie
dzieci skłaniane są, a nawet stawiane przed koniecznością wykonywania różnych drobnych prac przynoszących im korzyści materialne. Dotyczy to nawet
dzieci z bogatych domów, ucząc ich w ten sposób zaradności, przedsiębiorczości oraz właściwego stosunku do pracy. Niestety w konserwatywnej Polsce nie
docenia się zupełnie tego zagadnienia i wręcz zakazuje młodzieży wszelkiej,
nawet lekkiej pracy.
W niektórych rejonach Japonii dosyć popularna jest prosta metoda wychowawcza kreująca w dzieciach przedsiębiorczość osobistą. Jest stosowana od
najwcześniejszych lat życia dziecka i znana pod nazwą „metody 10 S” (Bieniok,
2016).. Jej zadaniem jest uczenie oraz wpajanie dzieciom i młodzieży, przy każdej okazji, przedsiębiorczości osobistej w postaci takich cech i cnót charakteru
jak: samodzielność, spryt, staranność, solidarność, samodyscyplina, samodoskonalenie, serdeczność, skromność, słowność, czy samokontrola. Te cenne
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i proste cechy są wpajane dzieciom i młodzieży już od najmłodszych lat, najpierw w czasie zabawy, a później w trakcie wykonywania drobnych obowiązków domowych i szkolnych, aby „ weszły im w krew” i stały się codziennym
nawykiem. Później mają być przydatne w życiu oraz w pracy zawodowej, społecznej i w biznesie. To właśnie na kanwie tych przedsiębiorczych cech powstają później w firmach japońskich słynne koła jakości oraz metoda Kaizen,
będąca społecznym i powszechnym ruchem ciągłego doskonalenia wszystkiego dookoła. Dzięki tym walorom i cnotom, produkty japońskie słyną w świecie
z doskonałej jakości i oryginalności rozwiązań. Nie zrodziły się one samoistnie
z niczego, ale wykształcały się przez pokolenia w procesie żmudnego procesu
wychowawczego.
Podsumowując treść niniejszego opracowania należy podkreślić, że oprócz
istotnych kompetencji menedżerskich koniecznych w zarządzaniu biznesem, niezbędna jest znaczna doza przedsiębiorczości osobistej, komplementarnej z zarządzaniem samym sobą. Mamy nadzieję, że uświadomienie sobie tych związków i zależności pozwoli na bardziej świadome, sprawne i konsekwentne
kreowanie sukcesu osobistego, zawodowego i biznesowego.
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Osadzanie organizacji
w sieci

Wstęp
W klasycznych książkach z zarządzania i przedsiębiorczości w linearny sposób przedstawia się fazy tworzenia organizacji (firmy, przedsiębiorstwa, fundacji, stowarzyszenia etc.).
Tego typu podejście nie odpowiada już sieciowej wizji świata organizacji,
gdzie istotne są:
• rodzaje sieci,
• gęstość węzłów i powiązań sieciowych,
• częstotliwość drgań sieci,
• kompatybilność wiedzy korporacyjnej graczy w sieci,
• dopasowanie kluczowych umiejętności potencjalnych i rzeczywistych kooperantów,
• niesprzeczność systemów wartości firmy integratora i kooperantów.
Celem teoretycznym niniejszego opracowania jest wykazanie, że wejście
do sieci nowego bytu organizacyjnego wymaga uprzedniego, mentalnego wkomponowania jego sfery niematerialnej w podstawową wiązkę wartości dominujących aktorów w sieci (rys. 1).
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Legenda:
KW – kompatybilne wartości sieci i „kandydata” do sieci
WW – wartości „wyplute” (niekompatybilne)
S – sieć
PBO – potencjalny byt organizacyjny
WN – wartości materialne
NWM – nieistniejące wartości materialne
WWS – wiązka wartości sieci

Rys. 1. Antycypacyjna alokacja wartości niematerialnych
potencjalnego bytu organizacyjnego w istniejącej sieci
Źródło: Opracowanie własne.

Osadzanie1 organizacji w sieci, jak również sieci w organizacji są dotąd stosunkowo mało zbadanymi problemami w nauce o zarządzaniu.

1
Problematyka osadzania organizacji w sieci została zasygnalizowana w wystąpieniu prof. dr.
hab. Mirosława Kwiecińskiego pt.: „Zarządzanie w warunkach konfrontacji”, które miało miejsce dnia
19.11.2014 roku na seminarium naukowym Katedry Zarządzania Wiedzą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
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1. Statyka i dynamika pól energii
Statyka i dynamika są wzajemnie uzupełniającymi się polami energii (tab. 1).

Tabela 1. Bieguny pól energii we wszechświecie

Legenda:
E – energia
S – statyka
D – dynamika
St – stany
P – przejawiony stan
N – nieprzejawiony stan
F – fazy fluktuacji energii
R – relacyjny stan
TO – tendencje odśrodkowe
TD – tendencje dośrodkowe
Po – postrzegany obiekt
Su – substancjalizm
Źródło: Opracowanie własne.

Z tab. 1 wysunąć można następujące wnioski:
• we wszechświecie istnieje jednolite pole energii,
• fluktuacja energii dokonuje się w układach: stan przejawiony – stan nieprzejawiony – stan przejawiony – stan nieprzejawiony itd.,

114

KAZIMIERZ PERECHUDA

• w stanie nieprzejawionym statyczne (uśpione, potencjalne, „odpoczywające”) i dynamiczne (aktywne, uzewnętrznione, kształtujące) pola energii
są tożsame,
• w stanie przejawionym pole energii ulega rozszczepieniu na dynamikę
i statykę,
• w celu zapobieżenia dekonstrukcji wszechświata dynamika i statyka „uzależniają” się od siebie różnorodnymi więzami relacyjnymi,
• rozwój wszechświata w stanie przejawionym stanowi wypadkową gry
między odśrodkowymi a dośrodkowymi tendencjami statyki i dynamiki.
Sieci funkcjonują według wyżej przedstawionych założeń; osią ich powstawania, trwania, rozwoju i zaniku jest permanentna gra między siłami dośrodkowymi (scalającymi) a siłami odśrodkowymi (anihilacyjnymi).
Jeden z podstawowych kanonów zarządzania strategicznego dotyczy uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez akwizycję nowych podmiotów gospodarczych.
Jest to podejście typowo podmiotowe – atomistyczne, które nie uwzględnia
zagrożeń następującego typu:
• ugięcie sieci,
• niekompatybilność sieci,
• nowa sieć może wnieść więcej sił odśrodkowych (destrukcyjnych),
• relacje są zawsze istotniejsze od węzłów (podmiotów sieci),
• ukryte drgania sieci relacyjnej nowego partnera mogą stosunkowo szybko „rozwalić” (np. wrogie przejęcie kontrolnego pakietu akcji) dotychczasową sieć.

2. Statyka węzłów sieci
Koncentrowanie się na węzłach w trakcie próby „wejścia do sieci” jest najczęściej spotykanym błędem. Dotyczy to nawiązywania relacji ze wszystkimi
rodzajami sieci:
• politycznych,
• gospodarczych,
• społecznych,
• religijnych,
• rodzinnych,
• zawodowych etc.
Tego typu podejście wynika z:
• wygodnictwa,
• krótkofalowego spojrzenia,
• niecierpliwości,
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dominacji oglądu zewnętrznego nad wewnętrznym,
braku narzędzi identyfikacji struktury relacyjnej sieci,
oczekiwania szybkich korzyści,
orientacji przedmiotowej,
koncentrowania się na pozornych „kotwicach”.

3. Ilość przechodzi w jakość?
Podstawowe prawa dialektyki „ilość przechodzi w jakość” wymaga pogłębionej interpretacji w organizacjach sieciowych.
Otóż, wzrost ilości węzłów sieci, jak również różnorodności relacji między
nimi oraz między węzłami a całością rodzi następujące skutki dla sieci:
• wzrost złożoności,
• spadek poziomu sterowalności,
• narastanie tendencji odśrodkowych,
• „rozpływanie” się siły oddziaływania centrum sterującego,
• powstawanie lokalnych ośrodków władzy,
• dryfowanie w niezamierzonym kierunku.
Decydenci sieci powinni brać pod uwagę kryterium optimum zamiast maksimum w procesie pozbywania się, jak też wchłaniania nowych podmiotów:
• ludzkich,
• gospodarczych,
• politycznych,
• społecznych,
• kulturowych.
Zamiast wzrostu ilościowego (nowe węzły w sieci) należy brać pod uwagę
możliwość rozwoju sieci poprzez doskonalenie relacji:
• wewnątrzsieciowych oraz
• zewnątrzsieciowych.
Przejęcia nowych podmiotów gospodarczych za granicą przez KGHM Polska
Miedź S.A. nie zawsze były udane, co w dużym stopniu wynikało z przesłanek:
• geopolitycznych,
• logistycznych,
• kadrowych i in.
Stopniowa rozbudowa sieci wymaga stałych, kosmetycznych zmian w jej
dotychczasowym modelu funkcjonowania, natomiast drastyczne zmiany ilości
węzłów, jak również najczęściej spontaniczne, niekontrolowane tworzenie relacji wewnątrzsieciowych wymaga istotnej zmiany modelu funkcjonowania sieci,
o czym często zapominają jej kluczowi decydenci.
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Reasumując, stwierdzić należy, że:
• podstawowe prawo dialektyki: „ilość przechodzi w jakość” posiada pewne, specyficzne granice stosowalności w organizacjach sieciowych,
• w momencie tworzenia sieci, jej inicjatorzy powinni określić Break Even
Point ilości węzłów i relacji, którego przekroczenie powoduje spadek jej
efektywności,
• układ relacyjny jest ważniejszy od układu „węzłowego”,
• siła oddziaływania sieci zależy od jakości konfiguracji i różnorodności jej
powiązań,
• w ocenie efektywności funkcjonowania sieci przewagę należy dawać
wskaźnikom jakościowym (ilościowe powinny zejść na dalszy plan – przykładowo „zielona wyspa” w Polsce: wskaźnik ilościowy PKB, „zaciemnia”
obraz poziomu życia Polaków; niskie wskaźniki jakościowe).

4. Pole energii a sieci
Istnienie jakichkolwiek sieci jest dużym uproszczeniem
uproszczeniem. W rzeczywistości
mamy do czynienia z jednolitym polem energii w naszym wszechświecie.
Energia jakiegokolwiek rodzaju charakteryzuje się następującymi, głównymi
cechami:
• niezniszczalność,
• nienamacalność,
• wszechprzenikalność,
• nie ma początku ani końca,
• przybiera wiele form.
W świecie przejawionym (widzialnym, mierzalnym) energia manifestuje się
poprzez:
• węzły (zawirowania, ogniska, ześrodkowania, czakry itp.) oraz
• strumienie (potoki, procesy, przepływy, procedury, działania itp.).
Im mniejsze natężenie drgań energii, tym bardziej „widzialny” jest świat zdarzeń, zjawisk i rzeczy.
Pozornie skostniały świat minerałów prezentuje „pozornie stabilną warstwę”
ziemi, ale w rzeczywistości jest on również odmianą energii o najniższych drganiach, co daje złudzenie jego namacalności i uchwytności.
Sieci gospodarcze są również specyficznym polem energii
energii, które nie tak
łatwo poddaje się naukowej analizie, co wynika z następujących uwarunkowań:
• wysokie natężenie drgań sieci gospodarczych (płynne, fluktuujące, bariery wejścia i wyjścia),
• zmieniające się, najczęściej niepewne „centra sił energii” (firma integrator, centrum dowodzenia, zogniskowane kompetencje itp.),
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• wielowariantowość powiązań wewnątrzsieciowych strumieni energii (kapitałowych, ludzkich, niematerialnych, „wiedzowych”, intelektualnych, technologicznych, badawczych i in.),
• brak wyraźnych granic sieci (w rzeczywistości sieć się nigdzie nie zaczyna i nie kończy).
Powyższe, „ulotne”, trudno definiowalne cechy organizacji sieciowych:
• lokują je jako specyficzną formę energii oraz
• w znacznym stopniu zmieniają klasyczne rozumienie gospodarowania.

5. Potencjalność a sieć
Istotą Absolutu (stanu doskonałego, czystego Istnienia, nieskończonego Bytu)
jest potencjalność wyłaniania bytów (form, nazw, rzeczy, idei), które napełniają
Universum (świat widzialny) (rys. 2).

Legenda:
A – Absolut
U – Universum
P – świat przejawiony
NP – świat nieprzejawiony

Rys. 2. Absolut a Universum
Źródło: Opracowanie własne
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Potencjalność sama w sobie jest pusta; inaczej nic nie mogłaby z siebie
wyemanować; „kamień nie wytworzy z siebie innego kamienia – jest tożsamy
sam ze sobą”. Kolejną cechą Absolutu jest niezmienność, która emanuje z siebie swoje przeciwieństwo: zmienność (nietrwałość, przemijalność), która jest
podstawową cechą Universum, postrzeganego zmysłami, co jednocześnie denotuje jego złudzeniowość np. w postaci postrzegania miliardów form i bytów
jako pozornie trwałych, co rodzi szereg negatywnych, psychicznych relacji typu:
lgnięcie, przywiązywanie się, utrwalanie itp.
Sieci gospodarcze, społeczne, religijne, kulturowe, polityczne są chwilową
manifestacją Absolutu, tzn. powstają, trwają i zanikają w Universum. Można je
ocenić pozytywnie w sensie nielinearności: nie mają początku ani końca.
Tomograficzne obrazy mózgu (mikrokosmos) oraz zdjęcia teleskopowe przestrzeni gwiezdnej (makrokosmos) są zadziwiająco zbieżne (tożsame, podobne)
w sensie ich struktury, tj. sieci ogniw i ich powiązań.
Sieci tego typu, z powodu specyficznych „dziur”, „pustych wewnętrznych
przestrzeni” w najbardziej przystępny sposób ilustrują pustkę Absolutu, co nie
oznacza, że są z nim tożsame.
Sieci są chwilowymi emanacjami Absolutu w najbardziej złożonej formie;
jednocześnie podlegają jako byt przejawiony bardzo silnym i trudno identyfikowalnym fluktuacjom w postaci:
• ciągłego powstawania nowych ogniw (węzłów),
• zanikania dotychczasowych mini centrów,
• przemieszczania się pozornych centrów („podstawowych ogniw sytuacji”),
• permanentnych zmian natężenia drgań sieci i podsieci,
• rekonfiguracji powiązań (relacji, więzi),
• zmiany znaczeń relacji,
• trudno dostrzegalnych zmian kierunków dryfowania sieci.

6. Usieciowienie
Sieci możemy, w sensie ontologicznym, traktować jak łącznik między Absolutem a Universum.
Przestrzeń niematerialnych zasobów i strumieni w otoczeniu i wewnątrz przedsiębiorstwa jest nienamacalna, trudna do sterowania. W literaturze menedżerskiej ma miejsce zgodność poglądów odnośnie jej istnienia, natomiast warstwa
narzędziowa jej kształtowania i formowania pozostawia wiele do życzenia.
Usieciowienie możemy w kontekście niniejszych rozważań ujmować dwojako jako:
• usieciowienie Absolutu oraz
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• usieciowienie Rzeczywistości.
Absolut jest pierwotny w stosunku do Rzeczywistości, która z niego – bytu
czystego i pustego – emanuje. Sieci, które mentalnie identyfikujemy, są jednym
z istotnych narzędzi „chwytania” Absolutu, a dokładniej rzecz ujmując, jego pozornej strukturalizacji (usieciowienie Absolutu). Z drugiej strony pozornie „twarda” materialna Rzeczywistość ma naturę sieci niezliczonej ilości elementów w
świecie przyrody, kultury, sztuki, gospodarki, społeczeństwa etc.
W pewnym sensie usieciowianie Rzeczywistości jest coraz łatwiejsze,
zwłaszcza w dobie empirycyzmu, tj. analityczno-materialistycznego przestrzegania świata.
Ulotność, nietrwałość sieci lokuje je na pograniczu Absolutu i Rzeczywistości. Usieciowienie traktować więc możemy jako narzędzie tymczasowej „materializacji” idei, koncepcji i poglądów makroekonomicznych. Jednocześnie
w dobie wirtualizującej się gospodarki staje się ono dogodnym narzędziem
tymczasowej identyfikacji i formowania bytów wirtualnych.

Podsumowanie
1. Sieć jest dynamicznym, nieustannie fluktuującym polem energii.
2. Przedsiębiorstwo należy osadzać w sieci po wyczerpaniu się jego potencjału samodzielnego, indywidualnego rozwoju.
3. Wejście do sieci oznacza konieczność zapoznania „nowego świata”.
4. W procesie inkorporacji organizacji do sieci istotniejsze jest dostosowywanie przestrzeni niematerialnej, aniżeli struktury podmiotowo-materialnej.
5. Węzły i relacje w sieci są wtórne w stosunku do jej pustych pól – tam
drzemią większe potencjały energii i informacji.
6. Im większa sieć tym bardziej jest odporna na procesy „zatapiania”.
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Przedsiębiorstwo 4.0 i jego klienci

Wstęp
Rzeczywistość nas otaczająca jest stale ewoluująca, choć występują w niej
progi „rewolucyjnych zmian” na osi czasu. Metaforycznie możemy mówić
o ewolucji kwantowej i wykorzystywać metaforę jako środek syntetycznego przekazywania istoty rzeczy. Początek dwudziestego pierwszego wieku cechuje się
pojawieniem metafor zawierających w swej treści liczbę cztery (4.0); mamy bowiem rewolucję przemysłową 4.0, kapitalizm 4.0, jak i cywilizację 4.0 [Kaletsky
2010a; 2010b; Scharmer, Kaufer 2013; RB 2014; GTAI 2014; Schwab 2016;
Acatech 2013].
Podobnie, Starzeński [2011; 2015a; 2015b], dostrzega nową erę w historii
rynków finansowych jawiącą się mikrosekundami, bańkami spekulacyjnymi, jak
i radykalizmem, zagrożeniami oraz spekulacjami i kryzysami finansowymi i politycznymi. „Globalizacja, łączenie się giełd, niezwykle szybki rozwój informatyki,
elektroniczny zapis przeprowadzonych transakcji oraz szeroki dostęp inwestorów do wszystkich rynków kapitałowych, spowodowały znaczące zmiany w sposobie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez operatorów rynku (traderów).
Postęp informatyki otworzył możliwość zawierania transakcji giełdowych w milisekundach, a uzyskiwanie informacji statystycznych pod postacią szeregów
czasowych bardzo wysokiej częstotliwości – UHF (ultra high frequency) było
podstawą nowych poszukiwań modelowych i gwałtownego rozwoju wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrycznej z wykorzystaniem teorii procesów stochastycznych” [Starzeński 2011, s. 184]. Rynki finansowe stają się
silnie zdigitalizowane, zalgorytmizowane, a w konsekwencji, w erze 4.0 bliskie
całkowitej autonomizacji.
W pracy wskażemy, że także w odniesieniu do przedsiębiorstw i ich klientów powinniśmy stosować metaforę gospodarowanie 4.0. Język 4.0 jest odpowiedni do przekazywania nowych idei. Ponadto polityczny, ekonomiczny,
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strategiczny i technologiczny wymiar 4.0 masowej indywidualizacji wytwarzania/dostarczania produktów i/lub usług ma istotne znaczenie dla obecnego
etapu, jak i dalszych, kolejnych faz rozwoju cywilizacji. Jednocześnie stwarza to
nowe pole badawcze dla nauki o zarządzaniu, w tym komunikowaniu techniczno-technologicznej istoty produktu, jak i jego innych równie ważnych atrybutach. Badania te powinny dotyczyć obu perspektyw, czyli zarówno perspektywy
przedsiębiorcy, jak i perspektywy klienta.

Rewolucje przemysłowe
Pierwsza rewolucja przemysłowa w ramach cywilizacji europejskiej to koniec osiemnastego wieku, wtedy jako siły – zastępującej pracę człowieka i/lub
jego zwierząt – napędzającej maszyny zaczęto wykorzystywać wodę i parę wodną.
Wtedy zaczyna się epoka określana jako epoka żelaza i pary. Po niej, na początku dwudziestego wieku pojawia się druga rewolucja przemysłowa. Od tego
momentu decydującymi czynnikami masowej produkcji stają się stal i elektryczność. Z kolei kolejna, trzecia rewolucja przemysłowa zaczyna się w latach
siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Pojawiają się nowe środki i narzędzia,
a produkcja wytwórcza/przemysłowa zaczyna być oparta o urządzenia elektroniczne, telekomunikacyjne, jak i ciężkie stacjonarne roboty przemysłowe.
Czwarta rewolucja przemysłowa ma swój początek teraz, czyli na początku
dwudziestego pierwszego wieku [RB 2014; GTAI 2014; Schwab 2016]. Nie uzgodniono jeszcze metafory tego, co się krystalizuje, pojawiają się określenia takie,
jak inteligentna fabryka, smart przedsiębiorstwo, jak i Internet Rzeczy i Usług;
Internet Wszystkiego czy Internet Przemysłowy [Acatech 2013]. Innymi słowy,
po mechanizacji, elektryzacji i automatyzacji pojawia się cyfryzacja, digitalizacja,
komunikacja bezprzewodowa i mobilna.
Stworzyło to warunki dla nowej formuły działania podmiotów gospodarczych/usługowych, która oparta będzie/jest na bezprzewodowym i przewodowym komunikacyjnym połączeniu jednoznacznie zaadresowanych wielu mobilnych i stacjonarnych smart urządzeń łącznie realizujących i materializujących
fizyczny produkt lub usługę [Janikowski 2015]. Stało się to możliwe przez rozwój informatycznych systemów komunikowania, robotyki, automatyki oraz
addytywnego wytwarzania, jak i przede wszystkim mobilnej sieciowej relacji
pomiędzy wieloma urządzeniami. Owo wiele oznacza, że konieczny stał się protokół komunikacyjny IPv6 o 2128 adresach, czyli o „niewypowiadalnej” liczbie
340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456.
Pomimo że analizy przeprowadzone przez Berger Strategy Consultants [2014]
wskazują, że Polska nie należy do twórców i liderów czwartej rewolucji przemy-
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słowej pojawiły się już rozwiązania w pełni wdrażające istotę rewolucji przemysłowej 4.0. Szczególnie dotyczy to biznesowej przestrzeni usługowej, a przykładem tego jest realizacja potrzeby konsumenckiej – zakup biletu kolejowego.
W czasach pierwszej rewolucji przemysłowej pojawia się kolej żelazna, która
stopniowo połączyło wiele punktów na Ziemi. W nieodległej jeszcze przeszłości
podróżny musiał się udać do budynku dworcowego, gdyż tam znajdowały się
kasy(a), i tam możliwy był zakup biletu, często po dość długim oczekiwaniu
w ogonku do kasy. Czasami jednak wyprawa na dworzec była bezowocna, oznaczają także stratę czasu, gdyż nie było już wolnych miejsc w żądanym pociągu.
Obecnie, aczkolwiek jeszcze niepowszechnie, mamy do czynienia z rozwiązaniem kategorii 4.0. Potencjalny klient włącza swój mobilny/stacjonarny komputer (laptop, tablet, telefon) i uruchamia portal sprzedaży biletów kolejowych.
Podając (wpisując; mówiąc) odpowiednie dane: stację docelowa, ewentualnie
stację pośrednią, datę, porę dnia, klasę wagonu, jak i wiele innych informacji
(ulga; wagon przedziałowy/bez przedziałowy; przy oknie; obok innego pasażera; etc) po chwili (w rozumieniu jednak chwili) otrzymujemy odpowiedź. Jeśli
ona nas zadawala, konieczne jest uruchomienie kanału zakupu i wskazania
w jaki sposób (bezgotówkowy oczywiście) dokonana będzie zapłata. Wskazujemy także miejsce w cyberprzestrzeni, do którego wysłany będzie bilet internetowy. Tam następuje jego wizualizacja
i może to być ekran
naszego komputera,
nasz tablet czy nasz
e-zegarek, jak i wydruk
na papierze (Rysunek 1).

Rysunek 1.
Wersja fizyczna
(zwizualizowana)
elektronicznego
biletu kolejowego
Źródło: Bilet internetowy
autora.
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Należy pamiętać, że w czasie podróży konduktor będzie sczytywał przekazany kod kresowy, czyli bilet i potwierdzał jego autentyczność w swoim systemie.
Warto tu zacytować Ritzera „Do centrum handlowego można przynieść dużo
gotówki, a nawet sztabki złota, ale kupimy szybciej, jeśli skorzystamy z karty
kredytowej (bądź debetowej)” [2001: 69]. Oczywiście nadal możemy pójść na
dworzec kolejowy i kupić bilet w kasie kolejowej, jednak szybciej, wygodniej
jest, gdy skorzystamy z kolejowej usługi zakupu biletu 4.0, tylko kilka razy klikając będąc w dowolnym punkcie przestrzeni, oczywiście niekoniecznie w przestrzeni kolejowej.
Istotą powyższego rozwiązanie jest interface wraz z konfiguratorem „biletu
kolejowego”. W pokazanym przypadku jest on narzucony przez przedsiębiorstwo kolejowe.

Klient 4.0
Pokazany powyżej przykład wskazuje, że pojawił się już klient, któremu możemy przypisać etykietę 4.0. Także w odniesieniu do niego, podobnie jak i do
przedsiębiorstwa [Janikowski 2015], konieczne jest stworzenie odpowiedniej
teorii. Teorii personalizacji i kastomizacji (dostosowywania) pożądanej przez
klienta rzeczy. Oznacza to, że konieczne staje się poszerzenie dotychczasowych
teorii wyboru konsumenta, a nawet przekroczenie granic pomiędzy dyscyplinami naukowymi (marketing, psychologia, grafika interface’u itd.) [Franke, Keinz,
Steger 2009].
Z teoretycznego punktu widzenia mamy następujące continuum kastomizacji [Da Silveira, Borenstein, Fogliatto 2001]:
• brak – czyli nie występuje jakakolwiek kastomizacja,
• standaryzowana – klient jest angażowany w personalizację rzeczy w fazie
montażu lub dystrybucji; dana rzecz jest modyfikowana i składana według skonfigurowania dokonanego przez klienta z listy, tylko i wyłącznie
z dostępnych standardowych opcji,
• „na miarę” – klient jest angażowany w fazie wytwarzania (fabrykacji), gdy
przebiega produkcja części, podzespołów i/lub zespołów; wymiary i kształty standardowych komponentów produktu są zmieniane i modyfikowane
tak, aby dana rzecz zaspokoiła specjalne i oryginalne żądania klienta,
• całkowita – klient włącza się już w fazie projektowania rzeczy, a cały cykl
produkcyjny jest skastomizowany i każde działanie w procesie produkcyjnym może być kreowane przez klienta, który daną rzecz zamawia; w tym
kontekście całkowita kastomizacja dostarcza produkty, które są zupełnie
niepowtarzalne w zakresie indywidualnych specyfikacji klientów.
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Z kolei, z punktu widzenia przedsiębiorcy personalizacja oznacza dostarczanie poszczególnym klientom unikatowych treści, za którymi „kryją się” jednoznaczne możliwości wytwórcze. Wszystko to realizowane jest w oparciu o zasoby informacyjne z dostępnych baz danych przedsiębiorcy. Przy czym zakres
personalizacji treści danego produktu zachodzi niezależnie od woli klienta, wykorzystywane są odpowiednie algorytmy przetwarzające dostępne w przedsiębiorstwie dane o preferencjach potencjalnych klientów. Kastomizacja to umożliwienie przez przedsiębiorcę możliwości wyboru opcji przez klienta. W oparciu
o nie dokonywany jest wybór treści konstytuującej daną rzecz. Istotą jest dostarczanie przez przedsiębiorcę interface’u konfigurującego.
Poniżej przedstawiono adresy internetowe przykładowych konfiguratorów
dla całego szeregu rzeczy, począwszy od samochodów osobowych przez komputery, kremy do twarzy, jak i koszule czy sukienki aż do obrabiarek sterowanych numeryczne. Są to konfiguratory oparte na koncepcji wyboru atrybutu po
atrybucie.
Tabela 1. Adresy internetowe przykładowych konfiguratorów

Źródło: Opracowanie własne.
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Drobnym, aczkolwiek wielce istotnym przykładem, szczególnie dla masowego klienta, z obszaru 4.0 są aktywne opakowania, jak i inteligentne etykiety
umieszczane na opakowaniach [Komisja Europejska 2008]. Obecnie szacowana
ich wielkość to kilka miliardów, ale oczekuje się setek miliardów. Z istoty stosowanej i zastosowanej inteligencji pojawiają się nie tylko korzyści ekonomiczne,
ale istotne korzyści środowiskowe i społeczne; choćby takie jak automatyzacja
podziału strumienia odpadów na odpowiednie i specyficzne podstrumienie
odpadów. Będzie to masowa kastomizacja opakowań odpadowych, znakomicie
zmniejszająca koszty segregacji odpadów.
Jednocześnie należy wskazać na konieczność badań nad architekturą kastomizacji [Wilcox, Song 2011]. Rodzi się bowiem rozdźwięk pomiędzy złożonością
procesu wyboru, uciążliwą dla klienta, a z drugiej strony korzyściami wynikającymi z uzyskania przez niego specyficznego, zindywidualizowanego produktu
[Franke, Keinz, Steger 2009; Straus, Robbert, Roth, 2016]. Jednocześnie jest to
także impuls dla rozwoju marketingu [Trentin, Forza, Perin 2012].
Janus bóg wszelkich początków, a także opiekun drzwi, bram, przejść i mostów jest właściwym określeniem dla interface’u 1 przedsiębiorstwa 4.0 i jego
klienta. To fundamentalny element procesu komunikowania się tych dwóch stron,
w przeszłości występujący tylko w formule żywy człowiek – żywy człowiek przekazujący dwustronnie w czasie rzeczywistym informację. Obecnie, w momencie transakcji 4.0 występuje tylko użytkownik końcowy (klient – żywy człowiek),
który jest także użytkownikiem początkowym [Qu et al. 2011]. Klient, czyli użytkownik zarówno jako końcowy, jak i jako początkowy, uruchamia bowiem proces zakup (tworzenia) danej rzeczy/usługi. Użytkownik końcowy, który de facto
staje się początkowym określa w wieloatrybutowej przestrzeni wszystkie pożądane cechy rzeczy.
Badania Hildebranda, Haubla i Herrmanna [2014] na bazie dziewięciu przykładów, pokazują, że architektura Janusa określana jako CvSS (customization
via starting solutions) w stosunku do personalizacji atrybut po atrybucie zwiększa satysfakcję konsumentów z ich zindywidualizowanych produktów, jak i korzyści przedsiębiorstwa, gdyż skłania klientów do wyboru produktów bogatych
w funkcje, a więc także o wyższej cenie. Rysunek 2 prezentuje wizualizację
tego zagadnienia.

1
Styk, powierzchnia styku, wspólna płaszczyzna; obecnie powszechnie używana i zrozumiała
wersja z języka angielskiego.
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Rysunek 2. Prezentacja graficznych dwóch wersji Janusa
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Hildebrand, Haubl, Herrmann 2014.

Badania ujawniły także dwa procesy psychologiczne u klientów, które leżą
u podstaw korzystnych efektów architektury CvSS. Jeden prowadzi do zmniejszenia postrzeganej złożoności procesu dostosowywania (kastomizacji) produktów. Z kolei drugi jest wyraźnym wzmocnieniem symulacji psychicznej konsumentów drogą dostosowywanych produktów, jak i zwiększaniem satysfakcji
klienta z pozyskanego produktu. Wydaje się celowe przeprowadzenie dalszych
badań nad zaproponowaną architekturą CvSS, także w odniesieniu do polskich
klientów.
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Podsumowanie
Rozwój gospodarki 4.0 jest determinantą także do rozwoju marketingu, jak
i szczegółowych kwestii takich, jak architektura Janusowego oblicza. Skuteczność i efektywność masowej kastomizacji w znacznej mierze zależy od tego,
a tym samym determinuje zmiany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
Powtórzmy, „zmiana paradygmatu zarządzania systemami wytwórczymi niesie
za sobą także konieczność zredefiniowania jego funkcji. Odnosimy się tutaj do
sytuacji skrajnej, czyli przedsiębiorstwa wytwórczego 4.0, które jest (będzie)
stworzone poprzez połączenie – oparte na bezprzewodowym i przewodowym
komunikowaniu się – jednoznacznie zaadresowanych (wielu; bardzo wielu)
mobilnych i stacjonarnych smart urządzeń łącznie realizujących i materializujących fizyczny produkt. Nie wydaje się możliwe oparcie zarządzania otwartymi,
elastycznymi, (re)konfigurowalnymi i rozproszonymi systemami produkcyjnymi
w oparciu o klasyczny paradygmat, co oznacza, że konieczne są szerokie badania. Dotyczyć one powinny nawet «dziwnych» dzisiaj jeszcze kwestii, takich jak
etyka robotów czy zaufanie do algorytmu. Wymusza to istota czwartej rewolucji
przemysłowej” [Janikowski 2015:134].
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Janusz Strużyna

Ewoluująca organizacja
i ewolucja jej elementów

Wprowadzenie
Teoretycy ewolucji organizacji dzielą się na tych, którzy traktują organizację
jako zmieniającą się całość i na tych, którzy badają zmiany jej części i na tej
podstawie sugerują wiedzę o całości. Poniżej zostaną opisane dwa odmienne
podejścia, które mieszczą się w tej drugiej grupie propozycji. Jedno koncentruje uwagę na osobie, jej zachowaniach, drugie, które buduje organizacyjna genetykę. Choć i w pierwszej grupie wykorzystuje się często nazwę gen, to jednak
są to konstrukcje oddalone intelektualnie od siebie. Ich przedmiot badań rożni.
W genetyce analogia do struktury DNA, genotypu jest matrycą rozwiązań.
W naukach społecznych, tworzone jest osobne pojęcie, np. „meme”, dla określenia tego co jest materiałem źródłowym przekazywanym lub nie w kolejnych
pokoleniach.
W opracowaniu starano się porównać główne idee z zakresu obu podejść.
Na tej podstawie zaproponowano zarys problemów i ograniczeń związanych
z ich stosowaniem w naukach zarządzania.
Publikacja jest realizowana w ramach projektu, który został sfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
DEC-2013/11/B/HS4/00647.
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Podejście ewolucyjne do zachowań osób
i zmian społecznych – kluczowe idee
Do pierwszego nurtu badań nad zmianami wewnątrz organizacji można
zaliczyć kilka autorskich propozycji. Najbardziej popularnym wydają się dwie.
Pierwsza związana z ideą rutyn, druga z nazwą „meme”. Zagadnienie zmian
rutyn zostało już wcześniej zaprezentowane w kilku pracach (np. Strużyna, 2016;
Stańczyk-Hugiet, Piórkowska, Stańczyk, 2014). Źródłem drugiej propozycji są
prace Richarda Dawkinsa. Jego szokująca myśl, na której opiera się cała konstrukcja teoretyczna zmienia perspektywę patrzenia na człowieka – człowiek nie
jest formą nadrzędną, ale jest formą gwarantującą przetrwanie genów. Konsekwentnie należy przyjąć, że zachowania menedżera, organizatora są wyzwalane
i stymulowane przez dążenie, jak by to dziwnie nie brzmiało, do przekazania
swojego materiału genetycznego na kolejne pokolenia. Dla takie przekazywanego materiału proponuje się w naukach społecznych nazwę „meme” (mem)1.
Meme pochodzi od greckiego mimesis (mïmetïsmos), które oznacza naśladownictwo (The American…, 2000) i jest traktowane jako jednostka ewolucji
kulturowej (jednostka informacji kulturowej), która jest zapisana w mózgu.
Meme:
a) powielają się poprzez naśladownictwo,
b) w procesie ich replikacji pooddawane są prawom procesu doboru naturalnego,
c) podlegają również mutacji.
W tym ujęciu:
– za sukces organizacji odpowiedzialny jest „meme mechanizm” (Dawkins,
2007),
– istotna staje się umiejętność korzystania z wolności związanej z koncepcją
„fenotypu rozszerzonego” (Dawkins, 2003) lub „maszyny memowej” (Blackmore, 1999),
– fizyczne i intelektualne cechy osoby, mogą pozwalać na zwielokrotnienie
tempa rozszerzania lub hamowania rozpowszechniania lub zmian meme,
tworzącego istotę organizacji w danym czasie ewolucyjnej zmiany.
Interesujące dla zarządzających wydaje się, uznanie „meme”, jako jednostki
informacji kulturowej zapisanej w mózgu lub na innym nośniku. W ten sposób

1
Mimo tego, że w polskiej literaturze używa się sformułowania „mem” dalej będzie używane
w liczbie pojedynczej bliższe oryginałowi sformułowanie „meme” lub wyjątkowo „mem”. Aktualnie
istnieją w literaturze równolegle alternatywne definicje pojęcia „meme” (Voelpel, Leibold, Streb, 2005,
s. 61).

132

JANUSZ STRUŻYNA

dociera się do zarządzania wiedzą, pamięcią organizacji, ewolucji zbiorowego
umysłu i do tym podobnych koncepcji. Uwagę badaczy zarządzania, może także
przyciągnąć podział „meme”. „Meme-kategorie”, dzielą świat na kawałki, klasyfikując i nazywając rzeczy. To one wyłaniają organizację, zarządzanie oraz ich
składowe. „Meme-strategie”, czyli przekonania dotyczące skutków i przyczyn to
istota zarządzania i organizowania. „Meme-skojarzenia”, które przenoszą rozważania na poziom powiązań pomiędzy „meme”, a zatem są fundamentem narodzin teorii, ideologii organizacji i zarządzania oraz sprawiają, że pojawienie się
jednego obiektu wyzwala natychmiast odpowiednie uczucie, a dalej zachowania. Skojarzenia tworzą podstawę uniwersalnych zaleceń zarządzania i organizowania i jednocześnie pozwalają na przekładalność unikalnych, indywidualnych
charakterystyk organizacji oraz sposobów zarządzania na uniwersalne wytyczne. Mechanizm naśladownictwa jest kluczowy dla zrozumienia rozwoju praktyki
i teorii, a nawet osób i społeczności. Stąd też, zgodnie z pomysłem Dowkinsa
można też określić, co nazywać należy dobrym „meme”. Jest to „meme”, który
z łatwością rozprzestrzenia się w populacji. Teorie, koncepcje, modele zarządzania warunkowane są nie ich spójnością wewnętrzną i logicznością, ale
właśnie skalą powszechnego uznawania. W naukach społecznych wynikiem
ekspresji „meme” są socjotypy, przybierające postać języków (zarządzania), projektów, wartości, wzorów działania, czy czegokolwiek innego, co można przyswoić dzięki internalizacji i co można przekazać innym, jako jedną całość poprzez proces obiektywizacji – eksternalizacji. W naukach zarządzania meme
można uznać za podstawę rozpowszechnionych typów organizacji i jej charakterystyk przekazywanych w procesach postrzegania i zrozumienia organizacji
przez jej uczestników. Ograniczenia rozwoju danego typu wynikają z ograniczeń
pamięci związanej z daną charakterystyką organizacji i zarządzania. Poprzez zakorzenienie w pamięci członków organizacji ona sama się obiektywizuje. „Meme”,
które zawierają nakaz samoreplikacji, nazywane są w memetyce wirusami
umysłu.
Ważne, z punktu widzenia teoretyka jest tym ujęciu także i to, że teoria organizacji i zarządzania sama staje się „meme”. W konsekwencji zarządzanie i organizacja jest fragmentem ewolucji społecznej natury ludzi. Istotą jest śledzenie
rozprzestrzeniania się pewnych idei umysłu i ich wpływu na rozwój samego
sposobu myślenia. Równocześnie same poszczególne formy organizacyjne oraz
społeczne typy zarządzania są przejawem naturalnego i niezbywalnego dążenia
do istnienia z pokolenia na pokolenie. Nie ma potrzeby zadawania pytania: „po
co istnieje konkretna organizacja?”. Jej istnienie wynika z natury istnienia człowieka, a sensem jest „przekazanie meme”. Dopóki istnieje szansa na przetrwanie idei, dotąd wysiłki menedżerów mogą być pozytywnie waloryzowana. Ten
sposób patrzenia zmienia kryteria oceny poprawności zarządzania – ważne staje
się nie tylko przeżycie w sensie konkretnej formy organizacyjnej, ale rozprze-
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strzenianie się ukrytej w niej idei z pokolenia na pokolenie organizacyjne.
W konsekwencji myślenia zgodnego z pomysłem Dawkinsa pojawiają się następujące sugestie:
– znaczenie organizacji i zarządzania jest ponad czasowe – są one ideą lub
formą fenotypu rozszerzonego człowieka,
– badanie organizacji i zarządzania nie powinno być prowadzone z perspektywy jednego pokolenia (właścicieli, menedżerów, pracowników), ale wielu
pokoleń (przekaz idei),
– konieczne jest ulokowanie idei organizacji i zarządzania na tle i w stosunku do innych części fenotypu rozszerzonego człowieka, a nawet innych
składowych świata, a w konsekwencji potrzebne jest poszukiwanie uniwersalnych praw rozwoju organizacji i zarządzania, które są przejmowane
przez różne gatunki na Ziemi (ważne staje się myślenie przez analogię,
przenoszenie wzorów zachowań),
– waga efektów jest skojarzona z charakterystyką procesu rozprzestrzenianie się idei.
Do tego zestawu oryginalnych inspiracji swój wkład dodają również neoewolucjoniści. Dyskutują oni poprawność kierunku zmian społeczeństwa, które
jest nadrzędne nad jednostką, ale którego zmiany inicjowane są przez jednostki
(Tönnies, 1988); wskazują na multilinearność (wielokierunkowe „pchanie” zmian
społecznych) ewolucji (Kerns, 2003).
W psychologii perspektywa ewolucyjna dotyczy zmian w zakresie ludzkiego zachowania i myślenia, efektów instynktów, seksualności i tym podobnych zagadnień upodobniających, a jednocześnie odróżniających człowieka od
innych istot żywych i przyrody nieożywionej. Szczególne w psychologii ewolucyjnej jest to, że można ją uznać za próbę ujęcia wrodzonych dyspozycji do
działania w zestawieniu z mechanizmem adaptacji (Witt, 2006). Podejście
psychologów ewolucyjnych opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach:
1) ludzki umysł jest modularny; 2) mechanizmy psychologiczne rozwijają się
zgodnie z potrzebami adaptacji, przed którymi człowiek staje wraz z upływem czasu (Colarelli, Hechanova-Alampay, Canali, 2002). Z tego sposobu myślenia wyłaniają się także zagadnienia wzajemnego altruizmu i egoizmu jednostek oraz selekcji, opartej na seksualności (Buss, 1995) i atrakcyjności osobnika (Gangestad, Simpson, 2000). Sprawy wpływu atrakcyjności osobniczej
na biznes, a także zagadnienia znaczenia seksualności w relacjach pomiędzy
pracownikami, są tematem podejmowanym w naukach zarządzania od wielu
już lat. W rekrutacji i selekcji kandydatów znany jest mechanizm uatrakcyjniania
kandydata do pracy przez łowcę głów (Gutierres, Kenrick, Partch, 1999).
Psychologia ewolucyjna przynosi jedną zasadniczą i wartościową nadzieję
dla badaczy zarządzania: proponuje spojrzenie zespalające wiedzę o człowieku
i organizacji, w oparciu o identyczną perspektywę badawczą zmian. W tym
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ujęciu sama próba odkrywania podobieństw i różnic pomiędzy osobą i zbiorowością, dostarcza szansy na pełniejsze zrozumienie obu podmiotów zmian.
Aspekty osobnicze nie są ostatnimi, które wyłaniają się przy korzystaniu
z analogii ewolucyjnego myślenia w naukach organizacji i zarządzania. Interesujące jest także odwołanie do samej konstrukcji ewoluującej organizacji.

Kluczowe idee analogii organizacyjnego genotypu
Drugi rodzaj badań, odwzorowuje organizację i zarządzanie poprzez analogię
do konstrukcji organizmu i genotypu. Najsłynniejszą aktualnie propozycją, która
opiera się na wykorzystaniu idei genotypu jest sygnowana przez Booz Allen
Hamiltona. Jej źródłem jest pomysł na odwzorowanie organizacyjnego DNA
(Neilson, Martin, Powers, 2008). Łączy się ona z poprzednio omówioną grupą
problemową (ewolucji zachowań), ale jednocześnie operuje na poziomie wnętrza całej organizacji. W efekcie jej zastosowania zostają wygenerowane zasadnicze typy odmiennych populacji organizacji i typy zarządzania (Knott, Nelson,
2006). Dzięki poszukiwaniu zależności pomiędzy wyróżnionymi przez autorów
wymiarami możliwe jest stworzenie mapy poprawy efektywnego wykonania,
charakteryzowanego przez umiejętne wdrożenia wykonania i zwinność wykonania (Neilson, Fernandes, s. 2). Istotną miarą poprawności istniejącej konstrukcji
jest „indeks siły” dominujących genów. Jego wyliczenie umożliwia kwestionariusz badawczy zawierający 19 pytań, rozbudowujących adekwatnie 4 wymiary
genetyczne i dwie zmienne zależne. Dla wykonania ważne są zasady decyzyjne,
informacje i motywacja, ale ich kolejność i szczegóły różnią się w przypadku
poszukiwania umiejętności lub zręczności wykonania. Takie zmienne jak, czytelność, jasność decyzyjna i inteligencja centrali są czynnikami ważnymi dla wykonania. W oparciu o swoje badania, oparte na wyżej wspomnianym kwestionariuszu Neilson i Pasternack (2005), zaproponowali siedem typów organizacji,
z których, wydaje się, najefektywniejszym jest typ organizacji nazwany „odporny/ elastyczny – lepiej być nie może”, czyli elastyczny, patrzący do przodu, uczy
się na doświadczenia i potrafi odskoczyć od swoich konkurentów. Opisana powyżej propozycja Booz&Co, ma pomagać w doskonaleniu organizacji, a jej podstawowym narzędziem zbierania danych do wnioskowania jest ankieta internetowa. To oczywiście poddaje otrzymane dotąd wyniki pod krytyczną dyskusję.
Jednocześnie jest to prawdopodobnie najbardziej upraktyczniona propozycja
skierowana do menedżerów.
Idea nawiązująca do organizacyjnego DNA proponuje teoretykom organizacji
i zarządzania obraz organizacji podobny do paczłorku. Składające się na całość
DNA organizacji fragmenty nie są doskonałymi kategoriami, oddzielonymi od
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siebie na mocy definicji. To raczej zbiór problemów z różnych zakresów tematycznych (podobnie jak słynna 5 lub 7 McKinseya), które przez praktyków, edukatorów są propagowanie, jako ważne dla zrozumienia organizacji i zarządzania.
Można przyjąć, że układ tych tematów (kwestii) tworzy uniwersalny kod genetyczny organizacji, a różnice dają z kolei odmienne gatunki. Podobnie jak
w przypadku DNA istotą jest całość, a nie fragment. Dla teoretyka i praktyka
kluczowe staje się odnalezienie kodu, jego opis oraz odkrycie zasadniczych powiązań, które dają szansę na oczekiwany rozwój. Jest to interesująca próba
wspierająca argumenty za budowaniem uniwersalnej metodologii badań nad
zarządzaniem.
Inną, od powyższej, w swym charakterze jest propozycja Rudolpha Duranda
(2006). Powołując się Hrebeniaka i Joyce’a (1985), Durand przypomina, że strategiczny wybór i determinizm płynący z otoczenia mogą nie leżeć na końcach
tej samej linii opozycji, ale pozostawać wciąż pilną potrzebą pogodzenia adaptacji i izomorficznych zasad. Strategiczne wybory i determinizm otoczenia nie musza
być traktowane, jako sprzeczności. W omawianej pracy strategia staje się wyartykułowaną teorią konkurencyjności, które jest obecna w firmie lub biznesie.
W tym sensie zbliża się do idei ewolucji, traktującej o konkurowaniu gatunków.
Durand przyjmuje, że organizacja jest społecznym kolektywem, celowo i zorientowany obiektem, kolekcją pozostających pod kontrolą zasobów, włączając
w nie ludzi. Ochrona i zatrzymywanie tych zasobów wyznacza granice organizacji. Jednocześnie oddziela indywidualne motywacje wierzenia i wyniki od organizacyjnych celów i ukierunkowań. Organizacja respektuje wiele ekonomicznych
zasad. Pozostaje w interakcjach z innymi i rozwija wymianę na różne sposoby.
W końcu rozwija interakcje z instytucjami. Te założenia możną zawrzeć w określeniu, że organizacja to, celowa społeczna kolekcja kontrolowanych zasobów,
budująca wymianę relacje i oddziałująca z innymi osobnikami oraz rozwijająca
strategie osiągania celów. Ewolucję można z kolei, zdaniem Duranda, traktować jako serie identyfikowalnych zdarzeń, powiązanych wzajemnie, które dotyczą pojedynczych lub wielu bytów. Może zmieniać lub nie, zasadniczą charakterystykę obiektu i może lub nie podążać w kierunku antycypowanego końca.
Ewolucja może być odwzorowana, jako serie wewnętrznie zależnych przypadków (wewnętrznie to znaczy w ramach procesu lub ogólnego obiektu, a nie
pojedynczej jednostki), które poddają się analizie z różnych poziomów. Na każdym z tych poziomów można zaś dokonać szczegółowych obserwacji. Wówczas wyłaniają się zasady transformacji.
Sama organizacyjna ewolucja jest w pracy Duranda serią indywidualnych
zdarzeń, wzajemnie i przyczynowo powiązanych, które spełniają powyższe warunki, a w efekcie jest to proces, który może, ale niekoniecznie musi, zmieniać
kluczowe charakterystyki oraz może lub nie podążać w kierunku antycypowanego końca. Istotnym osiągnięciem autora jest stworzona przez niego typologia
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zmian ewolucyjnych. Opiera się ona na czterech wymiarach, które można odnieść do pytań: kto, co, dlaczego, jak? W wyniku odpowiedzi na nie można
otrzymać 16 typów zmian ewolucyjnych (efektów zmian).
Ważną wskazówką podaną przez autora jest także to, że organizacja musi
utrzymywać zrównoważoną strategię rozwoju. Determinanty konkurencyjności,
legitymizacji oraz osiągnięć powinny być układane w niezmiennym porządku,
który koncentruje uwagę na strategicznym podobieństwie. To ono pozwala wykorzystać zalety już osiągniętego stanu (osiągniętego podobieństwa). Dodatkowo potrzebne jest zintegrowanie, które porządkuje, ale i wywołuje zwielokrotnione związki pomiędzy jednostkami.
Dla całości stworzonej koncepcji Duranda istotne staje się powiązanie ogólnego tła teoretycznego z problematyką zarządzania strategicznego. Kluczowy
jest tutaj schemat odpowiadający na pytanie: czy strategia jest transformacyjną
zasadą dla organizacyjnej ewolucji?

Rysunek 1. Czy strategia jest transformacyjną zasadą dla organizacyjnej ewolucji?
Źródło: Durand, op. cit., s. 32.

Ewoluująca organizacja i ewolucja jej elementów

137

Przestrzeń zasobów oraz inne uwarunkowania, np. te strategiczne, dzięki
strategii (S) zostają przetworzone w kolekcję cennych zasobów. Kolekcja ta,
z kolei dzięki strategicznemu zarządzaniu (SM) kreuje przestrzeń rywalizacji, która jest plastyczna i podaje się zasadom ekologii populacji (EP). W wyniku jej
działania zostają wyselekcjonowane organizacje przeżywające. Ekonomiczna
selekcja (SE), opierająca się na nieimitowalności, rzadkości, niesubstytucyjności, a procesy podlegają ekonomizacji, rozumianej jako tworzenie wartości posiadanych zasobów. Niektóre z tych zasobów mają większą wartość wewnątrz
organizacji inne na zewnątrz. W efekcie wyłania się zbiór zasobów, które są
wykorzystywane w kolejnej fazie procesu. Powstające zmiany niosą ze sobą
ewolucyjny postęp (rozwój). Ten schemat, zdaniem samego Duranda, nie oddaje wiernie biologicznej analogii (trudno, na przykład, uznać zasoby za geny), ale
nawiązuje do mechanizmu selekcji i pozwala stworzyć odpowiedni komentarz
dotyczy wszystkich kwestii problemowych ewolucji. Wśród nich zasadnicze łączą
się z podstawowymi sprawami budowy i zmian rzeczywistości oraz ich odwzorowania w świadomości ludzi. Strategia i strategiczne zarządzanie konfrontują
realność założeń z efektami ewolucji organizacyjnej rozłożonymi w czasie. Jednak bez wiedzy na temat tego, jak organizacyjna ewolucja działa na każdym
poziomie, ani strategia, ani strategiczne zarządzanie nie mogą efektywnie tworzyć rozwiązań teoretycznych i wpływać na działanie. Jednocześnie strategiczne wybory ograniczają, zmuszają, opisywane przez egzogeniczne czynniki i siły,
które selekcjonują organizacyjne formy, cechy i zachowania. Nie udowodniono
przy tym, że wybory strategiczne są niezależne. Organizacja wybiera, ale jest
także wybierana. Jako przyczyna, strategia i strategiczne zarządzanie determinuje organizacyjną ewolucję. Organizacja implementuje strategiczne działania,
które kształtują jej granice i zmienia jej zmieniając relacje z innymi organizacjami. Przyjęta teoria konkurencyjności stanowi w tym przypadku dobry punkt odniesienia. Paradoksalnie, choć wydaje się, że strategia może być traktowana
jako idea finału, to jednak w przypadku ewolucji nie wyznaczają one jej końca.
Raczej jest początkiem dla kolejnego rozwoju zdarzeń.
Durand przedstawia także w omawianej pracy model, łączący organizacyjną
ewolucję i strategię. Organizacja jest w nim centralną jednostką analizy. Składa
się ona z zasobów i zdolności (intra poziom) i przynależy do rynku (supra poziom). Te dwa poziomy odwzorowują u niego genealogiczny model organizacji,
który koresponduje z instytucjonalną pamięcią na danym poziomie ekonomicznym. W ujęciu Duranda zasadnicza rzecz dotyczy: organizacji, rynku oraz zasobów i zdolności. Organizacja jest kolektywną jednostką, która ma różne formy
ekonomiczne. Zasoby są środkami działania obdarzonymi szczególnymi własnościami i są zdolne do świadczenia różnych usług. Zdolności są mierzone poprzez to, jak umiejętności indywidualne są zespolone w kolektywnym działaniu,
które zmierza do osiągania zadań. Niektóre zasoby i umiejętności są niezbędne
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organizacjom do przeżycia i rozwijania się. Są one zatrzymywane i uzupełnianie
w różnych procesach.
Ważnym wymiarem koncepcji jest także ekologiczna hierarchia, która odwzorowuje historyczną materializację genealogicznych jednostek i jest stworzona z genealogiczno ekologicznych par takich jak: rynek – przemysł; organizacja
– firma; zasoby i zdolności – przewaga konkurencyjna. „Ekologiczność” prezentuje zasady organizacji konkretnego i środowiska życiowego. Przewaga konkurencyjna wyraża się, zatem w konkretnej manifestacji renty wynikającej z koniunkcji zasobów i zdolności. Strategicznie istotne nie jest zatem gromadzenie
zasobów służących do konkurowania, ale raczej warunki, pod którymi siły selekcji powodują zmianę we własnościach i zasobach posiadanych.
Te założenia strukturalne zostają następnie odniesione przez Duranda na schemat zależności pomiędzy genealogiczną i ekologiczną strukturą oraz procesami
różnicowania, selekcjonowania i zatrzymywania (V,S,R), co prezentuje rysunek
2. Model ten nie wykorzystuje jednak „ślepego różnicowania”.

Rysunek 2. Prosty model VSR i organizacyjnej ewolucji
Źrodło: Durand, 126.

Swój model Durand zestawia z trzema innymi modelami, opartymi na tych
samych zasadach: Baum i Singh (1994, s. 3–22), Baum i Rao (2000), Volberda
i Lewin (2003). Jeszcze inną koncepcję przedstawiające kwestię zależności
pomiędzy strategią i ewolucją wewnątrz organizacji proponują Bjorn Lovas
i Sumantra Ghoshal (2000). Istotą jest pięcioelementowy model strategii, jako
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kierowanej ewolucji. Pierwszy element, to jednostka selekcji: strategiczne inicjatywy, człowiek, społeczny kapitał. Drugi, to strategiczny zamiar firmy, który
definiuje obiektywna funkcja w modelu i odzwierciedla preferencje zarządzania
z perspektywy przyszłości firmy. Trzeci, systemy administracyjne, czyli formalne struktury, organizacyjne rutyny, procedury, który służą ułatwianiu replikacji
naturalnego środowiska selekcji wewnątrz firma i w ten sposób umożliwiają
oraz kierują procesami strategii bez tradycyjnego, hierarchicznego mechanizmu
rozkazywania i kontroli. Administracyjne systemy są też erogenne w stosunku
do modelu. Czwarty element, to źródła różnicowania w strategicznych procesach w zasadzie obejmują, każdą postać, która może posiadać odpowiednią
wiedzę. Piąty to, agenci selekcji i zatrzymywania, którzy są zdolni do włączenia
każdego do pracy nad inicjatywami strategicznymi. Są to zmienne endogeniczne w modelu. Model ten, jak wskazują autorzy, podkreśla aktywną rolę menedżerów.
Z kolei Howard Aldrich i Martha Marinez (2003) zwracają uwagę na to, co
również podkreślane przez badaczy ogólnych problemów ewolucji, czyli wielopoziomowe podejście do analizy zagadnienia ewolucji organizacyjnej. Wychodząc od społecznego charakteru organizacji (wzorcowa, relatywnie stała aranżacja ról i statusów) zwracają uwagę, że przy budowaniu nowych organizacji
konieczne jest skoncentrowanie się na tworzeniu sprzyjającego kontekstu. To
zadanie w mniejszym stopniu dotyczy analiz organizacji już istniejących.
Przedstawione koncepcje, które wiążą teorię ewolucji ze strategicznym zarządzanie koncentrują uwagę badaczy na dwóch istotnych zagadnieniach. Pierwsze dotyczy tego, że zmiany ewolucyjne są wynikiem intencjonalnych zachowań menedżerów. To nie tylko przyroda zmienia organizację. Drugie jest związane
z tym, że los intencjonalnych zmian uwikłany jest w splot ponad osobniczych
okoliczności, a w efekcie kierunki zmian ewolucyjnych nie są możliwe do wskazania. Ten typ propozycji sugeruje zatem dla teorii zarządzania potrzebę koncentrowania się na doskonaleniu dynamiki sposobów działania, a nie jedynie na
efekcie. Rzecz nie w tym, aby po efekcie doskonalić sposób, ale doskonalić
sposób, gdyż efekt jest nieprzewidywalny.

Waga odkryć i wybrane inspiracje
dla teorii organizacji i zarządzania
To, co odróżnia podane propozycje od innych koncepcji wspartych na ewolucyjnym myśleniu o organizacji i zarządzaniu dotyczy nie tyle połączenia
nomenklatury teorii organizacji i zarządzania z nomenklatura teorii ewolucji, co
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raczej poszukiwania w procesach zarządzania (szczególnie strategicznego zarządzania) sił zmieniających rzeczywistość oraz lokowanie procesów w przestrzeni jednostki (organizacji) i jej relacji z otoczeniem. O ile w ujęciach ekologicznych i ewolucyjnej zmiany, organizacja jest rozpatrywana jako całość,
w ujęciu genetycznym istotne stają się elementy i ich zależności oraz budowa,
struktura, konfiguracja, specyficzność. Mimo tego zawężenia to podejście, wydaje się wpisywać wprost w teorię organizacji i zarządzania. Operując na poziomie wysokiej zgodności z ogólnymi zasadami ewolucji i genetyki pozwala eksperymentować z różnymi konstrukcjami (np. funkcjonalnymi, zasobowymi, ról
itd.) intelektualnymi. I w tym aspekcie, w stosunku do poprzednich ujęć, przynosić szczególnie wiele możliwości. Można powiedzieć, że ukryty w nim jest
ogromny obszar różnicowania rozwiązań teoretycznych, które wymagają pogłębienia.

Próba podsumowania i wskazówki
dla dalszych prac
Nurt zastosowań ewolucji do teorii organizacji i zarządzania na trwale został
włączony do typologii metod badania zmiany organizacyjnej i teorii zarządzania
(Van de Ven, Poole, 1995; Baird, Mashoulam, 1988). Próbę zestawienia powyżej
opisanych propozycji zawiera tabela 1.
Wspólne dla wszystkich scharakteryzowanych propozycji jest to, że uznaję
wagę aktywności członków organizacji dla zmian organizacyjnych. Nie chodzi
jednak o to, że idealne powtórzenia stanów organizacyjnych jest praktycznie
niemożliwe. Zasadnicza myśl dotyczy tego, że aktywność menedżerów różnicuje trwały, konstruktywny element organizacji. Na dodatek, suma wszystkich
takich menedżerskich propozycji, tworzy konkurencyjne środowisko, które zróżnicuje i selekcjonuje. Tak stworzone procesy selekcji w generalnej skali są niemożliwe do stymulowania przez menedżerów. Jednak w każda mikro inicjatywa
zmian jest mutacją, której losy są trudne do przewidzenia. Miejscem występowania zmian są wszystkie poziomy społeczeństwa, a więc zarówno poziom narodowy (Herbig, Palumbo, Golden, Howard, 1995), organizacyjny (Varga, Allen,
2006), jak i osobniczy (Blackomre, 2001). Zarządzanie i organizacja w tym ujęciu
mogą być badane jedynie jako proces, który stale (wciąż) „staje się” i któremu
trudno przypisać wyobrażenie finału. To stanowisko jest odmienne od idei teleologicznych. Jednocześnie dobrze współgra z współczesną wizją procesów,
chaotycznej organizacji i uczenia się.

Tabela 1. Zestawienie wybranych koncepcji zmian ewolucyjnych w organizacji

Ewoluująca organizacja i ewolucja jej elementów

141

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1. Cd.

142
JANUSZ STRUŻYNA

Ewoluująca organizacja i ewolucja jej elementów

143

Na zakończenie warto podać jeszcze kilka myśli, które choć postawione przez
różnych guru podejścia ewolucyjnego:
a) z pracy Nelsona Wintera (1982):
– dla osób działających w organizacji bardziej realistyczne niż inne zawołanie, staje się apel o „więcej tego samego”,
– interesujące jest pytanie o to, jak wiele z zagregowanej zmiany może
zostać przyniesione przez siły selekcji (z okresu na okres)?
– dlaczego zasady trwałości działania i zmian są takie, jakie są?
– odkrywanie regularności pomaga w zrozumieniu dynamicznych procesów;
b) z pracy Marco Lehmann-Waffenschmidt (2005):
– potrzebny jest opis otwartej pętli ewolucyjnej równowagi;
c) z pracy Duranda (2006):
– ewolucja zmierza do pogodzenia sprzeczności (niezgodności) pomiędzy nieaplikacyjnością teorii z nieuzasadnionymi rekomendacjami praktyków,
– odkrywa kluczowy mechanizm, wpływający na szanse przeżycia i osiągnięcia,
– to praktyczny przewodnik strategicznego zarządzania,
– realny wkład w wykorzystanie analogii pochodzących z biologii w naukach
społecznych, ekonomicznych, zarządzania,
– ośmiela do podejmowania wysiłków w ramach różnych dyscyplin nauki.
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Organizacja wirtualna
a podejście sieciowe.
Cechy wspólne i odrębności

Uwagi wstępne
W literaturze organizacja wirtualna i podejście sieciowe są najczęściej rozpatrywane oddzielnie, chociaż występuje tam również termin „wirtualna organizacja sieciowa”. Bogate piśmiennictwo, poświęcone obu tym koncepcjom zarządzania, może prowadzić do konkluzji, że właściwie wszystko powiedziano już na
ten temat, co oznacza, że dyskusja jest już zamknięta. Obserwacja praktyki potwierdza dotychczasowe ustalenia, lecz równocześnie prowadzi do pewnych
drobnych „nowych odkryć” w tym obszarze badawczym. Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że obie te koncepcje zarządzania są do siebie podobne. Tak więc w rzeczywistości można postawić znak równości między organizacją wirtualną a podejściem sieciowym.

Przymus i dobrowolność w utworzeniu
zawiązków wirtualnych
W literaturze od dawna lansuje się tezę o konieczności spłaszczania struktur
organizacyjnych. Postulat ten odnosi się przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw z rozbudową hierarchią. W praktyce polega to na przekazywaniu na
zewnątrz przedsiębiorstwa tych funkcji, które operatorzy zewnętrzni potrafią
wykonać taniej, szybciej i na tym samym lub wyższym, poziomie jakościowym.
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Przedsiębiorstwo uwolnione od balastu funkcji, może skoncentrować się na rozwijaniu i umocnieniu swoich kluczowych kompetencji.
W przeciwieństwie do dużych firm, małe podmioty gospodarcze nie mogą
spłaszczać struktur, ponieważ z natury rzeczy są płaskie, lecz podobnie jak
duże firmy mogą konkurować niskimi kosztami, jakością i czasem, a także
elastycznością (zwinnością) oraz nieustanną obserwacją rynku w poszukiwaniu
okazji.
Przewaga dużych przedsiębiorstw nad małymi polega ma tym, że mają one
większy potencjał wytwórczy. Natomiast podmioty małe tego potencjału nie
mają i w efekcie nie mogą samodzielnie realizować większych zleceń. Lecz znowu na zasadzie przeciwieństwa, duże (większe) firmy, chcąc utrzymać się na
rynku, muszą (warto to słowo podkreślić) nawiązywać współpracę, wchodzić w
kooperację ze swoimi konkurentami, co nie jest sytuacją komfortową dla obu
stron. Duże przedsiębiorstwa nawiązują współpracę na zasadzie przymusu. Natomiast w odniesieniu do małych firm, współpraca ma charakter dobrowolny.
Drobny przedsiębiorca, który chciałby zrealizować zlecenie, które przerasta jego
zdolności wytwórcze, może zaprosić do współpracy inne podmioty o określonych kompetencjach.
W obu przypadkach – przymusu lub dobrowolności – powstaje sieć relacji,
a spoiwem łączącym współpracujące strony jest wspólny cel. W związku z tym
powstaje pytanie na czym polega różnica między organizacją wirtualną a podejściem sieciowym? Czy termin organizacja wirtualna zarezerwowany jest dla
oznaczenia współpracy zachodzącej między małymi podmiotami (na zasadzie
dobrowolności), a podejście sieciowe jest charakterystyczne dla dużych firm?
W literaturze występuje termin „wirtualna organizacja sieciowa”1, co sugeruje,
że należy postawić znak równości między organizacją wirtualną a podejściem
sieciowym.
Jedną z możliwości objaśnienia występowania dwóch terminów jest tak charakterystyczne dla zarządzania, zjawisko mody i komercjalizacji. Umożliwia ono
szeroką i, pozornie głęboką, dyskusję nad pojęciami, tworzenie szkół, nadanie
podejściu sieciowemu rangi paradygmatu itd. Z dyskusji tej wynika, że naukowcy wskazują na korzyści dla praktyki płynące z organizacji wirtualnej i podejścia
sieciowego. Tylko, jak dotąd, nie zaprezentowano wyników poważnych badań
empirycznych w tym zakresie.

1
W. Cieśliński, Semiologia sieci wirtualnych, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją
i wiedzą, E. Niedzielska, K. Perechuda (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004,
s. 13–17.
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Cechy organizacji wirtualnej
R. Köpfli podaje następujące cechy organizacji wirtualnej:
• heterarchia,
• koordynacja działania ludzi,
• niewielki stopień formalizacji,
• symetryczny podział władzy,
• niewielki transfer personelu,
• identyczna interpretacja celów,
• wzajemne zaufanie,
• przewaga porozumień ustnych,
• niska stabilizacja,
• niewielka redundancja,
• podstawowe znaczenie środków komunikacji i łączności2.
Heterarchia jest pojęciem nowym związanym z organizacją wirtualną. Najogólniej rzecz ujmując, heterarchia oznacza, że w strukturze horyzontalnej, czyli
płaskiej, wszyscy jej uczestnicy są sobie równi pod względem władzy. Tym samym nie ma tam relacji typu przełożony – podwładny. R. Köpfli nadał heterarchii szczególne znaczenie uważając, że tworzy ona symetryczny podział władzy
i przyczynia się do identycznej interpretacji celu(ów) tej organizacji.
Trudno wyobrazić sobie jednoczenie wysiłków na rzecz wspólnego działania
bez realizacji funkcji koordynacji. Jest to kolejna cecha charakteryzująca organizację wirtualną. Można przyjąć, że funkcję tę pełni inicjator wirtualnej sieci, co
nie daje mu jednak władzy nad pozostałymi uczestnikami.
Obok zbieżności celów do podstawowych i pożądanych cech organizacji wirtualnej należy zaufanie. Na zaufanie składa się wiarygodność i ryzyko. Podstawą
do oceny wiarygodności jest wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. Wiarygodność można więc utożsamiać z odpowiedzialnością. Nie jest żadnym wielkim odkryciem, że do oceny wiarygodności ludzi, a także partnerów biznesowych; potrzebna jest dłuższa znajomość. Tymczasem przedsiębiorstwa
wchodzące w skład sieci znają się przelotnie – nie mają możliwości ujawnienia
swoich mocnych i słabych stron. Nie wiadomo, czy wywiązują się ze swoich
zobowiązań. Powstaje ryzyko – jest ono tym większe im mniejsze jest zaufanie
do danego uczestnika sieci.
Podsumowując, przy ocenie zaufania należy uwzględniać wiarygodność i ryzyko. Ponieważ organizacja wirtualna jest organizacją funkcjonującą w pewnym
przedziale czasu – realizacji projektu lub zlecenia, to taka sytuacja nie sprzyja

2

R. Köpfli, Getrennt marschieren, gemeinsam siegen, „IO Management” 1997, nr 6, s. 17.
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umacnianiu zaufania. M. Brzozowski uważa, że oparcie organizacji wirtualnej na
zaufaniu jest teoretycznie możliwe, ale tylko teoretycznie3.
K. Füser w swoim graficznym obrazie wirtualnego przedsiębiorstwa na pierwszy plan wysunął sieć: „Tworzą ją partnerzy (dotychczasowi konkurenci), z których każdy ma odpowiednie kompetencje w zakresie swojej specjalności (sprzedaży, logistyki, finansów, badania i rozwoju itd.). Dobór partnerów nie jest
przypadkowy. Inicjator sieci, kierując zaproszenie do uczestnictwa w projekcie,
produkcie lub usłudze, troszczy się o to, aby powołać do życia silny i bardzo
kompetentny zespół w celu zaspokojenia potrzeb klienta”4.

Podejście sieciowe
Podejście sieciowe ma już znacząca literaturę. Jest to z pewnością wyraz
zainteresowani tą problematyką przez pracowników naukowych lub też jako wyraz
swego rodzaju mody. Obfitość literatury sprawia, że podstawowa charakterystyka podejścia sieciowego we wszystkich źródłach jest podobna, a nawet identyczna. Dlatego dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano jedynie dwa
źródła literaturowe5.
Podejście sieciowe i organizacja wirtualna nie różnią się od siebie pod względem samej idei przewodniej. W jednym i drugim przypadku istotną rolę odgrywa sieć powiązań oraz oddziaływania zachodzące (relacje) w tej sieci. Biorąc
pod uwagę cechy organizacji wirtualnej, które sformułował R. Köpfli, nie widać
odmienności między obu koncepcjami. Jedyną zauważalną różnicą jest to, że
w podejściu sieciowym motywacją do wejścia do sieci jest przymus. Wynika to
z obawy przed utratą pozycji konkurencyjnej.
W podejściu sieciowym, podobnie jak w organizacji wirtualnej, słabym punktem jest zaufanie.
Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na badania empiryczne, a konkretnie trudności w tym zakresie. O ile można przedstawić sieci zależności występujące między przedsiębiorstwami o tyle trudno byłoby udowodnić korzyści
płynące z podejścia sieciowego, a tym bardziej ze strategicznego podejścia sieciowego.
3
M. Brzozowski, Organizacja wirtualna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,
s. 165–172.
4
K. Füser, Modernes Management, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, s. 162.
5
M. Ratajczak-Mrozek, Istota podejścia sieciowego, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 4, s. 18–20
oraz K. Krzakiewicz, Koncepcja sieciowa – w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii strategicznego
zarządzania, [w:] Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, A. Karbownik (red.),
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 25–39.
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Podsumowanie
Organizacja wirtualna i podejście sieciowe są odrębnymi koncepcjami zarządzania. W istocie niewiele różnią się od siebie, co może być argumentem propagującym termin „wirtualna organizacja sieciowa”. Jedyna, jak się wydaje, różnica występująca między tymi koncepcjami polega na motywacji przystąpienia
do sieci: dobrowolność w odniesieniu do organizacji wirtualnej i przymus
w odniesieniu do podejścia sieciowego. Słabą stroną obu koncepcji jest zaufanie, które nie może opierać się na przelotnej znajomości partnerów w sieci.
Organizacja wirtualna i podejście sieciowe są koncepcjami teoretycznymi. Rozważania teoretyczne są prowadzone na wysokim szczeblu abstrakcji. Trudność
polega na tym, jak przełożyć te abstrakcyjne założenia na potrzeby praktyki,
pamiętając wszakże o tym, ze nauka ma służyć praktyce.
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O kryzysie tożsamości europejskiej
oraz o kryzysach z bankami w tle

1. Przedwiośnie 2016
Ataki terrorystyczne w Paryżu1 wstrząsnęły Europą, a równoległe ataki na
innych kontynentach świadczyły, że świat wkroczył z rokiem 2016 w (globalną)
walkę z dżihadyzmem międzynarodowym – międzynarodówką dżihadystyczną!
To już istotnie wojna światowa radykalnego islamu (islamizmu?) ze współczesną
cywilizacją o korzeniach judeo-chrześcijańskich – ogłaszały (!) media.
Giełdy do czasu wykazywały „relatywnie zimną krew”, ale spowolniony wzrost
gospodarczy w Chinach – drugiej gospodarce światowej, a także spadki (a właściwie mini krachy) na giełdach w Szanghaju i w Shenzhen2(!) oraz – równolegle
– niedostateczny wzrost gospodarczy w UE wobec spadków cen ropy naftowej,
a także załamania w gospodarkach-producentach ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych, wywoływały znaczący niepokój i w każdej chwili oczekiwano
(złych) wiadomości z giełd w Nowym Jorku, Londynie lub Paryżu.
1
Komandytariuszem ataków 13 listopada 2015 roku na Paryż – „stolicę wstrętu (abomination)
i perwesji” było (pseudo) Państwo Islamskie; w kolejnych trzech atakach zginęło ok. 130 obywateli
z 17 krajów; największym z nich był atak na teatr „Bataclan”, a nieudanym pierwszym – na Stadion
Narodowy (na którym przebywał akurat prezydent Francji); całej Francji została wydana fatwa, a „nowe
monstrum”, w dążeniu do islamizacji i podporządkowania sobie ziemi niewiernych ([arab.] dhimmi)
zabijać należy (nawet) własnym samochodem, z okrzykiem „Allah akbar”, por. felieton I. Riufol („Le
Figaro”, 8.01.2016, s. 15) z ostrą krytyką zbytniego liberalizmu (laxisme) Republiki Francuskiej.
2
W dwa dni po pierwszym krachu (4.01.2016) i zawieszeniu notowań, miał miejsce minikrach
drugi: indeks w Szanghaju spadł o 7,32%, a w Shenzhen – o 8,35%; panika ogarnęła inwestorów
indywidualnych (których ogólną liczbę w Chinach szacuje się na ok. 80%) oraz także zawieszono
notowania; w styczniu giełda w Szanghaju straciła 22,6%, najwięcej od 2008 r.; ocenia się skądinąd,
że w ostatnich trzech miesiącach „wypłynęło” z Chin 367 mld dol.; spadki na giełdach w Chinach
odbiły się natychmiast (7.01.2016) na giełdzie w Tokio (Nikkei 225: –2,33%) oraz w Paryżu (CAC 40:
–1,72%), Frankfurcie (DAX: –2,29%) i Londynie (Footsie 100: –1,96%); por. „Le Figaro – Economie”,
8.01.2016, s. 18; 30–31.01.2016, s. 20.
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Walki z (pseudo) Państwem Islamskim na Bliskim Wschodzie doprowadziły
do zjednoczenia – z pozytywnym skutkiem – sił niedawnych przeciwników politycznych (lub przynajmniej sił sobie niechętnych), podczas gdy tymczasem
w Europie nastał wyraźny kryzys tożsamości: po Węgrzech (w których UE „wymusza/ła” wprowadzenie odpowiednich zmian o charakterze liberalno-demokratycznym, zgodnym z obowiązującą w UE filozofią polityczną) przyszła kolej na
Polskę, w której z kolei polityka demokratycznie wybranej partii rządzącej
w dziedzinie publicznych mediów oraz stosowanie „reguł demokratycznego państwa prawa”, spotkała się z ostrą krytyką unijnych organów w Brukseli i nawet
oficjalnymi upomnieniami ze strony Komisji Europejskiej. Solidarność europejska została wystawiona na ponowną próbę. Coraz powszechniej głoszono też
„koniec kapitalizmu liberalnego i finansowego”!
Świat wkroczył w zupełnie nową erę – „erę głębokich wstrząsów geostrategicznych, socjalnych, politycznych, religijnych, technologicznych...”3, a jednocześnie nieporównywalnego rozwoju, ponieważ dotychczas nigdy nie było tak
łatwego i (prawie) bezpłatnego dostępu do środków przekazu, a również do
nauczania, energii oraz wody. Europa wkroczyła zaś w rok 2016 bez nadziei
rychłego zakończenia wojny z totalitaryzmem islamskim oraz – dodatkowo –
z szeroką i rozlewającą się falą migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz
Bałkanów i Azji, powodującą – wobec braku pomysłów rozwiązań unijnych –
lokalne konflikty, zadrażnienia polityczne oraz – co najgorsze – wywołujące (przykładem „sylwester” w Kolonii4) przemoc i gwałt.
Dla globalnego rynku finansowego podstawowym jednak punktem odniesienia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, swego rodzaju „benchmarkiem”,
był (i jest) „motor drugiej gospodarki światowej” w postaci współczynnika tempa wzrostu gospodarki chińskiej (6,7% na r. 2017 w przewidywaniach Banku
Światowego). Początkiem okresu niepokoju była również dewaluacja juana
(renminbi) i spadek jego wartości w stosunku do dolara (ok. 5% od sierpnia
2015 r.)5. Drugim punktem odniesienia był ciągły spadek cen ropy naftowej,
z jednej strony wyczekiwany przez ogół konsumentów, ale z drugiej – wymusza-

3
Stwierdził w wywiadzie PDG (prezes-dyrektor generalny) międzynarodowej instytucji ubezpieczeniowej AXA (H. de Castries), ubolewając jednocześnie, że w epoce „pełnej możliwości panuje
klimat wojen religijnych”; „Le Figaro – Economie”, 9–10.01.2016, s. 25.
4
„Szok cywilizacji na codzień” – zatytułował artykuł b. deputowany europejski, centrysta i profesor (associé) nauk politycznych (J.-L. Bourlanges), w którym projekt ustaw („demokratycznych nieliberalnych” Polski i Węgier nazwany został „wstrętnym” (abominable); „Le Figaro”, 15.01.2016, s. 14.
5
Wiceprezydent Chin (Li Yuanchao) uspokajał ogół inwestorów w wywiadzie dla agencji Bloomberg podczas Forum w Davos, że rząd Chin „nie ma zamiaru dewaluować swojej waluty i nie prowadzi tego rodzaju polityki; „Le Figaro – Economie”, 23–24.01.2016, s. 21; także dyrektorka generalna
Banku Światowego (Sri Mulyani Indrawati; 27–28.02.2016, s. 22) uspokajała inwestorów, zwracając
przy tym uwagę na trudności Brazylii, Indonezji, Meksyku, Afryki Południowej i – ze względu na sankcje międzynarodowe – dla Rosji, ale jednocześnie ułatwienie dla importerów – Turcji, Egiptu i Indii.
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jący też zmiany w organizacji i zarządzaniu całych gałęzi produkcji i usług. Kraje
– producenci ropy naftowej znalazły się (niespodziewanie dla nich?) w położeniu (niektórych) dotychczasowych klientów – konsumentów, a większości producentom innych surowców zawęził się znacząco – chłonny do tej pory – rynek
chiński. Jednocześnie spadek cen ropy naftowej destabilizował cały sektor energetyczny w USA, a zadłużenie tego sektora odbijało się znacząco negatywnie
na aktywności banków, a zwłaszcza banków regionalnych, które kredytowały
wydobycie gazu łupkowego.
Tymczasem zaś znalazł się też „kozioł ofiarny kryzysu egzystencjalnego”
w UE w postaci Grecji: po pierwsze, miałaby być ona „odpowiedzialna” za kryzys euro, a po drugie – za kryzys migracji6. Tymczasem jednak obywatele Grecji
„zaciskają pasa” do „końca możliwości”, ale rząd grecki spełnia dane UE zobowiązania, wyprzedając majątek narodowy i podnosząc podatki. Równolegle unijna
polityka liberalna sprzyja(ła) polaryzacji poglądów wyborców europejskich, a różnego rodzaju postawy ekstremalne (lewackie, albo więcej niż prawicowe) pojawiały się zwłaszcza w wypowiedziach członków nowo wybieranych władz samorządowych.
We Francji opinia publiczna mocno oziębiła swoją (narzuconą przez oficjalną
filozofię polityki zatrudnienia) pozytywną wizję polityki emigracyjnej Niemiec,
ale kiedy już wydawało się, że Front Narodowy Marine Le Pen stoi u progu
władzy, dość jednak nieoczekiwanie – zmobilizowana wszelkimi siłami wspólna
„republikańska” opozycja – postawiła zaporę i – mimo dotychczas największej
liczby oddanych na FN głosów – władzę lokalną w połowie przejęła „połączona”
prawica, a w drugiej połowie – „połączeni” socjaliści. Przyszłość UE w dalszym
ciągu zależeć będzie zatem – jak się zdaje – od wzajemnego porozumienia „pary”
(„napędowej”): Francja – Niemcy.
6
Grecja, należąca do strefy Schengen, sama nie graniczy z żadnym z państw tego układu,
a przepłynięcie z brzegów wysp tureckich do niedalekich i widocznych gołym okiem wysp greckich,
nie stanowi problemu; kontrola tych granic bez aktywnej pomocy UE nie jest w praktyce możliwa,
ponieważ „solidarność Schengen” nie istnieje (a nawet głosi się, że samo „Schengen przestało istnieć”!); jeśliby „grexit” (wykluczenie Grecji z UE) nastąpiło równolegle z przewidywanym w (pesymistycznych?) prognozach „brexit”, czyli wycofaniem się z Unii przez Wielką Brytanię (za czym opowiada
się 52% Brytyjczyków), to sama Unia „też się rozlatuje!” (jak przewidują eurosceptycy, „łączący” ewentualne głosy z Polski, Węgier i Czech z głosami z Grecji, Hiszpanii i Portugalii...); równolegle „czeka”
na rozwiązanie problem migracji do Europy, a dokładnie wprowadzenie odpowiedniej legislacji unijnej
(lub przynajmniej porozumienia w sprawie wspólnej polityki i regulacji prawno-administracyjnych);
(Baudet, 2015) podkreśla konieczność rozróżnienia „azylu i pobytu tymczasowego” od „pozwolenia
na pobyt stały” oraz konieczność stworzenia warunków powrotu emigrantów, przed rokiem 2020, do
swoich opuszczonych domów w Syrii (57% z 851 319 przybyłych w 2015 r.), Afganistanie (24%), czy
Iraku (9%); dotychczas najwięcej emigrantów przyjęła północ Europy (1 mln w 5-milionowej Norwegii,
a 3,5 mln, czyli 20% populacji – w Holandii!); ok. dalszych 3 /do 8–10 mln wg niemieckiego ministra
współpracy gospodarczej i rozwoju (G. Muellera)/ oczekuje na „tamtym brzegu” okazji emigracji do
Europy; por. także felieton „Grecja na placówce paraliżu europejskiego”; „Le Figaro”, 29.01.2016,
s. 17; 30–31.01.2016, s. 7.
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Gdyby jednak doszło do „Brexit” („brexit or not exit?”), to Unia Europejska
bez Wielkiej Brytanii – po 42 latach wspólnoty – oraz wobec „nastrojów”
w Polsce i w krajach Bałtyckich (nazywanych Bałtami), a także we Francji,
Włoszech i Hiszpanii, „nakręcanych” medialnymi relacjami z „kryzysu migracji”
(„8 tys. emigrantów w ‘dżungli’ w Calais, nad Kanałem La Manche, doprowadziło miasto na brzeg chaosu”), nie miałaby większych szans na przyszłość! Tymczasem Unia dwudziestu ośmiu państw musi już natychmiast podejmować kroki w celu wprowadzenia jednolitej polityki anty emigracyjnej i „usilnego
odradzania” migracji na przeciwległy brzeg Morza Śródziemnego7. Jednym
z najprostszych tego sposobów mogłoby być ograniczenie (zaprzestanie) przyznawania pomocy finansowej i socjalnej, natychmiast po przybyciu na teren
UE, i to na okres 4 lat.
Wysiłki socjalne w krajach UE są kosztowne, a środków – w większości przypadków – brakuje, aczkolwiek akurat na przełomie lat 2015/2016, pożyczki na
rynku finansowym były (relatywnie) tanie; ale jak długo jeszcze? Dotychczasowy deficyt publiczny w części wiodących krajów Unii (był) i jest jednak bardzo
znaczny, a dalsze pożyczki i raty spłat wymagają zastosowania reguł Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Na szczęście w Europie dają znać o sobie
oznaki powrotu koniunktury i takie też są prognozy na rok bieżący (i następny).
W UE lewica „historyczna” wyraźnie przegrywa bitwę idei na temat integracji
europejskiej, imigracji, rodziny, islamu i edukacji8, natomiast głęboko zakorzenione liberalne poglądy, zgodne z „poprawnością polityczną”, utrudniają,
a nawet często uniemożliwiają racjonalną dyskusję, a zatem i podejmowanie
decyzji, odpowiednich do wytworzonej i niespodziewanej sytuacji gospodarczopolitycznej. W Europie nowiem pękały granice, a od naporu migrantów pękał
też cały system ekonomiczno-liberalny. Strumienie spieszonych uciekinierów,
po pierwsze przed wojną na Bliskim Wschodzie, a po drugie, wszystkich innych
ze spalonej wojnami lub piekącym słońcem ziemi, bez perspektyw i możliwości
rozwoju, którzy umieli i mogli wykorzystać odpowiedni moment „otwarcia”, zlewały się w rzeki, a następnie szeroko rozlewały w poszukiwaniu „ziemi obiecanej” – angielskiego Eldorado.
W Unii Europejskiej geopolityka nadal zmaga się z ekonomią, a antycypacja
przyszłości może być złudną. Z przedwiośniem roku 2016 możnaby dawać wia-

7
Tymczasem zaś w samej „dżungli” w Calais działają najrozmaitsze stowarzyszenia pomocy,
a także ugrupowania lewackie (np. ultralewicowe No Border) oraz związki anarchistów, wykorzystujące koczujących migrantów z Afganistanu, Sudanu, Erytrei, Syrii, Iraku, Maghrebu i Bałkanów, jako
„mięsa armatniego” w swoich bojach przeciwko autorytetowi władzy państwowej; na pomniku de
Gaulle’a na Pl. d’Arm w Calais wymalowano „Nik la France”(!); por. artykuł „A Calais, la loi de la
jungle” /”W Calais prawo dżungli”/, „Le Figaro Magazine”, 19–20.02.2016, s. 44.
8
We Francji, G. Roquette w felietonie redakcyjnym „Le Figaro Magazine” ubolewa także, iż lewica „zamiast dyskutować punkt widzenia, dyskredytuje”; 30.10.2015, s. 9.
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rę w „miarę bezkryzysowy” wzrost gospodarczy, gdyby nie prognozy: MFW –
Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał korekty uprzednich ocen (podane
w nawiasach): gospodarka świata: +3,4% (–0,2%), gospodarka strefy euro:
+1,7% (+0,1%), Niemcy: +1,7% (+0,1%), Francja: +1,3% (–0,2), Wielka Brytania: +2,2% (0,0%), USA: 2,6% (–0,2%), Japonia: +1,0% (0,0%), Chiny: +6,3%
(0,0%), Indie: +7,5% (0,0%), Rosja: –1,0% (–0,4%), Brazylia: –3,5% (–2,5%)9.
Komisja Europejska w uprzednich swoich prognozach dla Unii10 oceniała z kolei
deficyt budżetowy, w związku z czekającymi kosztami „zachowania pokoju społecznego”, wobec bezrobocia, zadłużenia, deficytu publicznego, migrantów, rolników, Grecji itd.... Polska wypadła najlepiej: wzrost: 3,5%, deficyt: –2,8%!

2. Banki
2.1. Banki systemowe (systemic)
Od Nowego Roku tendencja spadkowa opanowała na giełdach walory bankowe, a 11 lutego nastąpił wyraźny wstrząs: indeks EURO STOXX Bank spadł
już – w porównaniu do początku roku – o 29,89%. To mógłby być zwiastun
nowego kryzysu bankowego! Panika finansowa wybuchła zresztą od Paryża,
przez Londyn i Mediolan po Hong Kong i Nowy Jork, mimo bardzo dobrych
wyników finansowych największych banków11 oraz stosowania przez banki centralne polityki – praktycznie – darmowego pieniądza (na czele z the FED oraz
EBC – Europejskim Bankiem Centralnym)! Pozorny spokój na giełdach został
przerwany i przygotowywano opinię publiczną do możliwego pęknięcia bańki
długów publicznych, a zatem i mogącego nastąpić krachu globalnego, wobec
niedostatecznego wzrostu gospodarczego krajów-emitentów obligacji. Rynki
kapitałowe bowiem „tylko czekają” na odpowiedni sygnał – nośnik informacji.
Równolegle, w poszukiwaniu inwestycji alternatywnych, kiedy ropa taniała
i dolar tracił na wartości oraz stopy procentowe oscylowały wokół zera

9

„Le Figaro – Economie”, 30–31.01.2016, s. 20–21.
„Le Figaro – Economie”, 6.11.2015, s. 23; prognozy OCDE – Organizacji Współpracy i Rozwoju
– z lutego 2016 r. wykazują niektóre korekty większe o 1–2 punkty procentowe; 19.02.2016, s. 24.
11
Kurs akcji Deutsche Bank spadł w tym samym okresie o –16,79%, a francuskiego banku
Société Générale spadł o –21,93% (–15% podczas jednej sesji!); podobnie było na innych giełdach
europejskich: w Mediolanie (–23,2%), w Madrycie (–17,3%), we Frankfurcie (–16,7%); dla porównania: w tym samym czasie indeks Dow Jones: (–8,7%), a Nasdaq: (–13,6%); kurs baryłki ropy naftowej
(brent na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie) z 34,74 USD spadł do 30,55 USD, a obroty
koncernu naftowego „Total”, zajmującego pierwsze miejsce na liście udziałów w kapitalizacji paryskiego indeksu CAC 40, spadły w 2015 r. o 30%; („Le Figaro – Economie”, 12–02.02.2016, s. 22–23
i 25 oraz 13–14.02.2016, s. 27); dwa dni później, 14 lutego, baryłka w Nowym Jorku o godz. 07:00
kosztowała (już tylko) 27,80 USD.
10
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(a w Szwajcarii, Szwecji, Danii i Japonii były nawet negatywne!), właściciele
kapitałów, banki i instytucje finansowe, oraz część inwestorów indywidualnych,
powróciło (w sposób naturalny) w stronę inwestycji w złoto oraz w akcje odpowiednich kopalń/producentów. Od początku roku cena złota wzrosła o 16% (do
1224 dol. za uncję), a akcje kopalń złotego kruszcu – o 72%12.
Największe banki oraz niektóre instytucje ubezpieczeniowe, powiązane z całym systemem (układem) ekonomicznym, mimo pasma sukcesywnych kryzysów, zapoczątkowanych kryzysem subprime, miały się w ostatnich dekadach
„stosunkowo” dobrze (a w każdym razie, oprócz jednego, Lehman Brothers,
który upadł „bo musiał”13, pamiętnego 15. września 2008 r.).
Spośród tych największych banków wyróżnia się dodatkowo super-największe banki, nazywane bankami systemowymi (systemic – „dotyczące całego systemu”): najwięcej – 8 w USA, a także 4 brytyjskie, 4 francuskie, 3 japońskie,
2 szwajcarskie, 2 hiszpańskie i jeszcze 9 z pozostałych różnych krajów14. Łączna
ich liczba wydaje się jednak niewielka w porównaniu do liczby ważnych i wiodących gospodarek na różnych kontynentach, które odgrywają podstawową rolę
w funkcjonowaniu całych regionów geograficznych. Banki systemowe odgrywają jednak nie tylko podstawową rolę w transferze kapitałów i funkcjonowaniu
gospodarek narodowych, z których się wywodzą, ale stanowią centrum „dowodzenia finanowego” dla całej gospodarki światowej. Ewentualne „zawirowania”
mogące w nich wystąpić, odczuwalne są bowiem natychmiast w całym światowym systemie ekonomiczno-finansowym; stąd ich nazwa – systemic banks.
Oczywiście, siłą banków systemowych są posiadane aktywa, w sumie ponad
50 tysięcy miliardów dolarów.
Obok banków systemowych wyróżnić także trzeba wielkie instytucje
ubezpieczeniowe, w których mogące wystąpić lokalne (ewentualne) „zawiro12
Akcje światowego lidera w branży, kanadyjskiej firmy Barrick Gold; akcje drugiego w rankingach producenta, amerykańskiej firmy Newmont, wzrosły o 38%, a Anglogold o 58%; indeks FTSE
Gold Mine wzrósł o 40%; „Le Figaro – Economie”, 20–21.02.2016, s. 23.
13
Jeden z wielkich banków inwestycyjnych musiał „upaść dla przykładu”, a – jak się uważa –
konkurencyjny bank Goldman Sachs, który także mógł upaść, miał przewagę w odpowiednich gronach polityków i decydentów; po upadku Lehman Brothers upadło jeszcze ok. 100 banków; data
15.09.2008 wyznacza początek kryzysu subprime; por. np. (Starzeński, 2010).
14
Z ogłoszonej przez G20 w Cannes w listopadzie 2011 r. listy 29 banków systemic pozostało 28,
ponieważ belgijsko-francuski bank Dexia zbankrutował w r. 2012; pierwsze 10 banków z listy, to:
3 banki amerykańskie: JPMorgan Chase (z aktywami 3953 mld dol.), Bank of America (3568 mld dol.)
i Citigroup (2855 mld dol.), następnie brytyjski HSBC (2705 mld dol.), niemiecki Deutsche Bank (2638
mld dol.), 2 francuskie: Crédit Agricole (2630 mld dol.) i BNP Paribas (2490 mld dol.), brytyjski Barclays PLC (2320 mld dol.), japoński Mitsubishi UFJ FG (2202 mld dol.) i chiński Bank of China (2069
mld dol.), drugą dziesiątkę otwierają: szkocki Royal Bank of Scotland (2033 mld dol.), a następnie –
poniżej 1800 mld dol. – amerykańskie Morgan Stanley oraz Goldman Sachs, hiszpański Santander
(1645 mld dol.) jest piętnasty na liście, a zaraz po nim francuski Société Générale, ostatnią ósemkę
otwiera szwajcarski UBS (1344 mld dol.), a Crédit Suisse (984 mld dol.) ma nr 23, listę zamyka amerykański State Street z 236 mld dol. aktywów; por. np. (Morin, 2015, s. 32–33).
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wania” doprowadzić mogą do analogicznych perturbacji w gospodarce globalnej15.
Systemowe instytucje finansowe charakteryzują się nie tylko samą wielkością „fizyczną”, ale – głównie – siłą i wielkością szkód ekonomicznych, jakie
mogłyby być wyrządzone w gospodarce światowej, gdyby taka instytucja finansowa zbankrutowała16.
(Morin, 2015) przedstawia bardzo wnikliwą analizę banków systemowych,
na podstawie istniejącej statystyki międzynarodowych przepływów finansowych
oraz publikowanych powiązań między bankami, w postaci wzajemnego uczestnictwa w radach nadzorczych oraz w zarządach różnego rodzaju stowarzyszeń
i związków banków17, formułując w konkluzji tezę, że zbiór banków systemowych tworzy oligopol, nazwany w podtytule „światową hydrą”! Banki systemowe bowiem, wraz z bankowymi instytucjami międzynarodowymi, „stojąc na straży” interesów międzynarodowych finansów, dbają jednocześnie o sprawne
funkcjonowanie „własnego oligopolu”, wywierając presję na odpowiednich polityków i decydentów oraz „zatrudniając” lobbystów. Być może również dlatego, podatek od transakcji finansowych (typu „Tobin”), od lat nie może doczekać
się wprowadzenia w życie?
W codziennej praktyce bankowej zajmują banki systemowe „pozycję dominującą” w dwóch dziedzinach: po pierwsze, w wyznaczaniu LIBOR (London
Interbank Offered Rate), czyli referencyjnej wysokości codziennego oprocentowania na rynku międzybankowym w Londynie, a po drugie, w „generowaniu”
w czasie ciągłym cen na rynku wymiany dewiz – Forex. Wśród 18 banków, na
podstawie estymacji (antycypacji) których podaje się codziennie (około godz.
11.00 GMT) wycenę LIBOR, znajduje się aż 14 banków systemowych, a wśród
pozostałych, po jednym banku z Japonii, Kanady, Holandii i Wielkiej Brytanii18.
Wyznaczona dzienna stopa procentowa wymiany międzybankowej ma, co
oczywiste, wpływ na wielkość inwestycji (i proporcji wykorzystywanej tzw. dźwigni) na rynku kapitałowym oraz „sprzedaży niepokrytej” (zwanej „krótką sprzedażą”). W dobie alokacji kapitału na rynkach bardzo wysokiej częstotliwości (UHF

15
(Morin, 2015, s. 17) wymienia 9 takich ubezpieczycieli: Allianz, AIG, Aviva, AXA, Generali,
MetLife, Ping An, Prudential Financial, Prudential plc.
16
Do systemowych instytucji finansowych odnosi się właśnie znana uwaga „too big to fail”.
17
Biorąc pod uwagę: GFMA (Global Financial Markets Association), IIF (Institute of International
Finance), ISDA (International Swaps and Derivatives Association), AFME (Association for Financial
Markets in Europe) oraz CLS Bank (Continuous Linked Settlement System Bank); (Morin, 2015,
s. 56–57).
18
Pozostałe 4 banki, to: 1) Norinchukin Bank – japoński bank spółdzielczy, powołany przez państwo w 1932 r., początkowo dla sektora rolniczego i rybołówstwa, o kapitale przekraczającym 840
mld dol. i portfelu inwestycyjnym – ponad 400 mld; 2) Royal Bank of Canada; 3) Rabobank – holenderski bank o charakterze spółdzielczym, powołany dla sektora rolniczego; 4) Lloyds Banking Group,
Londyn.
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– ultra high frequency), w milisekundach, a nawet w mikrosekundach (czyli
w chwilach równych tysięcznej sekundy, a nawet tysięcznej tej tysięcznej)19,
bez odpowiednich „narzędzi” w postaci niezmiernie kosztownych maszyn (a właściwie ich układów – robotów – „machin” cyfrowych) i ich oprogramowania, nie
ma praktycznej możliwości bezpośredniego inwestowania na tych rynkach.
W UE, gdzie 90% transakcji realizowanych jest na rynkach UHF, możliwości
takie mają jednak banki systemowe, w których bardzo znaczna część zysków
generowana jest właśnie na Forex.
(Morin, 2015, s. 81 i nast.) podaje zestawienie zysku banków systemowych,
generowanego przez trading „wysokiej częstotliwości”. Na pierwszym miejscu
– Goldman Sachs, który uzyskuje z tradingu 42% swoich zysków; na drugim – Crédit Suisse (36% zysków), a na trzecim i czwartym – Morgan Stanley
i Deutsche Bank z – odpowiednio – 32% i 30% zysków. Zysk z tradingu pozostałych 9 banków systemowych waha się w granicach od ok. 20% do 11%.
W przeanalizowanej grupie 13 banków systemowych dominuje w tradingu wysokiej częstotliwości 5 banków amerykańskich (54,2%), a następnie 6 banków
europejskich – 3 banki w strefie euro (16,7%) oraz 3 w Wielkiej Brytanii (14,5%),
a w końcu 2 banki szwajcarskie (11,8%). Dla przykładu: Bank of America, na
czwartym miejscu na liście, a następny po Goldman Sachs, tylko w drugim
kwartale 2013 r. wygenerował zysk blisko miliard dolarów na rynkach akcji,
obligacji, surowców i dewiz!
Banki systemowe, dominując w finansach globalnych (wraz z trzema innymi
bankami, które nie są uznane za systemowe – Rabobank, Lloyds Bank i Royal
Bank of Canada), zajmują w finansach światowych pozycję oligopolistyczną,
ponieważ jednocześnie, w obronie partykularnych (ale – w rzeczy samej – wspólnych interesów), prowadzą – bez oficjalnego porozumienia między sobą – jednolitą politykę funkcjonowania wobec „wspólnie” przyjętej optymalizacji funkcji
zysku, a także – równolegle – kształtowania opinii publicznej oraz angażowania
lobbystów i sposobów „nacisku” na polityków lub na instancje administracji
i publicznej.
Od wybuchu kryzysu zwanego subprime opinię publiczną bulwersował sposób postępowania banków systemowych, a wysokość kar finansowych, zasądzonych przez sądownictwo USA na niektóre z nich w późniejszym okresie,
budziła w społeczeństwach najwyższe uczucia niesmaku20. Banki systemowe
wracały jednak po pewnym czasie do „pierwotnej” równowagi, jak laleczki
wańki-wstańki.
19

Por. np. (Starzeński, 2013).
Na najwyższą karę zasądzony został bank JP Morgan Chase – 18,0 mld dol., a następnie Bank
of America i Citigroup, odpowiednio: 16,7 i 7 mld dol.; dalsze kary opiewały na sumy od 2,5 mld dol.
(HSBC i Morgan Stanley) do 0,1 mld dol. (Société Générale), w sumie zasądzone kary osiągnęły 52,3
mld dol., aczkolwiek suma ta mogłyby przekracać 100 mld; por. (Morin, 2015, s. 92–93).
20
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W XXI w. padały i padają coraz to nowe podejrzenia na banki systemowe, że
wspólnie (bez formalnego „porozumienia”) manipulują stopami zwrotu oraz kursami walut w taki sposób, żeby uzyskać jak największe zyski. LIBOR spełnia
bowiem podstawową rolę odnośnika (swego rodzaju „benchmarku”) przy udzielaniu tysięcy miliardów dolarów najrozmaitszego rodzaju kredytów oraz w obrocie obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. Manipulacje te były i są odczuwalne przez praktyków rynku kapitałowego tzw. „szóstym zmysłem”, przez prawo
kwalifikowane zaś jak oszustwo („w zorganizowanym zespole”), a zasądzane
przez sądy astronomiczne kary wyzwalają w społeczeństwie co najmniej mieszane uczucia. Procesy, kwalifikacje czynu i wyroki zaświadczają, że banki systemowe (wraz z innymi największymi bankami) działają „w ramach oligopolu”.
W skandalu „Libor” systemowy bank UBS zasądzony został na blisko półtora
miliarda dolarów, a niesystemowy Rabobank – na miliard21. W „kolejce” do następnych procesów sądowych stoją inne manipulacje z wyznaczaniem stopy
procentowej na rynku wymiany międzybankowej22.
Osobną grupę oskarżeń stanowią manipulacje na rynku wymiany dewiz,
manipulacje wskaźnikami pochodnych ropy naftowej oraz wskaźnikami na rynkach derywatów (pochodnych) oraz na (osobnych) rynkach CDS – Credit default
swap; por. (Morin, 2015, s. 101). Od lat maklerzy giełdowi największych banków porozumiewają się między sobą, przekazując informacje przy pomocy portali społecznościowych. Wszystkie wytoczone procesy przed Komisją Europejską
i astronomiczne kary nakładane na banki świadczą na korzyść tezy F. Morin23,
że banki systemowe tworzą (światowy) oligopol.
W 2014 r. pięć banków24 zapłaciło w sumie kary w wysokości 2397 mln dol.
(ib., s. 103). (Morin, 2015) podkreśla również fakt, że od końca 2014 r. cztery
komisje giełd: brytyjska, dwie amerykańskie i szwajcarska, prowadzą wspólną
politykę i działalność na tym polu25.
21
Odpowiednio 1464,0 mln dol. i 1063,5 mln dol.; w sumie zasądzono 3 banki systemowe
i 2 banki niesystemowe na 3965,5 mln dol. (Morin, 2015, s. 96–97).
22
Podejrzenia manipulacji oraz oskarżenia i procesy sądowe dotyczyły (i dotyczą) również antycypowanych stóp zwrotu, przekazywanych Europejskiej Federacji Bankowej w celu wyznaczania EURIBOR, a także TIBOR przez Japanese Bankers Association; w „skandalu EURIBOR i TIBOR” rolę denuncjatorów-samo oskarżycieli przed Komisją Europejską odegrały banki UBS i Barclays, licząc się
z ewentualną karą w wysokości – odpowiednio – 2,5 mld euro i 690 mln euro; łącznie banki (Deutsche
Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Citigroup i JPMorgan Chase) zasądzone zostały na
1712 mln euro; procesy Crédit Agricole, JPMorgan Chase i HSBC są w toku; (Morin, 2015, s. 99).
23
Profesor n. ekon. Uniwersytetu w Tuluzie i b. członek Conseil général Banku Francji.
24
Najwyższą karę zapłaciły: HSBC, w sumie (z wyroków dwóch komisji) – 618 mln dol. oraz UBS
w sumie (z wyroków trzech komisji) – 539 mln dol.; Citigroup oraz JPMorgan Chase, z wyroku również trzech komisji – nieco ponad 400 mln dol. każdy, a Bank of America, z wyroku jednej jedynie
komisji – „tylko” 25 milionów.
25
FCA – brytyjska Financial Conduct Authority, CFTC oraz OCC – amerykańskie Commodity
Futures Trading Commission oraz Office of the Comptroller of the Currency, FINMA – szwajcarska
Autorité fédérale de surveillance des marches financiers.
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2.2. Banki społeczne i solidarne
Przeciwieństwem finansów z dominującą rolą banków systemowych są finanse solidarne, wywodzące się z bardzo szeroko pojętej ideologii „gospodarki
społecznej i solidarnej”26. Finanse etyczne, finanse solidarne, mikrokredyty, sprawiedliwy handel – to tylko niektóre z dziedzin szeroko pojętej działalności (związanej z finansami), noszących wspólne miano, w których dominującym celem
jest „tworzenie więzi i solidarności społecznej w przestrzeni działalności demokratycznej”.
Finanse solidarne27 i solidarność społeczna – przy założeniu zrównoważonego rozwoju – to utopia czy rzeczywistość? W dobie kryzysów zarówno filozofia,
jak i teoria ekonomii, poszukują propozycji i rozwiązań lewicowych, do których
już dawniej nawiązywała doktryna Kościoła28. Doktryna laicka wyraźnie jednak
odcina się od katolickiej, proponując – w ramach świeckiego idealizmu – różne
formy zbiorowej przedsiębiorczości wraz z siecią wymiany wiedzy i usług
w obrębie zdefiniowanego obszaru (miejsca) zamieszkania.
Finanse solidarne odwołują się do świeckiej filantropii inwestorów oraz oszczędzających, proponując inwestowanie (całości lub części) zysku, uzyskanego na
(etycznym) rynku kapitałowym, w przedsięwzięcia związane z „wartościami etycznymi, ekonomią solidarną i rozwojem ekologicznym”. Pośrednikami w tego rodzaju inwestycjach są nowego rodzaju, etyczne instytucje finansowe (banki),
których celem nie jest maksymalizacja zysku w krótkim okresie, ale inwestowanie długookresowe w przedsięwzięcia „społecznie odpowiedzialne” (socially
responsible investing). Ocenia się, że 22% wszystkich inwestycji na świecie
spełnia warunki społecznie odpowiedzialnych, a z nich jedynie 10% zaliczyć
można do „(inwestycji) solidarnych”29.
26
Nazwa dziedziny, która cieszy się dużym zainteresowaniem obywateli oraz poparciem ze strony polityków gospodarczych, zwłaszcza szczebli regionalnych i lokalnych; w dobie „kryzysów i walki
z bezrobociem” popierana jest bowiem każda inicjatywa kreująca miejsca pracy, a jeszcze dodatkowo
w działalności społecznie użytecznej; w znakomitej większości przypadków inicjatywa powołania firm
„społecznie użytecznych” jest prywatna, aczkolwiek ich zasoby finansowe mogą być w części bądź
całkowicie publiczne; społecznymi i solidarnymi mogą nazywać się spółdzielnie, stowarzyszenia
i fundacje, które spełniają ściśle określone kryteria prawne, a ich działalność opiera się na „solidarności i użyteczności społecznej”, którymi zarządza kolektyw w sposób demokratyczny, a uzyskane zyski,
które nie mogą być indywidualne, reinwestowane są na różne cele społeczne; „Etykę i odpowiedzialność w finansach” szerzej analizuje (Dembinski, 2015), profesor tytularny katedry ”Strategia i konkurencja międzynarodowa” na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii.
27
Por. (Lagoarde-Segot, 2014).
28
Katolicka nauka społeczna sięga XIX w., ale termin użyty został dopiero w 1931 r. w encyklice
Piusa XI; por. także encyklikę Redemptor hominis Jana Pawła II; por. np. (Telus-Zysnarska, 2012),
(Zadroga, 2009).
29
(Lagoarde-Segot, 2014, s. 87–88) zwraca również uwagę, że w wielu przypadkach inwestowanie w akcje przedsiębiorstw „społecznie odpowiedzialnych” daje lepsze rezultaty (a w każdym razie –
w dłuższym horyzoncie czasu – nie gorsze) od inwestowania w konwencjonalne portfele (produkty)
na rynkach kapitałowych; spowodowane jest to po prostu lepszą ocena przedsiębiorstw „odpowie-
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Pośrednikami na finansowym rynku społecznie odpowiedzialnym są banki
o tej samej nazwie (solidarne, solidarnościowe?), ale jedynie część ich działalności (ok. 10%) dotyczy instrumentów finansowych o nazwie „solidarne”. Filantropia (i altruizm) właścicieli ulokowanych kapitałów, nazywana „rozdzielnością
oszczędności” (ale właściwie: uzyskanych zysków z lokat, z procentów), polega
na tym, że posiadacze różnego rodzaju kont oszczędnościowych z góry deklarują, że całość (lub część) uzyskanego zysku z procentów przeznaczona zostanie na ustalone cele, związane z edukacją, nauką, pomocą socjalną, kulturą lub
ochroną środowiska30. (Lagoarde-Segot, 2014, s. 109) podkreśla, że podejście
filantropów tym różni się od podejścia „finansistów solidarnych”, że inwestują
swój kapitał wówczas, kiedy sami stają się wystarczająco zamożnymi, natomiast finansiści „solidarni” wiążą swój aktualny „bien-ętre” (dobrobyt) z przyszłym pokoleniem.
Fundusze inwestycyjne „społecznie odpowiedzialne” proponują – w finansach gospodarki nazywanej alternatywną – również odpowiednie „produkty (instrumenty) odpowiedzialne”, z których inwestorzy dokonują wyboru, zgodnie
z przyjętą własną postawą – etyką „konsekwencyjną” (za J. Benthamem) lub
etyką „deontologiczną” (za E. Kantem)31.

2.3. Zerowe stopy procentowe, depozyty ujemne, obligacje...
Tego na świecie jeszcze nigdy nie było: zerowe stopy procentowe banków
centralnych, a także stopy ujemne oraz ujemne stopy depozytów bankowych,
składanych w nich przez banki handlowe!
Ujemne stopy procentowe mają bowiem wywierać wpływ na właścicieli kapitałów oraz oszczędzających, aby przeznaczać wolne środki na konsumpcję
oraz na inwestycje produkcyjne. Banki centralne tym sposobem starają się stymulować wzrost gospodarczy oraz walczyć z ewentualnością deflacji32.

dzialnych”, których wydajność – zwłaszcza w dziedzinie ekologii – jest na tyle skuteczna i konkurencyjna, że daje lepsze wyniki ekonomiczne przez zmniejszenie kosztów produkcji; dodatkową i pozytywną rolę odgrywają publikacje ekonomiczne (best in class) oraz opinie członków rad nadzorczych
o właściwie obranej strategii analizowanej spółki akcyjnej giełdowej; oczywiście, w większości przypadków analizy praktycznej, „teoretyczna granica efektywna” na finansowym rynku „społecznie odpowiedzialnym i solidarnym” powinna (?) znajdować się poniżej analogicznej granicy rynku finansowego
„konwencjonalnego”.
30
Proponowane są również karty bankowe, w których zapłata za towar zaokrąglana zostaje do
wyższej jednostki (euro), a różnica między ceną właściwą a opłaconą, przelewana zostaje automatycznie na ustalony cel o charakterze charytatywnym.
31
W pierwszym przypadku inwestorzy biorą pod uwagę finalne konsekwencje podjętej inwestycji, a w drugim – całkowitą odpowiedzialność moralną; por. (Lagoarde-Segot, 2014, s. 107–108).
32
Por. prace Silvio Gesella (1862–1930) i jego „eksperymenty z wolnym pieniądzem” w Bawarii
i Tyrolu.
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Wbrew pesymistycznym przewidywaniom katastrofy nie było i nie ma, ale
łatwo dostępnych pożyczek również. Gospodarki wychodzą jednak (aczkolwiek
bardzo pomału) z zapaści, wywołanej kolejnymi kryzysami. Banki komercyjne
muszą sprostać wymaganiom inwestorów oraz utrzymać dotychczasowy prestiż, a kursy akcji wielu znaczących banków spadają33. Ropa naftowa utrzymuje
się (zamiast wzrastać?!) na poziomie bliskim 50 dol. i banki – w ramach wprowadzanych planów oszczędnościowych – wprowadzają opłaty za zarządzanie
kontami klientów indywidualnych i nawet nie otwierają (kosztownych dla nich)
depozytów – w setkach milionów euro – powstałych z płynnych zasobów (dużych) przedsiębiorstw.
Rynek obligacji nie ma się lepiej. Ogromne masy wolnego kapitału poszukują na rynku globalnym lokat, a tymczasem obawa „Brexit or not” powodowała
gwałtowny spadek stóp obligacji państwowych: 10-letnie obligacje niemieckie
(Bund), uznawane za najlepsze, kupowane były za rekordowo niski procent34:
0,011%, a następnie już za 0%, podczas kiedy w początkach roku procent był
jeszcze 0,6%. Jeszcze gorzej: 10-letnie obligacje szwajcarskie, czy japońskie
kupowane były (i są) za ujemne stopy procentowe, czyli pobieraną opłatę za
„przechowanie”/zabezpieczenie kapitału (szwajcarskie –0,48%, japońskie –
0,16%)! Jeszcze brytyjskie obligacje rządowe oraz obligacje USA oferują stopy
pozytywne (odpowiednio 1,218% oraz 1,63%), ale i tak amerykańskie – najniższe od 3 lat. Różne agencje (m. in. Fitch Ratings, Moody’s) oceniają wartość
obligacji państwowych, wymienianych na rynkach po cenach ujemnych, na od
8 tys. do ponad 10 tys. miliardów dolarów35!
W ślad za obligacjami skarbowymi nastąpił spadek kursów obligacji przedsiębiorstw. Od 8 czerwca 2016 r. pomocy – po raz pierwszy w historii – udziela
Europejski Bank Centralny, skupując obligacje przedsiębiorstw „w walce o wzrost
gospodarczy w UE”, zachęcając tym samym wybrane spółki do inwestowania.
Skupu obligacji przedsiębiorstw, bardzo dobrze notowanych przez agencje ratingowe, ale i bardzo ważnych dla rozwoju gospodarek, zarówno lokalnych, jak i
regionalnych oraz narodowych, dokonywać ma EBC zarówno na rynku pierwotnym obligacji, jak i na rynku wtórnym.
Rynek obligacji antycypował prawidłowo: zaraz (po ogłoszeniu 10 marca)
średnia stopa procentowa oferowanych obligacji (bardzo dobrze ocenianych

33
Od początku roku bank Crédit Agricole stracił –24,7%, Société Générale –23,2%, a BNP Paribas –15,3%; „Le Figaro – Economie”, 11–12.06.2016, s. 29.
34
Dnia 10.06.2016; por. indeksy rynku obligacji: iBoxx (bond market indices), iTraxx (the family of
eredit default swap); dla Europy budowanych jest kilkadziesiąt różnych indeksów, będących pochodnymi Euro MTS lub iBoxx.
35
Por. „Obłęd (délire) ujemnych stóp” – felieton znanego finansisty M. Fiorentino, który ocenia
sytuację na rynkach obligacji rządowych jako „taniec na wulkanie”; https://www.monfinancier.com/
le-delire-des-taux-negatifs-23947.html; 13.06.2016.
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przedsiębiorstw) spadła z 1,8% w początkach roku do 1,2% w końcu maja, co
można uznać za „pierwszą udaną operację EBC”. Od dnia wprowadzenia w życie
nowej polityki EBC, średnia stopa procentowa obligacji przedsiębiorstw spadła
do 1,13%, a spółki już w marcu pożyczyły na rynku obligacji 46 mld euro. Także
w marcu EBC zadecydował, że o 20 mld euro (do 80 mld euro) zwiększy miesięczną pulę zakupów obligacji, z czego oczywiście tylko część przypadać będzie na obligacje przedsiębiorstw36.

3. Wiosna
W trzecim dniu wiosny – 22 marca – atak terrorystów islamskich na brukselskie lotnisko i stację metra w pobliżu biur instytucji UE, zmienił zasadniczo ton
wypowiedzi polityków, a media pozbyły się w większości poprawności politycznej. Zaszokowane społeczeństwo europejskie, a specjalnie niemieckie i francuskie, wyrażało swoją gorycz z powodu fiasko kultywowanego od lat multikulturalizmu oraz odwrócenia się lansowanej, (wmawianej) pozytywnej opinii o islamie.
W Niemczech rosła w siłę partia AfD – Alternative für Deutschland, w programie
której religia muzułmańska przedstawiana jest jako niekompatybilna z fundamentalnymi normami (zasadami) Republiki Federalnej Niemiec, a także postuluje się zakaz budowania meczetów, minaretów i noszenia przez kobiety „integralnych zawojów”. Przeprowadzone sondaże37 przyniosły także niespodziewany
wynik w postaci odwrócenia się opinii obywateli o poglądach lewicowych na
stronę przeciwną islamowi.
Tymczasem w Londynie burmistrzem został członek Partii Pracy (Labour),
Sadiq Khan38, syn emigrantów z Pakistanu; media podkreślają, wykrzykują prawie, że jest pierwszym Muzułmaninem na tak eksponowanym stanowisku
w Europie! Pytania o konsekwencje i możliwość Brexit cisnęły się same...?
W tym samym okresie Centralny Bank Europejski, ustami prezesa M. Draghi’ego39, utwierdzał społeczeństwo w pozytywnej ocenie dotychczasowej poli36
Por. „Le Figaro – Economie”, 10.06.2016, s. 22; ocenia się, że z tych 20 mld euro od 3 do 5 mld
euro (a nawet od 5–7 mld) przypadać może na zakup obligacji przedsiębiorstw; początkowo zresztą
spółek włoskich, jak Telefonica lub Generali?
37
Instytut Ifop (l’Institut Français d’Opinion Publique) przeprowadził jednocześnie w Niemczech
i we Francji sondaż na temat „miejsca islamu”; okazało się, że 43% Niemców i 47% Francuzów
uważa islam jako „zagrożenie dla tożsamości kraju”, a odpowiednio 71% i 68% uważa, że Muzułmanie nie są dobrze zintegrowani w społeczeństwie (a nawet odmawiają integracji); z kolei jednak sami
Muzułmanie domagają się „prawa do odrębności”; por. „Le Figaro”, 29.04.2016, s. 2–3.
38
Adwokat, deputowany (z dzielnicy Tooting w Londynie, wybierany od 2005 r.), b. minister
w rządzie Gordona Browna, zwolennik pozostania Wielkiej Brytanii w UE.
39
Por. „Le Figaro – Economie”, 22.04.2016, s. 19; cel: podnieść inflację do 2%, mimo ostrej
krytyki ze strony ministra finansów Niemiec (W. Schäuble).
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tyki pieniężnej, przedstawiając zadowalającą bieżącą statystykę wzrostu gospodarek strefy euro, a także zachęcające prognozy.
Niemniej Paryżanie, codziennie od 31 marca, gromadzili się (i gromadzą nadal, także w innych dużych miastach i nawet w bardzo małych miejscowościach),
spędzając całe noce na Placu Republiki w obronie „bezpośredniej demokracji”,
pod hasłem ętre débout („powstań/cie/”40), początkowo jedynie w sprzeciwie
proponowanym zmianom w prawie pracy, ale następnie „za” lub „przeciw” propozycjom, zebranym w organizowanych ad hoc, a następnie zarejestrowanych
87 „komisjach”. Utrzymanie „pokoju społecznego” kosztuje, ale przewiduje się
we Francji tempo wzrostu gospodarczego w r. 2016 w wysokości 0,5% oraz
1009,6 mld euro wpływów ze wszystkich podatków w 2017 r.41.
Z kolei w Grecji, mimo powołania (ultra)lewicowego rządu A. Ciprasa, strajki
generalne paraliżują kraj42 w proteście przeciwko ponownie zwiększanym wymogom UE i MFW, „a przecież Grecja wypełniła dokładnie wszystkie zobowiązania i niektóre gospodarstwa żyją z tego powodu w narzuconym ubóstwie, bez
nieopłaconej elektryczności!”.
Tymczasem Turcja (z 2,7 mln uciekinierów Syryjczyków na swojej ziemi) „gra
na zwłokę”, wywierając presję na UE (via spotkanie w obozie dla uchodźców
w Gaziantep nad granicą syryjską, między prezydentem Turcji R. T. Erdoganem,
a kanclerz Niemiec A. Merkel, przewodniczącym Rady Europejskiej D. Tuskiem
i v-przewodniczącym Komisji Europejskiej F. Timmermansem) w sprawie uchodźców, wysuwając w zamian coraz to nowe żądania, od środków finansowych –
po wizy, oraz wobec opinii wyrażonej ustami prezydenta Turcji, „że UE bardziej
potrzebuje Turcji aniżeli Turcja Unii”43.
A Chiny, a Rosja i Bliski Wschód, a USA i ropa naftowa?
Francja dryfuje z wiosną, wraz ze strajkami przeciw nowemu prawu pracy,
powodziami oraz napływem migrantów; wszystko – w oczekiwaniu na Brexit?

40

Por. tłum. pieśni „międzynarodówka”; słowa E. Pottier (1871).
W r. 2009 wpływy te wynosiły jedynie796 mld euro, a 958 mld euro w pięć lat później, co
wówczas wynosiło 44,8% PKB i było „rekordem historycznym”; por. „Le Figaro – Economie”,
29.04.2016, s. 23; 30.04/1.05.2016, s. 18; walki ultralewicowych „niekontrolowanych elementów”
z policją 12 maja nosiły znamiona „ludowej rewolty”; por. także „widmo radykalizmu” [w:] (Starzeński,
2015b).
42
Czwarty z kolei strajk generalny: 6.05.2016 – w proteście przeciw postulowanym reformom:
dalszemu zmniejszeniu emerytur oraz znaczącemu podniesieniu podatku od towarów i usług (VAT);
w r. 2015 tempo wzrostu gospodarczego w Grecji wynosiło 0% i zadłużenie 176,9% PKB, a prognozy
na r. następny wynoszą –0,7%; „kryzys migracji” kosztował Grecję 2 mld euro, „przemigrowało” przez
nią ok. 800 000 osób, z których pozostało 44 000; 150 000 nie zostało dopuszczonych do brzegu;
por. „Le Figaro – Economie”, 22.04.2016, s. 8; 7–8.05.2016, s. 19.
43
Przewodniczący Rady Europejskiej D. Tusk ripostował prezydentowi Turcji w „Trybunie Le
Figaro” 22 kwietnia słowami: „Nasze wolności, w tym wolność słowa, nie podlegają żadnym targom”,
co było aluzją do żądań tureckich w sprawie wytoczenia procesu niemieckiemu humoryście Böhmermannowi; por. „Le Figaro – L’Evénement”, 23/24.04.2016, s. 2–3.
41
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Czy zmierzamy ku demokracji (liberalnej), czy rządów ekstremalnych mniejszości? Jak zaspokoić żądania mas wobec braku środków?
Rośnie bańka długów publicznych, a jej pęknięcie może przynieść niewyobrażalne szkody. (Larosière /de/, 2016) przestrzega, że wszystkie dotychczasowe kryzysy wywołane były przerostem długów i jednoczesnej „strukturalnej nierównowagi”, wywołanej płynnym kursem walutowym (floating exchange rate),
którego wahania nie powodowały interwencji ze strony banków centralnych oraz
czynników państwowych44.
Rośnie także szeroki agregat pieniężny (M3).

4. Początek lata
Rewolta ludu na obrzeżach demonstracji demokratycznych
demokratycznych::
Fala demonstracji przelewa się przez Europę, z Polską włącznie. We Francji,
od tygodni, lewicowe związki zawodowe organizują demonstracje przeciw
nowemu prawu pracy, na marginesie których wybuchają walki uliczne z policją,
rozbijane są witryny sklepów i płoną zaparkowane samochody. Lud (?) się
burzy!45.
Przed referendum pro- i anty „Brexit”
„Brexit”::
Od końca lata 2015 r. trwała huśtawka, ze stałym jednak spadkiem kursów
akcji przedsiębiorstw angielskich i jednocześnie wzrostem oprocentowania obligacji tych spółek. Początkowo 60% respondentów było za pozostaniem w Unii,
a 40% – za odejściem. Z okrzykiem „Britain First” zamordowana została 16 czerwca w Birstall, w Yorkshire, deputowana z ramienia Partii Pracy i zaangażowana
pro-Europejka, Jo Coks. Jeszcze przed tą tragedią, 10 czerwca, przecięły się
wykresy tendencji „za” lub „przeciw” i od tej chwili zaczęła górować tendencja
„exit”, aby w połowie czerwca osiągnąć: 47,4%. Wynik referendum nie został
prawidłowo antycypowany i „elektroszok” przeszył Wielką Brytanię, chociaż
fundusze o charakterze spekulacyjnym przygotowywały się na dzień D-Day+1
(następny po referendum46) z ucieczką z funtów szterlingów w inne waluty.

44
J. de Larosière de Champfeu, b. dyr. generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
b. prezes Banku Francji oraz b. prezes EBRD – Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
45
Do związkowców dołączają (zorganizowane i błyskawicznie przemieszczające się) grupy ekstremalne, z zamaskowanymi twarzami, „wspomagane” bandami z przedmieść, których wszystkich
celem ogólnym jest walka z policją, a szczególnym – tych ostatnich (i przy okazji) – rabunek mienia.
46
Pytanie referendum brzmiało: „Should the United Kingdom remain a member of the European
Union or leave the European Union?”.
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Walutą bezpieczną (zabezpieczającą) przed możliwą katastrofą, wywołaną
Brexit, stał się dla wielu banków i inwestorów jen japoński (JPY). Na wiele dni
przed dniem D-Day kurs jena osiągnął najwyższy od 3 lat kurs w stosunku do
USD (115,5 jenów za dolara), a w każdym razie wzrósł o 15% od początku roku.
Japonii mgło by to przynieść inflację, to po pierwsze, a po drugie, dla wielu
przedsiębiorstw eksportujących granicznym kursem jest 103 jeny za dolara, poza
który eksport nie przyniósłby dochodu? Finansiści zadają (retoryczne?) pytanie,
czy Bank Japonii miałby jeszcze jakieś możliwości interwencji?47
Giełdy strefy euro straciłyby na Brexit najbardziej, mimo że londyński indeks
FTSE od 6 czerwca stracił „jedynie” –4,3%, a Paryż „aż” –7,5%. Przypuszczenia
ekonomistów były jeszcze bardziej pesymistyczne: akcje przedsiębiorstw UE
miałyby spadać tygodniowo 7–8%, PKB Wielkiej Brytanii miałoby spadać 1 procent rocznie, a funt szterling –10%? Mogłoby dojść również do podobnego
referendum w Hiszpanii lub Holandii?48
Pytanie o możliwość Brexit pojawiało się przed referendum wszędzie, a finansiści i inwestorzy przygotowywali się na najgorsze. Politycy poszukiwali scenariuszy dla Unii we wszelkich kombinacjach geopolitycznych. Głoszono, że jedynie „Zjednoczone Kraje Europy”, powstałe na wzór Stanów Zjednoczonych
(ale znacznie terytorialnie okrojone, czyli które państwa?), mogłyby przynieść
„zrównoważony” i bezpieczny dalszy wzrost i rozwój... Z drugiej strony głoszono, że pomysł „Stanów Zjednoczonych Europy” jest utopią!49
23 czerwca 2016: „szok planetarny”
Do niemal ostatniej chwili politycy oraz „intelektualna” Europa wyrażali przekonanie, że Wielka Brytania (szósta największa gospodarka świata, z 63 mln
ludności i PKB per capita ponad 40 tys. dol.) pozostanie w UE („remain”),
a jednak okazało się „leave”, czyli po prostu „out”! W „kosmopolitycznym” Londynie, skąd w poprzedzającym tygodniu korespondenci radia i telewizji komentowali nastroje, było 59,9% głosujących za pozostaniem w UE oraz także Szkocja i Irlandia Północna opowiedziały się „za Unią”50. Sondaże przed referendum
wykazywały nieznaczną, ale jednak, przewagę „za”, co uspokajało nastroje.
Tymczasem zaś wygrali pro-Brexit z 51,9% głosów (i wobec frekwencji 72%)!

47

Oświadczenie prezesa Banku Japonii, Haruhiko Kuroda; por. „Le Figaro – Economie”, 17.06.2016,

s. 21.
48

Por. „Le Figaro – Economie”, 18–19.06.2016, s. 27.
Co stwierdził gubernator Banku Włoch (I. Visco) w wypowiedzi dla LENA – Leading European –
Newspaper – Alliance dodając, że ewentualny Brexit nie ma nic wspólnego z błędami „konstrukcji
europejskiej”; por. „Le Figaro – Economie”, 19.06.2016, s. 26.
50
W Szkocji anty-Brexit było 62,0%, a w Płn Irlandii – 55,8%; z teoretycznego punktu widzenia
deputowani ze Szkocji mogliby zablokować ratyfikację wyniku referendum w parlamencie brytyjskim
w Londynie.
49
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Czy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostanie
w przyszłości jedynie „Królestwo” (Anglii)?
Piątek (24 czerwca) okazał się na giełdach „czarnym”: wstrząsy nastąpiły od
samego ranka, od Europy przez Azję po Amerykę, a przecież przeddzień był
(dość) optymistyczny?51 Na pierwszy ogień poszły walory banków, ze spadkami
po kilkanaście procent52 (indeks banków europejskich: –9,69%), a także funt
szterling, ze spadkiem –7,13% o godz. 8:53. Funt brytyjski osiągnął najniższy
kurs od 1985 r. (1,3229 USD). Polski złoty „przy okazji” także stracił: –4,31%.
Oczywiście, równolegle „spadały” indeksy giełdowe: francuski CAC40: –7,34%,
hiszpański IBEX: –10,01%, EuroStoxx: –8,48%. Dow Jones zakończył dzień spadkiem –3,39%, a Nasdaq –4,12%. Oczywiście złoto „poszło w górę”: +4,59%.
Rynek obligacji państwowych (skarbowych) natychmiast zareagował podobnie:
stopa procentowa 10-letnich obligacji brytyjskich wzrosła o 6 punktów, do
1,371%, a rządowych obligacji włoskich, hiszpańskich i greckich – o odpowiednio – 24,2, 21,0 i aż 141,8 punktów (do 8,958% dla obligacji greckich). Obligacje
niemieckie „Bund” – o 22 punkty, do negatywnego oprocentowania –1,371%.
Ocenia się sumę wszystkich obligacji rządowych o negatywnym oprocentowaniu na ponad 10 tysięcy miliardów dolarów!
Bank of England ogłosił pełną gotowość do interwencji w sprawie stabilizacji rynku finansowego. Ocenia się również, iż na globalnym rynku finansowym
„wyparowało” z powodu Brexit, w piątek, 2 tysiące miliardów dolarów! Świat –
jak się wydaje – wkroczył w nową fazę, trwającego od 2008 r. „pasma kryzysów”?
Politycy wszystkich odcieni debatowali i debatują nad kształtem „nowej” Unii.
Z lewej i z prawej strony rozlegały się też żądania, aby Wielka Brytania już,
natychmiast, opuściła swoje „fotele” w instytucjach unijnych53, zgodnie z nową
„odsłoną: «Sami swoi» w Europie 27”! A UE „czeka” na rozwiązanie problemów, takich jak: zarządzanie walutą euro, wzrost i zatrudnienie, inwestycje,
bezpieczeństwo i obrona oraz – wreszcie – /e/migranci.
Brexit obudził emocje obywateli, zarówno w Zjednoczonym (na jak długo
jeszcze?) Królestwie, jak i w UE27. Jedni i drudzy nie zdawali sobie bowiem
sprawy z „prawdziwych” konsekwencji politycznych i ekonomicznych niespo-

51

Paryż: +1,96%, Londyn: +1,23%.
Francuskie banki: Société Générale: –17,48%, BNP Paribas: –15,06%, Crédit Agricole: –13,12%,
Natixis: –13,76%, niemieckie banki: Deutsche Bank: –13,07% oraz drugi co do wielkości – Commerz:
–11,10; włoski bank UniCredit o godz. 10:00 stracił –35%; por. Bloomberg, 24.06.2016.
53
Przewodniczący Komisji Europejskiej J.-C. Juncker składał deklarację (niejako) w imieniu Komisji, Rady i Parlamentu, że to „nie koniec Unii”, a także D. Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej
stwierdził w wywiadzie, że „sytuacja jest dramatyczna i niemożliwe do przewidzenia są wszystkie /jej/
konsekwencje /.../ ale „co nie zabija – w końcu czyni /was/ silniejszymi”; skądinąd też 73 eurodeputowanych z Wielkiej Brytanii zasiada w parlamencie w Strasburgu; por. „Le Figaro”, 25–26.06.2016, s. 2.
52
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dziewanego wyniku referendum, łącznie – jak się zdaje – z premierem Davidem
Cameronem (który z organizacją referendum zagrał va banque) oraz z politykami
UE „jeszcze 28”. W Londynie ludzie wyszli na ulice z hasłami o powtórkę referendum, a także zaczęto zbierać podpisy pod petycją w tej sprawie. Cała prasa
konkurowała tytułami pierwszych stron oraz artykułami z postulatami z lewej
i z prawej strony. Syriza w Grecji i Podemos w Hiszpanii nie czuły się politycznie
osamotnione. Giełdy odzyskiwały wigor sprzed Brexit.
Szefowie trzech rządów – Francji, Niemiec i Włoch – François Hollande,
Angela Merkel i Matteo Renzi, przygotowywali postulaty z dziedzin obronności
i gospodarki, przed pierwszym po Brexit, nadzwyczajnym szczytem UE w Brukseli, z udziałem premiera Wielkiej Brytanii. Szkocja ustami swojej The First
Minister, Nicola’i Sturgeon, wyraziła oficjalne stanowisko o pozostaniu oraz najściślejszej współpracy z Unią. Premier David Cameron pozostał w Brukseli jedynie przez pierwszy dzień obrad. Nadzwyczajny szczyt w Brukseli postanowił,
kiedy odbędzie się szczyt następny54... Artykuł 50 Traktatu z Lizbony był i jest
„rozkładany na czynniki pierwsze”.
W Londynie, europejskiej stolicy finansów (oraz w „okolicy”), zapanowała
„niezgoda post-Brexit” oraz wyraźny kryzys polityczny: ok. 70% młodzieży głosowało bowiem za pozostaniem w EU! Jak w związku z tym można przewidywać przyszłość i budować programy społeczno-ekonomiczne? W dodatku agencja Standard & Poor’s zdegradowała rating Wielkiej Brytanii (oraz jednocześnie
całej UE) do AA.
Nad europejskim rynkiem finansowym góruje londyńska City, a nad nią „miałaby górować” legislacja EU. City zatem poszukuje lobbystów. Mógłby nim być
„King Boris” – Boris Johnson, b. burmistrz Londynu, gdyby nie zrezygnował
z wyścigu o przenosiny na Downing Street 10 (do siedziby premierów)? Jaką
będzie – przypuszczalnie desygnowana – Theresa May, b. minister spraw wewnętrznych, eurosceptyczka i przeciwniczka masowych migracji lub może
Michael Gove, b. minister sprawiedliwości i b. „coach” b. faworyta?

54
W UE tymczasem nie odczuwa się solidarności; we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii, nie
mówiąc już o Grecji, „lud się ciągle burzy”, a gospodarki nie rozwijają się dostatecznie; bez restrukturyzacji długu publicznego nie będzie można się obejść, a niezadowolenie mas nie maleje; dotychczasowa polityka deflacji płac doprowadziła we Francji do gigantycznej nadwyżki handlowej – 8% PKB,
dotychczas nigdy nie spotykanej; por. „Le blog de Thomas Piketty, Le Monde.fr – Blogs”, w którym
profesor Ecole d’Economie de Paris, popularny – zwłaszcza w lewicowych środowiskach anglosaskich, autor „Capital in the 21st century”; por. także (Starzeński, 2015b, s. 169), który odmówił przyjęcia Legii Honorowej, przestrzega przed „spiralą egoizmów narodowych i ksenofobii w Europie, prowadzących do katastrofy”, a także postuluje przekształcenie strefy euro w „unię polityczną”, a cała UE
nie może być zredukowana jedynie do „swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału”, bez kompensaty (contrepartie) w postaci wspólnych praw fiskalnych, socjalnych i regulacji prawnych i administracyjnych, co łączy się również z potrzebą ścisłej współpracy na polu edukacji, badań naukowych,
wymiany uniwersyteckiej, ochrony zdrowia oraz wyrównania poziomu wzrostu regionalnego.
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Niekontrolowany wzrost
nierówności społecznych
strategicznym zagrożeniem rozwoju
w gospodarce globalnej

Wprowadzenie
W zachodnioeuropejskiej ekonomii coraz większego znaczenia nabierają badania nierówności społecznych, wywoływanych neoliberalną polityką gospodarczą w warunkach globalizacji. W 1997 roku Thomas Piketty profesor Paris
School of Economics wydaje Ekonomię nierówności, a jej wznowienia ukazują
się w latach 2008 i 200141, natomiast w roku 2013 ten sam autor prezentuje
swój dotychczasowy dorobek badawczy w obszernym tomie zatytułowanym
Kapitał w XXI wieku2. Noblista Paul Krugman stwierdził w New York Times, że
bez ryzyka przesady można powiedzieć iż książka ta będzie najważniejszą książką
ekonomiczną roku, a może i dekady. Sensacją wydawniczą były dwie książki
autorstwa Guya Standinga, profesora na Uniwersytecie Londyńskim: Precariat,
i nowsza z 2014 r.: A Precariat Czarter: From Denizens to Citizens3. Duże zainteresowanie towarzyszy też wydanej w roku 2013 książce jego rodaka Gorana
Therborna, socjologa z Cambridge Univesity, którą zatytułowano: The Killing
Fields of Inequality4.

1

Wyd. polskie: T. Piketty, Ekonomia nierówności, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
Wyd. polskie: T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
3
Wyd. polskie: G. Standing, Karta Prekariatu, PWN, Warszawa 2015.
4
Wyd. polskie: G. Therborn, Nierówność, która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy
życie milionów i jak z tym walczyć, PWN Warszawa, 2015.
2
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Z autorów amerykańskich trudno nie powołać się na Noblistę 2001 r.
Josepha E. Stiglitza z wydaną przez niego w 2012 r. książką pt.: The Price of
Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future5, i bestseler
Jeremy’ego Rifkina pt. The Zero Marginal Cost Society6.
Pojawiły się też pierwsze przykłady zainteresowanie nierównościami w polskiej literaturze nauk o zarzadzaniu. Przykładem jest wydane w 2014 r. opracowanie zbiorowe pt. Przyszłość zarzadzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wezwania7, pod redakcją naukową Z. Antczaka i S. Borkowskiej. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje rozdział drugi tego opracowania, autorstwa stałego uczestnika naszych konferencji w GWSH profesora Janusza Strużyny8, który prezentuje bardzo kompleksowe i krytyczne spojrzenie na praktyki zarzadzania zasobami
ludzkimi w warunkach współczesnej neoliberalnej polityki gospodarczej. Pozostali autorzy też sygnalizują występowanie problemów nierówności w naszej
gospodarce przypominając, że w Polsce wg. statystyk Eurostatu w roku 2012
aż 26,7% społeczeństwa żyło w sferze ubóstwa, w tym 6,8% skrajnego ubóstwa (GUS), a 45% gospodarstw domowych funkcjonowało poniżej granicy niedostatku. Równocześnie badania wykazały, że Polacy pracują przeciętnie dłużej
od Niemców, Finów, Włochów, Francuzów i Hiszpanów, spędzając w niej przeciętnie 48 godzin tygodniowo, a ponadto 1,2 miliona z nich ma więcej niż jedno
miejsce pracy. Funkcjonujące w naszym kraju międzynarodowe korporacje wyraźnie „prywatyzują zyski, a socjalizują koszty swej działalności” w wyniku tego
nielegalny wywóz kapitały z Polski osiągnął w latach 2002–2011 w sumie prawie 50 mld dolarów9.
Polskojęzyczna, opiniotwórcza publicystyka głównego nurtu jest u nas zdominowana przez prawicową orientację neoliberalną i trudno obecnie poszukiwać w niej poważniejszych analiz na temat konsekwencji pogłębiających się
systematycznie nierówności społecznych. Wiarygodniejsze w tym zakresie są
czasopisma o orientacji lewicowej, w których np. plan Morawieckiego analizowany jest na tle procesów wzrostu nierówności społecznych w Polsce10. Akcentuje się, że Polska znalazła się w pułapce, nie średniego, a wyraźnie niskiego dochodu społeczeństwa. Mamy wzrost PKB wyraźnie powyżej średniej krajów
UE, a społeczeństwo tego nie odczuwa w swoich dochodach. Udział wynagro5
Wyd. polskie: J. E. Stiglitz, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
6
Wyd. polskie: J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów.
Ekonomia współdziałania. Zmierzch kapitalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2016.
7
Przyszłość zarzadzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wezwania, red. nauk. Z. Antczak i S. Borkowska, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
8
Tamże, s. 32–51.
9
Tamże, s. 14.
10
W. Żółtkowski, Co skrywa plan Morawieckiego, tygodnik „Przegląd” nr 37, 12.09.2016, Wyd.
Fundacja Oratio Recta, 03-410 Warszawa, ul. Inżynierska 3, s. 34–35.
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dzeń w PKB w 2014 w Polsce wynosił 47%, podczas gdy średnia UE to 56%.
Co gorsze udział ten w Polsce zmniejszył się w latach 1995–2014 o 10,8 pkt.
proc. Jednocześnie narosły różnice w dochodach i choć nie są one większe od
standardów w starych krajach UE, to są zdecydowanie bardziej dokuczliwe, bo
dolne obszary dochodowe są w Polsce kilkakrotnie niższe jak standardy UE. Na
niecałe 5% najwięcej zarabiających Polaków przypada 25% ogółu dochodów
i taki sam% stanowi ogół dochodów 40% najniżej wygradzanych pracowników.
Publikacje GUS o średniej płacy na poziomie 4,2 tys. zł są fałszywe, bo dotyczą
tylko 6 milionów pracujących w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu osób,
a w mikro-firmach wynagrodzenia są wyraźnie niższe. Dwie trzecie pracujących
zarabia poniżej płacy średniej, a około 10% ma wynagrodzenia minimalne,
często pomniejszone jeszcze przez niepełny etat. Tania praca stała się naszym
głównym atutem, przyciąga zagranicznych inwestorów i decyduje o konkurencyjności polskich firm. Ale równocześnie niskie wynagrodzenia nie zachęcają
do inwestycji w maszyny i urządzenia, szczególnie inwestycji nakierowanych na
wdrażanie najnowocześniejszych innowacji. W krótkim i średnim czasie nie
ma łatwego odwrotu od dzisiejszego stanu. Kapitał zagraniczny tworzy dwie
trzecie polskiego eksportu, 50% produkcji przemysłu i 65% sektora bankowego, praktycznie decyduje o wielu aspektach rozwoju polskiej gospodarki. Łatwo
to krytykować, ale niezwykle trudno zmieniać. Trzeba więc niezwykle dbać
o poprawę relacji z kapitałem zagranicznym poprzez ciągłe doskonalenie
polityki gospodarczej kraju goszczącego. Odrębną, ale zupełnie nie realną, jest
koncepcja odkupienia sprzedanych przedsiębiorstw i banków. Wymagało by to
dużych środków finansowych, którymi nie dysponujemy i nie będziemy dysonować w dającej się przewidzieć przyszłości. Co prawda wielkość naszego długu
publicznego w odniesieniu do PKB jest niska i nieznacznie tylko przekracza
50%, podczas gdy w krajach euro wynosi średnio 100%. Dzisiejsze koszty
obsługi tego zadłużenia są porównywalne do wartości corocznych dopłat do
ZUS i wynoszą 40 mld zł, ale niestety prawie połowa zadłużenia jest w walutach zagranicznych. Oznacza to, że obniżenie kursu złotego do innych walut
może gwałtownie zwiększyć koszty finansowania zadłużenia publicznego.
Podwojenie odsetek od połowy naszego zadłużenia zwiększało by już koszty
obsługi długu do wartości ponad 60 mld zł, a to zdewastowało by już nasz
budżet.
Wydaje się, że dyskusja na temat ograniczenia niekontrolowanego wzrostu
nierówności w gospodarce globalnej, która wyraźnie zmierza do radykalnej rekonstrukcji neoliberalnego modelu rozwoju gospodarczego, może otworzyć pewne szanse wyrwania naszej gospodarki narodowej z pułapki niskich dochodów.
Warto więc aktywniej włączyć się w jej tok. Dlatego celem niniejszego opracowania jest przegląd najnowszych publikacji głównych autorytetów, którzy nadają ton toczącej się dyskusji i próba odpowiedzi na pytanie: Czy i jaki może to
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mieć wpływ na długofalową perspektywę poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce?
Objętość opracowania pozwala tylko na ograniczenia przeglądu do wybranych autorów, wyróżniających się szczególnie wyrazistością swych poglądów.
W kolejnych częściach opracowania o zaprezentujemy więc publikacje: Gorana
Therborna oraz Guya Standinga. W podsumowaniu natomiast tylko krótko skonfrontujemy ich stanowiska z opiniami Thomasa Piketty’ego i Josepha Stiglitza.

Nierówność, która zabija
Już na początku swej książki Goran Therborn wykazuje, że jej tytuł ma swoje
uzasadnienie w niedawnej historii transformacji rynkowej gospodarek naszych
wschodnich sąsiadów, Rosji i Ukrainy. Wprowadzenie kapitalizmu w byłych republikach Związku Radzieckiego spowodowało dramatyczne pogłębienie nierówności i masowe zubożenie obywateli. Współczynnik Giniego11 wzrósł w Rosji z 0,27 w roku 1990, do 0,46 w 1993 r., a na Ukrainie, z 0,25 w 1992 r. do 0,41
w 1996 r., a w kolejnych latach dalej rósł, osiągając w 2001 r. odpowiednio 0,52
i 0,46. Okazało się, że już w pierwszym okresie transformacji, do 1995 r., spowodowało to 2,6 mln dodatkowych zgonów. Według danych WHO w roku 2009
długość trwania życia w Rosji i na Ukrainie jest nadal krótsza jak w 1990 r.
Warto podkreślić, że w samej Rosji dramaty kolektywizacji z lat 30. i prywatyzacji lat 90., miały zbliżone rozmiary – od lat 1988–1989 do 1993–1994 wartość
standardowego współczynnika umieralności wśród rosyjskich mężczyzn, w wieku
powyżej 16 lat, wzrosła o 49%, a wśród kobiet o 24%, natomiast – od lat 1930–
–31 do 1933 wartość standardowego współczynnika umieralności w Rosji wzrosła
o 49,5%. Gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że najwięcej ofiar kolektywizacji
lat 30. zmarło w Kazachstanie i na Ukrainie i ostrożne szacunki dla lat 1927–
–1936 określają łączną liczbę zgonów na 9 mln, natomiast szacunki dla
lat 90. to 4 mln dodatkowych zgonów12.
W globalnych statystykach długość życia jest zależna od nierówności w zamożności danego kraju. W roku 2010 różnica oczekiwanej długości życia między mieszkańcami krajów zamożnych i najmniej rozwiniętych wynosiła 27 lat,
a różnica między pierwszym i ostatnim krajem w tej statystyce, czyli Japonia
11
Nazwa pochodzi od włoskiego statystyka Corrada Giniego i współczynnik ten jest najczęściej
używany jako miernik nierówności dochodowych. Jego wartości mieszczą się w przedziale od zera
(co oznacza pełną równość) do jedności, gdy jedna osoba lub gospodarstwo domowe zgarnia wszystkie dochody. Dopuszcza się też stosowanie tego współczynnika w formie zwielokrotnionej, gdzie
zamiast jedności stosujemy liczbę 100.
12
Wszystkie dane cytowane za G. Therborn, Nierówność, która zabija..., op. cit., s. 10–11.
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i Sierra Leone, wyniosła 46 lat. Warto jednak zauważyć, że oczekiwana długość
życia w najbardziej liberalnej gospodarce Stanów Zjednoczonych wynosi 78 lat
i jest niższa od średniej dla krajów zamożnych wynoszącej 80 lat i o rok krótsza
niż na Kubie. Umieralność niemowląt w Stanach Zjednoczonych przewyższa średnią dla krajów OECD, a w Dystrykcie Kolumbia wartość tego wskaźnika jest
zbliżona dla jego wartości w Rumunii i większa niż w Rosji13.
Powyższe przykłady dotyczą głównie pierwszego z wyróżnianych teoretycznie przez Therborna trzech typów nierówności, tzw. nierówności życiowych,
poza nimi wyróżnia on nierówności egzystencjalne i zasobowe. Wyróżnione przez
niego typy nierówności mają swoje źródła dynamikę historyczną i pozostają
w ciągłej interakcji. Niedawno zakończony wiek XX pozostawił nam niestety
w spadku wyraźne „wskrzeszone nierówności.”
Oceniając dynamikę nierówności życiowych w poszczególnych krajach Therborn akcentuje, że do połowy XX wieku, w wyniku postępu w krajach zamożnych, zwiększał się dystans do słabo rozwiniętych, ale później rozpoczął się
proces skracania dystansu w wyniku dekolonizacji Azji i uwrażliwienia opinii
publicznej na globalne problemy zdrowotne, co znalazło między innymi wyraz
w poparcie dla szczepień ochronnych. Natomiast w obrębie poszczególnych
krajów nierówności życiowe w ciągu poprzedniego stulecia były stabilne,
a w ostatnich latach zaczęły znowu rosnąć i nawet skandynawskim państwom
dobrobytu nie udało się zapewnić członkom różnych klas równości życiowych.
Nierówność życiowa jako strona czynna wpływa na nierówność zasobów, a jako
strona bierna znajduje się pod dużym wpływem nierówności egzystencjalnych
i zasobów14.
Nierówności egzystencjalne zmieniały się w przemianach historycznych również nieliniowo, bo rasizm rozwinięty na fali dziewiętnastowiecznego imperializmu, miał swoje apogeum w postaci holocaustu przeprowadzonego przez niemieckich nazistów. Dopiero od roku 1945 nierówności egzystencjonalne w całym
świecie szybko maleją, a powszechna Deklaracja Praw Człowieka Uchwalona
przez ONZ w 1948 roku postawiła przed ludzkością zadanie dążenia do fundamentalnej równości egzystencjonalnej. Seksizm zaczęto krytykować na całym
świecie w latach 70. XX wieku na fali organizowanej przez ONZ Pierwszej Konferencji w sprawie Kobiet, oraz Dekady Kobiet i Rozwoju, która po tym spotkaniu nastąpiła. Ostatnie trzydziestolecie XX w. było okresem stopniowego niwelowania nierówności egzystencjonalnych w skali całego świata15. W XXI wieku
mamy natomiast do czynienia z tendencjami społecznymi prowadzącymi do
powstania nowych form nierówności egzystencjonalnych związanych między

13
14
15

Tamże, s. 16.
Tamże, s. 64.
Tamże, s. 97.
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innymi z odpływem miejsc pracy za granicę w ramach deindustrializacji krajów
wysokorozwiniętych oraz imigracji osób ubogich i marginalizacji części osób na
rynku pracy. Tendencje te obracają się przeciwko „podklasie” osób wykluczonych z rynku pracy lub pozostających na jego obrzeżach, drugiemu pokoleniu
emigrantów w krajach wysoko uprzemysłowionych, ubogim samotnym matkom, dzieciom osób które przez deindustrializację i automatyzację procesów
produkcji przemysłowych tracą pracę. Nierówność klasowa wraca więc pod
postacią lekceważenia na poziomie egzystencjonalnym16. Nierówność egzystencjalna jako strona czynna wywiera duży wpływ na nierówności życiową i zasobów, a jako strona bierna znajduje się pod dużym wpływem nierówności zasobów17.
Wreszcie trzeci z wyróżnionych teoretycznie przez Thorborna typów nierówności, czyli nierówność zasobów, traktowana jest przez niego bardzo szeroko,
bowiem obejmuje zarówno dochody jak i edukację oraz system władzy (demokrację i jej ograniczenia). Nierówności zasobów kształtowane są dynamicznie
przez systemy gospodarcze, polityczne i poznawcze, oraz warunki środowiskowe i osiągnięcia pokoleń. Nierówność zasobów jako strona czynna wpływa na
nierówności życiowe i egzystencjonalne, a jako strona bierna znajdują się pod
wpływem nierówności egzystencjalnych i życiowych.
W ocenie perspektywy przezwyciężania nierówności w skali globalnej Thorborn pesymistycznie stwierdza, że: „Siły umożliwiające reformy równościowe
występują ostatnio coraz rzadziej” i dalej: „Nie można oczekiwać, że w przewidywalnej przyszłości jakakolwiek elita polityczna podejmie systemowe reformy
zmierzające do ograniczenia nierówności”18. Wiąże jednak nadzieje z instytucjami zawodowymi zajmującymi się upowszechnianiem humanizmu przyznając, że
ich siła nabiera mocy. Zalicza do nich przede wszystkim agendy ONZ, w tym
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który regularnie mierzy
poziom nierówności i rozwoju społecznego na świecie; Międzynarodową Organizacja Pracy (International Labour Organization ILO), zajmującą się prawami pracowniczymi i warunkami pracy; Światową Organizację Zdrowia (World Health
Organization WHO), badającą społeczne uwarunkowania zdrowia; Organizację
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization FAO), dbającą
o zaopatrzenie potrzebujących w żywność. Uznaje też siłę odziaływania Banku
Światowego, który przestał już być niewzruszonym bastionem neoliberalizmu
i OECD. Wymienione instytucje, z wyjątkiem Banku Światowego, nie maja jednak realnej władzy, więc skuteczne zwalczanie nierówności zależeć będzie od
wzrostu siły przetargowej zwolenników równości społecznej.
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Zbywatele, prekariat, powszechny dochód
podstawowy i suwerenne fundusze finansowe
Zdecydowanie radykalniejszą wizję walki z nierównościami społecznymi kreśli Standing prezentując w Karcie prekariatu bardzo szczegółowy program zmian
ze wskazaniem sił, zainteresowanych ich szybkim wdrożeniem. Uważa on, że
w warunkach globalizacji neoliberalizm doprowadził już do ukształtowania się
nowego podziału klasowego, który przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Matryca siły praw różnych klas społecznych

Źródło: G. Standing, Karta prekariatu, PWN Warszawa 2015, s. 25.

Po zakończeniu II wojny światowej nastąpił wyraźny postęp w zakresie praw
jednostki i Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklaracja Praw
Człowieka z 1948 roku, oraz inne międzynarodowe dokumenty jak Konwencja
Narodów Zjednoczonych dotycząca statusu uchodźców z 1951 r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych (oba z 1966 r.). Potwierdzały one
istnienie praw uniwersalnych, wiążąc je z obywatelstwem narodowym po ratyfikacji tych dokumenty przez parlamenty i rządy krajów członkowskich. Ukształtowany historycznie zespół praw obywatelskich obejmuje między innymi:
• Prawa osobiste obejmujące prawo do życia i wolności, uczciwego i rzetelnego procesu sądowego, równego traktowania wobec prawa, reprezentacji prawnej, prywatności i wolności wypowiedzi, a także praw do
bycie godnie traktowanym.
• Prawa kulturalne to prawo jednostek i wspólnot do dostępu i uczestnictwa w wybranej kulturze – w tym w języku i produkcji artystycznej
w warunkach równości, godności i braku dyskryminacji.
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• Prawa polityczne obejmują prawo do głosowania, uczestnictwa w życiu
politycznym, prawo biernego udziału w wyborach i partycypowania w aktywności społeczeństwa obywatelskiego.
• Prawa społeczne składają się z prawa do odpowiedniego poziomu życia,
do opieki społecznej, do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy zawodowej, mieszkania, do opieki zdrowotnej i edukacji, a także zachowania
dostępu do dóbr wspólnych.
• Prawa ekonomiczne obejmują prawo do wykonywania zawodu, do udziału w ekonomicznych zasobach dóbr wspólnych, do udziału w korzyściach
związanych z wzrostem gospodarczym, do dostępu do wszystkich rodzajów dochodu oraz rokowań indywidualnych i zbiorowych.
Jednak w ramach globalizacji neoliberalizm wytworzył model społeczeństwa
oparty na różnych poziomach obywatelstwa, obok pełnoprawnych członków społeczności narodowych, spotykamy liczne osoby o bardzo ograniczonym dostępie
do praw, a nawet grupy całkowicie ich pozbawione, te dwie ostatnie grupy Guy
Standing nazywa „zbywatelami”. Jego zdaniem właśnie wśród zbywateli wyraźnie kształtuje się nowa klasa społeczna, nazywana przez niego „prekariatem”.
Składa się ona z ludzi żyjących z pracy na niepewnych stanowiskach, co przeplata
się z okresami bezrobocia lub wycofywania się z siły roboczej. Doświadczają oni
stale niepewności życiowej w zakresie dostępu do mieszkalnictwa i publicznych
zasobów. Ich udziałem jest ciągłe poczucie przejściowości. W zakresie praw osobistych stracili oni prawo do rzetelnego procesu sądowego, szczególnie w zakresie zatrudnienia i świadczeń społecznych. Są najczęściej pozbawieni praw politycznych bo nie mają prawa głosu (np. imigranci) albo z niego nie korzystają
(młodzież, mniejszości etniczne i społeczne). Dopóki prekariat jest nieliczny lub
pozostaje podzielony, politycy nie mają wyborczego interesu zabiegać o jego
względy. W zakresie praw kulturalnych rządy wymagają od prekariatu większego
przystosowania się do norm społecznych i instytucji większościowych. Wreszcie
prekariat traci prawa ekonomiczne i społeczne, szczególnie w zakresie dostępu
do świadczeń państwowych i praw do wykonywania zawodu19.
Niestabilność pracy najemnej jest kluczowa dla globalnego kapitalizmu. Wielonarodowy kapitał nie tylko chce elastycznego i niepewnego zatrudnienia, ale
może go osiągnąć w każdej części świata. W warunkach globalnej gospodarki
rynkowej próby ograniczenia tej niestabilności w jednym kraju skończą się niepowodzeniem. Dwudziestowieczne obszary ochrony pracowniczej (prawo pracy, rokowania zbiorowe, system zabezpieczeń społecznych), zostały zbudowane wokół obrazu stabilnego, trwałego miejsca pracy, ustalonych modeli dnia i
tygodnia pracy, dziś dotyczy to mniejszości pracowników, cały prekariat jest
poza tym obszarem.
19
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We wczesnej fazie kapitalizmu przemysłowego czymś typowym było otrzymywanie przez robotników jedynie płac pieniężnych. W XX wieku trend zwrócił
się w kierunku rosnącego udziału dochodu pochodzącego z świadczeń społecznych firmowych i państwowych. Dla prekariatu mamy obecnie trend przeciwny,
poza płacowe źródła dochodów w zasadzie zanikają. Zmiana ta ma charakter
strukturalny, prekariat nie ma prawa do płatnych wakacji, urlopu zdrowotnego,
emerytury firmowej. Nie ma również praw do świadczeń państwowych, powiązanych z pewnymi wymogami prawnymi, pozostaje więc zależny od niepewnych świadczeń uznaniowych. Kolejnym wyróżnikiem pozycji prekariatu jest brak
dostępu do dochodu pochodzącego z zysków i renty, podczas gdy grupy znajdujące się wyżej w hierarchii klasowej (np. solariat) otrzymują istotną i rosnącą
część swego dochodu z kapitału w tej czy innej formie. Klasie prekariatu brakuje tożsamości zawodowej lub narracji pozwalającej ująć w ramy porządkujące
własne życie. Prowadzi to do frustracji, alienacji, lęku i rozpaczy. Od prekariatu
oczekuje się stałej gotowości do pracy zarobkowej i niezarobkowej o każdej
porze dnia i nocy, zmuszani są oni do podejmowania ogromnej ilości pracy,
która nie jest pracą zarobkową (przekwalifikowania, odświeżanie CV, wypełnianie kwestionariuszy, żonglerka własnymi długami itp.), są wyzyskiwani i uciskani przez bezprecedensowe kurczenie się ich czasu prywatnego. W konsekwencji prekariusze i prekariuszki są bardziej skłoni do zachowania psychologicznego
dystansu względem pracy zarobkowej, angażują się w nią jedynie tymczasowo
i traktują ją instrumentalnie. Prekariat cechuje się niezwykle niskim prawdopodobieństwem awansu społecznego. Im dłużej ktoś się do niego zalicza, tym
mniejszą szansę ma na ucieczkę. Rzadko zdarza się aby prekariusze używali
w swej pracy zarobkowej więcej niż odrobinę swoich umiejętności i kwalifikacji.
Posiadanie wysokich kwalifikacji wystarcza jedynie do wzięcia udziału w loterii
rynku pracy. W wielu przypadkach, aby otrzymać ciekawszą pracę trzeba mieć
rodziców ze znajomościami, albo kwalifikacje przewyższające te, które kiedykolwiek mogą być potrzebne w danej pracy. Jak na ironię problemy te narastały
w okresie propagowania w naukach o zarzadzaniu koncepcji uczenia się organizacji i zarzadzania wiedzą, w których człowiek z właściwą mu kreatywnością,
jest najistotniejszym czynnikiem sukcesów organizacji.
Prekariat jest nie tylko wystawiony na więcej sfer niepewności jak inne klasy
społeczne, ale jest także mniej na nie odporny, gdyż dysponuje mniejsza ilością
zasobów, za sprawą których mógłby sobie z nimi radzić. Szczególnie niebezpieczne dla prekariatu są „pułapki’ ubóstwa i prekarności. Państwo opiekuńcze
we wszystkich swoich wariantach, opiera się na ubezpieczeniach społecznych
i świadczeniach powiązanych z regularnymi składkami płaconymi przez stale
zatrudnionych, lub w ich imieniu przez pracodawców. Wraz z powstaniem prekariatu model ten zaczął się rozpadać. Państwa opiekuńcze przesunęły się
w kierunku udzielania pomocy społecznej dla najbiedniejszych, uzależniając to
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od poziomu posiadanych środków. Politykę społeczną zaprzęgnięto więc do
rozpoznania biednych przez sprawdzanie środków, którymi oni dysponują.
W ten sposób nastawiono na prekariat groźną pułapkę ubóstwa. Każdy otrzymujący świadczenia uzależnione od środków którymi dysponuje, z chwilą podjęcia nisko płatnej dorywczej pracy może te świadczenia stracić. Jest więc tak
jakby obowiązywała go 100% stopą podatkowa. Ponieważ rezygnacja ze świadczeń społecznych na rzecz pracy zarobkowej kosztuje czas i pieniądze, nie ma
żadnego powodu aby podejmować pracę zarobkową. Miliony prekariuszy w krajach uprzemysłowionych doświadczają w ten sposób efektywnej stopy podatkowej powyżej 80%, czyli dwukrotnie wyższej od tej która płaci salariat i co
najmniej trzykrotnie wyższej którą powinny płacić wielonarodowe korporacje,
gdyby nie wyprowadzały zysków do rajów podatkowych20. Zwiększa się tez liczba pułapek prekarności, czyli sytuacji w których podejmowanie nisko płatnej
pracy, może doprowadzić do obniżenia późniejszych dochodów. Państwo wymaga od prekariatu, by w celu uzyskania uprawnień do świadczeń społecznych
wykonywał mnóstwo pracy, przychodził przez niezliczone etapy selekcji, z których każdy stanowi oddzielna barierę do przekroczenia, pułapkę dla nieostrożnych, nerwowych, nieświadomych, delikatnych lub porywczych. Życie toczy się
wokół czekania w kolejkach, wypełniania formularzy, dostarczania uzupełniających dokumentów, częstego meldowania się na rozmowach i odpowiadania na
podchwytliwe pytania. Podjęcie nisko płatnej pracy, która może skończyć się
w każdej chwili, to wzięcie na siebie ryzyka powrotu do pierwszych etapu ubiegania się o świadczenia. Żadna racjonalna osoba nie podjęła by takiej pracy
w podobnych warunkach, a prekariat musi21.
Klasa prekariatu nie jest jednolita i Standing wyróżnia w niej, ze względu na
pochodzenie, trzy odmiany. Pierwszą stanowią osoby wyrzucone z wspólnot
robotniczych i rodzin. Ich ojcowie i dziadkowie pracowali w zawodach robotniczych, z towarzyszącym temu statusem, umiejętnościami i szacunkiem. Spoglądając wstecz objawiają pewne atawizmy pytając, dlaczego życie nie może wyglądać tak jak kiedyś? Są oni na ogół względnie mało wykształceni i bardziej
skłoni do słuchania populistów propagujących nacjonalistyczne lub neofaszystowskie programy, przyłączają się więc do tych ruchów. Do drugiej odmiany
należą migranci i ich rodziny, mniejszości etniczne, pozbawione wolności osoby
starające się o azyl, niektórzy niepełnosprawni i coraz liczniejsza grupa byłych
skazanych. Ta grupa również doświadcza relatywnej deprawacji, porównując
swoja obecną sytuację z doświadczeniami związanymi z domem lub poprzednim utraconym światem. Nostalgia ta może być urojona, ale gniew może łączyć
się z potrzeba przetrwania. Głowy trzymają nisko, ale nie należy tego mylić
20
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z brakiem resentymentu lub gotowości do zaktywizowania się, jeżeli wyłaniająca się wizja doda im energii. Wreszcie trzecia, i coraz liczniejsza grupa, składa
się z wykształconych osób, które popadły w prekarną egzystencję po tym, jak
obiecywano im coś przeciwnego: świetlaną karierę opartą na osobistym rozwoju i satysfakcji. Większość z nich ma dwadzieścia lub trzydzieści kilka lat,
a dołączają do nich coraz liczniej osoby starsze wypadające z salariatu. Ze względu na ich wykształcenie oraz świadomość absurdalności sytuacji jaką wytworzył na rynkach pracy neoliberalizm w warunkach globalizacji, to od nich należy
oczekiwać przywództwa i przekonania pozostałych części prekariatu do wspólnej walki o radykalna zmianę polityki społeczno-gospodarczej w zglobalizowanym świecie22.
Standing przyznaje, że proces globalizacji gospodarki jest nieodwracalny,
a związana z nim „Wielka Konwergencja” zaczynała się powoli już między 1960
a 2000 rokiem gdy około 20 krajów o niskim dochodzie rozwijało się szybciej niż
Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Po 2000 roku już 80 krajów przeganiało
w tempie wzrostu czołówkę gospodarcza świata i zmniejszało nierówności
w standardzie życia. Jako globalny gigant wyłoniły się Chiny z ponad miliardową populacją. Ich ekspansja w dziedzinie wytwórstwa zbiegła się ze wzrostem pomiędzy latami 1990 a 2008 o 145 mln ludzi chińskiej siły roboczej. Produktywność tego kraju rosła przeciętnie o 9% rocznie i produkcja która w roku
1990 wymagała 100 robotników wykonywana była w 2009 r. tylko przez 20.
W 1990 roku eksport Chin dorównywał ledwie 1/3 eksportu Stanów Zjednoczonych, a w 2009 roku Chiny były już największym eksporterem na świecie. Inwestycje zalały wschodzące gospodarki rynkowe a korporacje zyskały globalny
charakter: sprzedaż w zagranicznych oddziałach korporacji transnarodowych
wzrosła sześciokrotnie między 1990 a 2010 rokiem, ich aktywa wzrosły dwunastokrotnie, eksport zwiększył się czterokrotnie a zatrudnienie ponad trzykrotnie.
Pracownicy w krajach bogatych znaleźli się w opałach, spadły płace średnio
i mało zarabiającej siły roboczej. W krajach OECD udział pracy w dochodzie
narodowym spadł pomiędzy 1980 a 2008 rokiem o 5%.W USA jeszcze przed
krachem udział w wynagrodzeń w dochodzie narodowym spadł z szczytowych
53% w roku 1970, do 45% a do końca 2012 roku obniżył się dalej do 43,5%.
Pewien wpływ na te procesy miały zmiany technologiczne, ale głównym odpowiedzialnym była polityka i przemiany instytucjonalne w globalizującej się
gospodarce a nie technologie cyfrowe. Trend spadkowy udziału wynagrodzeń
w PKB miał charakter globalny i np. w Chinach od połowy lat 90. do połowy
pierwszej dekady XXI w. udział dochodów z pracy w stosunku do wartości
wytworzonej produkcji spadł 48% do 42% a w Indiach z 37% do 22%. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę inny wskaźnik zmian strukturalnych, to okaże się, że
22
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pozytywna zależność między wydajnością a płacami zatrzymał się w już latach
osiemdziesiątych a gwałtowna przepaść nastąpiła po roku 2000. W ten sposób
złamano niepisaną społeczną umowę ery powojennej według której realne płace miały rosnąć równolegle do wzrostu wydajności. W zglobalizowanej gospodarce kapitał nie potrzebował już tego kompromisu23. W miarę jak płace spadały, a elastyczność pracy czyniła życie z niej mniej pewnym, rządy starały się
ratować sytuacje tanimi kredytami i subwencjami. Definiujący moment nastąpił
w 1992 r., kiedy za sprawą amerykańskiego rządu kredyty mieszkaniowe potaniały i stały się łatwo dostępne. Przyniosło to krótkotrwałą przewagę polityczną
ówczesnemu prezydentowi Billowi Clintonowi, ale na dłuższą metę problem
równowagi gospodarczej narastał. W roku 2007 całkowita kwota kredytów narosła do 50 bilionów dolarów i była 50 razy wyższa jak w roku 1964. Ale tym
śladem poszły inne kraje, np. w Anglii liczba gospodarstw domowych, które są
właścicielami swoich mieszkań wzrosła z 57% w roku 1981 do 71% w 2003 r.,
podczas gdy zarobki grup o najniższych dochodach były w stagnacji, bądź spadały. W Hiszpanii banki zachęcano do udzielania kredytów hipotecznych na 100%
wartości nieruchomości, nawet pracownikom o najniższych dochodach i imigrantom, a w Irlandii kredyt mógł stanowić 115% wartości nieruchomości24.
To musiało prowadzić do światowego krachu gospodarczego lat 2007–2008,
którego skutki pogłębiły w stopniu przerażającym nierówności pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi w skali globalnej.
Analizując zachowania rządów w okresie wychodzenia z globalnego kryzysu
lat 2008–2009 Standing wykazuje, że media skupiając uwagę na krytyce chciwości bankierów i rynków finansowych, odwróciły uwagę od strukturalnych cech
globalnego systemu rynkowego, które nieuchronnie doprowadziły do wystąpienia w rzeczywistości pięciu równoległych kryzysów: fiskalnego, dystrybucji,
egzystencjalnego, ekologicznego i czającego się na uboczu kryzysu praw. Jego
rozumowanie imponuje przenikliwością i warto przedstawić w zarysie istotę
i społeczne skutki tych kryzysów:
• Kryzys fiskalny, załamanie systemu finansowego oraz uruchomienie pomocy rządowej dla banków, było w istocie największym w historii świata
rozdawnictwem na rzecz bogatych. Spowodowało to olbrzymie zadłużenia budżetów narodowych.
• Wynikiem był kryzys dystrybucji, nierówności stały się największe od lat 20.
XX wieku, strategiczna siła przetargowa pracowników spadła i nastąpiła restrukturyzacja zabezpieczeń socjalnych, rządy w dalszym ciągu przyznawały
coraz większe subwencje zamożnym, obcinając równocześnie świadczenia
i zapomogi najbiedniejszym ze względu na deficyty budżetowe.
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• Kryzys egzystencjalny związany jest z samą istoty neoliberalizmu, który
stanowi wulgarną wersję darwinowskiej rywalizacji opartej na kategoriach „zwycięzców” i „przegranych”. Gloryfikując indywidualizm, konkurencyjność, merytokrację i utowarowienie, tępi on takie wartości jak
współczucie, empatia i solidarność. Pęd do konkurencyjności zachęcał
do oportunizmu, oszustw i zachowań przestępczych, zwłaszcza wśród
plutokracji.
• Kryzys ekologiczny narastał przez cały okres globalizacji, bo powszechne
dążenie do wzrostu gospodarczego powodowało lekceważenie czynników zewnętrznych powodujących zagrożenia środowiska. Rządy i korporacje działały krótkowzrocznie, dla polityków było to 4 do 5 lat cyklu wyborczego, dla dyrektorów korporacji jeszcze mniej, bo na ogół pilnują oni
tylko bieżącego salda i wysokości swoich premii. Wywołana kryzysem
fiskalnym era zaciskania pasa zintensyfikowała politykę przyznawania subwencji i ulg podatkowych podejrzanym inwestorom z jednoczesnym składaniu pustych deklaracji proekologicznych.
• Kryzys praw ma swoje źródła w deficycie demokracji w wyniku procesu
„utowarowiania” polityki, gdy większości polityków zaczęła używać aktywności w tej sferze jako „trampoliny” do bardziej intratnej kariery. Wyborcy tracili wiarę w „postprawdziwościową” wersję polityki nastawionej
na proces wyborczy, widząc, że jest on kształtowany przez pieniądze pochodzące głównie od plutokracji, a zdolność do autoprezentacji, slogany
i modne zwroty przeważają nad treścią. Deficyt demokracji sprzężony jest
z rozwojem inwigilacji i nadzoru społeczeństwa, co ogranicza prawo do
prywatności i wolności25.
Do pogłębiania się scharakteryzowanego wyżej zespołu kryzysowego, przyczyniło się to, że po krótkim okresie pobudzenia fiskalno-monetarnego umożliwiającego wyjście z krachu lat 2007–2008, wykrystalizował się rodzaj nowej
ortodoksji i rządy wspierane przez międzynarodowe agencje finansowe, zdecydowały się narzucić „zaciskanie pasa” ludności swoich krajów, by móc zapłacić
za rozrzutność która same promowały. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
i grupy finansowe, które propagowały program liberalizacyjny, stały się teraz
nadzorcami tej strategii i nawet liberalny The Economist nazwał to w 2012 r.
„rozwojem kompleksu finansowo-politycznego”26. Redukcja długu stała się
mantrą wszystkich rządów, co usprawiedliwiało potem duże cięcia w wydatkach publicznych i standardzie życia społeczeństwa. Usłużna przy ty okazała się
nauka publikując w 2010 r. badania, według których dług przekraczający 90%
PKB hamował wzrost gospodarczy, choć trzy lata później udowodniono, że dane
25
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i metodologia podbudowująca ta tezę były co najmniej wątpliwe27. Polityka szybkiej redukcji długu była zakorzeniona tak mocno, że traktowana ją jako paradygmat ideologiczny i do druku dopuszczano artykuły naukowe zgodne z nim.
Z obojętnością traktowano natomiast badania wykazujące, że zmniejszenie nierówności prowadzi do wzrostu gospodarczego i zarówno w krajach bogatych
jak i uboższych nierówności skorelowane są z krótsza ekonomiczną ekspansją
i mniejszym średnioterminowym wzrostem28. Uzasadnieniem polityki cięć budżetowych było stwierdzenie, że wysoki dług spowalnia wzrost, ale związek
przyczynowy może być odwrotny – powolny wzrost prowadzi do wyższego długu. Cięcia publicznych wydatków tłumi wzrost i raczej zwiększa dług, niż go
redukuje, tworząc zaklęty krąg upadku. W krajach uprzemysłowionych przeciętny dług do PKB w roku 2007 wynosił 74%, a w 2010 r. 101%. Według MFW
głównym winowajcom były spadające przychody do budżetu – obniżające się
w miarę jak cięcia budżetowe, zintensyfikowane przez naciski zewnętrzne,
spychały dochody w dół.
W Irlandii, którą w roku 2013 roku, ogłoszono przykładem sukcesu, rząd narzucił zaciskanie pasa pracownikom o niskich dochodach, zmniejszając jednocześnie podatek od osób prawnych do 12,5%, by przyciągnąć inwestycje zagraniczne. W roku 2012 dług gospodarstw domowych przekroczył w tym kraju
200% dochodu rozporządzalnego, standardy życia obniżyła się, podczas gdy
zagraniczny kapitał wypracowywał coraz większe zyski.
Dodatkowe wielkie zasiłki trafiały w ręce banków również w wyniku tzw.
„rozluźnianiu polityki pieniężnej”, służącej rekapitalizacji sektora finansowego
i ożywianiu pożyczek inwestycyjnych, gdy gospodarce zaczęła zagrażać deflacja
i obniżanie stóp procentowych przez banki narodowe przestało być narzędziem
pobudzania rozwoju. Im więcej dochodu trafiało do małej elity finansowej tym
bardziej światowa gospodarka stawała się zakładnikiem tzw. „strajku pieniędzy”
gdy elita finansowa wstrzymywała swoje pieniądze by zmusić rządy do obłaskawienia jej większą liczbą ulg podatkowych i subwencji. Brzemię cięć budżetowych dźwigają wówczas wszyscy pozostali, szczególnie ci najbardziej polegający na wydatkach socjalnych i świadczeniach – czyli prekariat.
Podczas gdy w wyniku omówionego wyżej „zaciskania pasa”, wzrost w krajach OECD prawie zamarł, pozostał on stosunkowo wysoki w większości wschodzących gospodarek rynkowych, a zawdzięczają to one głównie państwowemu
kapitałowi Chin. MFW skonkludował, że w krajach bogatych recesja spowolniła
zarówno wzrost rzeczywisty jak i potencjalny i przewiduje, że pomiędzy rokiem

27
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2012 a 2017 grupa siedmiu największych gospodarek przemysłowych może
liczyć na wzrost najwyżej 2% rocznie, podczas gdy w okresie 1983–1988 (ożywienie po recesji lat 80.) wynosił 4% rocznie, a w latach 1994–1999 (ożywienie
lat 90.) 3%. Dla kontrastu mimo, że rząd Chin celowo hamował wzrost na sygnały o „bańce„ na rynku nierówności, gospodarka utrzymuje rozwój ponad 5%
a wzrost realnych płac i świadczeń jest szybszy, jak ich gwałtowny spadek
w krajach OECD po krachu lat 2008–2009. W roku 2012 chiński PKB w dolarach, mierzony parytetem siły nabywczej prześcignął amerykański. Indie zmagały się z trudnościami, ale ich gospodarka rosła dalej w tempie 5% rocznie. Konwergencja obiecana przez globalizację nabiera więc tempa. W niektórych
prowincjach Chin płace rosły do 30% rocznie, ale ponieważ rosła tez szybko
wydajność, koszty pracy i produkcji są tam niższe jak te w krajach OECD,
i pozostaną na tym poziomi jeszcze przez lata29. W 2012 roku Chiny miały
14 mln robotników fabrycznych w miastach, zarabiających przeciętnie 2 dolary
na godzinę, podczas gdy dalsze 65 mln zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach
w małych miasteczkach i wioskach zarabia 64 centy za godzinę, a dalsze
675 mln pracowników pozostaje dostępnych gdzie indziej30. Mówienie więc
o ponownym przeniesieniu miejsc pracy i produkcji wytwórczej do krajów OECD
jest świadectwem myślenia życzeniowego. Należy natomiast oczekiwać, że inwestycje i produkcja przesuwać się będą do innych wschodzących gospodarek
jak Wietnam, Indonezja, Bangladesz, Indie i Kambodża. Wielka konwergencja
wiąże się z globalnym przesunięciem kapitału, i Bank Światowy doszedł do wniosku, że do 2030 roku połowa globalnego kapitału będzie znajdować się w dzisiejszych krajach rozwijających się, w porównaniu do mniej niż 1/3 w roku 2012.
Udział tego obszaru gospodarczego w globalnych inwestycjach ma wzrosnąć
trzykrotnie – do poziomu 60%, a Chiny i Indie odpowiadać będą za 38% globalnych wydatków inwestycyjnych brutto31.
Szybkiemu wzrostowi inwestycji w krajach Azji, towarzyszył gwałtowny spadek inwestycji w Europie. Pomiędzy 2007 a 2011 rokiem prywatne inwestycje
w 27 krajach Unii Europejskiej spadły o 350 mld euro – dwadzieścia razy więcej
jak spadek w prywatnej konsumpcji i cztery razy tyle co spadek w realnym PKB.
Jeżeli doliczyć spadek poziomu inwestycji w USA i Japonii to łączny spadek
w inwestycjach prywatnych osiągnął w tych krajach poziom biliona dolarów.
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w krajach rozwiniętych spadły w 2012
roku do poziomu najniższego od ponad 10 lat, podczas gdy w krajach rozwijających się BIZ po raz pierwszy stanowiły ponad połowę globalnej wartości inwestowanego kapitału. Ucieczce przewodziły firmy amerykańskie: Ford, General
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Motors, General Electric, Dow Chemical, Hewlett-Packard i inni zamykali europejskie fabryki, a ich śladem podążały firmy świadczące usługi finansowe. Chociaż wiele z tych korporacji skarżyło się na narastające nastroje antybiznesowe
w Europie, to ich prawdziwą motywacją było zwiększenie zysku.
Wzrost mobilności kapitału w skali globalnej jest również widoczny w nowym
modelu gospodarki w którym strukturalnemu podziałowi korporacji towarzyszy
przejście od handlu gotowymi dobrami do obrotu zadaniami i częściami dóbr.
Coraz więcej korporacji jest zintegrowanych na szczeblu globalnym, dzięki czemu
mogą żonglować produkcją i zatrudnieniem w zależności od zmian na rynkach
i lokalnych kosztach produkcji. Dla przykładu produkcja Boeinga Dreamlinera,
angażuje 43 dostawców w 135 miejscach globu, 70% jego komponentów produkuje się za granicą. Szwedzkie telefony komórkowe Ericssona składają się z 900
komponentów od 60 dostawców w 40 krajach, a typowy samochód szwedzki ma
co najmniej 50% części produkowanych za granicą tego kraju.
Wielkie korporacje rozkwitają teraz w krajach które nazywamy dynamicznymi członkami globalnego systemu rynkowego. Na szczycie wpływu na rozkład
globalnej siły roboczej znajduje się obecnie Foxconn z Taiwanu, elektroniczny
warsztat całego świata, nazywany mistrzem elastycznej produkcji. W 2013 roku
zatrudniał on 1,4 mln ludzi w samych Chinach, podczas gdy przed kryzysem
miał o połowę mniejsze zatrudnienie, a w 2003 roku zatrudniał tylko 100 tys.
pracowników. W ogłoszonych w roku 2012 planach zamierza podwoić swoje
zatrudnienie w okresie do 2020 roku. Stał się on drugim największym eksporterem Czech, rozwija swoje struktury w Meksyku, Brazylii, Turcji, Indiach i Indonezji, a w 2013 otworzył pierwsza siedzibę w USA (w Kalifornii)32.
Tymczasem kraje bogate zamieniają się powoli w gospodarki rentierskie,
które co prawda usiłują przyciągnąć kapitał zagraniczny przy pomocy subwencji
i ulg podatkowych, ale zyskujące więcej dochodu z rozdziału zysków i dywidend
korporacji transnarodowych. W Stanach Zjednoczonych w roku 2012 marże od
kapitału były najwyższe od 65 lat, a dochody z korporacji stanowiły 13,6% całości dochodu narodowego. Nie przyczyniło się to jednak do wzrostu inwestycji
krajowych i zatrudnienia. Nie tylko liczba pełnoetatowych miejsc pracy nie wróciła do poziomu sprzed recesji, ale także płace pozostawały poniżej startowego
poziomu z poprzednich recesji33. I tak jest do obecnej chwili, bo choć Federalne
Biuro ds. Ludności podało, że w roku 2015 dochody przeciętnej amerykańskiej
rodziny (mediana) wzrosły o rekordowe 5,2%, osiągając 56,5 tys. dolarów (najwyższy wzrost od 1967 r.), to w dalszym ciągu pozostają niższe jak w roku
1999, gdy mediana wynosiła 57,909 tys. dolarów34.
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Opisane procesy zmian w gospodarce globalnej prowadzą Standinga do jednoznacznego wniosku, że w krajach rozwiniętych gospodarczo rośnie prekariat
i w sposób nie kontrolowany zwiększają się obszary biedy i bezdomności, dokumentuje to szeregiem danych statystycznych. Równolegle w sposób niekontrolowany rosną nierówności w tych krajach, co znajduje potwierdzenie w licznych statystykach. Dla przykładu, pomiędzy rokiem 1976 a 2007 z każdego dolara
wygenerowanego dochodu 58 centów trafiało do górnego procenta gospodarstw
domowych35. W roku 2013 w 500 największych korporacjach wg. S&P przeciętna wypłata dyrektorów wykonawczych była 204 razy większa niż średnia pracownicza, w porównaniu do wielokrotności 170 w 2009 r., 120 w 2000 r. i 42
w 1980 r. W 2012 r. górny procent zarabiających zgarnął 93% amerykańskich
zysków, podczas gdy ich udział w dochodzie narodowym wynosił 19% i był
najwyższy od 1928 roku. Dziewiętnaście amerykańskich korporacji międzynarodowych płaciło rzeczywistą stawkę podatkową w wysokości 3% z osiągniętych
w Wielkiej Brytanii zysków, przy stawce 26% podatku dochodowego od osób
prawnych36. Nie dziwią więc ostre słowa Standinga: „Druga dekada XXI wieku
to końcowy etap neoliberalnego eksperymentu. Plutokracja – jak również żywiąca się nią elita – posuwa się do aroganckich czynów przestępczych i politycznej
manipulacji. Nieźle radzi sobie solariat, ale wielu jego przedstawicieli sądzi, że
musi odłożyć więcej środków, by wspierać swoje dorosłe dzieci i wnuki. Poniżej rozszerza się prekariat”37. I jeszcze ostrzejsze podsumowanie jego rozważań
w rozdziale trzecim zatytułowanym Prekariat rośnie: „Sytuacja społeczna staje
się coraz okropniejsza. Powinno to naruszyć resztki przekonania, ze projekt neoliberalny jest możliwy do utrzymania. Jednym ze znaków ostrzegawczych jest
wzrost liczby protestów społecznych, w tym także zamieszek. Polityka populistyczna powinna się nimi mocniej zainteresować. Atawistyczna część prekariatu został wciągnięta do wspierania neofaszystowskich programów w takich krajach jak Grecja czy Węgry. A skrajna prawica ściąga całą resztę na prawo. Tworzą
się gorzkie podziały, coraz więcej osób spychanych jest do roli zbywateli,
a duża grupa staje się obiektem demonizacji: migranci, beneficjenci świadczeń,
niepełnosprawni, mniejszości, młodzi …lista wciąż się rozszerza. Potrzeba nam
kontrstrategii zorientowanej na potrzeby, aspiracje i niepewności prekariatu.
Co stoi na przeszkodzie jej wyłonienia?”38.
I rzeczywiście w końcowym rozdziale piątym zatytułowanym: W stronę Karty
prekariatu, Standing wyłania taką kontrstrategię prekariatu. Ujmuje ją dosyć
szczegółowo w 29 artykułach. Dla przedstawicieli dyscypliny nauki o zarządza-
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niu najbardziej frapujące wydają się być artykuł 25 zatytułowany: Zmierzajmy
w stronę powszechnego dochodu podstawowego, oraz 26 Podzielmy kapitał za
pomocą suwerennych funduszy majątkowych. Próbę wprowadzenia artykułu 25,
podjął już w referendum Rząd Szwajcarski, na razie społeczeństwo wypowiedziało się negatywnie, ale to stanowisko może ulec zmianie bo siła klasy prekariuszy rośnie i osiągnie kiedyś „masę krytyczną”.

Podsumowanie
Stanowiska obu, najbardziej znanych we współczesnej ekonomii, badaczy
nierówności społecznych T. Piketty’ego i J. E. Stiglitza, są merytorycznie zbieżne z treścią omawianych wcześniej prac G. Therborna i G. Standinga, choć
wyrażane są one w formie bardziej wyważonej.
Piketty jest zdecydowanym zwolennikiem przywrócenia problemu podziału
dóbr do centrum analiz ekonomicznych i już we wprowadzeniu do Kapitału
XXI wieku stwierdza między innymi: „…zakłócenia obserwowane w ostatnich
latach na rynkach finansowych, naftowych i nieruchomości mogą budzić
naturalne wątpliwości co do nieuchronnego charakteru opisanej przez Solowa
i Kuznetsa «ścieżki zrównoważonego wzrostu», według której wszystko miało
się rozwijać w tym samym tempie. Czy świat roku 2050 lub 2100 znajdzie się
w rękach maklerów, kadr zarządzających i posiadaczy dużych majątków, czy też
może Bank of China albo rajów podatkowych, gdzie w ten lub inny sposób
wylądują wszyscy ci gracze? Było by rzeczą absurdalną nie stawiać sobie tych
pytań i zakładać że wzrost będzie w naturalny sposób «zrównoważony» na dłuższą
metę”39. Zresztą w treści swej książki, w oparciu o niezwykle bogaty i starannie
uporządkowany materiał statystyczny, całkowicie obala teorię zrównoważonego rozwoju Kuznetsa, która obowiązywała nieprzerwanie w okresie dominowania doktryny neoliberalnej.
Joseph Stiglitz koncentrując się na analizie negatywnych skutków nierówności w gospodarce Stanów Zjednoczonych stawia między innymi pytanie – kiedy
wkroczyliśmy na ścieżkę pogłębiania się nierówności, jakie to było wydarzenie?
W odpowiedzi stwierdza: „Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ale punktem zwrotnym w historii Stanów Zjednoczonych jest zapewne wybór Ronalda
Reagana na urząd prezydencki. Bieg wypadków przyśpieszyła deregulacja sektora finansowego i ograniczenia progresywności systemu podatkowego. Deregulacja doprowadziła do nadmiernej finansjalizacji gospodarki – osiągnęła ona
taki stopień, ze w przeddzień kryzysu 2008 r. 40% wszystkich zysków korporacji
39
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pochodziło z sektora finansowego. Niestety następcy Reagana podążali ta samą
ścieżką”40. W rozdziale 10 zatytułowanym Pomyślny scenariusz. Inny świat jest
możliwy41, Stiglitz prezentuje szeroki program reform i tworzenia szeregu nowych instytucji i mechanizmów przeciwdziałających wzrostowi nierówności
społecznych i przywracających warunki zrównoważonego rozwoju gospodarki
globalnej. Program ten obejmuje nie tylko światowe stosunki społeczno-gospodarcze ale, podobnie jak karta prekariatu Standinga wkracza w sferę polityki.
Warto zauważyć, że o ile Standing doskonale wciela się w rolę „młodego, gniewnego” uczonego, to urodzony w 1943 r. Joseph Stiglitz ma ugruntowaną pozycję nie tylko w świecie nauki, ale również gospodarki i polityki. Razem z George
Akerlofem otwiera listę laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii XXI
wieku, którą otrzymał za wkład w analizę rynków działających w warunkach
asymetryczności informacji. W latach 1993–1997 był szefem Rady doradców
ekonomicznych prezydenta USA B. Clintona, a w latach 1997–2000 głównym
ekonomistom Banku Światowego, a od 1999 r. wykłada makroekonomię
w Columbia University.
Biorąc pod uwagę dużą zbieżność poglądów u wszystkich cytowanych autorów mamy podstawę do stwierdzenia, że nauka wypracowała już normatywne
ramy koniecznych reform społeczno-gospodarczych i politycznych, które ograniczałyby nierówności społeczne hamujące współcześnie tempo rozwoju gospodarek narodowych i porządkowały „neoliberalny bałagan” w gospodarce
globalnej. Na razie brakuje jednak woli politycznej przystąpienia do wdrożenia,
proponowanych przez światową naukę, rozwiązań usprawniających funkcjonowanie gospodarki globalnej. Za słabe są jeszcze siły społeczny zainteresowane
zmianą swojej niekorzystnej sytuacji.
Polskie społeczeństwo winno być żywotnie zainteresowane podjęciem programu reform blokujących nieograniczony wzrost nierówności społecznych
w zglobalizowanej gospodarce. Należy więc upowszechniać wiedzę o istocie
występujących nierówności społecznych i ich negatywnym wpływie na rozwój
naszej gospodarki narodowej. Przyczynimy się tym w jakimś stopniu do wzrostu „masy krytycznej” nacisku na polityków w celu wdrażania reform. Warto też
wspierać walkę z występującymi ostatnio u części naszego społeczeństwa przejawami szowinistycznego patriotyzmu, który może przekształcić się łatwo
w populistyczny nacjonalizm prowadzący do izolacji Polski w rodzinie krajów
Unii Europejskie. Z treści rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu
wynika bowiem jednoznacznie, że tylko integracja UE jest gwarantem naszego
rozwoju, likwidacji różnic społecznych i wzrostu poziomu życia.
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Tamże.
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