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Wstęp
Książka ta jest 18-tym tomem zawierającym prace profesorów nauk o zarządzaniu spotykających się corocznie dzięki gościnności Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Tom ten został nieco umownie podzielony na kilka
części. Pierwsza część przedstawia problemy metodologiczne i metodyczne leżące u podstaw prowadzonych dziś, a może także i jutro badań. Część drugą tworzą
publikacje zawierające wyniki badań. Wreszcie część trzecią tworzą artykuły opisujące otoczenie makroekonomiczne współczesnego zarządzania.
Kończymy tę książkę przedstawieniem wkładu w nasze spotkania naukowe
prof. Bogdana Nogalskiego, chcąc w ten sposób uczcić Jubileusz Jego pracy naukowej.
W części I J. Rokita i A. Dziubińska piszą o problematykach badawczych dotyczących systemów złożonych w naukach o zarządzaniu. W oparciu o paradygmat
złożoności, za Morinem proponują odmienną od holistycznej koncepcję pojmowania systemu. Ten składa się z działań między złożonymi jednostkami, a te z kolei
z interakcji konstytuujących organizację systemu. Powstają nowe podstawy myślenia o złożonym świecie i podstawy dyskusji naukowych, z których mogą wyłaniać się nowe paradygmaty. Na gruncie badawczym pojawia się problem złożoności ogólnej i zredukowanej. Swoje wywody osadzają w polu dyskusji na temat zamkniętości i otwartości systemów złożonych i będącego między nimi systemu na
krawędzi chaosu. To pojęcie jest metaforą, gdyż przedstawia nie matematyczną
koncepcję stanu równowagi. Autorzy opisują konsekwencje tego podejścia dla teorii i dla badań naukowych. Podsumowaniem jest opis formalnego versus nieformalnego systemu zarządzania organizacją.
K. Perechuda i D. Kołodziejczyk piszą o wiwisekcji filozofii pustki. Punktem
wyjściowym ich rozważań jest twierdzenie, że zjawisko jest bytem istniejącym
w czasie. Wyłania się z pustki i wówczas jest dostrzegalne i potencjalnie postrzegalne, a więc poznawalne. W wyniku tego następuje „rozczepienie” się bytu pierwotnego w dualny. Tworzy to różnorodności przejawiania się nowego bytu, np. dualizm (kategoria dobra i zła, piękna i brzydoty i innych dychotomii). Jak piszą Autorzy, w tym miejscu powstaje poważny problem poznawczy, który w naukach o zarządzaniu dotyka kwestii optyki i osadzenia bytu w odpowiedniej ontologii. Wykazanie istnienia logiki układu dualnego i nie dualnego oraz ich wzajemności jest
kluczową kwestią filozofii pustki, o czym traktuje Ich opracowanie.
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J. Strużyna w swoim tekście przedstawia do dyskusji z Czytelnikami propozycję porównania dwóch koncepcji dotyczących zarządzania zawartych w dwóch
książkach opublikowanych w 2016 roku: J. Rokity i A. Dziubińskiej1 oraz K. Perechudy i D. Hołodnik.2 Obie książki odnoszą się do złożoności współczesnego
świata i obie mogą stanowić kanwę dla własnych przemyśleń ich czytelników. Autor przedstawia swoje przemyślenia, które także mogą stanowić ważną inspirację
do konstatacji, zarówno dla Autorów tych książek, jak i innych czytelników. Autor
w rezultacie rozważań nad obiektami, procesami i warunkami badań nad zarządzaniem dochodzi, w rezultacie analizy dwóch książek, do konkluzji, że obiekty zarządzania mogą być nieskończenie zmienne, różnice pomiędzy sposobami identyfikacji tych obiektów wskazują kierunki dalszych poszukiwań. Dotychczasowe sposoby porządkowania wiedzy i badań z zakresu nauk o zarządzaniu nie tworzą perspektywy porównawczej umożliwiającej radzenie sobie z nadnaukowością wiedzy
i twórczości. Percepcja tekstu J. Strużyny wymaga od czytelników znacznej wiedzy
z zakresu teorii zarządzania. Warto zauważyć, że Autor w swoim wywodzie wykorzystuje głównie perspektywę kulturową, Tymczasem nauka o złożoności zakłada, że kultura wyrasta i zmienia się pod wpływem świata obiektów naturalnych i
równocześnie na nie wpływa. Powoduje to, że stojąc na gruncie nauki o złożoności
musimy tworzyć nową ontologię z wszystkimi tego następstwami. Na konieczność
jej tworzenia zwraca także uwagę K. Perechuda w książce pt. Holistyczna metodologia nauk.3 Jednak ta nie jest zbieżna z ontologią nauki o złożoności. Ta jest bliższa teorii systemów, co pokazaliśmy w naszej książce.4
K. Zimniewicz w swoim artykule zajmuje się ważnym problemem: jaka jest
rola myślenia sieciowego w teorii i praktyce podejmowania decyzji? Aby to wyjaśnić, przeciwstawia myślenie sieciowe podejściu sieciowemu. W literaturze często nie dostrzega się tych różnic, a są one zasadnicze. Podkreśla, że w metodyce myślenia sieciowego chodzi o coś innego, niż „praktyczny networking”. Chodzi o nowy, w stosunku do klasycznego, model podejmowania decyzji. W związku z tym Autor przedstawia zwięzłą charakterystykę metodyki myślenia sieciowego. Wprowadzeniem do tego jest opis tego, jak rozumie On pewność i względność
w nauce i na tej podstawie pokazuje, co skierowało uwagę badaczy na myślenie
J. Rokita, A. Dziubińska: Systemy złożone w zarządzaniu. Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2016.
K. Perechuda, D. Hołodnik: Strumieniowanie energii klienta. Transmisja znaczeń. Wyd. CeDeWu,
Warszawa 2016.
3
K. Perechuda: Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistemologia badań naukowych. Wyd.
CeDeWu, Warszawa 2017.
4
J. Rokita, A. Dziubińska: Systemy złożone w zarządzaniu. Wyd. UE Katowice, 2017.
1
2
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sieciowe. Teoria jest w nim bardzo podobna do teorii systemów i cybernetyki (2-go
rzędu), co powoduje, że nie znając istoty podejścia systemowego, trudno jest zrozumieć myślenie sieciowe. W nim obowiązuje „wzorzec koła”, a nie realizowanie
„krok po kroku” etapów pojmowanego tradycyjnie podejmowania decyzji. Zamiast
restrykcyjnej procedury, kluczowe znaczenie ma w postępowaniu decydenta uniwersalność, refleksyjność i odpowiedzialność za jego decyzje. Umożliwia to rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych. Moim zdaniem, ważne jest to, że
oprócz własnych podstaw, jakie tworzy teoria tego myślenia, jest ono odpowiednio
osadzone w innych naukach i w filozofii. I tu widzę podobieństwo do podejścia do
problemów, także bardzo ważnych, jakie dostrzegam w teorii złożoności.
K. Krzakiewicz i Sz. Cyfert zajmują się strategiczną architekturą biznesu ze
względu na jej znaczenie dla tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjściowym dla Ich rozważań jest koncepcja dynamicznych zdolności. Zwracają uwagę, że choć wielu autorów utożsamia te zdolności z rutynami lub traktuje zdolności w sposób odpersonalizowany, to tak naprawdę czynnik
ludzki w postaci kolektywnych działań jest podstawowy dla rozwoju dynamicznych zdolności organizacji. Natomiast ważną, choć zaniedbaną kwestią wydaje się
mechanizm powstawania tych zdolności. Koncepcja dynamicznych zdolności koresponduje z architekturą przedsiębiorstwa. Tę Autorzy rozumieją, jako kompleksowy opis kluczowych elementów składowych przedsiębiorstwa wraz z relacjami
wiążącymi te elementy w całość. Architektura strategiczna jest, zdaniem Autorów,
dobrą podstawą dla opisu dynamicznych zdolności. Opis ten przeprowadzony jest
na trzech poziomach: indywidualnym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym.
A. Stabryła kontynuuje problematykę podjętą w 2016 roku, kiedy to przedstawił koncepcję formuły zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa, będącą kontekstem modelu biznesowego. Tym razem zajmuje się formułą agregatową oceny
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa. Pojęcie tej sprawności definiuje w zarządzaniu uniwersalnym i agregatowym. Precyzuje, co rozumie pod tymi dwoma znaczeniami. Pisze, że podstawą metodologiczną Jego koncepcji jest założenie operacyjne wyrażone w formule ilorazowej oraz punktowej, co umożliwia normalizację
zaproponowanych kryteriów i atrybutów oceny. Autor przedstawia własną definicję modelu biznesu. Na tych podstawach przedstawione są kolejno: kryteria podstawowe i atrybuty oceny sprawności biznesowej, procedura, etapy (7 etapów).
Otrzymujemy w ten sposób pełny, precyzyjny opis sposobów postępowania, czyli
analizy diagnostycznej, oceny biznesowej. Taka analiza powinna umożliwić nie tylko dokonywanie oceny, ale także ustalanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.
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B. Nogalski oraz T. Falencikowski przedstawili artykuł, który, w którym zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie: jakimi wartościami kierują się (albo są
uzyskiwane) klienci i organizatorzy sympozjum naukowego? Jest to kontynuacja
wcześniejszych badań, które zostały przedstawione w 2016 roku na konferencji
profesorów nauk o zarządzaniu. Autorzy stworzyli kwestionariusz ankiet skierowanych do organizatorów sympozjum pt. „Współczesne problemy zarządzania”
(AGH i PAN) oraz do jego uczestników. Oceniano wartości emocjonalne, techniczne, ekonomiczne, społeczne, organizacyjne, naukowe i inne (wolne rozmowy kuluarowe). Wniosek wynikający z badania rezultatów tych dwóch ankiet jest następujący: pomiędzy organizatorami sympozjum a jego uczestnikami istnieje dodatnia
korelacja w zakresie głównych wartości – ekonomicznych i naukowych.
B. Nogalski, A. Szpitter i P. Niewiadomski przedstawili artykuł przedstawiający
koncepcję elastycznych modeli biznesu przedsiębiorstw produkcyjnych opartą na
badaniach empirycznych przeprowadzonych w sektorze maszyn rolniczych. W ich
rezultacie następuje próba oceny, jak badane przedsiębiorstwa rekonfigurują swoje modele biznesu. Punktem wyjścia badań jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie
modele stosują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora? Po przedstawieniu możliwych sposobów konceptualizowania modelu biznesu, Autorzy opracowali listę wzorcowych modeli możliwych do stosowania w badanym sektorze. W tym
celu dokonali rekonstrukcji i dokonali interpretacji literatury i wsparli to dyskusjami z celowo dobranymi ekspertami. Umożliwiło to ustalenie, w jakim stopniu zidentyfikowane przednich modele są stosowane w badanych przedsiębiorstwach.
Autorzy zastrzegają się, że są to badania wycinkowe i jeszcze niestanowiące pełnej
weryfikacji koncepcji formułowania modeli biznesu.
H. Bieniok zajmuje się jednostką ludzką we współczesnym świecie organizacji.
Rozwija problematykę podjętą w 2016 roku i pisze o przedsiębiorczości osobistej (odniesienie do koncepcji intrapreneurship) i zarządzaniu samym sobą ze względu na
sprawne zarządzanie większą całością. Autor stoi na stanowisku, że do kluczowych
czynników przedsiębiorczości należą ambicje ludzi i ich zdolność do podejmowania
inicjatyw racjonalnych ze względu na cele oraz aktywność. Nie znajdujemy tu odniesienia do schumpeterowskiego rozumienia przedsiębiorczości, zasadzającej się m.in.
na swobodzie podejmowania obciążonych ryzykiem działań i skutków wynikających
z nich w postaci sukcesów i porażek. Tekst dyskusyjny, ale wartościowy, gdyż zmusza
do polemizowania z Autorem, a to czyni zeń wartość nie do przecenienia.
Artykuł O. Starzeńskiego opisujący „otoczenie” globalne rynku finansowego
w 2017 roku dotyczy także możliwych konsekwencji (w kolejnych latach), które
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mogą mieć wpływ na otoczenie ekonomiczne, polityczne i społeczne przedsiębiorstw, w tym także polskich. Autor rozpatruje na wstępie zagrożenia związane z „indywidualnym dżihadyzmem, cyberatakami”, manipulowaniem opiniami
o użyteczności różnych instrumentów finansowych. Wszystko to wywiera znaczący wpływ na decyzje nie tylko instytucji finansowych, ale także i przedsiębiorstw
oraz „zwykłych” ludzi. Dodajmy – często decyzje błędne, a więc w szerszym wymiarze – potencjalnie szkodliwych. O. Starzeński zwraca dalej uwagę na to, jak silny wpływ na gospodarkę mają deczycje polityczne, szczególnie „efekt Trumpa”,
ale także kryzys migracji. Niezwykle ciekawe i godne polecenia Czytelnikom są
rozważania Autora na temat społecznej odpowiedzialności i tzw. etycznych finansów, szczególnie instrumentów finansowych, u podstaw których znajduje się ta odpowiedzialność. Nie trzeba uzasadniać, że duży wpływ na finansowanie przedsiębiorstw i zarządzanie ich finansami mają banki. O. Starzeński opisuje ten problem
w odniesieniu do banków strefy euro oraz do regulacji, jakie niosą za sobą postanowienia Unii Bankowej. Osobną kwestią są zagrożenia związane z kryptowalutą
oraz dekretami deregulacyjnymi reformującymi Wall Street.
A. Peszko w tym roku zamyka swoim tekstem tę książkę, co nie oznacza, że
tekst ten jest mało ważny. Wręcz przeciwnie, Autor zajmuje się nowymi instytucjami gospodarki globalnej dla kreowania perspektywy stabilnego rozwoju. Już
sam tytuł artykułu wskazuje, że koresponduje on z artykułem O. Starzeńskiego.
Oba opracowania zamieszczono w dziale „Makro otoczenie współczesnego zarządzania”. Duża część wywodów A. Peszki opiera się na wnikliwej analizie książek Piketty’ego, które niektórzy zaliczają do „ksiąg mądrości” przewartościowujących dotychczasowy obraz współczesnego świata, choć inni sądzą, że jest to ciągłe poszukiwanie sprawiedliwości społecznej i gospodarczej, co ja z kolei ośmielam się określić neomarksizmem, nawiązującym do ruchów „nowej lewicy” w końcu ubiegłego roku w Europie Zachodniej. Podsumowując to, co napisali A. Peszko i O. Starzeński, trzeba w tym gąszczu mało optymistycznych wizji poszukiwać
przysłowiowego „światełka w tunelu”.

Metodologie – metody

Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska

Badanie systemów złożonych w naukach o zarządzaniu
1. Złożoność ogólna i zredukowana
W ostatnich latach zainteresowanie zjawiskiem złożoności w naukach społecznych rośnie. Ze względu na nauki o zarządzaniu, ważnym problemem jest kwestia
złożoności rozpatrywanej w kontekście myślenia systemowego, na podstawie którego możliwe jest uogólnienie badań z różnych dziedzin wykorzystujących teorie
złożoności.1 Na podstawie paradygmatu złożoności2 Morin zaproponował koncept
odmienny od holistycznego – pojęcia systemu, organizacji oraz interakcji, które są
tu nierozłączne i razem tworzą „makrokoncept”. Na jego podstawie przyjmuje się,
że każdy system3 jest złożony, gdyż nie składa się z części czy elementów, ale działań (actions) między złożonymi jednostkami, a te z kolei składają się z interakcji.
Zbiór tych interakcji konstytuuje organizację systemu. W ten sposób koncept systemu (makrokoncept) zyskuje trzy płaszczyzny, a nieuwzględnienie którejś z nich
poważnie ogranicza możliwości rozumienia systemu. Pierwszą, jest sam system,
który wyraża złożoną całość i jej fenomenologiczną naturę oraz złożone interakcje
między całością i częścią. Drugą, są interakcje, które wyrażają zbiór relacji, działań i sprzężeń zwrotnych wplecionych w system. Trzecia płaszczyzna, to organizacja rozumiana w znaczeniu czynnościowym, wyrażająca twórczy charakter interakcji i nadająca systemowi „życie” przez komponowanie, utrzymywanie, chronienie,
1
Holizm zrywa z redukcjonizmem ale wg Morin`a perspektywa całości, zastępując perspektywę
jej elementów prowadzi do nowych ograniczeń, które nie uwzględniają dynamiki interakcji, sprzężeń
zwrotnych na różnych poziomach.
2
„Paradygmat” jest tu rozumiany jako zbiór podstawowych relacji wspólnych lub/i przeciwnych
między ograniczoną liczną kluczowych idei, które kierują lub kontrolują wszystkie nasze myśli, dyskursy i teorie. (Morin 1999, s. 8)
3
W odniesieniu do niektórych przypadków idea sieci wydaje się bardziej uzasadniona niż idea
systemu, w tym sensie, że przyjmuje się, iż system ma dobrze zdefiniowane granice (borders), a sieć
ma ograniczenia (limits), które się zmieniają. Obie jednakże są współpołączeniem elementów zorganizowanej całości. Tak jak sieć może stać się systemem zamykając sama siebie (np. Internet) albo nabywając organizacyjne centrum (np. linie kolejowe). Zdaniem Morin`a organizacja jest jednak wspólna
dla systemów i sieci.
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regulowanie, kierowanie i odnawianie jej. Z perspektywy złożoności, organizacja
tworzy porządek całości (organizacji w znaczeniu rzeczowym), kreując: jej porządek i jego brak, determinizm i brak determinizmu, pewność i niepewność, stabilność i zmienność. Wszystko to stanowi podstawę dla nowego myślenia o złożonym
świecie i w konsekwencji, dla powstawania nowych paradygmatów (akceptowanych przez jedne grupy badaczy i odrzucanych przez inne).
Dla Morin’a konsekwencje jakie niesie ze sobą złożoność w związku z fundamentalnymi regułami naukowości stały się podstawą dla rozróżnienia między złożonością zredukowaną oraz ogólną.4 W pierwszym przypadku koncept złożoności wykorzystywany jest do tworzenia modeli czy metafor w procedurach badań
naukowych, natomiast w drugim, następuje pełne uznanie jej głębokich implikacji dla zdobywania wiedzy o świecie. Zaletą „zredukowanej jest to, że umożliwiła istotny postęp w formalizacji, możliwościach modelowania, które same w sobie zwiększają potencjał interdyscyplinarności, choć pozostaje ona jednak w epistemologii klasycznej nauki. Złożoność ogólna traktuje złożoność jako epistemologiczną, kognitywną, paradygmatyczną” (Morin 1992, s. 221-138). Oznacza to,
że konieczne jest głębokie poznanie jej natury, wraz ze wszystkimi filozoficznymi
konsekwencjami: wyłanialnością, wrażliwością na warunki początkowe i otwartością, a także podjęcie wyzwania, jakie stwarza złożoność ogólna w świetle dominujących w świecie naukowym założeń o przewidywalności zjawisk i możliwościach
ich kontroli. Na podstawie złożoności zredukowanej formułowanie ogólnych praw
naukowych może okazać się niemożliwe (albo przynajmniej dalece ograniczone)
gdyż wiedza, w dużym stopniu uwarunkowana sytuacyjnie, jest wynikiem interakcji w świecie, który cechuje się niepewnością.
Tradycyjny paradygmat naukowości zmusza do wyboru między dwoma „porządkami” (tab. 1). W pierwszym, system jest mierzalną, fizyczną kategorią objawiającą się obserwatorowi, którego zadaniem jest dokonanie jego odpowiedniej
deskrypcji. W drugim, system jest kategorią mentalną albo mentalnie skonstruowaną heurystyką, lub/i pragmatycznym modelem wykorzystywanym dla kontroli, zrozumienia, lub symulacji zjawisk. Konceptualizacja systemu uwzględniająca
złożoność nie pozwala umieścić go w żadnym z nich. Dlatego formułujmy następującą koncepcję.
4
Problem ten podnosi również M. Gell-Mann, choć jego podejście jest inne. Odróżnia on złożoność efektywną i surową. M. Gell-Mann (1995) efektywną złożoność jednostki określa jako „długość
skompresowanego opisu jej regularności” [np. algorytmiczna kompresja sekwencji a,b, a,b, a,b, a,b, a,b
możne prowadzić do wyrażenia 5 x (a,b)]. Natomiast surowa złożoność oznacza własności, które są traktowane jako przypadkowe.
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Tabela 1 Założenia w badaniach naukowych
System zamknięty

System otwarty

– porządek
– stabilność
– pewność
– kontrolowalność

Metafora: Krawędź chaosu

– chaos
– zmienność
– niepewność
– niekontrolowalność

Tendencje:
System w stanie uniemożliwiającym dokonywanie zmian
jako częstych i gwałtownych

Tendencje:
System jest w stanie równowagi między krótkoterminową
stabilnością a długoterminową dynamiczną zmiennością

Tendencje:
Rozpad systemu na atomiczne
niepowiązane ze sobą części

Źródło: Opracowanie własne
System rozumiemy jako rezultat a zarazem generator działań. Tak rozumiane
działania są systemotwórcze. Działania powodują wyłanianie się i (lub) tworzenie części systemu, a te, utrwalone w czasie i przestrzeni, tworzą relacje w systemie i jego częściach. Mają one charakter bardziej lub mniej trwały. Trwałość relacji w pewnym przedziale czasu określa trwałość systemu i (lub) jego części. Struktura relacji jest złożona w tym sensie, że ich elementy i przebieg cechuje dynamika. Wszystko to powoduje, że sam system jest złożony, tak jak złożone są jego części i relacje. W systemach sztucznych, stworzonych przez człowieka niezbędne
jest jego zorganizowanie.

2. Teoria
Złożoność skłania do zakwestionowania uniwersalności trzech podstawowych
założeń, które wytyczają podstawę dla praktyki, ale przede wszystkim dla teorii,
w tym także teorii organizacji i zarządzania. Są to (Morin, 2007, s. 5):
– zasada uniwersalnego determinizmu (jej ilustracją pozostaje do dziś Demon
Laplace’a, który dzięki swojej inteligencji i rozwiniętym zmysłom zna nie tylko wszystkie przeszłe zdarzenia, ale przewiduje wszystkie zdarzenia w przyszłości);
– zasada redukcji (utrzymująca, że poznanie podstawowych elementów składających się na dany układ wystarczy do poznania tego układu);
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– zasada dysjunkcji (która wyraża się w izolowaniu i odseparowywaniu trudności kognitywnych, co prowadzi do separacji między dyscyplinami, stającymi się
względem siebie hermetyczne).
Waga zasad, które wywodzą się z tradycji kartezjańskiej nie ulega wątpliwości.
Tym niemniej, postęp jaki dokonał się w dyscyplinach fizycznych i biologicznych
skłania do krytycznej refleksji, gdyż tradycyjne zasady „przyczyniły się do genialnego, przełomowego i pozytywnego rozwoju wiedzy naukowej, aż do momentu,
w którym granice poznania, w wyniku których te zasady są ustanawiane, stały się
ważniejsze, niż wyjaśnienia, które to umożliwiają” (Morin, 2007, s. 5). Złożoność
otwiera możliwość alternatywnego spojrzenia (tab. 2).
Tabela 2 Podejście do badań
Podejście do badań zgodne z kartezjańskimi
fundamentalnymi zasadami wyjaśnienia:
- zasada uniwersalnego determinizmu
- zasada redukcji
- zasada dysjunkcji – separacja dyscyplin ze
względu na badanie rzeczywistości

Podejście zgodne z teorią o złożoności
(złożone systemy adaptacyjne):
- wyłanialność zjawisk
- wrażliwość na warunki początkowe
- brak lub ograniczony determinizm
- zasada otwartości na szerokie spektrum zjawisk

Źródło: Opracowanie własne
Złożoność odnosi się do systemów, w których wzorce zachowań wyłaniają się
poprzez interakcje zachodzące między agentami. Początki teorii złożoności łączone są z badaniami Prigogine w dziedzinie chemii, choć niektórzy wskazują też
na prace Poincare w dziedzinie fizyki. Do rozwoju teorii znacząco przyczynili się
badacze skupieni wokół Satne Fe Institute, wykorzystujący metody symulacyjne,
głównie w dziedzinie biologii i ekonomii. Jednym z elementów wspólnych dla
tych badań jest założenie o tym, że proste reguły tworzą złożone, wyłaniające się
zjawiska.5 Za adaptatywne systemy złożone (CAS) uznaje się takie, które wytrącone ze stanu równowagi nie wracają do niej, stąd bywają określane jako „systemy
5
Często przytaczanym przykładem są algorytmy tzw. boidy, wykorzystane w modelu symulujących zachowanie ptaków lecących w stadzie, w którym wykorzystano tylko trzy proste reguły: rozdzielność (sterowanie zapobiegające lokalnym zbiorowiskom), spójność (sterowanie w kierunku uśrednionego położenia lokalnej grupy), wyrównywanie (sterowanie w kierunku uśrednionego celu lokalnej grupy). Algorytmy stada zostały wymyślone przez C. Raynoldsa ale były też wykorzystywane do symulacji
zachowań termitów, ryb, pszczół i itp.
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dalekie od stanu równowagi” (Axelrod, Cohen, 1999). Wśród najważniejszych charakterystyk CAS wymienić można to, że:
– obejmują dużą ilość elementów wchodzących ze sobą w interakcje,
– zachodzące w nich interakcje są nieliniowe, co oznacza, że małe zmiany mogą
prowadzić do nieproporcjonalnie dużych skutków,
– systemy te są dynamiczne („całość jest czymś więcej niż suma jej części”), tzn.
wyłaniają się wraz z rozwijającymi się okolicznościami; nie jest zatem w nich
możliwe narzucanie z góry rozwiązań,
– systemy mają swoją historię – teraźniejszość jest związana z przeszłością, elementy systemu koewoluują między sobą oraz z otoczeniem i ewolucja ta jest
nieodwracalna.
W sferze badań naukowych, stosowanie podejścia „prostych reguł” w odniesieniu do systemów tworzonych przez ludzi, ma swoich przeciwników. Podnoszone w tym zakresie argumenty doprowadziły do rozdziału między dwoma nurtami badań z wykorzystaniem teorii złożoności. Obecnie coraz większą liczbę zwolenników zyskuje przekonanie o tym, że złożone systemy tworzone przez ludzi mają pewne odmienne własności, które odróżniają je od systemów występujących w naturze (a więc takich, które poddają się modelowaniu na podstawie prostych reguł). Własności te odnoszą się między innymi do
wykorzystywania języka i sposobów komunikacji. Stacey (2011) w ramach tzw.
szkoły procesów responsywnych, podkreśla znaczenie konwersacji i społecznej konstrukcji znaczeń. Narzędzia ery digitalizacji znacząco pogłębiają znaczenie tych zjawisk.
Jedną z własności systemów tworzonych przez ludzi, które prowadzą do ograniczonej użyteczność modeli i metafor właściwych dla złożoności zredukowanej,
jest ludzka tożsamość. Tożsamość cechuje jednak zmienność i to zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym. Ludzie w sposób ciągły, często nieświadomy, przełączają się między „rolami”, co zmienia naturę agencji, intencje i wpływa na kształt interakcji. Stąd w systemach, w których nie występują odpowiednie
ograniczenia, nie można jednoznacznie zidentyfikować agenta, który jest konieczny jeśli wykorzystuje się procedury modelowania. Choć w sposób szczególny ten
mankament odnosi się do programowania agentowego (Agent-Based Modeling), to
oczywiście ma on bardziej uniwersalne podłoże, którym są tzw. ograniczenia poznawcze, powodujące, że ludzie podejmują decyzje bardziej na podstawie przeszłych wzorców ukształtowanych przez doświadczenie sukcesów i porażek, niż na
podstawie logicznych, definiowalnych reguł.
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Tradycyjne podejście w zarządzaniu (m.in. hierarchiczne podejście do procesu
strategii) zakłada racjonalność wyborów. Założenie to znajduje odbicie w ustalaniu celów, których realizacja poparta jest systemem nagród oraz kar zaprojektowanych dla kształtowania określonych zachowań w organizacjach. Takie postępowanie jest uzasadnione w warunkach wysokich ograniczeń stwarzanych przez uporządkowany system.
W warunkach, w których ludzie dysponują większą swobodą w sposób naturalny podejmują decyzje na podstawie wzorców, a dokładniej na zasadzie ich pierwszego najlepszego dopasowania do przeszłych albo ekstrapolowanych doświadczeń (np. Douglas 1966, Klein 2006). W systemach złożonych kluczowa jest interpretacja związana z kontekstem. Innym ograniczeniem możliwości stosowania
symulacji jest to, że ich istota zasadza się na naśladownictwie. To z kolei nie daje
możliwości przewidywania zachowań systemu w obliczu niezwykłych okoliczności (tzw. osobliwości), które znów skłaniają raczej do przywiązania większej wagi
do kontekstu empirycznego zjawisk (świadomość kontekstualna).
Ponadto, ludzie nie są ograniczeni do działania na podstawie zdeterminowanych ex ante reguł i dlatego poza systemami uporządkowanymi, jednoznaczne reguły nie mają zastosowania (Juarrero, 1990; Stacey, 1996). Z drugiej strony ludzie
dysponują zdolnościami narzucania porządku i przewidywalności w systemie, poprzez społeczne struktury, albo trudniej obserwowalne zabiegi takie jak tworzenie
mitów, rytuałów czy tabu (Stacey, 2011).
Nadawanie porządku systemom jest niewątpliwie konieczne w zarządzaniu organizacjami, ale podejście to stosowane w nieodpowiednich warunkach prowadzi
do przedwcześnie formułowanych konkluzji. Naturalnie zmniejsza to też wrażliwość na wczesne sygnały o nieprzewidywalnych okolicznościach oraz poznawczą
zwinność w odkrywaniu strategicznych opcji.
Uwzględniając zatem nakładanie (bądź nie) ograniczeń na społeczne interakcje, wyróżnić można trzy sytuacje (Snowden, 2011, Axelrod, Cohen 1999).
W pierwszej, reguły systemu kanalizują interakcje, agenci nie mają swobody
w działaniu poza tą, na którą pozwala system. Wysoki poziom ograniczeń (więzów) prowadzi do uporządkowanego systemu, w którym rezultaty są przewidywalne. W odniesieniu do takiej sytuacji formułować można wytyczne do działań,
gdyż te same warunki początkowe prowadzą w sposób przewidywalny do powtarzalnych skutków.
W drugiej własności CAS sprawiają, iż sam system w sposób „łagodny” ogranicza agentów, ale jednocześnie także agenci modyfikują ograniczenia (zmienia-
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jąc tym samym system). Ujmując to inaczej, warunki złożoności powodują ko ewolucję systemu. Z upływem czasu, w drodze interakcji agentów między sobą i otoczeniem, tworzą się wzorce. Gdy wzorce te ulegną stabilizacji są nieodwracalne.
Ewentualne próby ich zmiany wymagają bardzo dużych nakładów i nigdy nie prowadzą do oryginalnych warunków początkowych. Stąd też o CAS nie można mówić jako o przyczynowych ale jako dysponowanych do ewolucji tylko w określonych kierunkach (ale nie innych). Warto podkreślić, że systemy te są dysponowane lecz nie predysponowane.
Trzecią sytuacją jest ta, w której ograniczenia (więzi) nie występują i wtedy system staje się chaotyczny (przypadkowy). Nie występują w nim powtarzalne wzorce, a więc nie można również przewidywać rezultatów. W praktyce, tak rozumiany chaos jest przejściowym stanem systemu. Okresowe wprowadzanie systemu
w stan chaosu może być korzystne ze względu na wyłanianie się zupełnie nowych
rozwiązań ale też utrzymywanie braku więzi przez dłuższy czas jest bardzo trudne.
Stan braku więzi stwarza przesłanki do stosowania metod, które bazują na zbiorowych opiniach (w odróżnieniu od opinii pojedynczych ekspertów). Popularnie
określana się to jako „mądrość tłumu”.

3. Konsekwencje dla badań
Jak już wspomniano wyżej, teoria złożoności otwiera nowe spojrzenie m.in. na
dylemat (właściwy dla wszystkich nauk społecznych), jaki powstaje między poszukiwaniami ogólnej teorii, a dążeniem do kontekstualizacji pełnego i szczegółowego zrozumienia zjawisk we wszystkich ich szczegółowych aspektach (Griffin 1993,
Kiser 1996; Kiser, Hechter 1991). Te dwie tendencje korespondują z dwoma strategiami radzenia sobie ze złożonością zjawisk, tj. z redukcją złożoności (complexity
reduction) oraz absorpcją złożoności (complexity absorption) (Boisot, Child 1999;
za: Maguire i in. 2006). W pierwszym przypadku chodzi o „ujawnienie najbardziej właściwego pojedynczego odwzorowania świata” różnorodności związanej
ze złożonymi zjawiskami w organizacji, natomiast w drugim „możliwe jest utrzymywanie mnogich i czasem sprzecznych odwzorowań świata” (Boisot, Child 1999,
s. 238). Celem pierwszego jest konwergencja. Drugie jest w sposób wyraźny dywergentne „dla tworzenia nowych spostrzeżeń i w ten sposób przyczynienia się do
rozwoju potencjalnie nowych myśli i działań” (Tsoukas, Haich 2001, s. 981). Rozróżnienie między dwoma fundamentalnie odmiennymi stanami systemu: uporządkowanymi i nieuporządkowanymi, oraz dwoma odmiennymi sposobami działania
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w systemie: na podstawie reguł i tym, w którym znaczenie, a więc kontektualizacja zjawisk, jest kluczowa, znajduje odniesienie także do dorobku nauk o organizacji i zarządzaniu (tab. 3).
Tradycyjne podejście w badaniach wymaga od badacza wyboru między jednym
a drugim podejściem. Konwegrencja i dywergencja są różnymi punktami widzenia na zdarzenia, które badamy ze względu na określony cel badań.6 Konwergencja prowadzi do redukcji złożoności, dywergencja do jej absorpcji. Teoria złożoności, uwzględniająca dynamikę i współzależność, obejmuje obie. Z tego punktu widzenia są to stany przejściowe w głębszym procesie, w którym konwergencja i dywergencja są komplementarne i uwarunkowane sytuacyjnie.
Jeśli uznać, że w bezpośredni, lub pośredni sposób, wszystko jest ze sobą związane, to można przyjąć założenie, że również obserwator badań jest integralną
częścią świata, który obserwuje (nie stoi na zewnątrz obserwowanego świata) (np.
Bartalanffy 1968, Bateson 1972, Maturana, Varela 1998). Problem ten podejmowany jest w związku z refleksyjnością, polegającą na tym, że obserwator jest włączony w obserwowany system i system refleksyjny. Zaznaczyć należy, że refleksyjność
konceptualizowana jest w różny sposób.7 Na przykład Boyd (1976) utożsamiał do
ze sprzężeniem „Observe, Orient, Decide, Act” (ODDA).
Uogólniając wnioski jakie płyną dla badań naukowych, przyjąć można, iż każda
interwencja systemowa (również w zakresie wiedzy naukowej), obejmuje:
– krytykę (critique), w szczególności w zakresie granic, tj. refleksję nad wyborem
pomiędzy granicami i związanymi z nimi wartościami;
• osąd (judgement) na temat teorii i metod, które mogą być najbardziej odpowiednie;
• działanie (action), czyli implementacja metod w celu (kreowania) poprawy,
której jednak wykładnię nadają różni aktorzy w ich lokalnym kontekście
(Midgley, 2008).
Wszystkie te działania są ze sobą nierozerwalnie związane, podejmowanie jednej pociąga za sobą pozostałe. Rozdział między wymienionymi elementami metodyki interwencji systemowej jest raczej analityczny, niż faktyczny. Chociaż uwaga
może koncentrować się na wybranych, badanych, elementach to żaden nie powinien pozostawać ukryty i umykać krytycznej analizie.
6
W szerszym zanczeniu podejscia te korespondują z modernistycznym i postmodernistycznym
spojrzeniem na naukę. Szerzej na ten temat w: Rokia, Dziubińska (2016)
7
Zobacz np. Lefebvre (1977, 1982); Sosros (1987, 2013), Beinhocker (2013); Argyris, Schön (1978);
von Foerster, (2003), Stacy (2011).
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Tabela 3 Ważne konsekwencje dla badań
Konwergencja
Abstrahowanie celowe od tego czego nie można w danej dyscyplinie wyjaśnić
Skutki:
Obserwator zjawisk na zewnątrz obiektu badań

Dywergencja
Poszukiwanie nowych możliwości poznawania
– interdyscyplinarność badań
Skutki:
Obserwator zjawiska w symbiozie z obiektem
badań rozumianym:
fizycznie
konceptualnie
przedmiotowo
kulturowo
Naukowa szkoła organizacji i Matematyczne metody bada- Złożoność w sensie społeczzarządzania (np. szkoły zarzą- nia złożoności (np. symulacje nym (np. szkoła procesów responsywnych)
dzania strategicznego wg Mint- komputerowe)
zberg`a, Alstrand`a, Lampel`a
(1998): planowania, projektowania, pozycjonowania)

Źródło: Opracowanie własne

4. Skutki dla badań nad zarządzaniem strategicznym
Zgodnie z przytoczoną we wstępie tezą, rozpoznanie różnych typów systemu
wymaga odmiennych metod ich poznania, oraz odmiennych modeli decyzyjnych.
Natura systemu (ontologia) narzuca możliwości jego poznania (epistemologia).
Metody wykorzystywane w badaniu systemów złożonych mogą być przeciwstawne do tego czego wymagają warunki badania systemów uporządkowanych, w których nie poszukuje się uniwersalnych rozwiązań, lecz rozwiązań uwzględniających
warunki kontekstualne.
W naukach o organizacji i zarządzaniu dominuje podejście osadzone w koncepcie porządku, którego początki sięgają naukowego zarządzania. W badaniach
naukowych Taylor jak i inni przedstawiciele tego nurtu, bazowali na założeniu, że
przyczyny wszystkich zdarzeń mogą być odkryte przy odpowiednim nakładzie naukowego zaangażowania i wystarczająco długim czasie. W uporządkowanym systemie związki między przyczyną i skutkiem mogą być odkryte, a gdy powtórzą się
przyczyny, w takiej samej sytuacji początkowej, to doprowadzą do takich samych
skutków. Uporządkowana natura systemu może być „widoczna” i wtedy jest oczywista, albo może być „ukryta” i wtedy wymaga badań, analiz, a ich rezultaty są in-
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terpretowane przez ekspertów. Nawet duże skomplikowanie takich systemów nie
zmienia tego, że związki między przyczyną i skutkiem są możliwe do odkrycia, co
tym samym stanowi uzasadnienie dla działania jak i predykcji.
Złożoność prowadzi do innego myślenia o systemie, w którym przyczynowość
jest daleka od stabilnej i choć relacje mogą tworzyć spójne wzorce w ujęciu retrospektywnym, to inaczej niż w systemach uporządkowanych, nie dają uzasadnienia
ani dla działań, ani dla przewidywania. Tu brak porządku oznaczać może złożoność,
ale też chaos, co prowadzi do konieczności rozróżnienia trzech ontologii, o czym
była już mowa wyżej. W każdej z nich związki między przyczyną i skutkiem są odmienne i w konsekwencji wymagają innego podejścia do zarządzania nimi.8
Różna natura systemów oznacza różnice w tym co podlega zarządzaniu strategicznemu. W systemie uporządkowanym proces zarządzania strategicznego polega na ustaleniu pożądanego celu (czy stanu końcowego), oszacowaniu bieżącej sytuacji, a następnie ustaleniu serii kroków (lub stanów), dzięki którym można domknąć lukę między jednym i drugim. W takim postępowaniu, przyjmując inne warunki za niezmienne, stan końcowy powinien zostać osiągnięty.
W systemie nieuporządkowanym pożądane stany końcowe są nieosiągalne,
a wysiłki zmierzające do ich osiągnięcia mogą wręcz eliminować z pola widzenia
wyłaniające się, bardziej atrakcyjne możliwości stanów końcowych, czy stanów pośrednich, poprawiających przewagę konkurencyjną. Mowa tu o szansach na wpływanie, lub nawet przewodzenie interakcjom (np.) na rynku, dla zwiększania prawdopodobieństwa wystąpienia atrakcyjnych, lecz nieprzewidywalnych, rezultatów.
Możliwe do zarządzania w tym przypadku warunki wyjściowe dotyczą tego: jacy
agenci uczestniczą w grze? Jakie są bariery, które mogą zapobiegać pewnym typom interakcji? Jakie atraktory wpływają lub mogą wpływać na działania?
Kolejny ważny problem to formułowanie strategii. Absorpcja niejednoznaczności (abmiguity) nie daje możliwości stosowania jednoznacznych reguł jakimi
w zarządzaniu są tzw. najlepsze praktyki, tzn. jeden najlepszy sposób postępowania w danych warunkach. Reguły powodują małą niejednoznaczność, stwarzają
możliwości kontroli sytuacji dzięki wyodrębnieniu działań, które są odpowiednie
w danej sytuacji. Tu reguły korespondują z warunkami systemów uporządkowanych choć mogą być też stosowane w warunkach systemu nieuporządkowanego.
Wtedy, występują pod postacią konsekwentnie stosowanych tzw. prostych reguł
zachowań, bazujących na takich mechanizmach jak własny interes lub są genetycz8
Zagadnienie było poruszane np. jako; pluralizm teoretyczny (Midgley); przestrzeń Ashbyego
(McKelvey, Boisot), multi-ontologiczny sens-making (Snowden).
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nie wdrukowywanie czy determinowane przez naczelne kierownictwo (Piezunka,
Eisenhardt, 2011; Brown, Eisenhardt, 1997). W zarządzaniu strategicznym, najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystywania reguł pozostają te, które
są wykorzystywane w symulacjach komputerowych systemów złożonych. W każdym razie jest to podejście bazujące na redukcjonizmie. Dopuszczenie określonego stopienia wieloznaczności w interpretacji jest bliższe heurystykom. Dostarczają one zasadniczych wytycznych pozwalających odróżnić akceptowane zachowania, od nieakceptowanych, lecz jednocześnie pozostawiają „szare” pole, w którym
kluczem jest interpretacja.
Tabela 4 Skutki dla badań nad zarządzaniem strategicznym
Podejście „kartezjańskie”
Redukcja niepewności prowadząca do tworzenia modeli, metafor, ułatwiających badanie.
Tworzenie na tej podstawie formalizacji procedur, reguł i zasad.

Podejście ze względu na złożoność
Absorpcja niepewności;
Eksperymentowanie;
Odejście lub ograniczenie dążenia do tworzenia uniwersalnych rozwiązań;
Uwzględnianie miejsca i czasu, tj. tworzenie
rozwiązań lokalnych;
Akceptowanie wyłaniania się nowych.

Badanie w obrębie danej dyscypliny naukowej. Badania interdyscyplinarne.
Strategie jako procedury stricte organizacyjne. Strategia jako procesy organizacyjne i społeczne.
Konwencjonalny proces tworzenia strategii.
Strategia jako konstrukt społeczny.

Źródło: Opracowanie własne
Podsumujmy, organizacje tworzą ludzie tj. indywidualni agenci, organizacje,
lub ich części, powiązane sprzężeniami zwrotnymi ze sobą i z innymi organizacjami tworzącymi otoczenie. Te sprzężenia to wzajemne interakcje. To one w dużym stopniu wpływają na cele i zadania, których realizacja jest warunkiem przeżycia organizacji, którego jedną form jest rozwój. Na strategię należy więc spojrzeć jak na proces społeczny, przebiegający na płaszczyźnie kultury społecznej,
a w niej – organizacji.
Określamy strategię jako konstrukt społeczny, który:
– jest zbiorem działań agentów systemowych,
– zdobywających i posiadających wiedzę w wyniku uczenia się,
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– będących we wzajemnych interakcjach oraz w interakcjach z ich otoczeniem
systemu,
– posiadający zbiór narzędzi, metod,
– podejmujących decyzje w wyniku dyskursu między sobą lub w rezultacie decyzji ośrodka władzy,
– co powoduje postawienie celów do których powinien dążyć system lub powstanie sytuacji, w której cel wyłania się w procesach działań.

Podsumowanie: formalny versus nieformalny społeczny system złożony
Uwzględniając to, że złożoność opisana przez nas jest konstytuowana społecznie, uwagę zwrócić należy na dwa rodzaje więzi. Pierwszym są te, które tworzą sieć oficjalną, formalną, legitymizującą system. Drugi rodzaj więzi powstające
w cieniu tych pierwszych i tworzy sieć powiązań nieformalnych. Zadaniem systemu legitymizowanego (a więc oficjalnego) jest realizowanie bieżącego, podstawowego celu systemu w możliwie najsprawniejszy sposób. Opiera się on na ujemnych sprzężeniach zwrotnych, dzięki czemu utrzymuje status quo. Można w jego
zakresie przewidywać najbliższą przyszłość systemu, gdyż cechuje go regularność
zachowań, uporządkowanie, równowaga.9 Cień systemu cechuje się większą i odmienną dynamiką. W dużym stopniu zależy ona od osobowości ludzi, ich oczekiwań, stanów emocjonalnych.
W organizacji ma miejsce swoista gra tych dwóch systemów. Gdy dynamika
cienia systemu bierze górę, organizacji zagraża anarchia, dezintegracja. Aby to nie
nastąpiło, cień systemu musi być utrzymywany w pewnych ryzach. Możliwa jest
też sytuacja odwrotna. Organizacja pod wpływem systemu legitymizowanego dąży
do zmian, a część systemu broni ją przed nimi. Powstają działania obronne – obrona stabilności dotychczasowych wzorców zachowań. Jest to drugi rodzaj dynamiki.
Istnieje też trzeci jej rodzaj, który uwidacznia się w fazie przejścia od stabilności
do niestabilności systemów. W tej fazie członkowie grupy potrafią podtrzymywać
dialog w uczeniu się według podwójnej pętli, w celu utrzymywania się pomiędzy
defetyzowanymi wzorcami zachowań, a psychicznymi fantazjami. W takiej sytuacji, przynajmniej część ludzi, działających w cieniu systemu, jest zdolna i skłonna
do prowadzenia dialogu z systemem formalnym, w oparciu o podwójną pętlę ucze9
Założenie o działaniu systemu legitymizowanego na podstawie ujemnego sprzężenia zwrotnego
należy rozumieć w związku z założonymi celami organizacji. Jest to oczywiście uproszczenie, które ma
uczynić prezentowaną treść bardziej przejrzystą.
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nia się. Dialog taki dotyczy dotychczasowych symboli organizacyjnych. Wszystko
to tworzy podstawy dla twórczego uczenia się.
W fazie przejścia między stabilnością i niestabilnością system organizacji znajduje się na krawędzi anarchii. Zadaniem systemu formalnego jest utrzymywanie
całość organizacji w bezpiecznym stanie, tj. zachowanie minimum stabilności,
przez wykorzystywanie obaw cienia systemu przed zbyt dużymi zmianami. W ten
sposób powstają pewne granice dla twórczości. Kiedy jednak sytuacja jest odwrotna – mamy do czynienia ze słabym systemem formalnym, wtedy silne oddziaływanie cienia systemu może powodować wejście organizacji w obszar niestabilności.
Organizacja znajduje się wtedy na krawędzi chaosu, stanu korzystnego dla powstawania innowacji. Wtedy powstają napięcia między systemem formalnym, a cieniem systemu spowodowane tym, że ten drugi tworzy potencjalne możliwości zastąpienia pierwszego. W podobnych sytuacjach, cień odgrywa główną rolę i ma silny wpływ na działanie organizacji.
Tabela 5 Formalne i nieformalne wymiary organizacji
Organizacyjne uwarunkowania Wymiar formalny
Wymiar nieformalny
systemu
Atraktory organizacji
1) System formalny wsparty przez system nieformalny
Porządek (stabilna równowaga) Zintegrowana hierarchia i biu- Konformistyczna kultura,
rokracja. Kontrola systemu na awersja do ryzyka. Dalece
podstawie ujemnego sprzęże- podzielana wizja (silny przynia zwrotnego
wódca – wizjoner)
2) Źle działający system formalny podkopywany przez wywrotowo nastawiony
system nieformalny
Niestabilność / przypadkowość Zbyt zdecentralizowany, nieWysoka różnorodność kultu/ defragmentacja
efektywny system kontroli
rowa, konflikt, rozproszone
działania polityczne
3) Działający system formalny obalony zatem zmieniony przez system nieformalny
Obszar złożoności
Zintegrowana hierarchia i biu- Wysoka różnorodność kulturokracja. Kontrola na podrowa, konflikt, rozproszone
stawie ujemnego sprzężenia
działania polityczne. Słabo
podzielna wizja, wieloznaczzwrotnego.
ność, uczenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Stacey (1996)
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Organizacja zmienia swój stan w czasie (tab. 5). Przestrzeń dogodna dla społecznej twórczości znajduje się na granicy między integracją i dezintegracją systemu, gdyż następuje wtedy kreatywna destrukcja istniejącego status quo. W takim
stanie organizacji, niektórzy jej członkowie zajmują się prowadzeniem dialogu,
wykorzystując w nim metafory i analogie, myślą refleksyjnie, wszystko to dla zdobywania nowej wiedzy. Następuje podważanie recesywnych symboli organizacji.
Paradoksy fazy przejścia (bycie na krawędzi chaosu), polegają na tym, że o ile system formalny dąży do utrzymywania status quo, to jego cień dąży do zmiany. Jedne i drugie dążenia powodują powstawanie napięć. Jeśli jednak są one zbyt duże
to organizacja spychana będzie w anarchię. Z napięć wyłaniają się dwie, trudne do
pogodzenia tendencje: dążenie do krótkoterminowej efektywności, której gwarantem ma być stabilność systemu, oraz dążenie do długoterminowej sprawności, która wymaga zmian. Paradoksów jest więcej – począwszy od indywidualizmu versus
konformizmu na poziomie grupy, skierowanej na centralizację versus decentralizację na poziomie organizacji, lub np. paradoksu wysokiej jakości produktów versus konkurencyjnej ich ceny – na poziomie operacyjnym.

5. Kierunki badań w zarządzaniu
Jednym z wniosków jaki płynie w przedstawionych rozważań jest uwzględnienie w badaniach stanów systemu, które określiliśmy wyżej jako systemy charakteryzujące się brakiem porządku. Systemy nieuporządkowane tworzone przez ludzi
wykazują własności unikalne względem tych, które tworzone są przez agentów innych niż ludzie (non-human). W ten sposób odsłonięte zostaje nowe pole dla nauk
o zarządzaniu ale również wyzwanie w zakresie formułowania podstaw działania
(a może ich braku?) w stanach systemów dalekich od uporządkowania, doboru różnorodnych (a może uniwersalnych?) technik diagnostycznych, narzędzi interwencji, sposobów pomiaru.
Do zrozumienia procesu organizowania potrzebne jest przyjmowanie perspektywy porządku jak i jego braku (jedno nie jest możliwe bez drugiego). Wybrane problemy z zakresu zarządzania w ujęciu tych dwóch różnych perspektyw zawiera tab. 6.
Jak zaznaczono wyżej, w organizacji stan sprzyjający twórczości znajduje się
między porządkiem, a chaosem. Podobną rekomendację można odnieść do badań
w dziedzinie zarządzania, wymaga to jednak wyjścia poza przyjmowane dotychczas założenia i odpowiadające im techniki diagnostyczne, instrumenty interwencji i pomiaru. Z jednej strony wielu badaczy w naukach naturalnych oraz neo-
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klasycznej ekonomii nadal przyjmuje tradycyjny punkt widzenia na badania naukowe, z drugiej w naukach społecznych nie słabnie popularność programów badawczych budowanych z przekonaniem o społecznej konstrukcji rzeczywistości.
Możne się więc wydawać, iż realnym zagrożeniem dla zarządzaniu jest utknięcie w epistemologicznym chaosie. Jak utrzymuje jednak Morin (1992), ogólna złożoność przekracza granice między naukami społecznymi i naturalnymi. W sytuacjach, w których predykcja staje się problematyczna, antycypacja przynosi użyteczne w adaptacji podstawy informacyjne, a także w zakresie przedsięwzięć badawczych. Umiejętność identyfikacji i doboru, odpowiednich do sytuacji narzędzi, chroni też przed fatalizmem jaki może towarzyszyć badaczom, którzy zaczynają dostrzegać złożoność zjawisk. W ten sposób złożoność wnosi nowy porządek
(prostotę ale nie uproszczenie) do zarządzania w wymiarze wiedzy naukowej jak
i praktycznych działań.
Tabela 6 Szerszy kontekst zarządzania
System uporządkowany

Kryteria porównawcze

Dążenie do stabilności i przewi- Główne cele systemu
dywalnej przez głównych aktorów zmienności
Kontrola
Organizacja systemu
Eksploatacja
Oparte na modelach, formalnych procedurach

Racjonalne – ekonomicznie
efektywne
Zgodne z interesem ekonomicznym głównych aktorów
Dychotomia albo – albo

Logika postępowania
Planowanie (sensu largo)

System nieuporządkowany
Nie tylko adaptatywność ale
nawet responsywność
Samoorganizowanie

Eksploracja
Wyłaniające wzorce, powstawanie tzw. warunków początkowych i monitorujące zachowania wygaszające jedne
i wspomagające inne
Decyzje strategiczne
Racjonalne, emocjonalne –
nieracjonalne sensu stricte;
deliberowane – podejmowane przez większość aktorów
Rozwiązywanie napięć, kon- Rozwiązywanie paradoksów
fliktów
w celu uzyskania wielu możliwych ich wariantów poprzez
minimalizowanie konfliktów
i napięć

Źródło: Opracowanie własne
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Wiwisekcja filozofii pustki
Wstęp
Zjawisko jako byt zaistniały w czasie jest manifestacją o ograniczonym trwaniu i zarazem nieograniczonej potencjalności przejawiania się w innej formie. Jednak to manifestacje zjawisk emanujących w czasie i przestrzeni są obdarzane większą atencją poznawczą w naukach, ponieważ dopiero w i po akcie zaistnienia bytu
można uznać byt za „istniejący”, a więc warty dekodowania jego przyczyn powstawania. Mechanizm „wybuchu”, tego nagłego wydobywania się bytu z ukrytej (potencjalnej i pustej) przestrzeni w manifestację postrzegalną percepcyjnie (do przestrzeni quasi „pełnej” – substancjalnej) jest więc konieczny, ponieważ umożliwia
uruchomienie procesu samozapoznawania się bytu. Oddzielenie poznawcze, wywołujące dystans pomiędzy tym, co jest postrzegane a postrzeganym można porównać do procesu „rozszczepienia” pierwotnego bytu (np. w Starym Testamencie
symbolizowanym przez drzewo wieści dobrego i złego – znaczy zawierającego potencjał zarówno pierwszego jak i drugiego) w byt dualny (np. powstanie kategorii
dobra i zła, brzydkiego i pięknego i in. dychotomii).
W wyniku tego procesu dochodzi do powstawania nieskończonej różnorodności przejawień, de facto oznaczających przechodzenie z „nieróżnicującego” układu
potencjalności (niedualnego, pustego) do funkcjonowania w układzie „rozróżniającym” (dualnym, rozgałęziającym się). Mnożenie i rozsiew emanacji bytu pierwotnego zachodzi więc zawsze, kiedy kolejno wyłaniający się byt pogłębia poziomy
rozwarstwienia, rozczłonkowania i zagęszczania (coraz szybszych cyrkulacji energoinformacyjnych) bytu pierwotnego.
W tym miejscu powstaje jednak poważny problem poznawczy, który w naukach o zarządzaniu dotyka kwestii optyki i osadzania bytu w adekwatnej ontologii. Wykazanie logiki układu dualnego i niedualnego oraz ich wzajemności jest
więc kluczowym aspektem filozofii pustki, której podwaliny oraz założenia są w niniejszym opracowaniu przedstawiane.
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1. Pustka jako gra potencjalności
Z bytu pierwotnego jako od początku doskonałego stanu jedności, pełni, nierozróżnialności, nieoddzielności i niedualności (rys. 1.: BP = P) emanują byty manifestujące się jako przejawienia (zjawiska), których samo postrzeganie stwarza
grę, toczącą się w układzie dualnym. Czy i na jakiej zasadzie „odrywające się od
jedności” byty pozostają wciąż w połączeniu ze swym źródłem? To pytanie rodzi
kolejne typu: czy emanacje pierwotnego stanu (bytu przestrzennego) są jego nośnikami (podejście niedualne), czy też w wyniku oderwania „nim nie są”, ale ten
stan je totalnie przenika, tj. są „w nim” zanurzone (podejście dualne)?
W stosunku do powyższych pytań filozofia pustki daje trudne do analizy interpretacje, które można traktować jako swoiste antidotum, wyjaśniające pozorną sprzeczność występowania dychotomii zjawisk (tj. różnorodność a jedność), ale
istotniejszym jest, iż wskazuje ona na źródło powstawania dualizmu poznawczego. Albowiem w myśl filozofii pustki esencją wszechistnienia bytu jest potencjalność (rys.1.)!
Potencjalność bytu jest równoważna z jego „przebywaniem” w stanie niedualnym, który nie jest oderwany czy różniący się od dualnego, lecz oznacza, że w niedualności zawarta jest dualność, w rozumieniu potencjalności przejawienia jako
manifestacji.
Filozofia pustki nie mówi, że są one od siebie różne, wręcz przeciwnie uwypukla
ich integralność oraz niemożliwość oddzielenia. Należy więc stwierdzić, że główną osią eksplikacji źródła i natury manifestacji bytu jest jego osadzanie w stanie dualności i/lub niedualności. Ekspansja i zanikanie bytu – zjawiska wyrażają zaś grę,
która nieustannie ujawnia niemożliwość lokowania bytu wyłącznie w ograniczonej
wizji dualnej (rozróżniającej na jedno, dwa i nieskończenie wiele elementów) jak
również klasyfikuje byt wyłącznie do wizji niedualnej (nierozróżniającej poszczególne elementy, tj. pozostawiającej je w stanie pierwotnego nierozróżnienia i/lub
do takiego powracającej). Tocząca się gra wizji dostarcza więc nieskończonych stanów „pośrednich”, za pomocą których medium (emanacja bytu pierwotnego) może
odkrywać prawdę o pustości (czyli zapoznawać się z równoważnością istnienia tych
dwóch wizji).
Każda emanacja niedualnego bytu pierwotnego jest jak wybuch energii, który wyjawia (jest nośnikiem) jego potencjalność. Jako pierwotne źródło (pusty rdzeń
i esencja) pustość – potencjalność wskazuje na niesubstancjalną, preegyzstencjalną w stosunku do swych emanacji naturę przejawiania się (P jako układ niedualny
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na rys. 1.). Wszechprzenika on każdą potencjalnie wynurzającą się cząsteczkę, atom,
strukturę substancjalizującego się bytu (BP do Bn jako manifestacje w układzie dualnym na rys. 1.). To założenie implikuje więc, że warunkiem wyłaniania się bytu
z przestrzeni jest potencjalność, będąca nieskończonością ich samoemanacji.
Rysunek 1. Potencjalność jako „gra” układu dualnego i niedualnego

Legenda:
P – pustość = potencjalność (gra w układzie dualnym i niedualnym zarazem)
BP – byt pierwotny (układ niedualny)
B1-n – byty manifestujące się (układ dualny)
NP – natura pustości (potencjalność gry w układzie niedualnym i/lub dualnym)
E1-n – procesy ekspansji bytu (wyłanianie się z układu niedualnego do dualnego)
Z1-n – procesy zwijania się bytu (powrót z układu dualnego do niedualnego)
Źródło: Opracowanie własne.
Wszechobecna zatem, „przed, w trakcie, i po zakończeniu trwania”, manifestującego się bytu natura pustości powinna być rozumiana jako jego immanentna i uniwersalna natura. Przenika i obejmuje cyrkulację całego ruchu egzystencji bytu:
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z potencjalności wyłania się byt pierwotny i kolejne (z układu niedualnego do dualnego, co na rys.1. przedstawia ekspansja BP na B1-n), w naturze potencjalności
zanurzona jest egzystencja każdej manifestacji bytu (na rys. 1. NP jako stan pośredni układu dualnego i niedualnego), aż w końcu do potencjalności jako prekondycji następnych emanacji bytu manifestującego się powraca (z układu dualnego do niedualnego, co na rys. 1. przedstawia powrót B1-n do BP).
Podsumowując, wszelkie zjawiska dokonujące się w przestrzeni i czasie wynurzają się z układów niedualnych, lecz w chwili ich powstawania (na rys.1.: E1-n) przechodzą w optykę wizji dualnej, która jednak przez fakt nieoddzielności od potencjalności jest wciąż scalona z układem niedualnym.
Żadnego zjawiska nie można dlatego przyporządkować układom dualnym,
gdyż z natury pochodzą one i są emanacjami układu niedualnego (rys. 1.: NP). Wynurzenie się z doskonałego stanu „nierozpoznawalności” (niedualności) sprawia,
że elementy obserwowane w układach dualnych postrzega się za odrębne i posiadające odmienne cechy, a ich egzystencja jest aktywizowana iluzją funkcjonowania jako niezależne obiekty przypominające zamknięta monadę. Separującą wizję
dualną można porównać z „utratą” pamięci lub przebywaniem w stanie niewiedzy
(ignorancji), ponieważ w wizji oderwanej od „matczynej” pierwotności, czyli natury potencjalności, zakłada się, że istnieją podziały dualne (na podmiot i przedmiot), a ich przejawienia są realne i prawdziwe. Co ciekawsze, nawet wizje totalnie
ignorujące swą niedualność są nośnikami jej natury i pomimo tej nieświadomości,
stanowią również nieoderwaną i nigdy nieoddzielną od stanu manifestacji potencjalność. Naturę potencjalności bytu można więc analizować dwojako: w stosunku
do stanu oddzielającego się od niej (zwanego wtedy dualnym) oraz nieoddzielającego się (zwanego niedualnym).
W obu powyższych przypadkach natura potencjalności, która jest „niesubstancjalną” materią, stąd też nazywana jest pustą, jest zawsze obecna. Jednak w stanie
totalnej dualności (utracenia świadomości o niedualności) przejawienia są inaczej
dostrzegane, interpretowane, dekodowane, a ostatecznie osadzane w innej ontologii, aniżeli przejawienia widziane przez soczewkę stanu niedualnego (świadomość
wizji dualnej i jednocześnie stapiania jej z perspektywą niedualności). W tym drugim wariancie zjawiska przyjmują wymiar czysto symboliczny i tracą zalążek logiki intencjonalnej, tak charakterystycznej dla wizji dualnej, w której osiąganie jawnych lub ukrytych celów, rezultatów, racjonalne lub emocjonalne dążenia, jak również ciągle porównujący, oceniający i wartościujący mechanizm, są naturalne.

Wiwisekcja filozofii pustki

37

2. Faza rozwojowa a spełniająca – ewolucja bytu
Osadzanie bytu w stanie i układzie niedualnym denotuje następujące założenia teoriopoznawcze (rys.2.):
Rysunek 2. Fazy i logika ewolucji samozapoznawania bytu pierwotnego

Legenda:
BP – byt pierwotny
B1,2,12,…nn – byty samomultiplikujące się
SBP – samozapoznany byt pierwotny
GS – granica samozapoznania (lustrzane odbicie bytu pierwotnego)
		
– procesy ekspansji bytu (faza rozwojowa – procesy odrywania się od
		
całości – zapominania)
		
– procesy zwijania bytu (faza spełniająca – powtórne zapoznawanie)
FR – faza rozwojowa (odrywanie się od całości – zapominanie o jedności)
FS – faza spełniająca (powtórne zapoznawanie – powrót do jedności)
t – czas (powtórzenia cykli ewolucji)
Źródło: Opracowanie własne.
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• w trakcie ewolucji i prosperowania bytu w układzie dualnym ukryta jest natura potencjalności stanu niedualnego,
• w układzie dualnym byty mają ograniczone wizje rzeczywistości, ponieważ
w każdym przedmiocie i zjawisku (interakcji) poszukują „czegoś”, co od zawsze noszą w sobie i tylko tam mogą to odkryć,
• pierwotny stan niedualności oznacza przebywanie bytu w zjednoczonym, równowagowym, równoważnym i „jednosmakowym” układzie (wizja rzeczywistości będąca poza ograniczeniem czasu i miejsca),
• byt przebywający w stanie dualnym, jednocześnie postrzegający rzeczywistość
w sposób niedualny jest bytem samozapoznanym.
Z powyższych syntez wynika, że nie ma bytów samoistnie i niezależnie istniejących, po drugie „stawanie się” bytem (powstawanie i zanikanie) jest jak ciągła
transformacja potencjalności w manifestację. Od prapoczątku (pierwszej ekspansji holistycznego bytu pierwotnego – rys. 2.) proces wyłaniania się z jedności
jest „bolesnym” (np. płacz dziecka tuż po urodzeniu) odrywaniem się od błogości
bycia scaloną całością, niepotrzebującą pozyskiwania i poszukiwania własnej niezależności czy też odrębności (przykładowo w psychologii proces ten jest omawiany w kontekście zdolności ego do oderwania się od alter ego, zaś w naukach o zarządzaniu odzwierciedla problem tożsamości gracza: firmy – kooperanta w układzie sieciowym).
Osadzanie zjawisk w ograniczających układach dualnych czy też dualna wizja postrzegania (dzieląca na podmiot i obiekt) jest charakterystyczna dla budowania nurtów, koncepcji i modeli analityczno-empirycznych (dominujących np.
w naukach przyrodniczych). W filozofii jak również w innych dyscyplinach naukach (m.in. naukach o zarządzaniu) multiplikujący i duplikujący byty dualizm poznawczy owocuje regresją i niemożnością komponowania teorii „scalających” i holistycznych, czy niezdolnych do kreowania wielkich narracji (rys. 2.).
Zatem istotą bytu ograniczonego dualną wizją gry biznesowej (np. podział na
klienta zewnętrznego i wewnętrznego, interesariuszy i klientów, firmę i otoczenie itd.) jest pozostawanie w grze tak długo jak długo proces samorozpoznania
się w optyce dualnej jest możliwy (postrzegania na „my i inni”). Im bardziej proces badawczy, a tym bardziej relacje pomiędzy badanymi obiektami są przydzielane do ontologii dualnych, tym większa tendencja do rozdrabniania się na części,
a mniejsze koncentracja na dekodowaniu czynników sprawczych, kreujących ich
zaistnienie.
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3. Potencjalność pustki
Pustka jest niedefiniowalna, ponieważ nie jest konkretnym bytem, ale też nie
jest niebytem. Jest potencjalnością, ostatecznym warunkiem do powstawania jakichkolwiek bytów realnych (substancjalnych), jak i niematerialnych (abstrakcyjnych, wirtualnych itp.). Nie jest też nicością, nie istnieje w czasie, natomiast byty
z niej się wyłaniające, np. organizacje, ludzie, artefakty materialne, bogowie, myśli – cała nieskończoność przejawień – istnieją i giną na osi czasu, która jako taka
nie istnieje; jest tylko iluzorycznym narzędziem postrzegania nieistotnego, czyli
zjawiskowego świata.
Pustka nie jest nicością, z której nic nie może powstać.
Definitywnie określamy pustkę jako potencjalność dla przejawień.

4. Pustka jako przestrzeń odniesienia dla organizacji
Tradycyjne modele biznesu dość dokładnie można było zlokalizować w przestrzeni geograficznej, np. kopalnia Victoria w Wałbrzychu, cukrownia w Łagiewnikach, zakłady Fiata w Tychach, fabryka Cegielskiego w Poznaniu itd.
Tego typu substancjalna identyfikacja firmy rodziła pozorne złudzenie jej trwałości w rozumieniu niemożliwej, natychmiastowej detekcji zmian strukturalnych,
wewnętrznych i zewnętrznych, którym podlega każdy obiekt; zmiany, a dokładniej
procesy rozpadu i degeneracji przedsiębiorstwa, rozciągnięte na kilkadziesiąt lat,
nie są tak łatwo wychwytalne sensorycznie.
Jakikolwiek byt, który powstał, musi ulec rozpadowi – jest to tylko kwestia czasu. W rzeczywistości, w momencie wprowadzenia spółki na giełdę (wirtualny łańcuch wartości), już ona „nie istnieje”, o czym świadczą milisekundowe wahania jej
wartości.
Rzeczywiście istnieje tylko coś, co ma cechę trwałości. Powyższy paradygmat
stawia pod „poważnym” znakiem zapytania zasadę strategii przetrwania i rozwoju organizacji gospodarczych. Skoro przedsiębiorstwo jest bytem pustym (chwilowo identyfikowanym poprzez parametry ekonomiczne, finansowe, kadrowe, logistyczne, techniczne, rynkowe itp.) więc „pustka nie ma potrzeby walczyć o przetrwanie, ani też się rozwijać”.
Pustka nie posiada granic, jądra, nie musi się też przekształcać w inną pustkę,
a tym bardziej się doskonalić.
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5. Upadek jako immanentna cecha organizacji
Rozkład, upadek i anihilacja jest immanentną cechą każdego bytu, zarówno
materialnego, jak i niematerialnego (wyobrażeniowego).
Procesy starości i śmierci są nieuniknione.
Powyższe założenia dotyczą również organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Sztuczne podtrzymywanie np. upadających banków przez różnorodne
zasilenia kapitałowe (subwencje rządowe i in.), w sensie ontologicznym narusza
prawo harmonii i równowagi między pojawieniem się (np. nowych firm) a zanikaniem przedsiębiorstw, które już „spełniły swoją misję dziejową”, tj. wyczerpały swój „pierwotnie zadany potencjał” – kroplówki kapitałowe niewiele tutaj mogą
zmienić, co najwyżej powstrzymuje się agonię bytu organizacyjnego, który już jest
pasożytem (stare, suche drzewa wycina się a na ich miejsce sadzi nowe).

6. Potencjalność pustki a potencjalność pustej organizacji
W hermeneutycznej optyce badawczej pustka i wyłaniające się z niej byty, w tym
również organizacje, są izomorficzne. Oznacza to, że byt jednostkowy (np. człowiek)
posiada dokładnie taki sam potencjał twórczy jak absolut (byt idealny, bóg itp.).
Tego typu założenie konotuje nieograniczone możliwości sprawcze współczesnych korporacji sieciowych (złożone byty puste istniejące wszędzie i nigdzie),
które de facto są fabrykami wiedzy i informacji, które pomimo swej nieograniczonej możliwości oddziaływania, w swej immanentnej naturze są również puste (informacji i wiedzy nie można nigdzie zlokalizować).
Współczesna gra rynkowa toczy się więc na pustych artefaktach (bogactwo, sława, pieniądze, kariera, status itp.), których podmioty działające rozpaczliwie próbują się „substancjalizować” poprzez etykietę trwałości.
Ponieważ „substancjalizowanie” czegokolwiek i kogokolwiek (włącznie z wyobrażonym bogiem) jest iluzoryczne (nietrwałe), więc „przyjemność egzystencji
ludzi i trwania organizacji” realokować należy na „żyzne pola” utrzymywania a nie
konsumowania potencjalności.
Tego typu podejście ontologiczne, metodologiczne, epistemologiczne i pragmatyczne ma bardzo pozytywny wydźwięk, zwłaszcza w koncepcjach „być” (w pustce) aniżeli „mieć” (pustki nie można przecież zawłaszczać, zwłaszcza w kontekście faktu, że sam podmiot poznający jest również bytem pustym). Zapoznawanie
pustki poprzez stopniowy powrót do niej – utożsamianie – jest piękne.
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7. Tradycyjny model biznesu – faza rozwojowa
U schyłku wielkiej idealistycznej filozofii niemieckiej (koniec XIX wieku) i rodzenia się marksowskiej filozofii materialistycznej mamy do czynienia z dramatycznym zwrotem: „od idei do substancji”, co przejawia się np. w sztuce rozpaczliwą walką między impresjonizmem a ekspresjonizmem, czy też zmaganiem się tendencji „do” np. wnętrza bytów organizacyjnych) oraz „od” (orientacja na zewnętrze).
Procesom powyższym towarzyszy atomizacja różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. W nauce, po przełomowych, „syntetycznych” odkryciach Einsteina, Freuda, Marksa i in. zaczyna triumfować podejście
analityczno-empiryczne, który to proces „rozwarstwienia” nauk trwa do dzisiaj.
Organizacje dowolnego typu wchodzą w fazę rozwojową, której cechami są:
• substancjalizacja np. przedsiębiorstwa jako bytu materialnego (ziemia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu),
• konkretyzacja procesów wytwórczych,
• namacalność produktów i usług.
Wytwory rewolucji przemysłowej nie mają charakteru nadinterpretacyjnego:
„węgiel jest węglem” (służy do opalania), „auto jest autem” (służy do przemieszczania się) itd.
Zasadniczo artefakty wytworów przemysłowych bardzo trudno „lokują” się
w filozofii pustki; niejako ją wypierają, zawłaszczają prawie do zera, pozostawiając
niewielki margines swobody dla sztuki, kultury, a nawet religii (w wymiarze ezoterycznym), które spychane są na obrzeża życia prekariatu i innych grup społecznych.
Pustka jest tutaj poddawana procesowi substancjalizacji, zagęszczania, materializacji, co prowadzi m.in. do powstania reizmu (istnieją tylko rzeczy). W ten
„fantastyczny” sposób druzgotane jest nieszczęście dualizmu (duch – materia), byt
nieprzejawiony – byt przejawiony), z tą drobną różnicą, że nowy „substancjalizowany” świat nie posiada potencjalności do kreowania innych światów.
W substancjalnej fazie rozwojowej (XX wiek) musi on dojść, w procesie np.
materialnego konsumeryzmu, do totalnego, materialnego zagęszczenia swojej
przestrzeni („duszenie się”: nic więcej już nie można wykrzesać z danego pola eksploracji), by ją diametralnie, skokowo, „kwantowo” porzucić i przejść w fazę spełniającą (gra na niematerialnych łańcuchach wartości), (rys. 3).
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Rysunek 3. Fazy: rozwojowa a spełniająca w wiwisekcji pustki

Legenda:
IR – faza rozwojowa
IIS – faza spełniająca
SU – substancjalizacja
DE – dematerializacja
B – byt
N – niebyt
Z – zagęszczanie
R – rozgęszczanie
Źródło: Opracowanie własne

8. Nowoczesne modele biznesu – faza spełniająca
Żeby coś pękło, to „owo coś” musi najpierw zaistnieć. W tym sensie pozytywnie należy ocenić procesy „materializacji” pustki. Zachodzą one w fazie rozwo-
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jowej, aczkolwiek są one równie iluzoryczne jak wirtualne procesy w fazie spełniającej egzemplifikowane przez organizacje digitalne, fraktalne, outsourcingowe,
benchmarkingowe, zwinne, sieciowe, reengineeringowe, procesowe, hybrydowe,
uczące się, oparte na wiedzy i in.
Również wytworom cyfrowego świata (byty puste) prekariat rozpaczliwie usiłuje nadać cechę trwałości, pomimo, że są one ulotne, nienamacalne, nietrwałe
i niesubstancjalne.
Dane, informacje, wiedza, mądrość – podstawowe składniki koncepcji zarządzania wiedzą są równie puste (pojawiające się i znikające w tym samym momencie) jak pozostałe koncepcje zarządzania. Niemniej jednak inwestuje się nadal kolosalne pieniądze w nowe modele biznesu internetowego, które dostarczają swoim odbiorcom milisekundowych wrażeń, emocji, rozkoszy wraz z następującymi
po nich długimi pauzami nudy graniczącej z samobójstwem rozłożonym w czasie
(„na raty”).
W ten sposób współczesny konsument staje się, podobnie jak kolejne produkty – medialne cacka typu: smartfony, telewizory, tablety, laptopy i in., równie pusty w rozumieniu skracania cyklu życia produktów i usług („wczoraj było cudownie
w pubie, ale wczoraj już nie ma, jest dziś, co nie jest takie pewne, więc dziś będę
znów na piwie – będzie lepiej”).
Otóż w pustce nie ma lepiej, nie ma gorzej, nie ma więcej, nie ma mniej, nie
ma nawet samej pustki, bo co nazwane jest istniejące, a pustka jako potencjalność
nie istnieje, czy też istnieje w swoich przejawieniach, które jako, w swojej istocie
nietrwałe, są również puste.
Człowiek w fazie spełniającej (właściwie spełnianej) trwa iluzorycznie, „czekając na Godota”, który się nigdy nie pojawi, bo przyszłość jest pusta i sama z siebie
nic nie może wyemanować, bo jutra jeszcze nie ma, jest dzisiaj a jutro będzie też
„dzisiaj”, ale nie przeniesionym, lecz momentowo zaistniałym, co oznacza, że teraźniejszość jest równie pusta.
Tak więc pytanie, czy na końcu fazy spełniającej pojawi się moment spełnienia, jest bezzasadne; w filozofii pustki dychotomie tego typu: spełnianie – spełnienie są iluzoryczne, istniej pustka i istnieje takość przejawień (również pustych).

Konkluzje ostateczne
• Filozofia pustki znajduje świetne i pełne przejawienie we współczesnych modelach biznesu i koncepcjach zarządzania.
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• Nasilanie się procesów anihilacyjnych zeruje ostatnie, pozorne przejawy materialności.
• Substancjalizm jakichkolwiek bytów jest istotnym złudzeniem i „chorobą” triady: podmiot – proces – przedmiot poznania.
• Filozofia pustki jest naczelnym i ostatecznym paradygmatem holistycznej metodologii nauk (włącznie z naukami ekonomicznymi i naukami o zarządzaniu).
• Przezwycięż dualizm: istnienie – nieistnienie, a osiągniesz nirwanę (w rzeczywistości nią jesteś – uświadom to sobie).
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Dwie książki – dwa światy? O możliwości porównywania
współczesnych propozycji z zakresu zarządzania
Wstęp
Myśl Koontza o dżungli teorii zarządzania towarzyszy badaczom już od 1961
roku. Wraz z rozwojem praktyki i nauki zjawisko nadmiarowości treści staje się
coraz bardziej widoczne. Różne osoby w różny sposób proponują sobie z nim radzić. Niektórzy uważają, że czytać należy tylko swoje prace. Wówczas problem
znika. Mniej rygorystyczne rekomendacje zawierają się w przedziale od: „nic
nie da się racjonalnego zrobić, a nadmiar jest korzystny”, aż do: „koniecznie i to
mocą instytucji, ustalmy jednoznacznie, co jest wartościowe i odrzućmy to, co
nie wartościowe”. Te obie skrajne formy zaleceń, mimo tego, że pozwolą sobie
radzić z nadmiarowością i tak zasadzają się na konieczności poszukiwania, gromadzenia, przetwarzania, dostarczania wiedzy, a przede wszystkim na zdolności
do porównania różniących się opracowań. Fundamentem, na którym można budować porównania, wydaje się odpowiedź na pytania o to, co się chce porównywać, czy w ogóle wolno podjąć się porównania, czy porównujemy to samo? Bez
odpowiedzi na te pytania studiowane treści nie poddają się porządkowaniu, a dalej trudno rozwijać i przekazywać dalej, a tym bardziej prowadzić o nich dyskusję naukową. Chęć wypracowania zarysu sposobu radzenia sobie z nadmiarowością wiedzy o zarządzaniu, a przede wszystkim sposobu tworzenia wiarygodnych porównań była ogólną przyczyną poszukiwań zarysowanych poniżej.
Bezpośrednią zaś przesłanką do przedstawionej próby była inspiracja, płynąca z dwóch książek opublikowanych w 2016 roku. Pierwsza była napisana przez
zespół autorski Jerzy Rokita i Agnieszka Dziubińska: Systemy złożone w zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice;
druga, przez Kazimierza Perechudę i Darię Hołodnik: Strumieniowanie energii
klienta. Transmisja znaczeń. CeDeWu. Warszawa.
Obie książki, moim zdaniem, tworzą poważny problem w porównywaniu ich
treści. Obie, to próby syntezy współczesnej wiedzy o zarządzaniu, a także reko-
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mendacji w sprawie kierunków dalszych badań, a nawet działań praktycznych. Na
dodatek są one pracami, które zwieńczyły pewien etap poszukiwań, a zatem ewentualne porównanie ma o wiele większe znaczenie niż w przypadku prac efemeralnych. Książki te, przynajmniej pierwsza z nich spełnia oba warunki:
– prezentacją myśli, wcześniej opublikowanych przez różnych innych autorów,
– myślami wcześniej prezentowanymi na różnych spotkaniach i w różnych pracach przez samych autorów przywoływanych książek.
Obie książki odwołują się do złożonego i dynamicznego charakteru „współczesnego” zarządzania. Jednocześnie czytelnik nie dostaje recept, ale raczej materiał
do samodzielnych studiów. Jeśli je podejmie natrafia na dwa problemy: po pierwsze, z jaką propozycją znaczenia terminu „zarządzanie”, z jakim jego sensem powinien się pogodzić, po drugie, na podstawie czego propozycje te porównywać
ze sobą, gdyż ich przedmiot tylko na bardzo wysokim poziomie uogólnienia wydaje się być podobny? Przy próbie poradzenia sobie z tymi pytania odniosłem się
do pojęcia obiektu, jako z jednej strony ogólnego, ale i możliwego do uszczegółowienia, kryterium porównania treści prac z zakresu zarządzania. Na podstawie
obiektu zarządzania dzielone jest na dedykowane typom organizacji, ale również
w swych początkowych okresach było wyodrębniane od innych nauk. Zrozumienie obiekt pozwala na wstępne odwzorowanie sensu, znaczenia zjawiska. Wydaje się, że teoria powinna wskazywać, choć intuicję tego, co jest jej obiektem. Bez
jego wskazania trudno jest wybierać i porównywać różne naukowe treści. Obiekt
to także początek poszukiwania odpowiedzi na pytania o to: „jak dalece nauka,
a konkretnie zarządzanie jest zależne od wspomnianego obiektu, czy istnieje „general management theory”, jak wzajemnie obiekt i wiedza oraz praktyka zarządzania na siebie oddziałują, co jeszcze obok obiektu wpływa na zarządzanie, jakie są
inne obiekty, które można wyłączyć z tej zależności itd.? Znaczenie wyobrażenia
(zdefiniowania byłoby za mocne), intuicji obiektu, wydaje się, że podkreślali już
kluczowi dla europejskiej myśli filozofowie. W ujęciu arystotelesowskim aktualna
wiedza była identyczna z jej obiektem, w ujęciu platońskim istniał obiekt idealny,
do którego dzięki poznaniu się zbliżamy, a w ujęciu augustiańskim istnieją obiekty
pewne, choć poznajemy je dzięki oświeceniu przez Boga, którego jednak samego
zmysłami nie dostrzegamy. Przykładów rozważań na temat zależności naszej wiedzy i działania od obiektu oraz rozważań o obiekcie można odnaleźć znacznie więcej, ale w naukach o zarządzaniu kwestia ta jest z jednej strony uznana za oczywistą (zależność istnieje) z drugiej niedopowiedzianą (patrz powyższe pytania) i rozparcelowywaną.
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Dla wyjaśnienia wagi podjętego zagadnienia, ale także jego uporządkowania,
istotne jest także jednoznaczne stwierdzenie, ze „obiekt” jest i nie jest jednocześnie tym, co można skojarzyć z przedmiotem i podmiotem badań zarządzania lub
samym zarządzaniem. Przedmiot można w zasadzie określać w dowolny sposób
i w tym sensie dowolny obiekt lub jego fragment może być przedmiotem badań.
Nie oznacza to jednak niezależności obiektu i przedmiotu. Obiekt może być także łączony z podmiotem badania1 (osobą, instytucją, grupą badaczy). W tym ujęciu obiekt również ma istotne znaczenie nie tylko dla przedmiotu, ale całej charakterystyki danej nauki. Obiekt może być kojarzony z przedmiotem lub podmiotem badania, ale równocześnie może różnić się od nich. Można przyjąć, że obiekt
oznacza przestrzeń realną lub abstrakcyjną, którą w całości lub części można uznać
za przedmiot lub podmiot badań, ale jedynie wówczas, gdy spełnia one określone przez badacza warunki. Te ostatnie wynikają z założeń teoretycznych, na fundamencie których prowadzone są badania. Teoria zarządzania ma jednak problem
z ich jednoznacznym określeniem. Jest możliwe, że akcent postawiony na obiekt,
pozwoli wspomóc ich sprecyzowanie. Nawet bowiem, jeśli, w sensie najszerszym,
zarządzanie przypisze się własności procesu, to w jakiejś przestrzeni powinien on
przebiegać i z jakiś obiektów się składać. Proces czegoś dotyczy, jest na coś jest
ukierunkowany lub mówiąc inaczej, ale pozostając w zgodzie z powyższą propozycją: przestrzeń, w której proces przebiega lub przestrzeń, na którą proces ten jest
ukierunkowany lub przestrzeń, która definiuje proces, a nawet przestrzeń, która odróżnia go od środowiska. Przy tym ujęcie zarządzania jako procesu nie jest
jednak jedynym możliwym. Można myśleć o strukturze, funkcjach, eklektycznym
zlepku różnych idei. Można także go traktować jak sztukę. Nie zmienia to jednak
racji zastanowienia się nad obiektem, który nadaje znaczenie pojęciu „zarządzanie”.
W Polsce do niedawna problem obiektu zarządzania, deklaratywnie i z mocy
siły instytucjonalnej guru, był rozstrzygnięty. Do połowy lat osiemdziesiątych zarządzanie łączone było z koncepcją organizacji. Rozstrzygnięcie wynikało z dominującego wpływu prac Kotarbińskiego, Zieleniewskiego i ich następców. Jednak już od lat dziewięćdziesiątych do Polski zaczęła przenikać wiedza z „Zachodu” i w efekcie obiektem zarządzania powoli stawało się bardzo wiele, jeśli nie
1
Por. na przykład propozycję według, której „Przedmiotem badań określać będziemy wszelkie
obiekty, rzeczy oraz zjawiska i procesy, którym one podlegają i w odniesieniu do których formułujemy
pytania badawcze” – A.W. Maszke: Metodologiczne postawy badań empirycznych, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 44.
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„wszystko”. Współcześnie niektórzy uznają, że można zarządzać dowolną przestrzenią, czasem, zdrowiem, wiekiem i to tak w wymiarze pojedynczych osób, jak
i państwa, narodów, a może i światowej gospodarki. Niektóre z tych propozycji wywołują u tradycjonalistów uśmiech lub wręcz przekąs, ale czy słusznie w literaturze trudno doszukać się obiektywnych racji (np. opartych na podzielanej definicji zarządzania). Sprawę skomplikowała dodatkowo informatyka, w której pojawiły się badania z gatunku Research Object. Informatycy wychodząc od uznania istniejących obiektów (predefiniowanych programów, klas, subklas itd.) zmierzają do
zarządzania ich powiązaniami (np. informacjami z nich płynącymi), a w ten sposób tworzą nowy obiekt. To istniejący obiekt skłania do tego aby nim zarządzać.
Dodatkowe komplikacje płyną z tego, że angielskie „the object” nie oznacza wspomnianej przestrzeni, ale raczej uszczegółowiony zbiór kluczowych kwestii badań
lub wręcz uszczegółowionych celów (wg Thomas, Hodges, 2010, s. 40: object to:
„Specific statements indicating the key issues to be focused on in a research project”; Surg, 2010, a wg. Farrugia, Petrisor, Farrokhyar, Bhandar, 2010, źródło internetowe bez strony, to: „Study objectives define the specific aims of the study…”).
W tym miejscu należy przypomnieć, że ostatnio w Polsce, pewne próby uporządkowania przedmiotu nauk o zarządzaniu zostały podjęte przez Profesora Stanisława Sudoła, a następnie przez zespół członków KNOiZ. Profesor zaproponował określony zbiór obiektów, a zespół Komitetu nie odnosiły się bezpośrednio
do obiektu, a raczej porządkowały zgromadzoną wiedzę. Obie próby nie przynoszą jednak odpowiedzi na pytanie: co jest obiektem zarządzania, jaki jest mu przypisywany sens na tle wielu różnych opracowań, czy obiekt zarządzania może być
w nieskończoność zmieniany lub co najmniej rozwijany? Hipotetyczne odpowiedzi na to ostanie pytanie, wydają się ważne dla oceny znaczenia teorii zarządzania
dla rozwoju nauki. Układają się one w trzy odmienne możliwości, które prowadzą
do różnych wniosków:
1. jeśli odpowiedź byłaby pozytywna (obiekt może być rozwijany praktycznie
w nieskończoność), to nauki o zarządzaniu można uważać za jedną z najbardziej nośnych idei XX wieku;
2. jeśli odpowiedź byłaby negatywna (obiekt nie powinien być rozwijany w sposób żywiołowy), to istnieje możliwość stworzenia spójnej teorii o zdefiniowanym jednoznacznie przedmiocie,
3. jeśli nie można przedstawić jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie
o rozwój, to status nauk o zarządzaniu staje się nieokreślony – ani idea, ani teoria, więc co?
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Wszystkie te przemyślenia wspierają wyprowadzoną z wniosku Koontza problem radzenia sobie w dżungli.
Celem bezpośrednim studiów nad tymi pracami jest zastosowanie przydatności
dwóch sposobów identyfikacji obiektu do prac analitycznych nad treściami wspomnianych książek. Ten wąski cel może stanowić początek lub koniec (w przypadku niezadowalających efektów) testowanego sposoby, ale nie eliminuje konieczności rozważań nad znaczeniem, sensem zarządzania w relacji do powiązanego
z tym pojęciem obiektu. Dalekim zamiarem jest przybliżenie się do zrozumienia
granic obiektu współczesnego zarządzania. Użycie przymiotnika „współczesnego”
oznacza, że tradycyjny obiekt jest czytelny i oznacza w polskim przynajmniej ujęciu „organizacje”. W anglojęzycznych propozycja sprawa nie jest już tak czytelna,
gdyż pojawia się pojęcie „business”. Bez względu na ujęcie istotne dla uzasadnienie dalszych prac jest to, że aktualnie zgromadzona wiedza dezorientuje – pozwala zarządzać wszystkim. Nawet próba zbliżenia się do odpowiedzi na pytanie o to
„ jakie cechy ma posiadać obiekt, aby nie kwalifikował się do badań z zakresu zarządzania?” może pomagać w kształtowaniu tożsamości nauki. Pytanie ma charakter negatywny, ale świadomie po taki zabieg sięgnięto. Przy ogromnej skali zastosowań zarządzania może łatwiej znaleźć przesłanki do tego, co współcześnie nie
może być jego obiektem. Dla wzmocnienia racji można wskazać, że na mocy zaprzeczenia definiuje się „chorobę”.
Tekst jest przeznaczony na spotkanie konferencyjne i weryfikacja jego wartości
nastąpi w dyskusji, dlatego też w zakończeniu nie wskazano silnych argumentów,
przemawiających za ograniczeniami wyników poszukiwań. Przyjmuje się, że zdania krytyczne sformułują uczestnicy spotkania, a sprawozdanie z niego może stanowić fragment wstępu do pisemnego zestawienia prezentowanych tekstów.

Metoda
Przedmiotem badań stały się treści dwóch wspomnianych książek. Zostały one
udostępnione autorowi dzięki uprzejmości ich twórców. Po zapoznaniu się z ich
treścią pierwszej lekturze, ze względu na bogactwo poruszanych treści, pojawiła
się potrzeba ich uporządkowania. Pracę taką można wykonać w trackie sformalizowanej recenzji. Jednak możliwość realizacji tej potrzeby natrafiła na trudność z odnalezieniem pomysłu na klarowny pomysł na recenzje. Oczywiście zawsze można
opracować recenzję sprawozdawczą, ale to dopiero początek sprzężenia zwrotnego z autorami. Bardziej rozwijające obie strony jest odnalezienie szkieletu ewen-
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tualnej dyskusji o teza prac i dowodach w nich zawartych. Na początku, wydawało
mi się, że łatwym i prostym pomysłem będzie odniesienie się do procesu i stwierdzenie, że książki są własnościach procesu. Jednak w przypadku pracy zespołu
profesora Jerzego Rokity punktem odniesienia wydawał się proces systemu (w systemie, między podsystemami?), a w przypadku profesora Kazimierza Perechudy
proces o bliżej nieokreślonych własnościach (w tym proces transformacji). Książki
też z pozoru różniły się zakresem omawianego procesu. Świadczą o tym ich tytuły.
Z „pozoru”, gdyż propozycja zespołu profesora Kazimierza Perechudy przekracza,
mimo wszystko, zakres sprzedaży i marketingu. Jednocześnie pomysł na osadzenie wątków recenzji na kategorii procesu okazał się nietrafiony. Proces pokazany
w tekstach źródłowych był powiązany z „czymś”, odnosił się „do czegoś”, co znacznie przekraczało wyuczone, podręcznikowe skojarzenia z zarządzaniem. Stąd też
pojawiło się zaciekawienie dotyczące „obiektu nadającego sens pojęciu zarządzania” i wszystkie zapisane w powyższym Wstępie założenia. Jednocześnie jasne się
stało, że wartościowej recenzji nie będzie można w pojedynkę napisać. Badania
nad obiektem, a tym bardziej relacją pomiędzy obiektem i językiem są nie tylko
interdyscyplinarne, ale same w sobie złożone. Można wręcz sceptycznie traktować je, jako skazane na efekt podwójnej hermeneutyki. Najprostszym jej przejawem jest zapis: „obiekt opisywany jest przez język, który sam jest obiektem i może
tworzyć obiekty, a jednocześnie jest warunkowany przez obiekt”. Potrzebę zrozumienia sensu poprze „czytanie treści” można skrytykować na wiele sposobów, np.
w oparciu o grammtologię Derridy (symbol dosyła jedynie do samego siebie), krytykę logocentryzmu itd.. Autor tych słów postanowił jednak odrzucić stanowisko
sceptyczne, sprawdzić na ile treści książek są referencjalne i wykorzystać do tego
możliwość dyskusji konferencyjnej.
Zadaniem pierwszym stało się o odnalezienie sposobu identyfikacji (referencji) obiektu powiązanego w pracach z pojęciem „zarządzanie”. Sam zaproponowany sposób, jak i efekt jego zastosowania, może zostać zakwestionowany w trakcie
spotkania konferencyjnego, ale wówczas jego wartość naukowego wzrośnie – będzie wiadomo jak nie postępować przy poszukiwaniu obiektu, a może w ogóle go
nie poszukiwać? Wszystkie podjęte wysiłki mogą przynieść pełniejsze zrozumienie współczesnego sensu, znaczenia pojęcia „zarządzanie”.
Ponieważ ewentualna analiza była formą testu, autor tych słów wybrał dwie
różne z możliwości postępowania.
Pierwsza opierała się na tym, że nauki z zarządzania „zapożyczają” i zrodziły się „później” niż inne z nauk społecznych. Punktem odniesienia dla identyfika-
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cji obiektu stały się prace: Gibsona Burrella, Garetha Morgana z 1979 , a właściwie uściślenie ich wypowiedzi, którego dokonał Morgan w 1980 roku oraz artykuł
Clifa Osicka, Petera Fleminga i Gerarda Hanlona z 2011. We wszystkich tych pracach pojawia się konkretna przestrzeń, o cechach charakterystycznych, która pozwalała identyfikować, choćby intuicyjnie, obiekt zarządzania. Praca analityczna
polegała zatem na odniesieniu treści wskazanych książek do układu współrzędnych i ewentualnego uzupełnienia tego układu o propozycje zespołu Jerzego Rokity i Kazimierza Perechudy.
Drugi sposób postępowania dotyczył próby połączenia propozycji zawartych
w książkach z typologią semantyki. Pod uwagę wzięto trzy typy: semantyki logicznej, ekstensjonalnej i intensjonalnej. Znając ich własności można podjąć się odtworzenia warunków, pod którymi dostępne będzie znaczenie pojęcia, wykorzystywanego przez danego autora.
Po zastosowaniu obu sposobów podjęto się próby przestawienia sugestii
w sprawie obiektu zarządzania, a dalej próby odpowiedzi na niektóre z pytań postawionych powyżej. Wyraźnie należy podkreślić, że analizując i proponując sugestie i wnioski:
– Nie wartościuję.
– Staram się uporządkować swój odbiór tekstów dla celów poznawczych.
– Mam nadzieję na to, że „zrozumiałem treść”.
– Chcę znać warunki, pod którymi mogę zrozumieć, a może i wykorzystać treści
w przyszłości.
W prowadzonych pracach analitycznych, a przede wszystkim w prezentacji wyników, nie starałem się przy tym pracować w oparciu o metodę wyrywania z kontekstu cytatów i ich wykorzystywania na modłę dyskusji o zapisach Biblii. Przytaczam mój ogólny odbiór treści, z niewielkimi przykładami. Ewentualne błędy pozostawiam do wytknięcia samym Autorom prac. Liczę jedynie, że ich
krytyczne uwagi wspomogą poszukiwanie specyfiki obiektu „zarządzanie” lub „zarządzania”. Praca Jerzego Rokity i Agnieszki Dziubińskiej ma czytelny układ i jasny przekaz, nawiązuje do utrwalonej konwencji prac nauk o zarządzaniu, co pozwoliło na rezygnację z ustalania znaczeń. Inny charakter ma natomiast propozycja Kazimierza Perechudy i Darii Hołodnik. Stąd też poniżej zostanie zaprezentowany przegląd kluczowych zagadnień, których interpretacja mogła być mylna, co
w efekcie może powodować fałszywość wniosków.
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Kilka dyskusyjnych refleksji po lekturze książki o strumieniowaniu
energii transmisji znaczeń.
Kazimierz Perechuda i Daria Hołodnik formułują swoje przesłanie jako:
„[k]onieczność wzajemnego przenikania się tych wymiarów [filozofii i transcendencji z materialnym –JS] jest oczywista, właśnie ze względu na przyjęcie perspektywy i fluktuacji energii, tworzących niematerialne powiązania, które paradoksalnie otwierają możliwości powiększania przestrzeni dla spektrum odpowiedzi w wymiarze empirycznym” (s. 33). Szczególnie jest to spostrzeżenie istotne dla
nowych nurtów „poznania naukowego (w naukach zarządzania, ale i nie tylko), bazujących w większym stopniu na „wyczuwalnej” (mentalnie i emocjonalnie) świadomości doświadczenia rzeczywistości” (s. 33). Słowo „wyczuwalna” jest ważne
z punktu widzenia możliwej identyfikacji obiektu.
1. Zagadnienie źródeł inspiracji
Zaprezentowane przez autorów podejście jest odmienne od dotychczas
znanych, choć wywołuje skojarzenia z różnymi znanymi teoriami (np. fizyki, fizyki społecznej, interakcjonizmu symbolicznego, sieci działań Czarniawskiej,
bodrillardowskiego spojrzenia na konsumpcjonizm i na symulakry oraz rolę
mediów, myśli Fukuyamy o upadku idei postępu historycznego, ewolucji, dialektyki, teorii wymiany i jeszcze wielu innych, z którymi może skojarzyć treść
czytelnik na bazie własnej wiedzy, tkwiąc we własnym „polu znaczeń”). Jak
wszystkie prace opierające się na postrzeganiu i ta także ma silne zabarwienie
subiektywności. Praca prowokuje do zestawienia różnych subiektywności. Jednak, aby do niego doszło, wymagana jest najpierw pełna zgoda czytelnika na
zapisane przez Autorów myśli. Tylko w takim przypadku czytelnikowi nie ciąży brak powołań w pracy, brak porównań krytycznej analizy literatury. Czytając, należy uznać racje dowodowe podane na kolejnych stronach. Wówczas też
ewentualna krytykę nie ma sensu. Inne racje są łatwe do obalenia przez Autorów na mocy podanych lub możliwych do wprowadzenia założeń dodatkowych. Tych ostatnich może być bardzo wiele, gdyż książka, z punktu widzenia nauk społecznych i nauk technicznych oraz filozoficznych, nie jest oderwana od bliższych lub dalszych związków z różnymi koncepcjami. Stanowi eklektyczny (słowo użyte w sensie nie oceniającym) zbiór różnych argumentów, myśli, reguł, które są znane współczesnemu intelektualiście, choć nie zawsze musi
on je akceptować, jako stan idealny. Jednocześnie książka rozprawia się w spo-
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sób dość brutalny z marzeniami o stanach idealnych. Przypomina wręcz efekt
osiągnięty przez Dawkinsa w pracy o samolubnym genie.
Propozycja interpretacji wskazana przez Autorów nie jest typowa dla prezentacji naukowych. Mimo schematów (np. z rysunku 2, s. 13 i solidnego wstępu) wielość interpretacji jest możliwa – w narracji wykorzystywane jest wiele
aluzji i przykładów.
2. Problem, przedmiot i charakter książki.
Analizując treść pracy warto zwrócić uwagę na jedno z esencjonalnych
zdań: „autorzy rozpatrują naturę powstawania, trwania oraz zanikania współczesnych interakcji, więzi i relacji biznesowych, których obecnie cechuje ta
sama »pustowość« i krótkotrwałość interakcyjna, co nagły przepływ i dopływ
fali” (s. 10). W tym stwierdzeniu kumulują się kwestie specyficzne dla zrozumienia pracy. Rozbierając (dekonstruując) myśl zapisaną w powyżej przytoczonym cytacie natrafia się na tematy.
Racje subiektywnego rozstrzygnięcia
Cytowane zdanie zwraca uwagę czytelnika, że w pracy podkreślona zostaje „współczesność” jej problemu i przedmiotu. Jednocześnie książka, jest pisana z perspektywy nietrwałości zjawisk, ale w powoływanym zdaniu pojawia
się „współczesność interakcji”. Czytelnik natrafia na pewien nie wyjaśniony
w pracy problem, gdy uzna, że współczesność jest jedynie pozornie uchwytna. Zgodnie z zamysłem Autorów wyrażonym na stronie 42 („niezależnie od interpretacji poszczególnych fal…”) istotną cechą holistycznego obrazu budowanego przez nich jest wieczność. Z takiej perspektywy współczesność nigdy
nie jest możliwa do poznania przez człowieka. Jest raczej umownym oznaczeniem przedziału minionego subiektywnie rejestrowanego czasu. W takim duchu również odbieram zdania zapisane kursywą na stronie 40. Wydaje się, że
pole znaczeń, istotę agenta oraz inne kategorie pracy ustalono zgodnie z taką
intencją. Sugeruje to także zdanie ze strony 35: „Przepływy energii następują w każdym ułamku sekundy…”. Zatem, rozpatrując naturę zmian współczesności, realnie myślimy subiektywnie nie o współczesności, ale raczej o tym
co było, choć umownie mówimy, że jest nadal i będzie w bliskiej przyszłości. Równocześnie myślenie o współczesności, to proces trwający dłużej niż
mgnienie współczesności. Jak przypomniał Karl Weick w swej pracy Tworzenie
sensu w organizacjach (Wieck, 2016 s. 24): „Skąd mam wiedzieć, co myślę, nim
usłyszę to co powiedziałem?”. W książce Kazimierza Perechudy i Darii Hołod-
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nik ten dylemat nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty, ale jest ważny z perspektywy logiki układu narracji samej książki (rys. 2) i badanego procesu. Prawdopodobnie, autorzy, wykorzystując kategorię „współczesności” oznaczyli cechę
przypisywaną przez nich przedmiotowi swojej analizy. Przedmiot ten znany
jest im, a nie ludziom z poprzednich wieków (poprzednich współczesności).
Dla zrozumienia treści istnieje potrzeba uzgodnienia wiedzy współczesności
Czytelnika i Autorów. Porównywanie tych dwóch współczesności prowokuje
w wielu miejscach do wysiłku i spięć intelektualnych, ale przynosi twórczy
chaos intelektualny, ale jednocześnie zamyka dyskusję o racjach. W ten sposób przedmiot staje się subiektywny, choć jego opis aspiruje do obiektywności. Potrzebna jest osobista zgoda na to, co proponowane na następnych stronach, a racja nie jest możliwa do udowodnienia w procesie dedukcji lub indukcji. Zgoda ta nie wymaga licznych prób uzasadnienia stanowiska Autorów,
opartych na fragmentach o strukturze i naturze bytu – zgoda opierać się może
na osobistym przyzwoleniu.
Wiecznie intrygujący przedmiot i niezaprzeczalna wartość myślenia o poznaniu
Analizując cytowaną powyżej zapowiedź ze strony 10 oraz konfrontując ją
z treścią rozdziału I, książkę można odebrać, jako poświęconą wiecznym procesom zmian interakcji, relacji i więzi, które można znać, a na pewno poznali Autorzy.
Szukając przedmiotu tej książki trafiłem na dwa ważne wątki. Pierwszy dotyczy wizji świata proponowanego przez Autorów. Drugi, samego procesu, rozpisanego na wiele poziomów.
Po lekturze, wydaje mi, się, że książka jest o procesie, o kreacji i o zanikaniu bytów a przede wszystkim, że chodzi w niej o „»uchwycenie« logiki procesów przekształcania” (s. 33) (bytu? czy samego procesu?). Przy takim odbiorze
zamysł autorski można porównać z badaniami z zakresu kosmologii. Z tym, że
dotyczącej zjawisk innej natury (jakiej?). Dominuje idea ruchu i ewentualnie
wyłaniania się bytów (s. 43 i dalsze): „interakcje […] należy […] traktować jako
wieczną potencjalność płynięcia w „strumieniu z nikąd do nikąd” (s. 9) i dalej
„Dlatego, natura przeobrażania »pustki« przypomina zjawisko wynurzania się
fal’”. Nietrwałość powoduje, że istniejemy w pustce i ona jest trwała. Reszta się
zmienia. Bez pustki nic nie może istnieć (s. 7). Ontologia pustki narysowana na
rysunku 1. ma charakter dynamiczny. Tylko przechodzenie z fazy na fazę potrafi ją wyjaśnić i opisać. Zatem pustkę możemy odzwierciedlić w swoich umysłach jedynie poprzez ruch i niepustkę. Ta ontologia pustki ma także warstwo-
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wy charakter, to znaczy, że nietrwałe przedmioty ją wypełniające i stanowiące o
jej zaistnieniu, są także puste. „Pustka rodzi pustkę” (s. 7), ale jednocześnie staje się pustką pustek. Pustka jest przestrzenią „w tak nieostrej i nieskrystalizowanej przestrzeni komunikowania wymiana energoinformacyjna” (s. 9). Pustka, pustkowość ma w tym ujęciu ponadczasowy wymiar, który staje w opozycji
do np. reizmu. Po lekturze, taki „Czytelnik […] może […] na znaczenia popatrzeć z lotu ptaka, co pomoże mu zrozumieć istotę […] »podróżujących w czasie i przestrzeni« wartości, samych w sobie ‘nic nie znaczących« […], jeżeli nie
kryje się za nimi przynajmniej zapewnienie możliwości manifestacji (potencjalnego ujrzenia odbicia w lustrze)” (ss. 13, 14). To, co się wyłania jako efekt to,
„zrozumieć”. Chcąc zrozumieć, warto także opanować niechęć do książki, która może wynikać ze strachu przed pustką utożsamianą z nicością. Podchodząc
do tej lektury powinno się raczej mieć na myśli heideggerowski mechanizm
powstawania. Przy takim nastawieniu fale pustki nabierają znaczenia wiecznego procesu powstawania i zanikania. Nie jest to cyklicznie wyłaniająca się
fala lecz fala zespolona z oceanem (s. 42), fala interpretowana w swym „DNA”
(s. 43), fala w różnych postaciach. Fala, pustka, ocean, energia, agent są tylko przedmiotami drugoplanowymi, dzięki którym proces ma być wyraźniejszy
i zakotwiczony w „polu znaczeń”, ale raczej nie tylko zarządzania. Weźmy na
przykład analogię fali, zjednoczonej istotnościowo z oceanem. Idea prosta, ale
fala może być wszystkim. Podobnie pustka, agent, energia. Wydaje się, że Autorzy proponują uznanie tych obiektów „za takie jakimi są”, czyli idei istniejącej poza osobą. Jednak jednocześnie całość rozważań odcina się od takiej idei.
Czy tylko fala może by nie esencjalnym zjawiskiem (faktem?). Można odrzucić
takie pytania, jako zadane z innego „pola znaczeń”, ale wówczas warto podać
jakie jest pole znaczeń rekomendowane przez Autorów.
Uwikłane pytania w uwikłanej konstrukcji
Sam problem poruszony w książce jest domyślny i uwikłany w wiele wątków, które Autorom służą do różnych zamierzeń. Wiele miejsca poświecone
zostało uzasadnieniu racji podjęcia problemu. Tymczasem w dobie aktualnych
prac filozofów, socjologów, luminarzy epoki post-postmodernistycznej, czasu
post-prawdy, uznania dynamiki zjawisk społecznych, wiedzy przyrodniczej,
budowania sensu, antropologii organizacji i tak dalej, i tak dalej, wysiłek takiego uzasadnienia wydaje się prowadzić do niejasności. Pojawiają się kwestie,
które poprzez swoje skomplikowanie, tworzą wrażenie niespójności lub wręcz
intuicyjnie odczuwanych sprzeczności. Na przykład, na stronie 34 zapisano:
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„Natomiast zgodnie z ujęciem sprawstwa energii, pomimo że również chodzi
o pewien rodzaj wychwytywania »skłonności do«, to jednak ma ono powiększoną przestrzeń odniesienia i dialektykę dekodowania…”, cały rozdział 1.2 poświęcono grze w polu. Rodzi się pytanie, na gruncie jakiej myśli godzić dialektykę ze sprawstwem, z grą, z granicami pola? Natura zjawiska jest do przyjęcia,
ale jego opis, a szczególnie próby prezentacji ruchu (strumienia), są pozostawione bez wielopoziomowego wyjaśnienia. Ilustrując pełniej tę refleksję można zrobić pewną analogię: z treścią problemu przedmiotu książki jest podobnie jak z kalendarzem pogody, w którym zapisano jedynie ciepło słońca i wiatr,
a nie odniesie się ich do znanych praw meteorologii i fizyki. Niedopowiedzenie
jest metodą tworzenia intuicji. Książka nie jest wynikiem interferencji lub/i gry.
Następuje wdrukowanie pewnej intuicji w świadomość czytelnika.
3. Podmiotowość
W treści książki podmiot jest zagubiony w wielości różnych propozycji.
Osiągnięty przez Autorów efekt jest podobny do tego, który osiągnął Chia
w swoim bulwiastym modelu organizacji. Z tym, że Chia opiera się na jednej metaforze, przez co sytuuje podmiot w osobie czytelnika. W książce podmiotem się stają: w niektórych miejscach energia, w innych fala, a jeszcze
w innych gra, pustka i jeszcze wiele innych. Podmiotem staje się nawet „tożsamość nadająca znaczenie […]” (s. 31). Wszystkie te kategorie podmiotów
„działają” równocześnie na czytelnika. Jednocześnie są i nie są stale obecne
w tle lektury. Niekoniecznie się stają, raczej są i nie są. Na przykład, falująca pustka, a może sama pustka występują, co najmniej, jako podmiot i swoje zaprzeczenie jednocześnie: „Otóż wtedy, kiedy świadomość i energia bycia
(ocean) przekształcają się w formy i obiekty (fale) dokonuje się najistotniejszy
moment – moment »wyklucia się« tożsamości samorozpoznania, która tylko
i wyłącznie przez sam fakt rozpoczęcia procesu samorozpoznawania się (wyłonienia z oceanu), nadaje większej wartości znaczeniotwórczemu istnieniu
aniżeli nieistnieniu” (s. 31).
Czytając, powoli krystalizuje się przekonanie, że Autorzy deklarują potrzebę oderwania się od kategorii „podmiot”. Na stronach 23-25 i w innych miejscach podział na przedmiot i podmiot zostaje mocno skrytykowany przez Autorów. Ich zdaniem, taki podział, odseparowuje od pierwotnej holistyczności
(przejaw ducha fenomenologii?). Jednak pytanie o podmiotowość nie zaprzecza holistycznemu ujęciu. Można odseparować od podmiotu myśl, znak, pro-
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ces, energię, pole, można unikać reifikacji, ale w ogóle nie da się pominąć podmiotu (podmiotów) w obrazie całość prezentowanym w tekście. Taka jest konstrukcja zdań w cywilizacji europejskiej. W tej logice Autorzy sami są podmiotem i piszą o przedmiocie – sami nie są, bo nie mogą być wierni przedstawionemu przez siebie zamysłowi. Budując zdania określają naturalnie podmiot.
Szczególnie przy próbie holistycznego podejścia do zarządzania i organizacji,
pominięcie podmiotu prowadzi do konstrukcji wydzielającej, a nie holistycznej lub opuszczenia pola znaczeń wspomnianej teorii. A przecież nie o nową
fragmentaryzację chodzi w tej pracy. Również niesubstancjonalność (s. 10) nie
musi oznaczać braku podmiotowości, nawet w przypadku oderwania myśli od
osoby (s. 19). Deklaracja o zaniechaniu wyodrębniania podmiotu pozwala rozmnożyć go (przynajmniej czytelnikowi) na każdej stronie. Stają się nimi agenci, fale, pola, ocean, energia itd. W efekcie fale się wyłaniają, a nie są wyłaniane
(s. 41), co nie do końca pozwala zrozumieć podmiot „agent”. Ewentualny związek proponowanego tekstu z religią, kosmologią, interakcjonizmem symbolicznym i jeszcze innymi dziedzinami aktywności ludzkiej, ze względu na ów brak
jasnego wizerunku podmiotowości i spójnego z nią kontekstu, staje się zamazany, ale możliwy. „Wędrować znikąd do nikąd”, „być – tkwić” (s. 45) może i byt
i podmiot. Na s. 10 pojawia się zwrot „zleży […] od znaczeń, przydzielanych jej
manifestacjom” zaś na rysunku 2 „Sposób manifestacji znaczeń”. W obu fragmentach jest podmiot, ale inny, a relacja pomiędzy nimi jest domyślna (książka jest o relacjach).
4. Zastosowany sposób opisu
Podstawowym narzędziem jest w pracy analogia i metafora, które mają
uwalniać myśl od istniejących propozycji. Dla oddania pełni zamierzenia Autorów należałoby wymyślić nowy słownik, składnię zdań i nową perspektywę.
Te zaprezentowane w pracy, stworzone przez analogię do zjawisk fizycznych
i częściowo społecznych (np. gra), są zbyt powiązane z utrwalonymi dotąd znaczeniami. Wykorzystywanych w pracy analogii jest wiele i są ze sobą słabo powiązane. Książka może tworzyć falę znaczeń.
W książce ważną jest analogia fali i słowo „pustowość” (w innych miejscach
pustka) oraz proces dynamicznego przekształcenia potencjalności w kreującą
energię (s. 27). Przypatrując się „pustce” natrafiamy na stwierdzenie (s. 10),
zgodnie, którym jest ona: ,„niesubstancjonalną esencję i naturę kreowania”. Jeśli przyjmiemy, że fala odpowiada temu, co, np. znamy z oceanu, morza (auto-
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rzy często proponują nam takie porównanie), czy też to, co jest ukryte pod postacią hypecyklu Gartnera lub fali grawitacyjne, to chwilowe uniesienia i opadania lub rozchodzenie się są substencjonalne. W fizyce nawet puste, wypowiedziane słowo tworzy substancjonalną falę dźwiękową. Pusty sms to konkretny obraz. Od takich skojarzeń chcą nas uwolnić autorzy. Zatem rzecz musi
dotyczyć innej fali. Prawdopodobnie fali pustych znaczeń, wiecznej fali oderwanej od podmiotów (konkretnych substancjonalnie). I w tym miejscu pojawia się niepewność czytelnika, co do słownika i przypomniana się zdania „jakiekolwiek przejawione obiekty, w tym również człowiek, są w swej istocie puste”, „im więcej komunikujesz, tym bardziej tracisz swą podmiotowość” (s. 9).
W przyjętej narracji problemem staje się podmiotowość widziana przez pryzmat przyczynowości. Oto niektóre z fragmentów pozwalające na domniemanie przyczynowości i podmiotowości:
– logiczne substancjonalności, zjawiska substancjonalne, które posiadają
formę odbijają pewną logikę interakcji – s. 34 – czyli logika, a może logiki mogą być pierwotne),
– interakcje nazywane nieprzypadkową wymianą energii (część z nich nie
jest jednak dostępna oku ludzkiemu – s. 10),
– „energia ziszcza się w określonych interakcjach” (s. 34),
– moje pole energii (s. 34)
– pole oddziaływań, które rejestruje interakcje (podmiot interakcji) ,
– takie własności pola, jak: subtelność zmian, nieuchwytnych w momencie zaistnienia dla człowieka, związek z innymi polami,
– oznaczona manifestacja energii w postaci znaczeń,
– rozpoznawanie znaczeń
– pole znaczeń, czyli między innymi takich więzi (czyli zakotwiczonych
relacji, interakcji), które posiadają wysoki potencjał w kontekście (odczytywany w kontekście możliwości, czy też potencjał w kontekście
możliwości, jako źródła energii) możliwości podtrzymywania wzajemnych (w jakiej skali wzajemnych, czyli pomiędzy podmiotami) stosunków oraz mają swój przestrzenny wyraz,
– percepcja postrzegającego/aura/intuicja/ inteligencja spirytualna, która
jest kreatorem znaczeń,
– skłonność do interpretacji znaczeń,
– potencjał płynięcia, zależny od (podzielanego przez ludzi) podobieństwa znaczeń,
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– potencjał zakodowany w przepływach energii (s. 34)
– chce się być razem, każdy może być osobno (s. 11).
To nie wszystkie fundamentalne dla pracy kwestie, ale jeśli przyjrzeć się już
tym wymienionym powyżej, to przypominają one idee teorii pola w ujęciu psychologów (Sullivana, Lewina), socjologów (Bourdieu), a nawet fizyków (np. pole grawitacyjne, w który powoduje, że coś się porusza/płynie/faluje). Na dodatek Autorzy są świadomi tego trudnego splotu (patrz przypis 1 s. 17)
Rysunek 3 wskazuje rozebrany mechanizm przekształcania niematerii w skrystalizowane materialne powłoki istnienia. Zgodnie z konwencją rysunek ten przypomina o efekcie fali, która rozchodzi się po wrzuceniu kamienia. Jednak po lekturze wstępu można poszukiwać fal, a nie fali; poszukiwać istoty procesu wiecznego,
a nie incydentalnego. W trakcie poznawania proponowanego paradygmatu jeszcze
mocniej wyłania się kwestia stosunku autorów do podmiotu.

Wyniki analizy
1. Pierwszy sposób: odniesienie do przestrzeni Morgana, Oswicka i innych.
Propozycję usytuowania omawianych prac w przestrzeni znanego układu
współrzędnych Burrella i Morgana prezentują rysunki 1 i 2.
Jerzy Rokita i Agnieszka Dziubińska w dość jednoznaczny sposób wiążą swoją
prace z „podejściem systemowym”/„myśleniem systemowym”. System złożony ujmują „jako całość składających się z większej ilości części będących w różnych interakcjach…” (Rokita, Dziubińska, 2016, s. 14), o którym wiedza wzbogacana była
wraz kolejnymi latami: „We wszystkich tych badaniach stosowano dla opisu zjawisk
metafory fizyczne i biologiczne. Dopiero w końcu ubiegłego […] wysunięto znaczenie systemów społecznych” (Rokita, Dziubińska, 2016, s. 14). Zgodnie z tendencją
do wzbogacania źródeł systemowej inspiracji , ich książka odniesiona jest jednak nie
tylko do systemów społecznych. W konsekwencji lokalizacja na tle propozycji Barrella-Morgana jest wielo punktowa, a nawet wykracza poza pokazane na źródłowym
układzie możliwości. Na wielu stronach omawianej książki można odnaleźć odniesienia do systemów żyjących i innych rodzajów złożonych systemów. Można także
powiązać dostarczane treści z teorią modeli (np. poszukiwanie uniwersalnych terminów w rodzaju agent). Szeroka perspektywa i wiele źródłowych idei powoduje,
że możliwe staje się połączenie obiektu, do którego odnoszone jest zarządzanie do:
– organizacja / agenta, czy też agentów (?) („Naukom o organizacji i zarządzaniu,
badanie złożoności systemów ułatwia deskrypcję i analizę dynamiki organiza-
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cyjnej oraz związek pomiędzy działaniami racjonalnymi a działaniami politycznymi w organizacjach (najczęściej niejawnymi) czy postawami psychologicznymi ludzi w organizacji, zespołów ludzi, całych organizacji, ich sieci. W terminologii nauki o złożoności są to agenci” (ss. 14, 15),
procesów (m.in. uczenia, wyłaniania się, kreatywnej destrukcji, podejmowania
decyzji, porządkowania s. 123),
wydarzeń, zjawisk (na wielu stronach),
dynamicznej relacji porządek – nieporządek (na wielu stronach),
prób zrozumienia i (na wielu stronach),
zbioru możliwości, atraktora (s. 295),
sposobu radzenia sobie z dynamiką i złożonością.

Rysunek 1. Lokalizacja treści książki Jerzego Rokity i Agnieszki Dziubińskiej na
tle źródłowych koncepcji zarządzania
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Organizacji w perspektywie złożoności poświęcony jest rozdział 3.2. Wydaje
się, że jego tezą jest potrzeba oderwania się od redukcjonizmu i atomizmu i zdążenie do holizmu – wydaje się holizmu rodzącego i zrodzonego z procesów. Jeśli
ta interpretacja jest możliwa, to całościowa intencja obiektu w tekście jest jedynie
wyczuwalna i uzależniona od wiedzy czytelnika. Znaczenie obiektu w relacji, do
którego pozostaje zarządzanie jest źródłowe i wtórne do procesu i bliżej nieokreślonych relacji strukturalnych (złożonych, ale możliwe, że zmierzających do traktora). W tym ujęciu ostensywne i performatywne znaczenie obiektu, wydaje się
nie rozstrzygnięte: obiektu nie da się bezpośrednio dowieść, ale równocześnie poprzez wypowiedź o nim tworzy realne skutki.
Rysunek 2. Lokalizacja treści książki Kazimierza Perechudy i Darii Hołodnik na
tle źródłowych koncepcji zarządzania

Podobny ogólny wniosek płynie z analizy treści pracy Kazimierza Perechudy
i Darii Hołodnik (2016). Trudny jest do jednoznacznego określenie związek źró-
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deł, wyróżnionych przez Barrella i Morgana, z inspiracją omawianych autorów. To,
co wydaje się budzić najmniejszą wątpliwość, to paradoksalnie związek koncepcji
systemów słabo powiązanych z propozycją „Strumieniowania”. Jego autorzy piszą:
„Konieczność wzajemnego przenikania się tych wymiarów [filozofii i transcendencji z materialnym – JS] jest oczywista, właśnie ze względu na przyjęcie perspektywy i fluktuacji energii, tworzących niematerialne powiązania, które paradoksalnie
otwierają możliwości powiększania przestrzeni dla spektrum odpowiedzi w wymiarze empirycznym” (s. 33); „poznania naukowego (w naukach zarządzania, ale
i nie tylko), bazujących w większym stopniu na „wyczuwalnej” (mentalnie i emocjonalnie) świadomości doświadczenia rzeczywistości” (s. 33). Zaś loosely coupled
systems można traktować jako “rzadkie połączenie fasadowej trafności, metaforycznej istotności i najnowocześniejszego mistycyzmu, które zachęcają naukowców do przyjęcia koncepcji, ale nie pomagają im zbadać jej strukturalnych motywów i implikacji (Orton, Weick, 1990, s. 203). Nie wydaje się, że źródłem inspiracji jest strukturalizm mimo schematów (np. z rysunku 2 s. 13) i solidnego wstępu.
Powstają natomiast pewne skojarzenia z funkcjonalizmem i schizmą wewnątrz „niskiego i wysokiego kościoła” teorii zarządzania (Gavetti. Levinthal, 2004). Mistycyzm propozycji jest wyczuwalny.
Omawiana para autorska sugeruje czytelnikowi takie obiekty do relacji, których pozosotaje zarządzanie jak:
– przepływy, agent, fala (zespolona z oceanem [s. 42], interpretowana w swym
DNA [s. 43]), pole znaczeń, pustka, pustkowość, wieczność, wartości same w sobie i nic nieznaczące bez manifestacji /potencjalnego ujrzenia odbicia w lustrze/,
– współczesność,
– „»uchwycenie« logiki procesów przekształcania” (s. 33) (bytu? czy samego procesu?) „interakcje […] należy […] traktować jako wieczną potencjalność płynięcia w „strumieniu z nikąd do nikąd” (s. 9) i dalej: „Dlatego, natura przeobrażania »pustki« przypomina zjawisko wynurzania się fal”,
– gra „Natomiast zgodnie z ujęciem sprawstwa energii, pomimo że również chodzi o pewien rodzaj wychwytywania »skłonności do«, to jednak ma ono powiększoną przestrzeń odniesienia i dialektykę dekodowania…”, cały rozdział
1.2. poświęcono grze w polu,
– tożsamość: „tożsamość nadająca znaczenie […]” (s. 31),
– „Otóż wtedy, kiedy świadomość i energia bycia (ocean) przekształcają się w formy
i obiekty (fale) dokonuje się najistotniejszy moment – moment »wyklucia się« tożsamości samorozpoznania, która tylko i wyłącznie przez sam fakt rozpoczęcia procesu
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samorozpoznawania się (wyłonienia z ocenau), nadaje większej wartości znaczeniotwórczemu istnieniu aniżeli nieistnieniu” (s. 31).

Również „czytelnik […] może […] na znaczenia popatrzeć z lotu ptaka, co pomoże mu zrozumieć istotę […] »podróżujących w czasie i przestrzeni« wartości,
samych w sobie »nic nie znaczących« […], jeżeli nie kryje się za nimi przynajmniej
zapewnienie możliwości manifestacji (potencjalnego ujrzenia odbicia w lustrze)”
(ss. 13, 14), a więc ogląd obiekt, którego przestrzeń jest zdeterminowana jego wysokością. Niejasne jest jednak od czego jego pozycja jest zależna. Wydaje się, że
w przypadku omawianej pracy o obiekcie autorzy bardziej piszą wykorzystując
zdania performatywne niż ostensywne. Wrażenie to jednak może być dość subiektywne. Istotny jest także wątek krytyczny pracy, co w efekcie łączy obiekt z teorią
organizacji i zarządzania. To ona staje się obiektem odniesień.
Rysunek 3. Lokalizacja źródeł inspiracji i ukierunkowania obu prac

praca J. Rokita i A. Dziubińska
Praca K. Perechuda i D. Hołodnik
Źródło: przy wykorzystaniu pracy Oswick, Fleming, Hanlon, 2011.
Analizując teksty z perspektywy znanego podziału Barrella i Morgana książki obu zespołów korzystają z wielu różnych inspiracji przez co obiekt, do które-
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go pozostaje w relacji sprawczej lub finalnej zarządzanie, jest możliwy do różnorakich interpretacji. Być może jest on najbliższy funkcjonalizmowi, ale wyróżniające funkcje obiektu nie zostały sprecyzowane. W koncepcji Jerzego Rokity można
domniemywać funkcji uczenia (się), ale nie jest oznaczona „differentia specifica”
obiektu. U Kazimierza Perechudy strumieniowanie nie jest funkcją obiektu, ale
jego własnością ogólną i dopasowaną przez to do wielu obiektów, np. fizycznych.
Znajomość treści książek prowadzi do jeszcze jednej myśli: zamiar autorów ma
w swym odbiorze dwoisty charakter. Z jednej strony powraca do pierwotnej lokalizacji, z której narodziła się myśl o organizacji i zarządzaniu; z drugiej strony
zaś, odnosi się do przestrzeni znacznie wykraczającej poza tradycyjną konwencję.
Stwierdzenie to można wyprowadzić analizując propozycję typologii zapożyczeń
Oswicka i innych (2011) i odnosząc do niej prawdopodobne zapożyczenia zespołów autorskich (rysunek 3).
W źródłowej pracy Oswicka i współautorów (2011) dokonano uporządkowania wymiarów zapożyczeń i wskazano na cztery generalne inspirujące pola. Każde z nich ma inną charakterystykę ze względu na spożytkowanie myśli i zogniskowanie wkładu w teorię. Z punktu widzenia identyfikacji obiektu najwyraźniejsze jego granice rysują ortodoksyjne teorie, które są skoncentrowane i wynikają z danego pola, wcześniejszych zastosowań. Z kolei mało precyzyjny, wydaje się przedmiot szerokich teorii konsumowanych przez wszystkich. Obiekt zatem będzie tym łatwiej identyfikowalny im zapożyczone idee zrodzone są w ortodoksyjnej wewnętrznej teorii. Większe zróżnicowanie będzie następować przy
wykorzystaniu idei z pól „innowacyjne wewnętrzne teorie” i „nowa rozchodząca
się teoria”. Zespół profesora Jerzego Rokity wydaje się czerpać inspiracje z teorii zarządzania organizacjami, przedsiębiorstwem oraz teorii systemów. W książce można znaleźć także inspiracje płynące z nowych rozchodzących się aktualnie teorii. Praca zespołu Kazimierza Perechudy w niewielkim z kolei stopniu wydaje się korzystać z dorobku teorii organizacji i zarządzania. W szerszym zakresie nawiązuje do radykalnego nowego spojrzenia Interesujące jest w obu pracach to, że w efektem obu prac może być dążenie do ortodoksyjnej teorii organizacji, ale napisanej „od nowa”. Analiza macierzy zapożyczeń wskazała, podobnie jak wcześniej pokazana macierz Barrella – Morgana, na dość szerokie możliwości traktowania tego, co jako obiekt pozostaje w związku z zarządzaniem, opisywanym w obu pracach.
Proste odniesienia do obu macierzy nie dały dostatecznych przesłanek do wypracowania stanowiska względem wspomnianego obiektu.
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2. Drugi sposób: próba wykorzystania typologii semantyki
W tym ujęciu istotą staje się próba odwzorowania, zrozumienia nazwy, która mogłaby być przypisana obiektom w analizowanych dwóch książkach. Trójką Ogdena i Richardsa sugeruję potrzebę zrozumienia zależności pomiędzy pojęciem, desygnatem i znakiem. Obiekt w tym przypadku nie musi być jednak tożsamy z desygnatem jednostkowym, zaś znaki mogą tworzyć niezależny zbiór, podobnie jak znaczenia. Poszukiwanie relacji pomiędzy nimi pozwala zrozumieć wszystkie trzy zależne i jednocześnie niezależne (np. niezależnie rozwijające się znaki w kulturze odrywającej je od desygnatu) wierzchołki trójkąta. Jednak analizowane prace takiemu szkolnemu podejściu się nie poddają. W każdej z książek rygorystycznej procedury ustalania pojęć i znaczeń, a tym bardziej desygantów nie można odnaleźć.
Są poprawnie skonstruowane i frapujące definicje, ale można podjąć próbę odkrywania zawartego w nich znaczenie, nie poprzez analizę znaków, ale raczej kontekstu.. W mniejszym w treści prac stopniu jest rozpoznawalna relacja podstawowa, obrazowana przez trójkąt „znak – pojęcie – desygnat ogólny”, a bardziej relacja pojęcie – kontekst – znaczenie. Takie skojarzenie prowadzi bezpośrednio do nieco innego zestawienia, w którym wierzchołkami trójkątów dwóch trójkątów są: „wypowiedź
– kontekst – sąd” „sąd – możliwe światy – znaczenie” (powtórzony sąd łączy oba trójkąty) (Malinowski, bd, s. 8). Kluczowe staje się w zrozumieniu znaczenia zarządzenia odniesienie nie do kontekstu pragmatycznego, który spowodował efekt w postaci książek, ale do możliwych światów (np. w ujęciu Saula Kripke), które są znane autorom. W obu książkach są one w części podobne (są dynamiczne, zmienne, złożone, holistycznie ujmowane itd.), ale w części różne (fizykalne, systemowe, abstrakcyjne itd.). Odniesienie do możliwych światów prowadzi do zrozumienia, że pojęcie
zarządzania w obu książkach występuje w wypowiedziach intensjonalnych, czyli takich, których prawdziwość jest możliwa do stwierdzenia nie poprzez odniesienie do
prawdziwości zdań składowych, ale poprzez odniesienie do znanych i podzielanych
przez czytelnika związków pomiędzy zdaniami składowymi – doniesienia do możliwego świata. Obie książki wymagają od czytelnika uznania innych światów, a zatem i obiektów tych światów. Z tym, że Jerzy Rokita i Agnieszka Dziubińska sugerują zwrot w kierunku teorii modeli (patrz rysunek 1), a w związku z tym jest możliwe,
że wypowiedzi będą w przyszłości powiązane z kategorią semantyki logicznej, a co
najmniej ekstensjonalnej.
Dla ustalenia podobieństwa obiektu zarządzania w obu książkach należałoby
dokonać eksperymentu na podobieństwo badania Pulmana (patrz szersze omówienie w pracy Roberta Phillippa z 2009 roku)
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Próbę zestawienia domniemanych światów, do których odnosi się obiekt zarządzania w obu pracach, zawiera tabela 1.
Tabela 1. Możliwe światy zarządzania w obu książkach i ich wpływ na destylację
obiektu
Domniemane wymiary Jerzy Rokita Agnieszświata, które powinien ka Dziubińska
podzielać czytelnik z
autorami
Trwałość cech
Cechy od trwałych do
wysoce zmiennych.

Człowiek i jego znaczenie

Podmiot władzy

Możliwość uporządkowania

Kazimierz Perechuda
Daria Hołodnik

Problemy z denotacją
obiektu zarządzania

Cecha kardynalna to Czy trwałość, zmienzmienność, która jest ność cech obiektu zastrumieniowana,
rządzania ma znaczenie
dla jego rozpoznania?
Jak przy pełnej zmienności odnaleźć obiekt?
Składnik o różnej po- Niejasny i możliwe, że Czy obiekt zarządzazycji i roli
bez większego zna- nia musi „składać się”
z ludzi? Czy może
czenia
składać się tylko z ludzi? Co, aktualnie, w
dobie sztucznej inteligencji, świadczy o
tym, że składnik ludzki jest istotny?
W zależności od kon- Rozpad systemu na Czy obiekt „musi” pocepcji: czytelny lub
atomiczne niepowią- zostawać być pod
niejasny
zane ze sobą części
wpływem ludzi/człowieka? Jeśli nie, to czy zarządzanie ma pomagać jedynie w zrozumieniu bezsilności człowieka wobec obiektu?
Czy obiekt musi mieć
„wdrukowaną” strukturę domniemanych następstw i ustalać znaczenia efektów?
Od koniecznej cechy Nieznana, ale istnieJaka jest relacja intendo jedynie abstrakcyj- jąca
cji porządku do ponej jej interpretacji.
rządku interpretowanego ze zdarzeń w
obiekcie?

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 1 to tyko wycinek opisu domniemanych światów, które należy sobie wyobrazić, czytając obie książki. Bez tej wyobraźni, a dalej otwartości na dwa różne
światy, nie można zrozumieć opisywanego zarządzania. Jednocześnie zrozumienie cech tych światów nie wystarczy to do tego, aby zidentyfikować obiekty zarządzania. W „Strumieniowaniu” i w „Systemach złożonych” kwestia ta nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta i pytania stąd rodzące się są intrygujące. Jest możliwe,
że zarządzanie, w tych światach nie zmusza do powiązania z jakimkolwiek obiektem lub pozwala powiązać go z każdym obiektem. W konsekwencji można stwierdzić, że zarządzanie staje się radykalnie rozszerzającą się ideą (patrz rysunek 3).
To kwestia czasu, aby ustalenia (mimo wszystko trudno napisać twierdzenia) zarządzania, a może jedynie sposób myślenia, zwyczajowo nazywany „zarządzaniem”,
przeniknęły do innych nauk.

Zakończenie
Przedstawione dwa sposoby analizy propozycji literaturowych pozwalają na
porównanie ich treści. Są to inne wypowiedzi intensjonalne. Dla ich zrozumienia potrzebne jest „wyjście” poza logikę dowodu zawartą w pracach i zrozumienie światów, które są podstawą sądów autorów. Światów tych nie da się porządkować bez kontaktu z autorami, a w efekcie nie da się uporządkować treści obu
prac, a tym bardziej uzyskać wyraźny obraz istotnych różnic merytorycznych. Taka
trudność skutkuje ograniczonymi możliwościami dyskusji bez udziału autorów,
a w pierwszym okresie ukierunkowuje ją na poznanie. Choć przedstawiony sposób porównania dostarczył lepszego zrozumienia treści, to jednak tylko w ograniczonym stopniu pozwala sobie poradzić z nadmiarowością wiedzy o zarządzaniu.
Stanowi wstęp do dalszych prac. Przeprowadzona analiza pozwala odnaleźć pytania, które można zadać autorom, ale nie daje odpowiedzi na kluczowe pytanie
o obiekt zarządzania. Obie książki odwołują się do złożonego i dynamicznego charakteru „współczesnego” zarządzania, ale może właśnie dlatego tak wieloznacznie
nazywają obiekt zarządzania. Ta wieloznaczność skutkuje możliwością tworzenia
wielu konceptów, a kryterium wiarygodności i poprawności jest uwikłane. Kryterium to określa wiedza i przekonania o świecie znajdujące tylko niewielki wyraz
na kolejnych kartkach prac. Książki to raczej początek myśli niż gotowy zestaw tez,
które jednoznacznie ukazują prowadzą do obrazu obiektu „zarządzanie”, jego znaczenia, a może i sensu. Trudno odnaleźć konkretne kryteria na podstawie, których
można porównywać obie propozycje. Znany schemat paradygmatów zarządzania
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i zapożyczeń ukazują różnice w ich konstrukcji i treści, ale nie tworzą wspólnej
przestrzeni odniesień. Typologia semantyki przekonuje jedynie do potrzeby gruntownych studiów i głębszego poznania poglądów zespołów autorskich. Warto byłoby poszukać ich opinii o warunkach, dzięki którym zarządzania zostaje powiązane (przyczynowo, tzn. jako oddziałujące i określane przez obiekt, finalnie, tzn. jako
skutek własności obiektu, wzajemnie, tzn. nie w liniowy sposób) z realną lub abstrakcyjną przestrzenią. Tabela 1 niestety nie może być potraktowana jako w pełni wartościowy zestaw tych warunków. Taka ocena wynika z dwóch przesłanek.
Pierwsza dotyczy tego, że wymiary zostały zaczerpnięte bezpośrednio z omawianych książek, a powinny być zewnętrzne w stosunku do nich. Po drugie ta tabela to
tylko ilustracja oczekiwań autora tych słów – to tylko interpretacja własnych myśli skojarzonych z tekstem. Tabela, a szczególnie pytania w niej zawarte, jest efektem subiektywnego stanowiska. Opis światów powinien natomiast być autorski.
Reasumując i pisząc z tej subiektywnej perspektywy, wydaje się, że w świetle
treści książek:
– obiekt zarządzania może być w nieskończoność zmieniany lub co najmniej rozwijany, a w związku z tym nauki o zarządzaniu można uważać za jedną z najbardziej nośnych idei XX wieku,
– przydatności dwóch zaprezentowanych sposobów identyfikacji obiektu jest
niepełna, ale pokazuje różnice i wskazuje na kierunki dalszych poszukiwań,
– funkcjonujące propozycje porządkowania wiedzy i badań (subdziedzin) z zakresu nauk o zarządzaniu nie tworzą perspektywy porównawczej, dzięki której
można poradzić sobie z nadmiarowością wiedzy i twórczości.
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Myślenie sieciowe – teoria i praktyka podejmowania decyzji
Wprowadzenie
Jednym z nurtów badawczych, który ostatnio rozwija się w polskiej nauce o zarządzaniu jest tzw. podejście sieciowe. Jak pisze M. Ratajczak-Mrozek: „istota tego
podejścia polega na eksponowaniu całokształtu kontaktów firmy z otoczeniem,
tworzących rozbudowaną sieć powiązań” (Ratajczak-Mrozek, 2009, nr 4, s. 12).
Z kolei K. Krzakiewicz uważa, że: „koncepcja organizacji sieciowej stała się jednym z symboli globalnych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem na konkurencyjnym rynku” (Krzakiewicz, 2013, s. 25). Autor ten zastanawia się, czy podejście
sieciowe stanowi nowy paradygmat teorii zarządzania strategicznego.
W pracy zbiorowej pod red. A. Karbownika: Paradygmat sieciowy. Wyzwania
dla teorii i praktyki zarządzania (Karbownik, 2013), znajduje się kilka interesujących artykułów dotyczących podejścia sytuacyjnego. Jeden z nich pt. „Myślenie
sieciowe” – próba oceny oryginalności naukowej, był inspiracją do napisania niniejszego opracowania. Są w nim pewne konstatacje, które wymagają sprostowania i polemiki. Autor tego artykułu pisze m.in., że: „myślenie sieciowe prowadzi do
odmiennego sposobu ustalenia istoty, opisu i sposobów badania zjawisk niż w innych podejściach badawczych. Myślenie oparte na analogii i metaforze sieci zmienia sposób badania i dostarczania odkryć niedostępnych w innych podejściach,
ale trudno jeszcze ocenić, czy jest to przełom, czy jedynie uzupełnienie teorii naukowych. To co wiadomo to to, że rozwija się moda na praktyczny »networking«”
(Karbownik, 2013, s. 63). W bibliografii załączonej do cytowanego opracowania
jest wiele pozycji polskich i anglojęzycznych. Szkoda, że nie zauważono artykułu G. Probsta i P. Gomeza pt.: Myśląc sieciowo unikamy pułapek myślenia menedżerskiego, opublikowanego na łamach Prakseologii (Probst, Gomez, 1990, nr 3-4).
Można przypuszczać, że autor cytowanego opracowania automatycznie skojarzył myślenie sieciowe (ujęte dodatkowo w cudzysłowie) z podejściem sieciowym
i dlatego, chyba intuicyjnie, sformułował twierdzenie, że jest to tylko uzupełnienie
teorii naukowych (jakich?) i moda na praktyczny „networking”. Tymczasem w me-
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todyce myślenia sieciowego chodzi o zupełnie coś innego – o przedstawienie nowego modelu (w stosunku do modelu klasycznego) podejmowania decyzji.
Celem niniejszego opracowania jest zwięzła (ze względu na objętość) charakterystyka metodyki myślenia sieciowego i tym samym sprostowania poglądów w odniesieniu do mody, braku podstaw teoretycznych i przydatności praktycznej myślenia sieciowego.
Struktura artykułu składa się z pięciu części. Dwie pierwsze mają charakter
wprowadzający, ponieważ pokazują ewolucję kryteriów naukowości i wpływ teorii
względności na zmianę myślenia w nauce. Duże znaczenie dla myślenia sieciowego miało pojawienie się ogólnej teorii systemów. W dwóch następnych częściach
scharakteryzowano podstawy teoretyczne metodyki oraz zwięzłą charakterystykę
procesu decyzyjnego. W ostatniej części poruszono kwestię uniwersalności metodyki oraz warunków niezbędnych do korzystania z myślenia sieciowego, tj. refleksyjności, odpowiedzialności oraz znajomości teorii systemów.
Całość rozważań kończy podsumowanie oraz bibliografia.

Pewność i względność w nauce
Pierwsza połowa dwudziestego stulecia jest ważną cezurą w dziejach nauki.
Właśnie wtedy starano się podsumować i ocenić dorobek naukowy zgromadzony
od czasów średniowiecza. Aby tego dokonać trzeba było przyjąć kryteria oceny dorobku. Zgodnie z ustaleniami pozytywistów wiedeńskich status badań naukowych
zyskały te z nich, które spełniały następujące warunki:
• w swoich analizach stosowały język matematyki,
• badane rzeczywistości miały charakter liniowych związków przyczynowo-skutkowych,
• ograniczały się do badania wybranych fragmentów rzeczywistości (izolacjonizm, redukcjonizm) (Ulrich, Probst, 1990, s. 14-16).
Przyjęcie powyższych kryteriów spowodowało podział świata nauki na dwie
kultury, Do pierwszej zaliczały się nauki przyrodnicze na czele z fizyką. Do drugiej należały nauki społeczne i humanistyczne. Przynależność nauk społecznych
oraz humanistycznych do „gorszej” według ich przedstawicieli, klasy naukowej
wyzwoliły siły mające na celu dorównanie naukom przyrodniczym. Szczególnie widoczne było to (i jest nadal) w ekonomii, w której z upodobaniem dążono
do formalizacji badań, tzn. do stosowania matematyki (Rist, 2015; Lis, 2014; Sedláček, 2012).
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Obraz świata, który lansowały nauki przyrodnicze był dobrze ustrukturyzowany, przewidywalny i mierzalny. Jednak już wkrótce w obrazie tym pojawiły się rysy
za sprawą ogólnej teorii A. Einsteina i badań W. Heisenberga, który doszedł do
wniosku, że na płaszczyźnie kwantów nic nie jest zgodne z regułami logiki przyczynowej (Encyklopedia powszechna, 2009, t. 5, s. 62). W świetle powyższego
okazało się, że nauki przyrodnicze nie dają odpowiedzi na temat „kamieni węgielnych”, na których opiera się Kosmos.

Ku metodyce myślenia sieciowego
Teoria względności A. Einsteina i wyniki badań W. Heisenberga, spowodowały radykalną zmianę perspektywy badawczej w naukach przyrodniczych. Zmiana
ta polegała na:
• przesunięciu ciężaru badań z części na większe całości. Oznaczało to rezygnację z redukcjonizmu (izolacjonizmu) na rzecz badania większych całości,
• rezygnacji z poszukiwania i analizy struktury, a położenie nacisku na badania
procesów,
• tworzeniu sieci wiedzy (Ulrich, Probst, 1990, s. 47).
Dość łatwo zauważyć, że zmiana perspektywy badawczej w naukach przyrodniczych nawiązywała do znanych już w starożytności koncepcji filozoficznych tj.
do holizmu i organicyzmu, których zwolennikami byli Platon i Arystoteles (Mała
Encyklopedia Filozofii, 1996, ss. 196 i 341; Ścibor-Rylska, 1974).
Z pewną dozą ostrożności można wnioskować, że zmiana perspektywy badawczej w naukach przyrodniczych spowodowała, że zaczął kształtować się nowy paradygmat, charakteryzujący się następującymi założeniami:
• rzeczywistość należy badać w sposób całościowy, holistyczny,
• należy ograniczyć liniową analizę przyczynowości na rzecz badań wielostronnych oddziaływań występujących w systemie. Narzuca się tutaj analogia do
koła, w którym nie można zdefiniować ani jego początku, ani końca,
• należy badać oddziaływania zachodzące między elementami systemu oraz między elementami a całością (Ulrich, Probst, 1990, ss. 17-19).
Nie ulega wątpliwości, że powyższe założenia można z powodzeniem wykorzystać w naukach społecznych – w ekonomii, w zarządzaniu i innych dyscyplinach, mając świadomość tego, że zjawisko względności występuje z całą jaskrawością w życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym i w wielu innych dziedzinach. Względność w naukach społecznych można objaśnić następująco: zjawi-
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sko ma charakter względny, ponieważ obserwowane z różnych punktów widzenia,
prowadzi do odmiennych wniosków. W myśleniu sieciowym każdy obserwator ma
swoją definicję problemu, problemu, który należy rozwiązać (www.wiedza.net).
Metodyka myślenia sieciowego przedstawia proces podejmowania decyzji złożonych problemów.

Podstawy teoretyczne
Podstaw teoretycznych metodyki myślenia sieciowego można doszukać się
w filozofii Platona i Arystotelesa. Z dorobku nauki nowożytnej korzystano z teorii
względności, a przede wszystkim z ogólnej teorii systemów. Właściwy rozwój metodyki myślenia sieciowego przypada na drugą połowę XX w. i związany jest z takimi nazwiskami jak: H. Ulrich, G. Probst i P. Gomez. Reprezentują oni niemiecki obszar językowy na czele z Uniwersytetem St. Gallem. W swoich publikacjach
(Gomez, Probst, 1987; Probst, Gomez, 1989; Ulrich, Probst, 1990; Gomez, Probst,
1995) przedstawili „kamienie węgielne” myślenia sieciowego. Należą do nich:
• całość i część,
• sieciowość,
• otwartość,
• złożoność,
• porządek (organizacja),
• kierowanie,
• rozwój.
Bliższa analiza wymienionych podstaw teoretycznych wskazuje na ścisły związek myślenia sieciowego z teorią systemów i cybernetyką. Oznacza to, że zrozumienie myślenia sieciowego nie jest możliwe bez, chociażby pobieżnego, zapoznania się teorią systemów (Jajuga, Wrzosek, 1993; Zgorzelski, 2008; Laszlo, 1978).
Przedstawiając, w bardzo syntetycznym ujęciu, podstawy teoretyczne myślenia sieciowego, warto wspomnieć, iż w ostatnich latach pojawiła się nowa dyscyplina pod nazwą Systemika. Jest ona mocno spokrewniona z teorią systemów (stąd
jej nazwa) oraz z myśleniem sieciowym. Na powiązanie z metodyką myślenia sieciowego wskazuje tytuł jednej z książek Systemik. Vernetztes Denken in komplexen
Situationen (Ninck i in., 2004). Dowodem na popularność systemiki są publikacje
m.in. z obszaru organizacji oraz zarządzania takie jak np.: Einführung in das systemische Management (Boos, Mitterer, 2014) i Einführung in die systemische Organisationstheorie (Simon, 2015).
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Krótka charakterystyka procesu decyzyjnego
Proces decyzyjny jest istotą myślenia sieciowego. Zaczyna się ustaleniem problemu, a kończy wprowadzeniem rozwiązania problemu w życie. Na tym kończy się analogia do klasycznego modelu podejmowania decyzji. W myśleniu sieciowym po ustaleniu problemu należy oświetlić go z różnych punktów widzenia
(dzięki czemu uzyskuje się względność ocen problemu). Na tej podstawie można
przedstawić graficznie sieć powiązań i dokonać analizy oddziaływań zachodzących
w sieci. Kolejnym etapem procesu decyzyjnego jest ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji. W tym celu należy określić ramy czasowe oddziaływania występuje w sieci, wyznaczyć główne czynniki, przy pomocy których można wprowadzić zmiany oraz opracować scenariusze rozwoju sytuacji problemowej. Zmiana ma na celu rozwiązanie problemu. Aby to uczynić należy się zorientować przy
pomocy jakich zabiegów decydent ma możliwość modyfikacji sieci oddziaływań.
Podsumowując, proces decyzyjny w metodyce myślenia sieciowego składa się
z następujących etapów:
• ustalenie problemu,
• analiza oddziaływań zachodzących w sieci,
• ustalenie możliwości zmian,
• analiza możliwości oddziaływań na zmianę,
• planowanie strategii i działań,
• wprowadzenie rozwiązania w życie (Probst, Gomez, 1989, ss. 3-19).
Wypada podkreślić ważną cechę powyższego procesu. Otóż kolejne etapy nie
są zgodne z prostą logiką przyczynowo-skutkową. Jak już wspomniano, w myśleniu sieciowym obowiązuje wzorzec koła, w którym nie można zdefiniować ani początku, ani jego końca. A zatem w procesie decyzyjnym metodyki myślenia sieciowego można wielokrotnie cofać się do poprzednich etapów lub wybiegać dalej do
przodu. Nie obowiązuje tutaj logika przyczynowo-skutkowa.

Uniwersalność, refleksyjność i odpowiedzialność w myśleniu
sieciowym
Jak wynika z przedstawionej charakterystyki, metodyka myślenia sieciowego
jest interesującym instrumentem podejmowania decyzji. Najczęściej dotyczy to
decyzji biznesowych, lecz liczne przykłady świadczą o tym, że metodykę tę można z powodzeniem wykorzystać w wielu innych dziedzinach np. w architekturze,
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kulturze, sporcie, opiece zdrowotnej, ekologii, w badaniach nad globalnym ociepleniem czy w wyznaczaniu strategii miasta, regionu itd. Właściwie nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej metodyki w odniesieniu do różnych dziedzin
życia. W związku z tym można wyrazić opinię, że ma ona charakter uniwersalny
z położeniem nacisku na przydatność w coraz bardziej komplikującym się świecie.
Tymczasem z obserwacji różnego rodzaju sporów i dyskusji wynika, że w polemikach nie pokazuje się złożoności siatki wydarzeń, lecz wprost przeciwnie, dąży
się do zbudowania prostego modelu redukującego złożoność. Być może jest to wynikiem braku refleksyjności. Refleksyjność jest bardzo pożądana w procesie rozwiązywania złożonych problemów. Jak pisze S. Nowosielski: „Praktycy myślący refleksyjnie mogą dobrze sobie radzić w sytuacjach niepewności i wyjątkowości, a nawet
podczas problemów zawierających konflikt wartości. Prowadzi to do rozwoju samoregulacji oraz umiejętności łączenia teorii z praktyką” (Nowosielski, 2016, s. 18). Ta
więc refleksyjność można uznać z warunek konieczny w metodyce myślenia sieciowego. Chodzi oczywiście o to, aby tą cechą charakteryzował się decydent.
Refleksyjności nie da się oddzielić od odpowiedzialności. Decydent powinien
zdawać sobie sprawę z tego, że ciąży na nim odpowiedzialność za postanowienia.
W myśleniu sieciowym jest ona tym bardziej potrzebna, ponieważ proces decyzyjny jest czasochłonny. Czasochłonność, być może pozwala na uniknięcie przykrych
niespodzianek, ale nie ma pewności co do tego, że decyzja okaże się zgodna oczekiwaniami. W takiej sytuacji decydent ma prawo uspokoić swoje sumienie, mając
wewnętrzne przekonanie o rzetelności swojego postępowania (Myślenie sieciowe,
1996, nr 3, s. 33-35).
Refleksyjność i odpowiedzialność można zaliczyć do warunków, które powinien spełnić decydent sięgający po myślenie sieciowe. Innym ważnym warunkiem
jest, choćby podstawowa, znajomość teorii systemów, a więc umiejętność analizy
związków (oddziaływań) zachodzących w sieci (systemie) oraz analizy zachowania systemu.
Wreszcie na zakończenie trzeba koniecznie wspomnieć o przydatności myślenia sieciowego w procesie dydaktycznym, a w szczególności na studiach podyplomowych i to nie tylko z zakresu zarządzania.

Podsumowanie
W opracowaniu starano się wykazać różnice występujące między tzw. podejściem sieciowym a myśleniem sieciowym. Myślenie sieciowe jest instrumentem,
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przy pomocy którego można podjąć się rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. Metodyka ta ma swoją oryginalną podbudowę teoretyczną, ale korzysta też z innych teorii i filozofii. Na podkreślenie zasługuje przydatność praktyczna myślenia sieciowego, która oprócz biznesu „rozciąga się” na inne dziedziny,
co świadczy o uniwersalności tej metodyki. Jak widać nie ma ona nic wspólnego
z tzw. podejściem sieciowym.
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Strategiczna architektura dynamicznych zdolności1
Wprowadzenie
Wzrost natężenia poziomu konkurencyjności, procesy globalizacji oraz rozwój
systemów ICT wymuszają na menedżerach, konieczność dokonywania wyborów
optymalnych sposobów przekształcania działalności kierowanych nich organizacji mających formę reorganizacji, restrukturyzacji, modernizacji, reframingu bądź
odnowy strategicznej. Analiza doświadczeń praktyków pozwala jednak na sformułowanie spostrzeżenia, że rozwiązania organizacyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach w niskim stopniu odpowiadają wymogom elastyczności i adaptacyjności organizacji w warunkach rosnącej niepewności i turbulentności otoczenia. Szybkie i głębokie zmiany warunków funkcjonowania powodują, że zarówno struktury organizacyjne, procesy, systemy zarządzania jak i dominujące wzorce kultury organizacyjnej, stanowią w większym stopniu czynnik ograniczający niż
sprzyjający rozwojowi działalności biznesowej.
Wzrost znaczenia czynnika czasu, znajdujący przełożenie na tempo organizacyjnych przekształceń, powoduje konieczność odwoływania się przez zarządzających organizacjami do koncepcji dynamicznych zdolności, umożliwiających tworzenie i utrzymywanie w długim okresie przewagi konkurencyjnej.
U podstaw zasobowej koncepcji strategicznego zarządzania rozwiniętej w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku [Grant 1991] leży założenie, że każda organizacja posiada określone zdolności, które wyróżniają ją spośród innych organizacji.
Zdolności te mogą posiadać charakter trwały tylko w przypadku dysponowania przez
organizację unikalnymi zasobami, przy czym przyjmuje się założenie o konieczności
odejścia od koncepcji schumpeterowskiego i ricardiańskiego postrzegania przewag.
W ramach zasobowej koncepcji szczególne znaczenie przypisuje się działaniom nakierowanym na poszukiwaniu rent, lecz nie ren przedsiębiorczych bądź innowacyjnych, lecz opartych na nowej wiedzy, nawykach i zdolnościach technologicznych.
1
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie
decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00697
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Współczesne ujęcie koncepcji zasobowej znajduje swój wyraz w koncepcji dynamicznych zdolności organizacji i synonimicznej dla niej koncepcji intelektualnego potencjału organizacji. Koncepcja dynamicznych zdolności stanowi także
syntezę założeń nowej instytucjonalnej ekonomicznej teorii, socjologii oraz teorii
sieci, zgodnie z którymi, jako źródło przewag konkurencyjnych traktuje się zdolności organizacji do efektywnego współdziałania i integracji z otoczeniem biznesowym.
W artykule wskazując na zasadność kształtowania dynamicznych zdolności
w organizacji, podejmuje się próbę zarysowania możliwości wykorzystania konstruktu strategicznej architektury w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Istota dynamicznych zdolności
Analiza podejść do określenia istoty dynamicznych zdolności, pozwala na sformułowanie spostrzeżenia, iż pomimo wykorzystania przez poszczególnych autorów różnej terminologii, koncepcje dynamicznych zdolności przedstawiają tę samą
ideę wskazującą na konieczność tworzenia i podtrzymywania szczególnych organizacyjnych zdolności lub rutyn wyższego rzędu, które przekształcają określone
wzorce postępowania, a także wywierają wpływ na rekonfigurację zasobów i zdolności. Większość autorów wykorzystuje przy tym wymiennie określenia „rutyny”
i „zdolności”, co wywołuje pewien dysonans , gdyż rutyny, nawet jeżeli są rutynami wyższego rzędu, w swej istocie stanowią pewien zbiór odpowiednio wcześniej określonych reguł i rozwiązań, co stoi w sprzeczności z innowacyjnymi elementami dynamicznych zdolności. Dlatego Autorzy niniejszego opracowania stoją na stanowisku iż bardziej precyzyjnym określeniem jest konstrukt „zdolności”,
a nie „rutyn”.
Wśród rozpatrywanych podejść do określenia istoty dynamicznych zdolności,
jedna szczególnie zasługuje na uwagę. Podczas gdy większość autorów wykorzystuje w znacznym stopniu abstrakcyjny i odpersonalizowany przedmiot analizy („potencjał organizacji”, „zdolność organizacji”, „organizacyjne rutyny” i in.),
M. Zollo i S. Winter jako kluczowy element dyskusji traktują „sposób kolektywnej działalności” [Zollo, Winter, 2002] u podstaw którego leżą działania członków organizacji. Oznacza to, że kładą oni akcent na czynnik ludzki jako podstawowy dla rozwoju dynamicznych zdolności. Co więcej jako pierwsi przeanalizowali mechanizm tworzenia dynamicznych zdolności, kształtując nowy etap badań w tym obszarze.
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Podsumowując prowadzone powyżej rozważania, można wskazać następujące kluczowe założenia, co do których istnieje konsensus wśród badaczy dynamicznych zdolności:
• istnieje hierarchia zdolności, w ramach której dynamiczne zdolności stanowią
wyższy poziom hierarchii;
• natura dynamicznych zdolności jest złożona i składają się one z „prostszych”
zdolności (zdolności niższego poziomu);
• występują wzajemne relacje między dynamicznymi zdolnościami i procesem
zmian organizacyjnych, co wiąże się z koniecznością kształtowania mechanizmu zapewniającego szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu;
• dynamiczne zdolności w istotnym stopniu wpływają na ekonomiczne rezultaty działalności organizacji, ponieważ w sposób pośredni oddziałują na kształt
końcowych wyrobów i usług oferowanych przez organizację, a dokonuje się to
poprzez wpływ na jej zdolności operacyjne;
• rozwój i utrzymywanie dynamicznych zdolności wymagają szczególnych wysiłków i specjalnych inwestycji.
Uwzględniając przedstawione teoretyczne charakterystyki można przedstawić dowody istnienia dynamicznych zdolności w konkretnych organizacjach. Na
przykład K. Clark i T. Fujimoto analizują szczególne umiejętności firmy Toyota
dotyczące przygotowania nowych wyrobów, traktując je jako dynamiczne zdolności [Clark, Fujimoto, 2013]. Przykładem obrazującym dynamiczne zdolności
może być zmieniający się model biznesu firmy Dell, który zapewnia nieprzerwaną segmentację bieżącej działalności zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców [Magretta, 2002]. Dynamiczną zdolnością może być także podejmowanie strategicznych decyzji, dzięki którym menedżerowie łączą różnorodną praktyczną, funkcjonalną i indywidualną wiedzę w celu dokonania wyboru, który stanowi podstawę strategicznych działań organizacji [Eisenhardt, Martin, 2002]. Także zdolności budowania aliansów lub przejęcia organizacji są często wymieniane jako przykłady dynamicznych zdolności [Helfat, 2007; Henderson, Cockburn, 2004].
Należy przy tym zaznaczyć, że dostrzec można brak badań odnoszących
się do problemu mechanizmu kształtowania się dynamicznych zdolności. Koncepcja dynamicznych zdolności wskazuje na złożoność utrzymania przewagi
konkurencyjnej w długim okresie bez rozwoju zdolności do zmian. Problem
ten wobec turbulentności i nieproduktywności otoczenia nabiera szczególnego znaczenia.
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Założenia konstruktu architektury przedsiębiorstwa
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że architektura przedsiębiorstwa (EA
– Enterprise Architecture) stanowi fundament przedsiębiorstwa opisywany za pomocą czterech zmiennych [Trocki 2003]:
• logiki biznesu, w której określane są strategia i misja przedsiębiorstwa, procesy
biznesowe oraz organizacja, a w ich ramach struktura, odpowiedzialności, zachowanie;
• struktury danych, wymagającej logicznego oraz fizycznego opisu danych i przyjęcia systemu zarządzania zasobami danych;
• warstwy aplikacyjnej, odnoszącej się do systemów ICT, wspierających funkcjonowanie biznesu i wymagająca opisu ich przeznaczenia, wzajemnej komunikacji, sposobu implementacji (budowy);
• procesów technologicznych, obejmujących charakterystykę infrastruktury narzędziowej umożliwiającej wykorzystanie aplikacji biznesowych.
Analiza literatury przedmiotu pozwala jednocześnie na sformułowanie wniosku o stopniowej ewolucji znaczenia konstruktu architektury przedsiębiorstwa.
Architektura przedsiębiorstwa, która początkowo była wykorzystywana niemalże
wyłącznie do graficznej prezentacji struktur systemów ICT oraz do opisu środowiska ICT [Minoli 2008], coraz częściej stosowana jest do przedstawienia logiki funkcjonowania organizacji.
W ogólnym ujęciu pod pojęciem architektury przedsiębiorstwa rozumie się
kompleksowy opis kluczowych elementów składowych przedsiębiorstwa wraz
z relacjami zawiązującymi się pomiędzy tymi elementami. Architektura przedsiębiorstwa, przedstawiająca charakterystykę organizacji traktowanej w kategoriach
systemu złożonego z powiązanych z otoczeniem komponentów, integruje zasoby ludzkie, procesy organizacyjne (ujmowane w kategoriach funkcji i zachowań
organizacyjnych), systemy zarządzania oraz technologie, w sposób umożliwiający osiągnięcie wysokiego poziomu dopasowania organizacji do zmian w otoczeniu
i tym samym zapewniający realizację przyjętej strategii rozwoju. W takim ujęciu
konstrukt architektury przedsiębiorstwa, będący synonimem pojęcia organizacji,
pozwala na analizę organizacji na trzech poziomach: (1) strategii, determinującej
podstawowe kierunki rozwoju organizacji oraz wymuszającej konieczność realizacji długookresowych celów i zadań, (2) architektury biznesu, określającej niezbędne, dla realizacji strategii, procesy biznesowe, informacyjne i materialne, a także
zawierającą charakterystykę struktury organizacyjnej oraz (3) architektury syste-
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mu, definiowanej jako całokształt metodologicznych, technologicznych i technicznych rozwiązań zastosowanych w organizacji.

Wykorzystania konstruktu strategicznej architektury do opisu
dynamicznych zdolności
Stosownie do założeń koncepcji zdolności dynamicznych przewagi konkurencyjne ujawniają się w rezultacie integracji procesów współdziałania na trzech poziomach: (1) indywidualnym (wartości, normy, zwyczaje, wytyczne, tradycje), (2)
organizacyjnym (kultura organizacyjna, system wartości) oraz (3) międzyorganizacyjnym (interesy, oczekiwania, zakładane korzyści). Uzyskane w oparciu o integrację przewagi konkurencyjne stanowią podstawę generowania relacyjnych rent.
Bazowym dla koncepcji dynamicznych zdolności jest założenie o zdolność organizacji do zmian, co pozwala przyjąć, że dynamiczne zdolności są de facto zdolnościami do odnowy organizacji w odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu.
Zdolności te pozwalają tworzyć, integrować i rekonfigurować zewnętrzne oraz wewnętrzne kompetencje organizacji.
Organizacje opierające rozwój na koncepcji dynamicznych zdolności w sposób
specyficzny tworzą algorytm działań konkurencyjnych. Przede wszystkim strategia takich organizacji zasadza się na projektowaniu i doskonaleniu procesów biznesowych, a nie projektowaniu produktów i opanowywaniu kolejnych domen. Zarządzający organizacjami opierającymi rozwój na koncepcji dynamicznych zdolności mają bowiem świadomość, że to transformacja kluczowych procesów w kluczowe zdolności organizacji, zapewniająca budowanie kluczowych kompetencji i kluczowych produktów, stanowi o uzyskiwanej przewadze konkurencyjnej. Dążąc do
kształtowania dynamicznych zdolności odnowy organizacja dowartościowuje znaczenie inwestycji w zasoby ludzkie, we wspierającą procesy infrastrukturę i technologie ICT, co pozwala na integrację wszystkich jej podsystemów w jedną całość
i uelastycznienie granic tradycyjnie ukształtowanych jednostek organizacyjnych
i systemów zarządzania.
Każda organizacja podejmując decyzje przesądzające o kształcie modelu
biznesu, układzie zasobów i zdolności, powinna być zorientowana na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w określonych domenach działalności,
co zmusza ją do precyzyjnego określenia swojej pozycji i wskazania odbiorcom tych wartości (korzyści), które jest w stanie zaspokoić w wyższym stopniu niż konkurenci.
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Liczba i zakres zdolności dynamicznych, która są kontrolowane przez organizację jest uzależniona od szeregu czynników, do których można zaliczyć strategiczną architekturę organizacji, potencjał innowacyjny, wielkość i strukturę aktywów, a także reputację organizacji w otoczeniu biznesowym, można przy tym
zauważyć, iż strategiczna architektura organizacji, posiada decydujące znaczenie
w kształtowaniu długookresowej przewagi konkurencyjnej.
Strategiczna architektura pozwala na identyfikację zdolności organizacji i zapewnia możliwość odpowiedniej konfiguracji organizacji w różnych obszarach
działalności, co determinuje określoną logikę działań w procesie produktowej
i rynkowej dywersyfikacji. Strategiczna architektura jest także istotna z punktu widzenia podejmowania decyzji odnoszących się do alokacji zasobów o strategicznym znaczeniu. Struktura i układ mechanizmów dystrybucji zasobów, kształtowanie struktur zarządzania i dopasowanej do nich infrastruktury, zapewnia zdolność
do przetrwania organizacji i wpływa na tworzenie kultury organizacyjnej zdolnej
do przeprowadzania zmian organizacyjnych, dopasowanych do wizji organizacji.
Dzięki takim działaniom strategiczna architektura nie poddaje się łatwo kopiowaniu przez konkurentów.
Strategiczna architektura stanowi także ważny instrument kształtowania efektywnych systemów komunikacji i budowania mechanizmów relacji w wewnętrznym otoczeniu biznesowym. Integrowanie i koordynacja różnorodnych rodzajów działalności biznesowej pozwala tworzyć nowe struktury biznesu zorientowane na przechwytywanie wartości poprzez ukształtowanie przewag konkurencyjnych uzyskiwanych w wyniku współpracy w układach sieciowych. W takim ujęciu w skład sieć współpracy biznesowej organizacji powinna wchodzić podstawowa domena działalności, odgrywająca w sieci kluczową rolę, a także pozostałe formy działalności, przekazywane do realizacji pozostałym uczestnikom sieci, które
w tym przypadku stanowić będą dla nich podstawowy rodzaj działalności.
Współdziałanie w układzie sieci międzyorganizacyjnych pozwala jej uczestnikom na maksymalizację wartości dla odbiorców, optymalizację wartości dodanej,
ograniczenie ryzyka rynkowego i ryzyka kontraktowego. Oprócz tego współdziałanie zapewnia przesłanki dla sprawniejszego rozwiązywania problemów związanych z pozyskiwaniem zasobów i efektywnego inwestowania dzięki ściślejszej,
formalnej i nieformalnej, współpracy uczestników sieci. Elastyczna specjalizacja
dokonywana w oparciu o efektywne wykorzystanie najbardziej cennych zasobów
i dynamicznych zdolności każdego uczestnika sieci, zapewnia przewagi związane
z koncentracją wysiłków na podstawowych rodzajach działalności.
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Sieci współpracy są zwykle skoncentrowane wokół rdzennej działalności biznesowej, przy czym relacje w sieciach mogą mieć charakter bądź pionowy – bezpośredni lub wzajemny w zakresie tworzenia wartości dla odbiorcy i wartości dodanej, bądź poziomy, w sytuacji w której relacje kształtują się między rodzajami
biznesu w ramach jednego stadium łańcucha technologicznego.
Wzajemne relacje między podmiotami w sieci mogą posiadać ,,miękki” lub
,,twardy” charakter. Do kategorii miękkich relacji zalicza się relacje nieformalne,
oparte na krótkookresowych związkach umownych. Twarde relacje są w większym
stopniu sformalizowane, z reguły posiadają charakter długookresowy i oparte są
na wspólnym wykorzystaniu zasobów informacyjnych, kadrowych, finansowych,
innowacyjnych, technologii oraz infrastruktury. Ten typ relacji może także wymusić konieczność zastosowania określonego podziału uprawnień i odpowiedzialności, udział w kapitale i innych sposobów współdziałania. Długookresowe, ścisłe
współdziałanie może prowadzić do powstawania strategicznych aliantów, partnerstwa a także do przejęć i fuzji organizacji [Romanowska 2015].
W praktyce najczęściej jednak uczestnicy sieci starają się zachować wysoki poziom niezależności, co powoduje, że głównymi problemami w zakresie zapewnienia efektywnego funkcjonowania sieci biznesowych stają się zagadnienia integracji i koordynacji oraz przestrzennego wyodrębnienia uczestników.
Akceptacja powyższych założeń oznacza, że sukces międzyorganizacyjnego
współdziałania zależy w istotnym stopniu od tego, na ile organizacji w obszarze
podstawowej działalności poradzi sobie z integracją własnych aktywów i funkcji
z aktywami i funkcjami partnerów w sieci. To z kolei uzależnione jest od poziomu
organizacji kanałów informacyjnych uczestników sieci, dlatego też można zauważyć, iż technologie ICT oraz Internet pozwalają zwiększyć potencjał więzi informacyjnych i zapewnić efektywne współdziałanie w dowolnych sieciowych strukturach biznesu. W ten sposób dynamiczne zdolności organizacji ftworzą przesłanki dla rekonfiguracji zasobów, nakierowanej na tworzenie kluczowych kompetencji i kluczowych produktów organizacji, pozwalających na zapewnienie przewagi konkurencyjnej, stanowiących jednocześnie podstawę kształtowania unikalnej
strategicznej architektury organizacji.
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Zastosowania

Adam Stabryła

Formuła agregatowej oceny sprawności biznesowej
przedsiębiorstwa
1. Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji postępowania badawczego ukierunkowanego na ocenę sprawności biznesowej przedsiębiorstwa (instytucji)1. Generalną zasadą, na której opiera się prezentowana koncepcja jest paradygmat oceny agregatowej, której istotą jest ustalenie syntetycznej sprawności lub wartości
określonego podmiotu (organizacji) lub procesu. Następuje to przez scalanie pojedynczych kryteriów oceny, będących zarazem poszczególnymi postaciami sprawności pojmowanej w rozumieniu uniwersalnym.
Pojęcie sprawności biznesowej zdefiniujemy w dwóch znaczeniach: uniwersalnym i agregatowym2. W znaczeniu uniwersalnym sprawność biznesowa jest wyrażona przez walory praktyczne funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie rynkowym, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnie ocenianych jego wyników
ekonomiczno-finansowych. W tym rozumieniu sprawność biznesowa jest nazwą
ogólną każdego z walorów, które w sposób bezpośredni dotyczą działalności rynkowej. Przykładem takich walorów są m.in.: konkurencyjność cenowa, poziom jakości produktów, rozwój produktów i dynamika sprzedaży, zysk netto.
Natomiast w sensie agregatowym sprawność biznesowa jest zespoleniem ocen
cząstkowych, wyróżnionych w zakresie następujących kryteriów podstawowych
i atrybutów: zdolności konkurencyjnej, doskonalenia procesu wytwórczego, generowania wartości dla klienta, partycypacji w gospodarce globalnej, gotowości
technologii, kondycji finansowej. Kryteria podstawowe i atrybuty mają charakter
złożony i z tego powodu przyporządkowuje się im określone wyznaczniki, które
uściślają pomiar. W przypadku kryteriów podstawowych tymi wyznacznikami są
Niniejszy tekst jest rozwinięciem problematyki podjętej w pozycji [A. Stabryła 2016].
Oprócz sprawności biznesowej przedsiębiorstwa można wyróżnić inne rodzaje sprawności, np.
administracyjną, informacyjną, organizacyjną, społeczną, personalną. Występują one w różnych złożeniach ze sprawnością biznesową, pośrednio wpływając na działalność rynkową.
1
2
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subkryteria bądź kryteria elementarne. W odniesieniu zaś do atrybutów jako wyznaczniki można przyjąć atrybuty segmentowe i jeśli to uzasadnione atrybuty elementarne.
Podbudową metodologiczną niniejszej koncepcji jest następująca teza: wymogiem warunkującym ocenę agregatową jest podejście operacyjne, wyrażone przez
formułę ilorazową lub punktową (a także ich modyfikacje)3. Dopełnienie tej tezy
stanowi stwierdzenie, iż agregatowa ocena sprawności biznesowej może odnosić
się do działalności rynkowej na poziomie pojedynczej domeny procesu wytwórczego lub na poziomie generalnym, obejmującym wszystkie domeny łącznie4.
W kolejnych punktach artykułu przedstawiono następujące zagadnienia: ramowa charakterystyka modelu biznesu, kryteria podstawowe i atrybuty oceny
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa, procedura oceny sprawności biznesowej przedsiębiorstwa.

2. Ramowa charakterystyka modelu biznesu
Pojęcie modelu biznesowego jest definiowane w wieloraki sposób, co jest konsekwencją nie tylko odmiennych koncepcji teoretycznych ale także jest związane
z różnymi doświadczeniami praktycznymi5.
Do najpopularniejszych ujęć należy propozycja A. Osterwaldera i Y. Pigneura,
którzy definiują model biznesu jako opis sposobu tworzenia wartości przez organizację i zapewnienia czerpania 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:
• jest zorientowana na wartość przedsiębiorstwa (banku, organizacji nastawionych na zysk),
3
Formuły te służą do normalizacji kryteriów oceny i atrybutów, przez co możliwa jest ich agregacja. Postępowanie normalizacyjne wchodzi w zakres procedury oceny sprawności biznesowej przedsiębiorstwa (zob. punkt 4. niniejszego opracowania).
4
Domena procesu wytwórczego jest reprezentowana przez dziedzinę działalności, rodzaj produktu (wyrobu lub usługi), bądź też przez względnie jednorodną grupę asortymentową.
5
Szeroki przegląd definicji modelu biznesowego jest przedstawiony m.in. w pozycjach: [T. Falencikowski 2013], [M. Jabłoński 2013].
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• generuje zysk przedsiębiorstwa, a zarazem wartość dla klienta,
• 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 faktycznego.
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 de6

Kwestia ta jest szerzej omówiona w pozycji: [B. Nogalski, R. Czapiewski 2015].
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terminant 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: 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).

3. Kryteria podstawowe i atrybuty oceny sprawności biznesowej
przedsiębiorstwa
Ocenę sprawności biznesowej przedsiębiorstwa przeprowadza się w oparciu
o określone kryteria bądź atrybuty, którym nadaje się sens wartościujący. Można
przyjąć – na zasadzie umownej – że kryteria oceny będą wyrażone w skali porządkowej skwantyfikowanej oraz w skalach mocnych, zaś atrybuty w skali nominalnej
i porządkowej opisowej. Trzeba jednak przy tym podkreślić, iż zastosowanie kluczy kwalifikacyjnych pozwala na ujęcie atrybutów w formie ilościowej (skwantyfikowanej)8.
Dobór kryteriów oceny będących miernikami o charakterze diagnostycznym
powinien być różnorodny, a zarazem spełniać wymogi reprezentatywności i komplementarności. Wymogi te należą do ogólnych kanonów, które rozstrzygają o tym,
że analiza diagnostyczna jest przeprowadzona w sposób kompleksowy i ścisły. Należy też przyjąć założenie, że ocena sprawności biznesowej będzie kwalifikacją
wielokryterialną, która powinna reprezentować różne, wyraźnie odmienne aspekty (wymiary) pomiaru i oceny9. Problem kwalifikacji wielokryterialnej trzeba zaProblematyka strategii biznesowych jest szeroko przedstawiona w pozycji: [L. Berliński 2009].
Jeżeli kryteria oceny mają charakter podstawowy, a przy tym złożony, wówczas dla ich uściślenia
i konkretyzacji wprowadza się wyznaczniki, którymi są subkryteria i kryteria elementarne oraz atrybuty segmentowe i elementarne (ze Wstępu). Pełnią one zarazem rolę objaśniającą w związku z koniecznością opracowania definicji operacyjnych zastosowanych kryteriów i atrybutów. Wyznaczniki, a także przedziały na skalach liczbowych mogą być stosowane jako kanwa wykładni stopni oceny obiektów
(przy opracowywaniu kluczy kwalifikacyjnych).
9
Na przykład ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa ma charakter wielokryterialny, niemniej zamyka się w zakresie aspektu ekonomiczno-rachunkowościowego. Tymczasem rozwinięta analiza diagnostyczna powinna uwzględniać również aspekt organizacyjny, personalny, informacyjny, techniczno-produkcyjny.
7
8
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tem postrzegać w kontekście tej funkcji analizy diagnostycznej, jaką jest dobór rodzajowy i ilościowy kryteriów oceny i atrybutów.
Poniżej w tab. 1 przedstawiono przykładowy wykaz podstawowych kryteriów oceny i atrybutów z zakresu sprawności biznesowej przedsiębiorstwa. Każdy
z nich ma przyporządkowane określone wyznaczniki, które uściślają pomiar. Niektóre wyznaczniki będą wymagały dalszego uszczegółowienia i operacjonizacji,
np. efektywność logistyki, poziom innowacyjności, wspólnota rynkowa.
Tabela 1. Podstawowe kryteria oceny i atrybuty oraz ich wyznaczniki z zakresu
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa (przykład)
Wyszczególnienie
1. Zdolność konkurencyjna

Wyznaczniki:
• relatywny udział w rynku,
• konkurencyjność cenowa,
• rentowność sprzedaży,
• rozwój produktów i dynamika sprzedaży,
• jakość produktów,
• efektywność logistyki.
2. Doskonalenie procesów wytwórczych
Wyznaczniki:
• zdolność produkcyjna,
• poziom jakości procesów wytwórczych,
• wskaźnik awaryjności,
• pracochłonność,
• funkcjonalność,
• stopień automatyzacji,
• poziom innowacyjności.
3. Generowanie wartości dla klienta
Wyznaczniki:
• przydatność funkcjonalna produktów w ocenie potrzeb użytkownika,
• wartość estetyczna odpowiadająca oczekiwaniom klienta,
• akceptowana przez klienta relacja wartości użytkowej produktów i ceny,
• satysfakcja z posiadania określonych produktów,
• produkty mające wartość hedonistyczną dla klienta.
4. Partycypacja w gospodarce globalnej
Wyznaczniki:
• znaczący zasięg terytorialny działalności wytwórczej, handlowej, logistycznej i in. (ogólnoświatowy, kontynentalny, regionalny),
• wspólnota rynkowa (powszechna dostępność do rynku),
• ponadnarodowa specjalizacja produkcji,
• wpływ na rozwiązania legislacyjne w sferze produkcji i handlu.
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Tabela 1. Podstawowe kryteria oceny i atrybuty oraz ich wyznaczniki z zakresu
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa (przykład) c.d.
5. Gotowość technologii
Wyznaczniki:
• dziewięć poziomów gotowości technologii (standard NASA: ujęcie opisowe).
6. Kondycja finansowa
Wyznaczniki:
• stopa zwrotu z aktywów ogółem,
• stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału własnego,
• wskaźnik zadłużenia długoterminowego,
• wskaźnik pokrycia obsługi długu,
• przychody ze sprzedaży wyrobów i usług,
• zysk netto,
• wskaźnik rentowności sprzedaży netto,
• wskaźnik płynności bieżącej,
• wskaźnik płynności szybkiej.

Źródło: Opracowanie własne

4. Procedura oceny sprawności biznesowej przedsiębiorstwa
Ocena agregatowa wymaga ujednolicenia różnorodnych kryteriów oceny, jakie zostały zastosowane w postępowaniu diagnostycznym. Proponowany sposób tego ujednolicenia jest wyrażony przez metodę normalizacji ilorazowej (lub
przez punktację, która następnie jest przeliczana na wskaźniki). Dzięki normalizacji można obliczać średnią arytmetyczną (prostą lub ważoną) z sumy wartości poszczególnych kryteriów oceny. Owa średnia to wartość agregatowa, a więc wartość
syntetyczna, która stanowi scalenie znormalizowanych kryteriów oceny (cząstkowych)10. Jest ona zarazem podstawą przeprowadzenia kategoryzacji wskaźników
agregatowej oceny poziomu sprawności biznesowej przedsiębiorstwa.
Analityczna formuła proponowanego modelu agregatowej oceny obejmuje następujące etapy:
10
Termin „kryteria oceny” będzie tu traktowany – dla uproszczenia – jako kategoria zbiorcza, obejmująca kryteria podstawowe, atrybuty oraz wyznaczniki (zob. Wstęp). Kryteria oceny w postaci pierwotnej są wyrażone przez wartości charakterystyczne i nie można ich sumować, ani obliczać średniej
arytmetycznej. Natomiast znormalizowane kryteria oceny, jako kryteria wtórne (przekształcone) podlegają już operacjom algebraicznym.
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Etap I.
Etap II.
Etap III.
Etap IV.
Etap V.
Etap VI.

– Ustalenie zakresu badania.
– Sformułowanie kryteriów oceny.
– Określenie wag kryteriów oceny.
– Ustalenie wartości wzorcowych dla kryteriów oceny.
– Normalizacja ilorazowa kryteriów oceny.
– Obliczenie wskaźników agregatowej oceny poziomu sprawności biznesowej przedsiębiorstwa.
Etap VII. – Kategoryzacja wskaźników agregatowej oceny poziomu sprawności
biznesowej przedsiębiorstwa.
Charakterystyka poszczególnych etapów jest przedstawiona poniżej.
Etap I. Ustalenie zakresu badania
Przyjęty zakres badania to wybrana domena procesu wytwórczego przedsiębiorstwa, jak również jego dalsze i bliższe otoczenie. Zakres badania może odnosić
się na przykład do działalności operacyjnej, potencjału technologicznego, funkcji
personalnej, aktywów finansowych i in.
Etap II. Sformułowanie kryteriów oceny
Na tym etapie przeprowadza się dobór kryteriów oceny, będących miernikami o charakterze diagnostycznym. W kompleksowej analizie struktura kryteriów
oceny powinna być różnorodna, ale zarazem należy zadbać o komplementarność
poszczególnych kryteriów. Zasadnicze problemy tego etapu to ustalenie rodzaju
i liczby kryteriów. Są to bowiem kwestie rozstrzygające o kompleksowości i ścisłości analizy (zob. p. 3 opracowania).
Etap III. Określenie wag kryteriów oceny
Podstawą ustalenia wag jest dobór przesłanek preferencyjnych. Stanowią one
punkty odniesienia (płaszczyzny, wymiary, względy), według których określa się
ważność kryteriów oceny, hierarchizując je przez przypisanie im rang lub przyznanie punktów. Rangi i punkty służą do relatywizacji lub szeregowania kryteriów (w sensie relacji typu większościowego, mniejszościowego lub równoważnościowego).
Przesłanki preferencyjne są dobierane odpowiednio do zakresu i sensu merytorycznego przeprowadzonych badań. Jako przesłanki preferencyjne przyjmuje się różne determinanty będące wartościami materialnymi lub niematerialnymi. Mogą to być np. przesłanki ekonomiczne, organizacyjne, techniczne, społecz-
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ne, a także sytuacje lub okoliczności, według których rozpatrywana jest waga kryteriów oceny11.
Należy zauważyć, że przyjmując określony zbiór za kryteria relewantne (istotne), można ustalić ich wagi w oparciu o określone argumenty. Te ostatnie stanowią więc przesłanki referencyjne służące uzasadnieniu przyjętych wag dla kryteriów relewantnych. Po dokonaniu wyboru przesłanek preferencyjnych ustala się
wagi kryteriów oceny.
Wagi wyrażają doniosłość, znaczenie, istotność jakiegoś czynnika (są to mierniki zastosowane w szczególny sposób, albowiem są one odniesione do kryteriów
oceny). Ustala się je na podstawie przesłanek preferencyjnych pełniących rolę probierza, według którego dokonuje się uzasadnienia, dlaczego przypisuje się określoną wagę danemu kryterium oceny.
Przykładem wartości wag jest następująca skala:
• 5-6 punktów: kryteria bezwzględnie konieczne (dominujące),
• 3-4 punktów: kryteria wymagane (zasadnicze),
• 1-2 punktów: kryteria przydatne (dobre).
Etap IV. Ustalenie wartości wzorcowych dla kryteriów oceny
Wskazanie wartości wzorcowych właściwych dla kryteriów oceny należy do
istotnych czynności w omawianej metodzie. Wartości wzorcowe tworzą pewien
system oceny będący wielokryterialnym układem wartościującym. Wzorce mogą
mieć charakter normatywny lub postulatywny.
Wzorce normatywne są wyrażone przez wielkości z góry dane (parametry, charakterystyki), które traktuje się jako optymalne lub suboptymalne. Są to wielkości
teoretyczne lub doświadczalne, bądź ustalone w sposób obligatoryjny jako wielkości zadane (planowane). Uznaje się je z założenia za wielkości ekstremalne, których przekroczenie lub nieosiągnięcie jest mankamentem. Wzorce normatywne
są również określone jako nominanty. Zamiast nominant można stosować również
przedziały referencyjne.
Natomiast wzorce postulatywne przyjmują dwojaką postać:
• jedna to stymulanty, czyli wielkości, dla których pożądana jest tendencja wzrostowa,
• druga to destymulanty, czyli wielkości, dla których pożądana jest tendencja
spadkowa.
11
Dla zobiektyzowania wag można je ustalić jako średnie z wag przyznawanych przez ekspertów
(np. stosując badania ankietowe lub wywiady kwestionariuszowe).
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Różnica między wzorcami normatywnymi (nominantami) a postulatywnymi
(stymulantami i destymulantami) polega na tym, że dla wzorców normatywnych
odchylenie w górę lub w dół jest oceniane negatywnie, zaś dla wzorców postulatywnych każda sytuacja wzrostu wartości stymulant jest traktowana pozytywnie
i analogicznie oceniany jest dodatnio każdy przypadek spadku wartości destymulant12.
Najbardziej charakterystyczną funkcją niniejszego etapu jest skoncentrowanie
się na znalezieniu „benchmarków” czyli punktów odniesienia dla oceny możliwości
i rezultatów własnego działania (np. w zakresie konkurencyjności, sprzedaży, poziomu technologii, jakości i niezawodności wyrobów, efektywności ekonomicznej i organizacyjnej procesów, produktywności, kosztów pracy). Benchmarki zatem to normy, optymalne wskaźniki, które stanowią probierz wyróżniającego działania.
Benchmarki są wzorcami, które stanowią rezultat postępowania badawczego
zwanego dalej benchmarkingiem. Koncepcja ta sprowadza się do wyszukiwania
najlepszych parametrów (charakterystyk) ze zbioru efektywnych i uznanych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych, technicznych i in., stanowiących wzorce dla własnej działalności. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięć wyróżniających się podmiotów, uczenie się od liderów stanowi uniwersalną wytyczną dla doskonalenia się.
Benchmarking można podzielić na następujące rodzaje :
• benchmarking wewnętrzny: odnosi się do porównań między jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa (a także między stanowiskami pracy) i polega na
wypracowaniu własnej, autonomicznej formuły wzorców,
• benchmarking konkurencyjny: wykorzystuje dostępne rozwiązania modelowe, zaczerpnięte od swoich rywali (możliwa jest także kooperacja konkurencyjnych podmiotów),
• benchmarking funkcjonalny: dotyczy wzorców realizacji określonych funkcji
(np. technicznych, logistycznych, organizacyjnych), wypracowanych poza własnym sektorem, a więc w innych dziedzinach gospodarowania.
Powyższe uwarunkowania benchmarkingu upoważniają do stwierdzenia, iż
jest to podejście uniwersalne, o wielorakich zastosowaniach. Natomiast metodyka
benchmarkingu cechuje się stosunkowo znaczną odrębnością od innych koncepcji metodologicznych.
12
Mogą być też stosowane wartości progowe („progi”), które określają tylko od dołu lub tylko od
góry graniczny poziom wielkości wzorcowej. Wartości progowe również zaliczamy do szeroko pojmowanych wzorców normatywnych.
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Przykładem benchmarków wewnętrznych są: strategie (programy, plany), rozwiązania organizacyjne, retrospektywne lub prospektywne, istniejące i już dostępne wyroby i technologie, systemy zarządzania, stosowane wzorce kompetencyjne
i inne. Z założenia traktuje się je jako rozwiązania wyróżniające się przede wszystkim pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, personalnym, informacyjnym, techniczno-produkcyjnym; a więc mając na uwadze wielowymiarowe ujęcie
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa.
Benchmarki zewnętrzne mają podobne odmiany rodzajowe, jak benchmarki
wewnętrzne. Natomiast mogą się różnić w sposób zasadniczy poziomem rozwiązania, a więc kategorią. Dotyczy to uniwersalnych i specjalistycznych funkcji (parametrów, norm, wskaźników).
Oprócz benchmarków wyróżnia się również: wzorce idealne, użytkowe, sytuacyjne, aprioryczne.
Wzorce idealne to rozwiązania teoretyczne lub empiryczne, uzyskane w warunkach doskonałych. Powstają one w procesach badawczych, w laboratoriach, na
stanowiskach doświadczalnych.
Wzorce użytkowe są przygotowywane jako prace wdrożeniowe i opierają się na
badaniach podstawowych.
Wzorce sytuacyjne to te, które opracowuje się jako koncepcje okazjonalne,
odpowiadające jakimś sytuacjom szczególnym. Mogą to być sytuacje sprzyjające
rozwojowi bądź przeciwnie, stanowiące zagrożenia. Wówczas jako modele-wzorce opracowuje się rozwiązania elastyczne, charakteryzujące się kreatywnością lub
adaptacyjnością (zdolnością do zabezpieczania się przed destrukcją).
Wzorce aprioryczne są konstruktami pojęciowymi, które wyrażają – z formalnego punktu widzenia – poznanie niezależne od doświadczenia. W istocie są to
wytwory quasi-aprioryczne częściowo oparte na faktach.
Ustalanie wartości wzorcowych przebiega według następujących kroków:
1) wskazanie stymulant:
		
			
(1)
2)
		

wskazanie destymulant:

3)
		

wskazanie nominant:

			

(2)

			

(3)
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wskazanie zbioru wartości wzorcowych poszczególnych kryteriów oceny:
			
(4)

gdzie: xoj – wartości wzorcowe dla każdego j-tego kryterium oceny („o” w dolnym indeksie oznacza „optymalny”), xij – wartość charakterystyczna j-tego kryterium oceny, określona dla każdego i-tego przedsiębiorstwa, S – zbiór stymulant,
D – zbiór destymulant, N – zbiór nominant, i = 1,…m – badane przedsiębiorstwa,
j = 1, …, n – kryteria oceny.
Należy tu dodać, iż przedmiotem badania diagnostycznego może być tylko jedno przedsiębiorstwo bądź też jakaś grupa przedsiębiorstw lub sektor. Poszerzenie
zakresu badania będzie służyło celom analizy porównawczej.
Wartości wzorcowe są wielkościami, które z założenia są określone jako punkty odniesienia (normatywne, postulatywne). Oprócz tych wielkości mogą być też
stosowane – jak wcześniej wspomniano – przedziały referencyjne o następującej
postaci:
				
<boj, uoj,>		
(5)
gdzie:
boj – to dolna wartość referencyjna, odniesiona do j-tego kryterium oceny,
uoj – to górna wartość referencyjna, odniesiona do j-tego kryterium oceny.
Wykorzystanie przedziałów referencyjnych jest szczególnie przydatne w przypadku wystąpienia praktycznych trudności w eksperymentalnym ustaleniu wartości nominant. Jednoznaczne określenie nominant, będących z definicji wielkościami ekstremalnymi jest bardzo często wątpliwe w pracach empirycznych. Należy to
tłumaczyć wyidealizowanymi założeniami badawczymi bądź błędami pomiarowymi, a także wadami samej interpretacji wyników. Dlatego też w praktyce lepszym
rozwiązaniem jest wprowadzenie do analiz przedziałów referencyjnych.
Etap V. Normalizacja ilorazowa kryteriów oceny
Formuła oceny diagnostycznej (sprawdzającej) jest określona przez odniesienie wartości charakterystycznej kryteriów oceny do ich wartości wzorcowych. Tak
zdefiniowana formuła jest narzędziem normalizacji kryteriów oceny. Te znormalizowane wartości kryteriów oceny są zarazem wskaźnikami cząstkowymi oceny
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa. Dzięki normalizacji kryteriów oceny dopuszczalna jest ocena agregatowa, albowiem wówczas można już obliczać średnią
arytmetyczną (prostą lub ważoną). Normalizacja w badaniach diagnostycznych ma
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charakter oceny sprawdzającej i w przypadku zastosowania więcej aniżeli jednego kryterium oceny jest to ocena wielokryterialna rozdzielona. Stanowi ona podstawę agregacji (kolejny etap).
Normalizacja ilorazowa ilościowych kryteriów oceny przebiega w poniższy
sposób:
a)

			

(6)

b)

			

(7)

c1)

			

(8)

			

(9)

przy czym:

c2)

przy czym:
Jeżeli zostaną zastosowane przedziały referencyjne, to wówczas normalizację
kryteriów oceny przeprowadza się w następujący sposób:
jeżeli

				

jeżeli

jeżeli

(10)

(11)

			

(12)

Znormalizowane wartości kryteriów oceny zij leżą w przedziale od 0 do 1 dla
nieujemnych xij. Wartości zij im są bliższe jedności tym wyższa jest ocena spraw-
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ności biznesowej przedsiębiorstwa, określona ze względu na j-te kryterium oceny.
Można rozszerzyć niniejszy przedział na pole ujemne dla przypadków, kiedy badana sfera działalności będzie negatywnie kwalifikowana z punktu widzenia ustalonych kryteriów oceny.
W przypadku wystąpienia kryteriów oceny (parametrów, cech diagnostycznych) o charakterze jakościowym (nieskwantyfikowanym), muszą zostać one przeliczone na punkty, a następnie znormalizowane w formule ilorazowej. Bez tych
działań nie byłaby możliwa ich agregacja. Przykłady skali punktowej zastosowanej
przy kwalifikacji kryteriów oceny są przedstawione poniżej.
Przyjęto, że punktacja wzorca dla każdego kryterium oceny to 5 punktów. Jest
to wartość maksymalna, będąca odniesieniem dla stanu faktycznego badanego systemu. Punktacja jest zarazem przelicznikiem wielkości ilościowych mianowanych,
wskaźników i ocen nominatywnych13. Schemat punktowej oceny sprawdzającej
jest przedstawiony w tabeli nr 2.
Tabela 2. Schemat punktowej oceny sprawdzającej
Wyszczególnienie
Kwalifikacja pozytywna
(stopnie ocen)
I. Stan bardzo dobry (wyróżniający)
II. Stan dobry
III. Stan zadowalający (dopuszczalny
Kwalifikacja negatywna (A)
(stopnie ocen)
Nieskuteczność
Kwalifikacja negatywna (B)
(stopnie ocen)
I. Stan ograniczonych możliwości
II. Stan krytyczny

Punktacja
(skala dodatnia)
5
3-4
1-2
Punktacja zerowa
0
Punktacja
(skala ujemna)
- 1 do - 2
- 3 do -6

Źródło: Opracowanie własne
W przypadku gdy wartości kryteriów oceny mają charakter jakościowy, można
również stosować punktację opartą na konwencjonalistycznie interpretowanej relacji podobieństwa między stanem faktycznym systemu S, a wzorcem M (tab. 3).

13

Ocena nominatywna jest wyrażona w skali porządkowej opisowej.
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Tabela 3. Jakościowe relacje podobieństwa i ich przeliczanie na punkty (normalizacja punktowa)
Kwalifikacja jakościowych relacji podobieństwa między stanem faktycznym systemu S,
a wzorcem M
S jest identyczny jak M (lub prawie tożsamy)
S jest umiarkowanie/wyraźnie podobny do M
S jest dostatecznie podobny do M
S jest całkowicie różny od M
S jest przeciwstawny do M
S jest w wysokim stopniu przeciwstawny do M

Punktacja
Skala dodatnia i zero
5
3-4
1-2
0
Skala ujemna
- 1 do - 2
- 3 do - 6

Źródło: Opracowanie własne
Wartości wzorcowe kryteriów oceny otrzymują najwyższą punktację. Ocena
punktowa jest następnie przeliczana na wskaźniki w formule ilorazowej.
Odwzorowanie punktacji w formule ilorazowej wyrażają następujące wzory:

			

			

(13)

przy czym: 		

			

(14)

oraz			

			

(15)

gdzie rij – punktacja wartości charakterystycznej (jakościowej) j-tego kryterium
oceny, określona dla każdego i-tego przedsiębiorstwa, roj – punktacja wartości charakterystycznej (jakościowej) j-tego kryterium oceny, określona dla wzorca (o),
– wartość ważona j-tego kryterium oceny (zarówno ilościowego, jak i jakościowego)
wj – waga j-tego kryterium oceny; pozostałe oznaczenia – jak wcześniej (w tekście).
Warto również uwzględnić te kryteria oceny (zarówno ilościowe, jak i jakościowe), które podlegają normalizacji w formule skali dychotomicznej wyłączającej (dysjunktywnej). Wówczas występuje kwalifikacja zero-jedynkowa, którą tłumaczy się w następujący sposób: „domena nie spełnia danego kryterium oceny lub
nie posiada określonego atrybutu (0), albo domena spełnia dane kryterium oceny
lub posiada określony atrybut (1)”.
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Ważnym problemem badawczym w analizie diagnostycznej jest poprawność pomiaru oraz interpretacja wyznaczników. Generalnie można przyjąć, że wyznaczniki uściślają kryteria oceny i atrybuty, zwłaszcza te, które mają charakter jakościowy.
Reasumując, dzięki wyznacznikom można bardziej precyzyjnie ustalić poziom
sprawności biznesowej przedsiębiorstwa. W odniesieniu do ilościowych kryteriów
oceny zastosowanie kilku wyznaczników daje bardziej miarodajną ocenę, aniżeli
użycie tylko jednego.
Podobnie w odniesieniu do jakościowych kryteriów oceny, ustalenie noty punktowej (stopnia spełniania) będzie ściślejsze i bardziej zobiektyzowane przy zastosowaniu kilku wyznaczników, aniżeli tylko jednego.
Etap VI. Obliczenie wskaźników agregatowej oceny poziomu sprawności
biznesowej przedsiębiorstwa
Wyróżnia się dwie formuły wskaźników agregatowych: prosty Zi oraz ważony .
Mają one następującą postać:

		

		

(16)

		

		

(17)

		

(18)

przy czym:
			

gdzie: wj – waga j-tego kryterium oceny.
Znormalizowane wartości pojedynczych kryteriów oceny (zij) są wskaźnikami
cząstkowymi. Natomiast wskaźniki agregatowe (Zi, ) wskazują na generalną ocenę
badanej domeny procesu wytwórczego lub określonej zbiorowości domen.
Etap VII. Kategoryzacja wskaźników agregatowej oceny poziomu sprawności biznesowej przedsiębiorstwa
Kategoryzacja jest postępowaniem badawczym, które ma na celu ustalenie
kwalifikacji jakościowej sprawności biznesowej przedsiębiorstwa. Podstawą kate-
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goryzacji są wskaźniki agregatowe Zi i Z*i. Wskaźniki te zawierają się w przedziale
od 0 do 1 lub od – k do 1, gdzie – k to liczba ujemna ustalona doświadczalnie (statystycznie).
Poniżej jest przedstawiony przykład ramowej kategoryzacji wskaźnikówZi i Z*i:
• kategoria wyróżniająca (wskaźniki powyżej 0,80),
• kategoria zróżnicowanych możliwości
(wskaźniki Zi i Z*i w przedziale 0,50 do 0,80),
• kategoria niesatysfakcjonująca (wskaźniki Zi i Z*i w przedziale 0,25 do 0,49),
• stan krytyczny (wskaźniki Zi i Z*i w przedziale – k do 0,24).
W zakresie powyższych przedziałów można ustalać kategorie szczegółowe. Kategorie ramowe i szczegółowe wyrażają poziom sprawności biznesowej przedsiębiorstwa (w określonej domenie).

5. Zakończenie
Ocena sprawności biznesowej przedsiębiorstwa to szczególny obszar analizy
diagnostycznej. Stanowi on sferę badań, której celem jest z jednej strony ocena
funkcjonowania i wyników w wybranych domenach działalności rynkowej, z drugiej zaś wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.
Podstawowe wnioski, które wynikają z przedstawionej koncepcji metodologicznej to:
• Formuła agregatowej oceny sprawności biznesowej przedsiębiorstwa umożliwia przeprowadzenie badań kompleksowych, przy wykorzystaniu różnorodnych podstawowych kryteriów oceny i atrybutów oraz ich wyznaczników.
• Rozwinięta analiza diagnostyczna powinna uwzględniać nie tylko ekonomiczny aspekt pomiaru sprawności biznesowej, ale także aspekt marketingowy,
techniczno-produkcyjny, globalizacji i in.
• Szeroki zakres oceny ułatwia opracowanie analizy przyczynowej, odnoszącej
się do obniżenia sprawności biznesowej przedsiębiorstwa [A. Hamrol 2015].
• Podstawą agregatowej oceny sprawności biznesowej przedsiębiorstwa jest stosowanie procedur normalizacyjnych.
• Prezentowana koncepcja może być wykorzystana w metodologii zarządzania
wynikami – performance management [J. Czekaj 2013].
• Proponowana procedura badawcza może być ukierunkowana na analizę diagnostyczną w zakresie zarządzania projektami, jak również na analizę decyzyjną w projektowaniu [H. Kerzner 2015], [A. Stabryła 2015].
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Tadeusz Falencikowski, Bogdan Nogalski

Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego.
Perspektywa modelu biznesu
1. Wstęp
Narastające w ostatnich latach problemy społeczne skłaniają do położenia
szczególnego nacisku na wartości. To w rozbieżnościach występujących między
wartościami uznawanymi przez różne grupy ludzi należy poszukiwać istoty wspomnianych problemów społecznych. Wśród tych problemów znamienite miejsce
zajmuje migracja licznych grup ludzi, która na gruncie gospodarczym wywołuje
przemieszczanie popytu. Może ono mieć wpływ na modele biznesów prowadzonych w krajach docelowej migracji. Z tych względów potrzebne są badania nad
owymi wartościami. Żeby to osiągnąć konieczne jest umacnianie podstaw rozumienia wartości przez naukowców. Zrealizować to zadanie można poprzez edukowanie pracowników nauki, do czego wykorzystuje się sympozja naukowe, które
same w sobie są nośnikami wartości. To właśnie na tych wartościach chcemy w niniejszej pracy skupić nasze wysiłki.
Prezentowane tutaj wyniki prac są efektem kontunuowania przez nas badań
nad modelem biznesu sympozjum naukowego1. Ponieważ podstawą każdego modelu biznesu, w ujęciu aksjologicznym, są wartości, przeto obecnie będziemy dążyli do sformułowania odpowiedzi na postawione uprzednio2 pytanie problemowe:
jakie wartości są możliwe do osiągnięcia przez organizatorów i uczestników sympozjum naukowego?
Dążąc do osiągnięcia tego celu zbudowaliśmy kwestionariusz ankiety w dwóch
wersjach. Wersję pełną (zał. 1) skierowano do organizatorów cyklu sympozjów naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Cykl ten jest realizowany przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wespół z Komitetem
1
Istotę sympozjum naukowego oraz podstawy modelu biznesu sympozjum naukowego określiliśmy w pracy T. Falencikowski, B. Nogalski: Założenia modelu biznesu sympozjum naukowego, w: Kompetencje – Modele Biznesu – Strategie, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2016, s. 49-59.
2
Op. cit., s. 49.
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Nauk o Zarządzaniu PAN pod wspólnym tytułem „Współczesne problemy zarządzania”. Natomiast do uczestników tego sympozjum skierowaliśmy wersję ujmującą tylko wartości dla klienta (zał. 2). Poza metodą ankietową korzystaliśmy z wnioskowania logicznego oraz analizy porównawczej.

1. Impuls i źródło pomysłu sympozjum naukowego
Kreowanie wartości rozpoczyna się od powstania pomysłu na zaspokojenie zauważonej potrzeby społecznej. Początkiem powstawania pomysłu jest impuls inicjujący, który może mieć dwa źródła: zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeprowadzonym badaniu podjęliśmy to zagadnienie, co spowodowało, że skierowaliśmy do organizatorów
prośbę o wypowiedzenie się na te tematy. Uzyskane opinie przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1 Charakterystyka impulsu i źródła pomysłu na sympozjum

Proszę scharakteryzować źródła pomysłu wyemitowania sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.

Proszę scharakteryzować impuls erygujący pomysł wyemitowania sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”

Zagadnienie
ankietowe

M.R.

A.S.

Kierownik Katedry Zarzą- Cykl Sympozjum stanodzania w Gospodarce i jej wi nawiązanie do realizopracownicy.
wanych ok. 10-15 lat temu
seminariów naukowych
przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce (obecny Instytut Zarządzania).
Inspiratorką zarówno seminariów, jak i obecnego cyklu sympozjum była
prof. Maria Romanowska.
Pomysł był związany z do- Idea dyskusji naukowej
skonaleniem
koncepcji środowiska na aktualne
dużej ogólnopolskiej kon- problemy współczesneferencji w Kazimierzu Dol- go zarządzania.
nym organizowanej co
dwa lata przez naszą Katedrę, a obecnie Instytut.
Mankamentem tak dużej konferencji jest duże
rozproszenie tematyczne i niemożność prowadzenia dyskusji naukowej
w gronie specjalistów.

W.M.
Pomysł powstał podczas
dyskusji zespołu pracowników. W latach wcześniejszych były już realizowane takie sympozja i postanowiono powrócić do
pomysłu.

Źródłem pomysłu były
dyskusje nad wznowieniem sympozjów naukowych.
Tematyka każdego kolejnego sympozjum jest proponowana przez członków zespołu Instytutu Zarządzania.
Osoba, która składa propozycję tematu kolejnego
sympozjum jest automatycznie jej organizatorem
wykonawczym.

Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego...
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Tabela 1 Charakterystyka impulsu i źródła pomysłu na sympozjum c.d.
Zagadnienie
ankietowe

M.R.

A.S.

W.M.

Dodatkowym mankamentem jest wysoka cena
tej konferencji i trudność
otrzymania na nią środków przez młodszych pracowników
naukowych,
szczególnie z mniejszych
ośrodków.
Uważaliśmy, że często organizowane krótkie i darmowe sympozja będą dobrym, uzupełnieniem dużej konferencji.
Mieliśmy też na względzie misję SGH jako wiodącej uczelni ekonomicznej, która taką usługę forum dyskusji dla innych
ośrodków powinna wziąć
na siebie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych.
Analiza wypowiedzi badanych osób (tab. 1) pozwala wskazać na wewnętrzne
źródło pomysłu. To sięgnięcie do doświadczeń z przeszłości, wiedzy wynikającej
z organizowanych uprzednio sympozjów oraz uzyskanych wówczas pozytywnych
efektów spowodowało powstanie badanego przedsięwzięcia naukowego. Skorelowanie potrzeb środowiska naukowego (zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego) z misją SGH oraz wyłonionymi mankamentami dużych konferencji naukowych
wskazało na sposób zaspokojenie potrzeb wielu naukowców. Tak stworzono „agorę” dysputy naukowej.
Przedstawione w tabeli 1 odpowiedzi respondentów wskazują na to, że przy
erygowaniu pomysłu na przedsięwzięcie naukowe istniało silne podłoże aksjologiczne.

110

Tadeusz Falencikowski, Bogdan Nogalski

2. Wartości dla organizatorów sympozjum naukowego
Wspomniane wyżej podłoże aksjologiczne poddaliśmy bliższemu oglądowi.
Opracowane przez nas założenia modelu biznesu sympozjum naukowego określały wartości3. W ujęciu rodzajowym były to wartości: emocjonalne, techniczne,
ekonomiczne, społeczno-etyczne, naukowe i organizacyjne. O ich występowanie
zapytaliśmy organizatorów i uczestników badanego sympozjum. Wypowiedzi organizatorów ujęto w tabeli 2.
Tabela 2 Opinie organizatorów o wartościach sympozjum naukowego

Prosimy o scharakteryzowanie, wartości wartości oferowanych uczestnikom
sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”:

Zagadnienie ankietowe
Emocjonalne

3

A.S.
Integracja środowiska
naukowego z różnych
ośrodków.
Nawiązanie interpersonalnych relacji.

W.M.
Poznanie się uczestników, integracja środowiska

Możliwość zaplanowania kolejnych projektów i spotkań;
Ekonomiczne Uzyskanie punktów za Bezpłatne uczestnicaktywność konferen- two w sympozjum nacyjną;
ukowym; możliwość
bezpłatnego pozyskania publikacji z danego tematu.
Społeczno–
Możliwość spotkania Budowanie
wspóletyczne
się ze specjalistami z nych wzorców zachocałej Polski;
wań badaczy.
Organizacyj- Możliwość towarzy- Szansa
nawiązania
ne
skiego spotkania się trwałej formy współze znajomymi.
pracy z ludźmi zajmującymi się tą samą
problematyką;
Naukowe
Możliwość zapoznania się z wynikami najnowszych badań;
Wymiana wiedzy i poglądów na określony
temat.

Rozpoznanie metod i
narzędzi stosowanych
w badaniach

Techniczne

Ibidem

M.R.
Możliwość przedyskutowania swojego zadania naukowego;

Propagowanie dzielenia się wiedzą, otwartości…

Wymiana wiedzy, doświadczeń, inspirowanie…

Wartości dla klientów i organizatorów sympozjum naukowego...
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Tabela 2 Opinie organizatorów o wartościach sympozjum naukowego c.d.

Wartości przechwytywanych przez organizatorów Wartości przechwytywane przez organizatorów sympozjum naukowesympozjum naukowego na korzyść Instytutu Zarzą- go na korzyść osobistą:
dzania SGH:

Zagadnienie ankietowe
Emocjonalne

M.R.
A.S.
Nawiązanie relacji interpersonalnych z badaczami z innych
ośrodków.

W.M.

Techniczne
Ekonomiczne
Tworzenie możliwości Naśladownictwo
poszczególnym pra- wzorców zachowań
cownikom
Instytutu innych badaczy.
bycia gospodarzem
kolejnych sympozjów
i samodzielnej konstrukcji programu i zapraszania osób, z którymi chcą współpracować i budowania
w ten sposób własnej
pozycji w środowisku;
OrganizaPozyskanie partnerów
cyjne
do dalszych badań.
Naukowe
Pozyskanie
nowej
wiedzy; potwierdzenie
słuszności wyników w
własnych badań.
Emocjonalne Podtrzymywanie wię- Nawiązywanie
relazi z uczestnikami kon- cji interpersonalnych
ferencji w Kazimierzu; z badaczami z innymi
Budowanie pozycji In- ośrodków.
stytutu i Uczelni w środowisku nauk o zarządzaniu;
Umacnianie
rozpoznawalności i pozycji
SGH w otoczeniu;
Techniczne
Możliwość prowadzenia naukowej dyskusji
nad problemami i projektami w wąskim gronie specjalistów;
Ekonomiczne Wykazanie się aktywnością w sprawozdaniach z działalności
Instytutu.
Społeczno –
etyczne

Nawiązywanie bliższych relacji z uczestnikami

Doskonalenie umiejętności organizacyjnych…
Poznanie nowych kierunków badań, rozszerzenie horyzontów myślenia, inspirowanie…
Promowanie marki Instytutu Zarządzania
i pozytywne jej kojarzenie
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Tabela 2 Opinie organizatorów o wartościach sympozjum naukowego c.d.
Zagadnienie ankietowe

Społecznoetyczne

Organizacyjne

Naukowe

M.R.
Dla Kolegium – punkty
do kategoryzacji.
Tworzenie możliwości
szybkiej prezentacji
wyników badań pracowników Instytutu,
zanim ukażą się publikacje, a przy okazji prezentowania najnowszych publikacji
pracowników;
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;
Integrowanie różnych
zakładów Instytutu poprzez udostępnianie im
możliwości organizacji
własnych sympozjów
lub wspólnie z Zakładem Zarządzania

A.S.

W.M.

Naśladownictwo
wzorców zachowań
stosowanych w innych ośrodkach badawczych.

integracja środowiska.

Pozyskanie partnerów Doskonalenie umiejętdo dalszych badań;
ności organizacyjnych
Poszerzenie listy ba- pracowników.
daczy z danego zakresu.

Pozyskanie nowej
wiedzy;
Potwierdzenie słuszności wyników własnych badań.

Wymiana wiedzy, poglądów i opinii.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych.
Organizatorów zapytaliśmy o wartości: a) oferowane klientom, tj. uczestnikom seminariów naukowych, b) wartości przechwytywane przez organizato-
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rów sympozjum naukowego na korzyść osobistą, c) wartości przechwytywanych
przez organizatorów sympozjum naukowego na korzyść Instytutu Zarządzania
SGH (tab. 2).
Zdaniem organizatorów uczestniczący sympozjum otrzymują w ramach wartości:
• Emocjonalnych – możliwości dyskusji i nawiązania relacji z innymi badaczami,
• Technicznych – możliwość zaplanowania dalszy spotkań,
• Ekonomicznych – bezpłatne uczestnictwo w sympozjum, nieodpłatne pozyskanie publikacji oraz uzyskanie punktów za aktywność;
• Społeczno-etycznych: spotkania z innymi specjalistami, pozwalające na budowanie wspólnych wzorców i dzielenie się wiedzą;
• Organizacyjnych – szanse nawiązania współpracy z innymi naukowcami;
• Naukowych – wymianę wiedzy, doświadczeń, pozyskanie inspiracji. Występują
także warte podkreślenia możliwości poznania wyników najnowszych badań.
Sprawą oczywistą jest czerpanie korzyści z pracy własnej. Te korzyści związane
są z zaspokajaniem potrzeb osobistych. Dlatego kolejnym problemem badawczym
były wartości przechwytywane przez organizatorów sympozjum na własna korzyść
(tab. 2). W ujęciu rodzajowym organizatorzy wskazali na wartości:
• Emocjonalne – nawiązanie relacji z badaczami pracującymi w innych ośrodkach badawczych
• Społeczno-etyczne: budowanie własnej pozycji w środowisku, możliwość konstruowania programu, bycia gospodarzem zapraszającym; nawiązywanie bliskich relacji z uczestnikami; pozyskiwanie wzorców zachowań;
• Organizacyjne – pozyskanie partnerów, doskonalenie umiejętności organizacyjnych;
• Naukowe – pozyskanie nowej wiedzy, rozszerzenie horyzontów badań, inspirowanie, uzyskanie uzasadnienie osiągniętych wyników badań;
Na uwagę zasługuje to, że respondenci nie zauważają przechwytywania na
własną korzyść wartości ekonomicznych i technicznych. Co to oznacza?
Osoby pracujące w organizacji starają się przysporzyć jej korzyści. W odniesieniu do uczelni wyższych głównie chodzi o uznanie środowiska naukowego i poważanie wśród obecnych i przyszłych studentów. Z tego poglądu wyprowadziliśmy
zdanie, że poza organizatorami wartości przechwytuje także organizacja firmująca
sympozjum. Wobec tego w przeprowadzonych badaniach podjęliśmy zagadnienie
przechwytywania wartości na korzyść Instytutu Zarządzania SGH. Respondenci
wskazali na następujące formy przechwytywanych wartości:
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• Emocjonalne – podtrzymywanie więzi, budowanie pozycji i rozpoznawalności
marki uczelni
• Techniczne – możliwość realizacji dyskusji naukowej;
• Ekonomiczne – uzyskanie punktów do kategoryzacji instytutu/uczelni;
• Społeczno-etyczne: integracja środowiska;
• Organizacyjne – możliwości rozliczania projektów badawczych, poszerzenie listy badaczy;
• Naukowe – pozyskanie nowej wiedzy, potwierdzenie słuszności wyników własnych badań, wymiana wiedzy, poglądów i opinii.
Poddając analizie wartości przechwytywane przez organizatorów na korzyść
własną i uczelni można zauważyć niedosyt w zakresie wartości technicznych. Wydaje się, że ta sfera wartości jest niedoceniana. Natomiast uwypukla się w opiniach
organizatorów zagadnienie nawiązywania, rozbudowywania i podtrzymywania relacji w środowisku naukowym. Te relacje mają swój cel własny – budowę pozycji
naukowej organizatorów i uczelni.
Kolejnym zagadnieniem było uzyskanie opinii od uczestników badanego sympozjum naukowego. Szczególna przesłanką ku temu było to, że warto konfrontować poglądy twórców/emitentów wartości z opiniami klientów/odbiorców wartości.

3. Wartości dla uczestników sympozjum naukowego
Opinie osób uczestniczących w badany sympozjum przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3 Opinie uczestników sympozjum naukowego
Zagadnienie ankieA.W-K.
towe
Emocjonalne W z b u d z a n i e
tendencji
do
podtrzymywania kontaktów z
osobami, które
długo znam, ale
sporadycznie
bezpośrednio
się z nimi kontaktuję.

J.K.

K.L.

B.N.

Wysokie pozytywne wartości
emocjonalne.
Możliwość swobodnej wymiany
poglądów, opinii
sprzyja rozwijaniu pozytywnych
emocji, jakie powinny towarzyszyć wymianie
zdań.

Możliwość spotkania i rozmowy
(zbyt mało było
na nią czasu) ze
znajomymi (odświeżenie znajomości) oraz poznanie nowych
osób zajmujących się interesującą mnie problematyką naukową.

Sympozjum dostarcza
możliwości poznania
sposobów, poszczególnych
jego
uczestników, wywodzący się z różnych
ośrodków
naukowych i o różnym doświadczeniu
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Tabela 3 Opinie uczestników sympozjum naukowego c.d.

Prosimy o scharakteryzowanie, wartości oferowanych uczestnikom sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.

Zagadnienie ankietowe

Techniczne

A.W-K.

J.K.

Poczucie zadowolenia z możliwości zapoznawania się z bieżącymi ustaleniami
badawczymi i kierunkami badań innych
badaczy.

Sympozjum
uczy kultury obcowania z różnorodnością.

K.L.

O d p o w i e d n i e Bardzo dobre
?
miejsce
spo- wartości techtkań.
niczne.
Bardzo dobrze
dobrane miejsce i czas organizacji sympozjum.

Ekonomicz- Brak opłaty
ne

Nieodpłatny
charakter spotkań praktycznie
niweluje często
występującą barierę uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach wynikającą kosztów
uczestnictwa.

N i e w i e l k i
koszt
związany z udziałem
w sympozjum
(koszt podróży).

B.N.
naukowo-badawczym, definiowania rozpatrywanych problemów, z jakim
stopniem angażują się w jego
rozwiązanie.
Tworzy warunki
do wzajemnego
poznania badaczy i wspólnych
działań [projektów] oraz zawierania przyjaźni.
Dobre warunki
techniczne [dot.
prezentacji, możliwości zabierania głosu, dzielenia się myślami]
sprzyjają wnikliwej dyskusji i formułowaniu przez
uczestników własnych sądów.
Udział w warstwie
merytoryczno-metodycznej sympozjum jest bezpłatny [uczestnicy pokrywają
koszty dojazdu].
Tworzy to możliwości udziału
w jego realizacji
licznych przedstawicieli środowiska zainteresowanych konkretną merytoryczną
tematyką.

116

Tadeusz Falencikowski, Bogdan Nogalski

Tabela 3 Opinie uczestników sympozjum naukowego c.d.

Prosimy o scharakteryzowanie, wartości oferowanych uczestnikom sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.

Zagadnienie ankietowe

Społeczno–
etyczne

A.W-K.

Nawiązywanie
nowych i podtrzymywanie relacji
istniejących.

J.K.

Bardzo wysokie
wartości społeczno-etyczne. Możliwość nawiązywania i podtrzymywania bardzo
istotnych w środowisku naukowym relacji społecznych. Ich wynikiem mogą być
np. wspólne projekty badawcze.

K.L.

Możliwość
udziału w ciekawej, choć zbyt
ograniczonej
czasowo dyskusji naukowej –
szczególnie interesujące było
ścieranie się poglądów na omawiane problemy
naukowe.

B.N.
Jest to bardzo
korzystny element
i walor tego sympozjum. Ma on
charakter popularyzujący wiedzę
i taki powinien
być [niekomercyjny] kierunek tego
typu
spotkań.
Umożliwia ono
jego organizatorowi budowanie
pozycji lidera merytoryczno – metodycznego w ramach danej problematyki, integrującego środowisko i wyznaczającego standardy
naukowe.
Sympozjum tworzy warunki dla
integracji środowiska w zakresie
określonej problematyki. Tworzy szeroką możliwość wymiany
myśli. Działanie
to nosi charakter
społeczny i etyczny budujący wartość środowiska
i jego znaczenie
rozpatrywane z
perspektywy rozwiązywania - w
określony sposób – podejmowanych w trakcie
sympozjum problemów/tematów.
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Tabela 3 Opinie uczestników sympozjum naukowego c.d.

Prosimy o scharakteryzowanie, wartości oferowanych uczestnikom sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.

Zagadnienie ankietowe A.W-K.
Organizacyj- Właściwa organe
nizacja sympozjum w trakcie
obrad i w czasie
przerwy. Uczestnicy są dopieszczeni przez org a n i z a t o r ó w,
a nadto mają
komfort
swobodnego wypowiadania się w
trakcie sympozjum.

Naukowe

Możliwość zaznajamiania się
z poglądami innych naukowców i praktyków
oraz konfrontacji ich poglądów
między sobą i
na forum słuchaczy. Otwarte
podejmowanie
tematów wrażliwych dla środowiska naukowego.

J.K.
Organizacja
ocenianego sympozjum
może stanowić
wzór przygotowywania tego
rodzaju wymiany wiedzy między naukowcami.

K.L.
Możliwość porównania
organizacji tego
przedsięwzięcia
naukowego z innymi, w których
miałem okazję
uczestniczyć.

Sympozjum na
najwyższym poziomie naukowym. Moderowana
dyskusja, której towarzyszy ścieranie
się różnych poglądów podnosi wartość pozyskanej wiedzy.

Możliwość zapoznania się z
poglądami autorytetów naukowych (doświadczonych badaczy) na interesujące mnie tematy.

B.N.
Odbywające
się sympozjum
pod tym względem może stanowić przykład
dla
młodych
i nie tylko młodych pracowników naukowych
jak należy organizować merytoryczno-metodyczne seminaria naukowe.
Duże brawa dla
organizatorów
i pomysłodawców.
Korzystna ze względów
geograficznych
lokalizacja sympozjum.
Sympozjum generuje znaczące wartości naukowe. Umożliwia z jednej
strony konfrontację, z drugiej
zaś
pokazanie zróżnicowanych, a zarazem
rozwijających indywidualnie i zespołowo środowisko, punktów
widzenia rozpatrywanej problematyki. Pozwala lepiej poznać
osoby zajmujące się daną problematyką, poznać ich motywację,
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Tabela 3 Opinie uczestników sympozjum naukowego c.d.

Prosimy o scharakteryzowanie, wartości oferowanych uczestnikom sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.

Zagadnienie ankietowe
Naukowe

Inne
wartości (jakie?)

A.W-K.

J.K.

K.L.

B.N.
przedyskutować indywidualnie i zespołowo punkt widzenia problemu, poznać korzyści i minusy
związane z różnymi punktami
widzenia problemu, a także zawiązać współpracę. Pozwalają zwiększyć
doświadczenia
własne uczestników sympozjum, wzbogacają ich wiedzę
i umiejętności
badawcze.

Wartością samą
w sobie był czas
przed rozpoczęciem
sympozjum oraz przerwy
kawowe,
w trakcie których
była możliwość
swobodnej rozmowy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych.
Analizując wypowiedzi uczestników sympozjum można wyłonić kluczowe
wartości. I tak w zakresie wartości:
• Emocjonalnych – wskazywano na podtrzymywanie/odświeżanie kontaktów,
poznanie wzajemne, poczucie zadowolenia z uzyskania wiedzy o aktualnych
kierunkach badań. Wskazano także na (rzadko podnoszona w badaniach) naukę
kultury obcowania z różnorodnością.
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• Technicznych – dobre warunki techniczne wiązano z możliwościami prezentacji i zabierania głosu. Podniesiono także dogodność miejsca i czasu
spotkań.
• Ekonomicznych – wartości postrzegano w wymierzę finansowym. Podkreślano
bezpłatności uczestnictwa, niskie koszty partycypacji związane tylko z podróżą. Taka formuła ekonomiczna niweluje częstą barierę uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych.
• Społeczno – etycznych zauważono korzyści wynikające z budowy relacji społeczno – naukowych, a dalej integracji środowiska. Wskazano także na ścieranie się poglądów pracowników naukowych.
• Organizacyjne – wskazano na korzystną geograficznie lokalizację sympozjum,
co należy wiązać z dostępnością miejscową usługi. Podniesiono wzorcowość
tego przedsięwzięcia, także w kontekście benchmarkingu.
• Naukowych – wskazano na poznawanie innych poglądów naukowych oraz
możliwości ich ścierania się w dyskursie. Korzyści postrzegano także w związku z obecnością autorytetów naukowych.
• Pozostałych – wskazano tylko na korzyści osiągane w czasie wolnych rozmów
kuluarowych.
Na podstawie osiągniętych wyników naszych prac można sformułować podsumowanie badanego problemu.

4. Podsumowanie
Uzyskanie poglądu organizatorów sympozjum o emitowanych wartościach dla
klienta oraz opinii uczestników tego sympozjum o tychże korzyściach skłania do
przeprowadzenia analizy porównawczej. Opracowanie tych wypowiedzi zebrano
w tabeli 4.
Tabela 4 Zbiór syntez wypowiedzi badanych grup
Wartości
Emocjonalne

Synteza opinii organizatorów
Synteza opinii uczestników
Możliwości dyskusji i nawiązania re- Podtrzymywanie / odświeżanie konlacji z innymi badaczami,
taktów, poznanie wzajemne, poczucie zadowolenia z uzyskania wiedzy
o aktualnych kierunkach badań.
Nauka kultury obcowania z różnorodnością.
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Tabela 4 Zbiór syntez wypowiedzi badanych grup c.d.
Wartości
Techniczne

Synteza opinii organizatorów
Synteza opinii uczestników
Możliwość zaplanowania dalszy spo- Dobre warunki techniczne wiązano z
tkań.
możliwościami prezentacji i zabierania głosu. Dogodność miejsca i czasu spotkań.

Ekonomiczne

Bezpłatne uczestnictwo w sympo- Wartości postrzegano w wymierzę fizjum,
nansowym:
Nieodpłatne pozyskanie publikacji, • bezpłatności uczestnictwa,
• niskie koszty partycypacji związaUzyskanie punktów za aktywność.
ne tylko z podróżą.
Taka formuła ekonomiczna niweluje częstą barierę uczestnictwa
w przedsięwzięciach naukowych.
Spotkania z innymi specjalistami, Korzyści wynikające z budowy relapozwalające na budowanie wspól- cji społeczno – naukowych, a dalej
nych wzorców i dzielenie się wiedzą. integracji środowiska. Ścieranie się
poglądów pracowników naukowych.

Społeczno-etyczne

Organizacyjne

Naukowe

Inne

Szanse nawiązania współpracy z in- Korzystna geograficznie lokalizacja
nymi naukowcami.
sympozjum – dostępność miejscowa usługi. Wzorcowość przedsięwzięcia, także w kontekście benchmarkingu.
Wymiana wiedzy, doświadczeń, po- Poznawanie innych poglądów nazyskanie inspiracji. Możliwości po- ukowych. Możliwości ich ścierania
znania wyników najnowszych ba- się w dyskursie. Korzyści z obecnodań.
ści autorytetów naukowych.
Korzyści osiągane w czasie wolnych
rozmów kuluarowych.

Źródło: Opracowano na podstawie wniosków z badań empirycznych.

Porównując stanowiska badanych dwóch grup respondentów można zauważyć,
że w zakresie wartości dla klienta:
• emocjonalnych – organizatorzy wyemitowali (lub dostrzegli?) mniej wartości
niż to odebrali uczestnicy. Organizatorzy wskazali na wartości dyskusji i nawiązania relacji, natomiast wśród uczestników wystąpiło także zadowolenie. Obie
grupy zgadzają się w podstawowym zakresie, tj. budowania i pielęgnowania relacji interpersonalnych.
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• Technicznych – stanowiska są rozbieżne, co może świadczyć o słabym rozpoznaniu tego rodzaju wartości.
• Ekonomicznych – szerzej te wartości postrzegali organizatorzy. Podczas gdy
obie grupy wskazały na korzyści finansowe, to organizatorzy dodatkowo mieli
na uwadze uzyskanie punktów za aktywność.
• Społeczno – etycznych – obie grupy nawiązały do: a) relacji, b) wiedzy –
w związku z dzieleniem sia nią oraz ścieraniem się stanowisk naukowych. Można te stanowiska uznać za komplementarne.
• Organizacyjnych – organizatorzy wskazali na nawiązywanie współpracy, zaś
uczestnicy zauważyli korzystna lokalizację oraz wzorcowość przedsięwzięcia
naukowego (co, jak można sądzić, wynika z jego rzadkości w życiu naukowym
polskich badaczy).
• Organizacyjnych – obie grupy postrzegają ten rodzaj wartości dość podobnie,
tj. jako wymianę i ugruntowywanie poglądów naukowych, możliwości rozpoznania aktualnych kierunków i wyników prac innych badaczy.
Podsumowując można wskazać, że pomiędzy organizatorami badanego sympozjum naukowego a jego uczestnikami występuje istotna dodatnia korelacja w głównych wartościach, tj. ekonomicznych i naukowych. Z obowiązku analityków zauważyć musimy także niedostatek w rozpoznaniu wartości technicznych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Ankieta badania wartości
generowanych przez sympozjum naukowe
Współczesne problemy zarządzania” dla organizatorów
Niniejsza ankieta została erygowana na potrzeby procesu badawczego zatytułowanego „Model biznesu sympozjum naukowego”. Celem tego procesu jest opracowanie koncepcji teoretycznej tytułowego modelu oraz poddanie jej weryfikacji
empirycznej. Mając na uwadze ów cel prosimy o sformułowanie własnej wypowiedzi na poniższe zagadnienia.
1) Prosimy scharakteryzować impuls erygujący pomysł wyemitowania sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania” (np. kto był pomysłodawcą, skąd pochodził impuls, jak powstał pomysł?)
2) Prosimy o scharakteryzowanie źródeł pomysłu wyemitowania sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.
3) Prosimy o scharakteryzowanie, w ujęciu rodzajowym, wartości oferowanych
uczestnikom sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.
• Wartości emocjonalne;
• Wartości techniczne;
• Wartości ekonomiczne;
• Wartości społeczno – etyczne;
• Wartości naukowe;
• Wartości organizacyjne;
• Inne wartości (jakie?).
4) Prosimy o scharakteryzowanie wartości przechwytywanych przez organizatorów sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania” na korzyść:
A) swoją osobistą
• Wartości emocjonalne;
• Wartości techniczne;
• Wartości ekonomiczne;
• Wartości społeczno – etyczne;
• Wartości naukowe;
• Wartości organizacyjne;
• Inne wartości (jakie?).
B) Instytutu Zarządzania SGH
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Wartości emocjonalne;
Wartości techniczne;
Wartości ekonomiczne;
Wartości społeczno – etyczne;
Wartości naukowe;
Wartości organizacyjne;
Inne wartości (jakie?).

ZAŁĄCZNIK NR 2
Ankieta badania wartości
generowanych przez sympozjum naukowe
„Współczesne problemy zarządzania” dla uczestników
Niniejsza ankieta została erygowana na potrzeby procesu badawczego zatytułowanego „Model biznesu sympozjum naukowego”. Celem tego procesu było opracowanie koncepcji teoretycznej tytułowego modelu. Cel ten osiągnięto, a obecnie poddajemy tę koncepcję weryfikacji empirycznej. Mając na uwadze to zadanie
prosimy o sformułowanie własnej wypowiedzi na poniższe zagadnienia.
1) Prosimy o scharakteryzowanie, w ujęciu rodzajowym, wartości oferowanych
uczestnikom sympozjum naukowego „Współczesne problemy zarządzania”.
• Wartości emocjonalne;
• Wartości techniczne;
• Wartości ekonomiczne;
• Wartości społeczno – etyczne;
• Wartości naukowe;
• Wartości organizacyjne;
• Inne wartości (jakie?).
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Elastyczne modele biznesu przedsiębiorstw produkcyjnych
sektora maszyn rolniczych – próba oceny ich implementacji1
1. Wprowadzenie
We współczesnym otoczeniu charakteryzującym się wzrastającą konkurencją wymuszającą coraz bardziej złożone działania, jednym z głównych celów organizacji staje się minimalizowanie niepewności poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy do organizacji przy tworzeniu innowacyjnych produktów zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi i konsumenckimi [Szpitter, 2013,
s. 7]. Od zdolności odkrywania zmian, przeciwdziałania zagrożeniom, wykorzystywania szans, zdobywania wiedzy, przechowywania wiedzy i jej sprawnego rozpowszechniania w organizacji, zależy bowiem obecna i przyszła pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. Sprostanie wyzwaniom rynku, dzięki uzyskiwanej przewadze konkurencyjnej, wymaga zmiany elementów i czynników, które o niej decydują. Chodzi tu głównie o nowe sposoby obserwacji i analizy rynków, inne relacje z klientami, wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów, racjonalny dobór i wykorzystywanie zasobów, a także aplikację odmiennych niż dotychczas procesów oraz systemów zarządzania. W powiązaniu z odpowiednimi działaniami decydują one o kształcie strategii i związanych z nimi modelami biznesowymi [Brzóska, 2009, s. 6].
Prowadzenie biznesu w stabilnych warunkach makroekonomicznych stwarza
możliwość długotrwałej eksploatacji zbudowanej koncepcji biznesu [Falencikowski, 2013, s. 5]. Natomiast w przypadku dużej zmienności owych warunków otoczenia [Romanowska, 2009, s. 32; Romanowska 2007, s. 61] koniecznością są zmiany w formie prowadzonego biznesu.
Przeprowadzone rozważania jednoznacznie wskazują na znaczenie wykorzystania w procesie zarządzania ogólnej koncepcji formułującej ramy logiki prowa1
W niniejszym opracowaniu przyjęto, że warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw wytwórczych
działających w sektorze maszyn rolniczych jest duża elastyczność w zakresie rekonfigurowania implementowanych przez te przedsiębiorstwa modeli biznesu.
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dzenia biznesu i takich jego cech jak innowacyjność czy konkurencyjność [Nogalski, 2009, ss. 3-14] rozumianej jako model biznesu. Model biznesu jest totalną koncepcja działania firmy [Obłój, 2002, ss. 97-100]. Jest połączeniem koncepcji strategicznej firmy i technologii jej praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa
łańcucha wartości pozwalającego na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów
i umiejętności [Obłój, 2010, ss. 96-117].
Według B. Nogalskiego i A. Szpitter [2009, ss. 69-82] model biznesu opisuje,
co przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom, jak do nich dociera, jak utrzymuje
z nimi kontakt, jakimi zasobami, aktywnościami i przy pomocy jakich partnerów to
robi. W podobnym tonie model biznesu definiuje M. Romanowska [2005, s. 101]
zakładając, że jest to przyjęty dla danego sektora sposób pozyskiwania klientów
i ich obsługi. Klientocentryzm w swojej definicji uwypuklają także K. Krzakiewicz
i Sz. Cyfert [2011, ss. 100-105] zwracając uwagę na logikę powiązań zawiązujących
się między zasobami będącymi w dyspozycji firmy a działaniami tworzącymi wartość dla szeroko rozumianych klientów.
Zaprezentowane powyżej definicje wskazują jednoznacznie, że modele biznesu odnoszą się do wielu obszarów. Wielu badaczy zastanawiało się i zastanawia się
nadal nad istotą, mechanizmami kreowania i granicami modelu biznesu.
W tym miejscu autorzy stawiają własne – związane z tym zagadnieniem – pytania. Jak pojęcie modelu biznesu rozumiane jest przez wybranych przedstawicieli nauki i praktyki biznesowej? Jakie wymiary należy uwzględnić dokonując konceptualizacji tego pojęcia? Jak zdefiniować skalę wartościującą poszczególne modele biznesu? Jakie modele są kluczowe z punktu widzenia danego sektora? Te i wiele innych
pytań oraz przekonanie o występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na wyniki o charakterze aplikacyjnym stanowiły główną inspirację do podjęcia badań. Oczywiście w tak krótkim opracowaniu nie jest możliwe wyczerpujące ustosunkowanie
się do wszystkich wspomnianych kwestii; poszczególne zagadnienia prezentowana
będą w odrębnych publikacjach oraz raportach z badań własnych autorów.
W związku z tym zasadniczym celem niniejszej pracy – mającej charakter wycinkowy i nie stanowiącej jeszcze pełnej weryfikacji koncepcji formułowania modelu biznesowego – jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie modele prowadzenia
biznesu przyjmują – działające w polskim sektorze maszyn rolniczych – mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne?
Osiągnięcie celu głównego wymagało zrealizowania celów pośrednich:
• na płaszczyźnie teoretycznej – wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, przedstawienie (od-
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noszące się do wielu obszarów, jakimi zajmują się modele biznesu) sposobów jego konceptualizacji2;
• na płaszczyźnie projektowej – poszukiwanie i opracowanie listy wzorcowych modeli biznesowych adekwatnych do badanego sektora; metoda rekonstrukcji i interpretacji polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
wsparta dyskusją wśród celowo dobranych ekspertów;
• na płaszczyźnie empirycznej – ustalenie, w jakim stopniu poszczególne modele biznesowe są implementowane przez – poddane badaniu – przedsiębiorstwa wytwórcze działające w sektorze maszyn rolniczych.
Implementacja modeli biznesu w przedsiębiorstwach produkcji maszyn rolniczych, próba oparcia na tej koncepcji procesu zarządzania, doskonalenia czy też
odnowy strategicznej wymaga opracowania zestawu wzorcowych modeli biznesowych oraz założeń do zarządzania nimi. Jak wynika z analizy literatury przedmiotu, koncepcja taka wymaga dostosowania do specyfiki konkretnego sektora. Tymczasem do tej pory nie podejmowano prac badawczych zmierzających do uporządkowania i całościowego opracowania wiedzy w tym zakresie, odnosząc badania do
przedsiębiorstw budowy maszyn rolniczych.
Dostrzeżone i opisane powyżej luki wiedzy stworzyły sytuację problemową
i stały się motywem podjęcia przez autorów cyklu badań, które ukierunkowano na
dążenie do uporządkowania kwestii terminologicznych i klasyfikacyjnych w obszarze modeli biznesowych, do opracowania algorytmu procesu ich tworzenia oraz
do zbudowania wzorcowego ich zestawu. Wydaje się, że złożoność problemów
i małe, jak dotychczas, naukowe rozpoznanie uzasadniają traktowanie tych kwestii
jako przedmiotu analiz.

2. Elastyczny model biznesu – od teorii do praktyki zarządzania
2.1. Przegląd wybranych definicji
Obecnie przedsiębiorstwa działają w niezwykle turbulentnym otoczeniu
[Krzakiewicz, 2014, s. 99], w którym zmiany zachodzą coraz szybciej [Cyfert,
Bełz, Wawrzynek, 2014, s. 15]. W takich warunkach bardzo trudno jest zbudować i utrzymać w długim czasie przewagę konkurencyjną rozumianą jako zestaw czynników lub zdolności, które pozwalają przedsiębiorstwu konsekwent2
Twórcza dyskusja – nakierowana na ustalenie sposobu postrzegania modelu biznesu przez praktyków zarządzania – będzie przedmiotem kolejnych prac zespołu badawczego pod kierownictwem B. Nogalskiego.
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nie przewyższać konkurentów poprzez efektywne generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania, co zapewnia powstawanie wartości dodanej.
Nauki o zarządzaniu należą do tych dyscyplin wiedzy, które – z uwagi na swój
pragmatyzm i implementację – starają się dość szybko uwzględniać w proponowanych rozwiązaniach (metodach, systemach czy koncepcjach) zmiany, jakie zachodzą w uwarunkowaniach determinujących rozwój przedsiębiorstw. Kombinacje pojawiających się uwarunkowań, ich dynamika, skokowość i zachodzące
w nich przekształcenia tworzą nowe wyzwania, którym winny sprostać racjonalnie
i sprawnie działające przedsiębiorstwa. Absorpcja owych zmian odbywa się w postaci formułowania i wyjaśniania nie tylko paradygmatów, lecz także modeli biznesowych [Nogalski, 2009(d), s. 3], których problematyka wykorzystania stać się powinna priorytetem naukowego rozpoznania, w sferze pomocy nauki o zarządzaniu,
dla współczesnych przedsiębiorstw.
Sukces organizacji przestał być wyłącznie zasługą umiejętnego lokowania i wykorzystywania kapitału. Wśród praktyków umacnia się przekonanie, że przewagę
konkurencyjną uzyskuje się dzięki unikatowym rozwiązaniom. W związku z powyższym zauważa się, że najcenniejszą umiejętnością współczesnych organizacji
jest zdolność do dynamicznego kreowania i implementowania nowych modeli prowadzenia biznesu. Wobec powyższego nie dziwi fakt, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat kwestia budowania modeli biznesowych skupiła uwagę wielu badaczy. Ta
eksplozja zainteresowań nastąpiła z powodu bezprecedensowego (powodowanego m.in. globalizacją) wystąpienia ogromnych obszarów niepewności i ryzyka, dodatkowo jeszcze rozszerzonych przez ostatni, ciągle jeszcze tlący się ogólny kryzys gospodarczy.
Analiza literatury przedmiotu pozwala jednoznacznie stwierdzić, że termin ten
jest pojęciem wielowymiarowym, co powoduje trudności w jego jednoznacznym
interpretowaniu, zarówno przez autorów reprezentujących nauki o zarządzaniu,
jak i nauki pokrewne.
Aby orzekać o rzeczywistości, zjawiskach i procesach związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem, należy jasno sprecyzować zakres implikowanych realizowanymi badaniami, terminów. Ponieważ termin model biznesu często występuje zarówno w myśli potocznej, jak i w opracowaniach naukowych, autorzy za zasadne
uznali przedstawienie wybranych definicji i skonfrontowanie jej z rzeczywistością.
Pozwoliło to na wypracowanie, przyjęcie i konsekwentne stosowanie i rozumienie terminu, tym bardziej, że nie ma precyzyjnie ustalonego jego znaczenia. Pod-
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jęte w tym opracowaniu – w sposób dalece uproszczony – próby uporządkowania
terminologicznego miały wyłącznie walor poznawczy; intencją autorów było wyłącznie wychwycenie – sugerowanych przez badaczy – obszarów, zależności i podejść badawczych3.
Model biznesu jest swego rodzaju architekturą procesów biznesowych, na którą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych
etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, a także pewnego
rodzaju filozofia działań, która jest traktowana jako niezbędna do rozwoju przyszłej lub istniejącej organizacji [Firlej, 2013, s. 28]. K. Obłój [2002, s. 98] definiuje model biznesu jako połączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii jej
praktycznej realizacji, rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwalającego
na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności. Według J. Brzóski
[2009, s. 9] z tak sformułowanej definicji wynika konieczność dostrzegania w konstruowaniu modelu ścisłego łączenia przyjętej strategii firmy z jej praktycznym
wdrażaniem, a więc operacyjną działalnością. Wdrażanie (technologia) strategii
powinno budować taki łańcuch wartości, który nie tylko skutecznie eksploatuje zasoby i umiejętności firmy, ale także umożliwia ich odnawianie.
Aspekt unikalności konfiguracji elementów, stanowiących model biznesu akcentują w swojej definicji S. Ehiraj, I. Guler, H. Singh [2000, s. 2]. Według autorów
– składająca się z celów organizacji, strategii, procesów, technologii oraz struktury – konfiguracja kreuje wartość dla klientów, umożliwiając w ten sposób przedsiębiorstwu skuteczne konkurowanie na określonym rynku.
Znaczenie modeli biznesowych można także analizować w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw [Falencikowski, 2013, s. 34]. Model biznesowy postrzegany jest tutaj jako podstawa koncepcji innowacyjnego biznesu. Zdaniem G. Hamela
[2002, s. 59 i dalsze] szczególnie w obszarach najbardziej nowoczesnych sektorów
nowe modele biznesowe bardziej burzą stary porządek niż wdrażane nowe technologie. Są często nowatorską koncepcją prowadzenia biznesu – wykorzystując
radykalnie działające innowacje, odkrywają całkowicie nowe możliwości na rynku. Podejście do kreowania strategii, opartej na innowacjach przedstawili – w nieco inny sposób – W. Chan Kim i R. Mauborgne [2006, s. 37 i nast.]. Sugerują tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez poszukiwanie nowego obszaru rynkowego, przechwytując w nim popyt. Jest to możliwe dzięki takim innowacjom, które
3
Szerokiego przeglądu i zestawienia definicji modelu biznesu i jego składników konceptualizujących – na podstawie literatury krajowej i zagranicznej – dokonali m. in.: T. Falencikowski [2013, ss. 23-34]
oraz B. Nogalski, A. Szpitter i M. Jabłoński [2016, ss. 32-35].
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umożliwiają obniżanie kosztów produktów przy równoczesnym podwyższaniu ich
wartości dla klientów.
Model biznesowy pozwala uporządkować informacje o danym produkcie, pozwala ustrukturyzować je w całość i lepiej opisać dany proces implementacyjny.
Dzięki temu modele pomagają w podejmowaniu decyzji, czyli ułatwiają zarządzanie. Dzięki rozpisaniu i pogrupowaniu informacji o danym procesie, modele biznesowe pomagają lepiej go zrozumieć i skuteczniej nim zarządzać. Konkretny model biznesowy jasno powinien określać, skąd firma bierze pieniądze, co sprzedaje, komu sprzedaje, kiedy uznaje, że osiągnęła sukces. Model biznesowy przedsiębiorstwa można traktować jako jeden z dwóch (obok otoczenia) bezpośrednich
czynników (determinant), wpływających na efektywność przedsiębiorstwa [Afuah,
Tucci, 2003, s. 19]. Autorzy podkreślają przy tym, że na te determinanty z kolei oddziałuje tzw. czynnik zmiany, który pośrednio, ale znacząco wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Uważają, że efektywność gospodarczą można trafnie zdefiniować opierając się na takich wskaźnikach, jak: zysk w ujęciu księgowym, ekonomiczna wartość dodana, wartość rynkowa akcji, rentowność sprzedaży, rentowność
aktywów czy też rentowność kapitału. W myśl przyjętej definicji model biznesowy to przyjęta przez organizację metoda powiększania i wykorzystania zasobów,
w celu przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie zapewnia firmie dochodowość.
W polskiej literaturze przedmiotu na uwagę zasługuje szeroko opisany model biznesu, uważany przez zespół M. Duczkowskiej-Piaseckiej [2013, s. 132]. za
nowe podejście do zarządzania strategicznego. Według autorów model biznesu
jest to wielowątkowe zagadnienie, dające przedsiębiorstwom szanse wyboru strategicznego, kształtowania swojej pozycji strategicznej, budowy strategii i przeprowadzenia zmian w przedsiębiorstwach.
W dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy funkcjonuje określenie nowy model biznesu, jaki tworzony jest przez tzw. subsystemy, pomiędzy którymi zachodzą
wielopłaszczyznowe relacje, interakcje i współzależności pomiędzy poszczególnymi częściami, co wynika z rozwoju i użycia technik informacyjnych i cyfryzacji
technologii [Duczkowska-Piasecka (red.), 2012, s. 68]. Interesujące spojrzenie na
klasyfikację modeli biznesowych, a wśród nich dwóch firm przemysłu spożywczego, można znaleźć w książce „Modele biznesu polskich przedsiębiorstw” [Dudzik,
Lewandowska, Witek-Hajduk, Gołębiowski 2008, ss. 279–290].
Analiza definicji modelu biznesu stanowi ważny aspekt teoretycznego ujęcia
modelowania biznesowego. Niemniej jednak nie sposób w tak krótkim opracowa-
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niu przedstawić propagowane przez polskich i zagranicznych autorów definicje;
w opracowaniu przedstawiono, wybrane odnoszące się do różnych obszarów, ujęcia modelu biznesu.
2.2. Model biznesu – trudności konceptualizacji pojęcia
Ze zdefiniowaniem modeli biznesu jest podobnie jak z określaniem wielu innych kluczowych kategorii czy pojęć z zakresu ekonomii czy zarządzania. Występuje mnogość definicji; brak jest jednak jednorodności. W konsekwencji prowadzi
to do różnych interpretacji tego pojęcia. Resumując, należy podkreślić, że:
• Termin „model biznesu” jest pojęciem wieloaspektowym i złożonym, co powoduje trudności w jego jednoznacznym zdefiniowaniu i interpretowaniu; występuje mnogość definicji4 [Brzóska, 2015, s. 56];
• Większość definicji łączy wspólny element w postaci tworzenia wartości dla
klienta [Falencikowski, 2013, ss. 32-34];
• Model biznesu to pojęcie silnie skorelowane z podejściem zasobowym [Cyfert,
Krzakiewicz, 2011, ss. 100-105; Jabłoński, 2013, s. 29];
• Model biznesu można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, dostrzegając
go w obrębie jednej organizacji, jak i w całym sektorze [Romanowska, 2005,
s. 101];
• W literaturze wskazuje się modele biznesowe charakterystyczne dla wybranego sektora przemysłu, np. energetycznego [Nogalski, Szpitter, Brzóska, 2017;
Brzóska, 2007];
• Badacze odwołują się niekiedy do sposobu osiągania wyników ekonomicznych
wyrażonych przez relacje przychodów, kosztów i zysku w obszarze organizacji
[Rokita, 2005, s. 27];
• W kwestii interpretacji pojęcia obserwuje się niekiedy przenoszenie osiągnięć
naukowych z innych krajów czy nauk bez wyraźnego zaznaczenia pochodzenia
i znaczenia omawianych definicji;
• Niektórzy autorzy uważają model biznesu i strategię za tożsame pojęcia5; w literaturze przedmiotu brakuje zgody co do zależności pomiędzy obydwoma pojęciami – spotkać można opinie o nadrzędności jednego nad drugim [Seddon,
Lewis, Freeman, Shanks, 2004; www1];
4
Interdyscyplinarne podejście do wskazanej problematyki powoduje różne rozumienie i definiowanie tego terminu [Nogalski, Szpitter, Jabłoński, 2016, s. 60].
5
Według autorów pojęcia modelu biznesu i strategii łączą pewne podobieństwa. Dotyczą kluczowych aspektów działania firmy, którym podporządkowane są mniej ważne aspekty. Zarówno model biznesowy, jak i strategia, są raczej niezmienne w krótkim okresie. Niemniej jednak nie są to pojęcia tożsame.
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• Teoria i praktyka zarządzania pokazuje, że daleko do przyjęcia jednej, powszechnie akceptowanej definicji modelu biznesu6;
• Mimo wewnętrznego zróżnicowania definicji, wyróżnić można następujące cechy modelu biznesu: wynika z konkretnego wyboru, zawsze dotyczy kogoś lub
czegoś, ma określony obszar i poziom, wiąże się z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa, jest dynamiczny i tymczasowy, rozwija się w czasie, wzrasta lub
zostaje przerwany, bazuje na doświadczeniach, jest związany z oczekiwaniami
dotyczącymi przyszłości, jest fundamentem przeprowadzania zmian, pozwalającym na ich uporządkowaną implementację, istnieje w środowisku niepewności i ryzyka, jest pojęciem o pozytywnym charakterze;
• Przeciwieństwem modelu biznesu jest brak określenia sposobu zapewnienia
stabilności działania;
• W konsekwencji szerokiego uznania znaczenia modelu biznesu w warunkach
zmiennego i trudno przewidywanego otoczenia zostało ono docenione przez
nauki o zarządzaniu.
Niewątpliwie powstało zamieszanie metodologiczne, które czasem prowadzi
do sprzecznych opinii, a nawet sporów, dotyczących tego, czym w istocie jest model biznesu, a co za tym idzie – jakimi komponentami go określić7. Ponieważ termin ten często występuje zarówno w myśli potocznej, jak i w opracowaniach naukowych, konieczne jest przedyskutowanie i przyjęcie własnej jego definicji.
W kontekście dokonanego przeglądu literatury oraz w oparciu o praktyczne
doświadczenia autorów – na potrzeby badań – za wiodące przyjęto następujące założenia:
• Model biznesu ma dodatni wymiar ekonomiczny8, jest koncepcją działania firmy wynikającą z potrzeb lub systematycznej obserwacji rynku;
• Odnosi się do produktu, możliwości jego implementacji; przy czym produkt
jest postrzegany przez wytwórcę jako strumień przychodów;
• Gwarancją sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym i zmiennym rynku jest
6
Poszukiwanie jednej, wspólnej lub uniwersalnej definicji nie wzbogaciłoby ani wiedzy, ani praktyki
zarządzania, a jednocześnie mogłoby doprowadzić do zawężenia pola badawczego; autorzy rekomendują
takie definicje, które są sensowne w kontekście warunków organizacji i mogą być wykorzystywane konsekwentnie w prowadzonych badaniach.
7
Rodzi się zatem potrzeba podjęcia badań w tym zakresie. Na tle wielu prób w zakresie konceptualizacji pojęcia modelu biznesu należy odnotować próbę zespołu naukowców pod kierunkiem B. Nogalskiego, który zarysowuje nowy kierunek postrzegania modelu w kontekście aktywizacji procesów implementacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych.
8
Dodatni wymiar ekonomiczny oznacza, że musi przynosić wymierną korzyść, którą – w omawianym przypadku – jest możliwość rozwoju.

Elastyczne modele biznesu przedsiębiorstw produkcyjnychsektora maszyn...

133

umiejętność budowania elastycznych modeli biznesowych umożliwiających
organizacji tworzenie, wykonywanie oraz wychwytywanie wartości;
• Budowanie przewagi konkurencyjnej musi się opierać na kliencie i dostarczanej do niego wiązce wartości oraz zdolnościach przedsiębiorstw do efektywnego kreowania innowacyjności
• Model biznesu jest zbiorem probalistycznym, tzn. takim, którego w obecnym
stanie wiedzy nie można dokładnie i do końca przewidzieć.

3. Budowa teoretycznego modelu badawczego
Realizując badanie przygotowawcze nakierowane na opracowanie modelu badawczego autorzy zastosowali metodę studiów literaturowych [SL]. Badanie przygotowawcze warunkowało przeprowadzenie badania właściwego; intencją autorów było opracowanie listy wzorcowych modeli biznesowych implementowanych
w praktyce przedsiębiorstw; pierwotnie opracowana lista stanowiła 63 modele biznesu. Na tym etapie badań – w dużej mierze – wykorzystano – najpełniejszy obecnie – wykaz modeli biznesu stanowiących kluczową część sukcesów współczesnego biznesu9 uzupełniony propozycjami polskich [Nogalski, Szpitter, Brzóska,
2017; Nogalski 2009(a), 2009(b), 2009(c), 2009(d); Gołębiowski i zespół, 2008; Falencikowski, 2013; Brzóska, 2007, 2008; Jabłoński, 2008, 2013; Niemczyk, 2010;]
i zagranicznych [Baden-Fuller, Morgan, 2010; Achtenhagen, Melin, Naldi, 2013;
Amit, Zott, 2010; Amit, Zott, 2012; Aspara, Lamberg, Laukia, Tikkanen, 2013; Giesen, Berman, Bell, Blitz, 2007; Koen, Bertels, Elsum, 2011; Langdon, 2008; Osterwalder, Pigneur, 2010; Teece, 2010] autorów oraz wybranych praktyków zarządzania10.
9
55 wzorów modeli biznesu stanowiących o sukcesie 90% przedsiębiorstw omawiają w swojej pracy
B. Nogalski, A. Szpitter oraz A. Jabłoński [2016, ss. 51-59].
10
Popularnym i szybkim sposobem generowania nowych pomysłów – wykorzystanym przez autorów na etapie formułowania modeli biznesu – jest technika otwartej dyskusji w grupie kilku lub kilkunastu osób, czyli tzw. burza mózgów (brainstorming). Przystępując do badań założono, że myślenie intuicyjne w grupie celowo dobranych osób, może doprowadzić do powstawania nowych idei, koncepcji lub
nowych skojarzeń czy powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami; zmierzano do uzyskania oryginalnych i realistycznych rozwiązań Cel badania sprowadzał się do zaprezentowania autorskich koncepcji prowadzenia biznesu, a także przedyskutowaniu ich w odniesieniu do badanego sektora. Do udziału
w spotkaniu zaproszono osoby o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniach. Dyskusję przeprowadzono wśród 11 celowo dobranych przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych sektora maszyn rolniczych (w każdym przypadku były to osoby aktywne zawodowo, czynnie uczestniczące w strategicznym
zarządzaniu przedsiębiorstwem, z którego się wywodzą [6 osób – właściciele] lub na rzecz którego działają [1 osoba – prezes zarządu, 1 osoba – prokurent, 3 osoby – menedżerowie średniego szczebla]) oraz
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Ze względu na interdyscyplinarną specyfikę modele biznesu łączą w sobie wiele różnych elementów [Nogalski, Szpitter, Jabłoński, 2016, s. 60]; nie są zorientowane na jeden zidentyfikowany zakres. Trudności występujące w opisie poszczególnych modeli biznesu wynikające z niejednorodnego zbioru tworzących go elementów.
Wprowadzenie tak dużej liczby modeli stanowczo komplikuje i uniemożliwia
formułowanie istotnych wniosków. W związku z tym pierwotnie przygotowaną listę składającą się z 56 wzorcowych modeli biznesu poddano dyskusji [B1] wśród
14 celowo dobranych ekspertów (9 – właściciele, 3 – kadra menedżerska, 1 – prezes zarządu, 1 – prokurent). W efekcie tych badań przygotowano listę 37 modeli
biznesowych implementowanych przez polskie przedsiębiorstwa wytwórcze działające w sektorze maszyn rolniczych (tab. 1).
Przyporządkowania wyodrębnionych 56 modeli do określonych grup dokonano na podstawie sugestii menedżerów biorących udział w badaniu. Biorąc pod
uwagę kryterium intensywności implementowania poszczególnych modeli biznesowych zostały one podzielone przez ekspertów na trzy grupy, tj. modele charakteryzujące się wysoką [21], średnią [16] i niską intensywnością implementacji [19].
Do kolejnego etapu badań zakwalifikowano 37 modeli sklasyfikowanych w ramach
grupy I i II. W ten sposób przygotowano narzędzie nakierowane na przeprowadzenie badania właściwego [B2].
Tabela 1 Modele biznesu implementowane w sektorze maszyn rolniczych – wstęp
do badań
LP.

Nazwa

MB[1]

Wymiana barterowa

MB[2]

Sprzedaż internetowa

Charakterystyka modelu
Implementowanie rozwiązań opartych na wymianie całkowicie innych dóbr pomiędzy stronami transakcji.
Stroną w tym modelu biznesu jest klient indywidualny.
Producent otrzymuje dostęp do szerszego grona klientów, bez dodatkowej aktywnej sprzedaży i działań marketingowych.

2 osoby reprezentujące instytucje naukowe (1 osoba – uczelnia wyższa, 1 osoba – instytut branżowy).
W dyskusji wyodrębniono dwa etapy: w pierwszym etapie zgłaszano nowe pomysły, starając się otworzyć umysły na wszelkie pojawiające się możliwości i występujące w praktyce warianty rozwiązań, w drugim natomiast dokonano oceny przydatności zgłoszonych i zaprezentowanych przez autorów – literaturowych – modeli biznesu. Statystycznie jednak przyjmuje się, że tylko około 12-15% pomysłów zgłoszonych
podczas burzy mózgów ma wartość praktyczną, a niespełna 2-3% zostaje zakwalifikowane jako nadające
się do realizacji [Mościki, 2005] , co miało miejsce w przypadku prowadzonych badań.
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Tabela 1 Modele biznesu implementowane w sektorze maszyn rolniczych – wstęp
do badań c.d.
LP.

Nazwa

MB[3]

Wyższa jakość – wyższa cena

MB[4]

Dopasowanie cenowe

MB[5]

Oferowane a uzyskane
kredyty kupieckie

MB[6]

Bazowanie na lojalności

MB[7]

Outsourcing

MB[8]

Eliminacja pośredniego
kanału dostaw

MB[9]

Klientocentryzm

MB[10]

Konserwacja zapobiegawcza i nadzorująca

MB[11]

Rozwój poprzez okazje

MB[12]

Gwarancja dostępności
wyrobu

MB[13]

Integrator

MB[14]

Orkiestrator

Charakterystyka modelu
Klient płaci więcej za dany produkt niż przeciętna cena
rynkowa. W zamian za to otrzymuje dodatkową wartość
w postaci wyższej jakości nabywanego wyrobu.
Cena wyrobu nie jest określana przez samego producenta; cenę kształtuje rynek a zadaniem wytwórcy jest
elastyczne dopasowanie się do – często nieatrakcyjnych
– jego wymogów.
Przedsiębiorstwo generuje przychody ze sprzedaży danego produktu znacznie szybciej, niż płaci dostawcom
za zakupione – w celu jego wytworzenia – surowce i materiały.
Zarządzanie relacjami z klientami; zwiększanie ich lojalności poprzez dedykowanie im odpowiednich ofert specjalnych.
Skupienie się na kluczowych czynnościach. Zlecanie wykonywania określonych zadań wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.
Bezpośrednia dostawa wyrobów od producenta do
klienta ostatecznego; wyeliminowanie kanału pośredniego, jak np. sklepy detaliczne.
Stawianie klienta i jego potrzeb w centrum uwagi co
w perspektywie zwiększa siłę relacji. Nastawienie partnerskie, długookresowe; wzajemny szacunek i dążenie
do porozumienie w ramach obustronnych relacji.
Założeniem jest zmniejszanie kosztów ponoszonych
w wyniku awarii maszyn i urządzeń technicznych i wyeliminowanie przestojów;
Przyjęta strategia rozwoju organizacji uwzględnia wykorzystywanie okazji w celach strategicznych przedsiębiorstwa.
Dążenie do zaspokajania potrzeb klientów w każdym
momencie.
Wytwórca kontroluje i realizuje większość lub wszystkie
części łańcucha dostaw. Obejmuje cały zakres procesu
produkcyjnego – od pozyskiwania surowców do produkcji i dystrybucji.
Koncentrowanie się na jednym lud zaledwie kilku działaniach w łańcuchu wartości. Większość działań w ramach
łańcucha wartości powierza się wyspecjalizowanym dostawcom
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Tabela 1 Modele biznesu implementowane w sektorze maszyn rolniczych – wstęp
do badań c.d.
LP.
MB[15]
MB[16]
MB[17]

MB[18]

MB[19]

MB[20]

MB[21]
MB[22]
MB[23]
MB[24]
MB[25]
MB[26]
MB[27]
MB[28]

MB[29]

Nazwa
Charakterystyka modelu
Elastyczność implemenProdukcja i sprzedaż małej ilości szerokiego portfela
tacyjna
produktów.
Nisze rynkowe; model Innowacje produktowe są jednymi z najczęściej wykorzyunikatowych wyrobów
stywanych innowacji przez firmę.
Wskutek specjalizacji zwiększają się serie produkcyjne
Skala produkcji
i serie sprzedaży. Prowadzi to do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania.
Wartość dla klienta ograniczana jest do minimum. Dzięki
Przywództwo kosztowe
niskim kosztom wytwarzania produkty oferowane są po
minimalnych cenach.
Włączanie partnerów zewnętrznych do procesów tworzeOtwartość technolonia kluczowych wartości, takich jak badania i rozwój nogiczna
wych technologii.
Dodatkowe produkty, które klienci muszą kupić w celu
Produkt „magnes”
zastosowania produktu podstawowego, są drogie i w
ten sposób generują większość dochodów (gwiazdy).
Istniejące technologie wytwarzania i produkty konkurenImitacja w obrębie techtów na bieżąco są analizowane i wykorzystywane przez
nologii
wytwórcę.
Producent pozwala innym firmom rozpowszechniać
Strategia własnej marki
swoje wyroby pod ich markami.
Koszty produkcji ponoszone przez wytwórcę są mniejMinimalizacja odpadów sze dzięki wyeliminowaniu strat ponoszonych w procesie
utylizacji odpadów.
Gwarancja kompletnej gamy produktów; oferta zaspokaKompletność dostawy
ja wszystkie potrzeby klienta w określonej domenie.
Innowacje produktowe to coś, czym firmy powinny zajWspólne innowacje
mować się wspólnie z klientami; nie stawiać ich przed
gotowymi implementacjami.
Podejmowanie wysiłku na rzecz ekologicznego wizerunModel „zielony”
ku.
Model zysku z modelu
Przedsiębiorstwo wykorzystuje siłę swej marki, wprowamnożnika zysków
dzając na rynek kolejne produkty.
W ramach krótkiego łańcucha wartości koncentracja na
Just in time
wytwarzaniu dóbr wyłącznie na zlecenie; występują unikatowe zasoby maszyn i urządzeń
Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w dostawie tylko
Operator
określonej grupy produktów, wynikającej, np. z umiejętności produkcji w określonych warunkach.
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Tabela 1 Modele biznesu implementowane w sektorze maszyn rolniczych – wstęp
do badań c.d.
LP.

Nazwa

MB[30]

Model innowacji procesowych

MB[31]

Nowe rynki

MB[32]

Model eksploatacji niszowej

MB[33]

Model zagospodarowania potencjałów uczelni

MB[34]

Model poddostawczy

MB[35]
MB[36]

MB[37]

Model kreowania rynku i
produktu
Model strategiczny jako
podstawa innowacyjnej
koncepcji biznesu
Kombinacja zasobów,
tworzących wartość i
konkurencyjność

Charakterystyka modelu
Innowacje procesowe mają głównie na celu podnoszenie efektywności procesów wewnętrznych i zewnętrznych, poprzez ich optymalizację lub wprowadzanie nowych rozwiązań.
Model nowych rynków zakłada inwestowanie na nowo
otwierających się rynkach.
Odkrywanie nisz użytkowych dla gotowych lub powstających rezultatów prowadzonych badań (patentów i technologii).
Zagospodarowywanie wolnych rozwiązań nie wdrożonych do produkcji, czy też niewykorzystanych potencjałów B+R, głównie poprzez współpracę na linii nauka - biznes.
Dostarczanie produktów technicznych niemasowych,
części i komponentów wymagających dużej precyzji.
Kreowanie nisz czy rynków poprzez dostarczanie innowacyjnych produktów zaspokajających nowe potrzeby.
Wykorzystanie innowacji produktowych i procesowych
do różnicowania (wyróżniania się), stanowiącego podstawę przewagi konkurencyjnej
Tworzenie i rozwój potencjału zasobów, zapewniającego
konkurencyjność.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych.
Ze względu na interdyscyplinarną specyfikę przedstawione modele biznesu łączą w sobie wiele różnych elementów. Zawierają pewien zestaw elementów i relacji między nimi, w sposób schematyczny (bardziej czy mniej szczegółowy) przedstawiający pomysł na biznes. Stanowią zatem pewien, raczej statyczny, model zjawiska w przeciwieństwie do strategii wyrażającej sposób działań i zachowań (często bardzo elastycznych) przedsiębiorstwa w stosunku do zmieniających się warunków otoczenia i jego wnętrza [Nogalski, 2009, s. 2; Gołembiowski, Dudzik, Lewandowska, Witek-Hejduk, 2008, s. 57].
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4. Elastyczne modele biznesu – implementacja w praktyce przedsiębiorstw
4.1. Przedmiot i podmiot badań
W ramach badania właściwego [B2] przeprowadzono wywiady wśród 47 celowo dobranych ekspertów11 (kadra menedżerska – 19 osób12, właściciele – 24 osoby13, prezes zarządu – 2 (wykształcenie wyższe, MBA), prokurent – 2 (wykształcenie wyższe; magister inżynier: specjalność transport i pojazdy szynowe)14 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w sektorze maszyn rolniczych15.
Podejmując decyzję o doborze respondentów (dobór celowy) istotnym kryterium była bezpośrednia jego znajomość z badaczami – poparta partnerską współpracą z Zakładem Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych „Fortschritt”
– jako stroną badań. Pozwoliło to na ustalenie czy dokonujący oceny przedstawiciel danego przedsiębiorstwa jest niezależny w prezentowanych przez siebie osądach i wydawanych opiniach oraz czy ma wystarczającą wiedzę w zakresie podejmowanego zagadnienia, popartą ugruntowanym pozycją w branży.
Całość badań przeprowadzono w dniach 15-31 maja 2017 roku. Respondentów poproszono o wskazanie stopnia implementowania – w praktyce – wskazanych modeli biznesowych. Istotność zaznaczano na pięciopunktowej skali, gdzie
1 – modele słabo implementowane, a 5 – wysoki poziom ich implementacji. Wyniki badania poddano opracowaniu statystycznemu.
4.2. Wyniki badań własnych
Sposobnością do szczegółowego przedstawienia badań i analiz dotyczących
implementowanych modeli biznesowych – stanowiących źródło przewag konku11
Pierwotnie ankietę przekazano 51 osobom; zwrotnie otrzymano 47 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.
12
Do grona menedżerów autorzy zaliczyli osoby sprawujące funkcje zarządcze w firmie, ale nieposiadające więcej niż 10% udziału własnościowego. 57,89 % menedżerów legitymowało się wykształceniem wyższym, 31,57% średnim, 10,52% zawodowym; 4 osoby miały powyżej 50 lat, wiek 6 osób kształtował się w przedziale 40-50 lat, 9 osób 30-40 lat, 1 osoba poniżej 30 lat.
13
54,17 % właścicieli legitymowało się wykształceniem wyższym, 25,00% – średnim, 20,83% – zawodowym; 12 osób miało powyżej 50 lat, wiek 7 osób kształtował się w przedziale 40-50 lat, 5 osób 30-40 lat.
14
W przypadku 11 podmiotów, stanowiących przedsiębiorstwo rodzinne, na pytania odpowiadali
przyszli sukcesorzy bądź współwłaściciele. Do grona współwłaścicieli zaliczono osoby posiadające więcej niż 10% udziału własnościowego.
15
Eksperci reprezentowali przedsiębiorstwa: mikro – 5 osób (10,63%), małe – 18 osób (38,29%),
średnie – 24 osób (51,06%). Małe i średnie przedsiębiorstwa zajmują kluczowe miejsce w sektorze producentów maszyn rolniczych, stąd właśnie takie podmioty dobrano do badań.
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rencyjnych przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych – jest organizowana corocznie przez zespół Profesora J. Rokity z GWSH im. W. Korfantego
w Katowicach konferencja naukowa profesorów nauk o zarządzaniu, w roku 2017
pod hasłem „Kompetencje – modele biznesu – strategie”. W opracowaniu – w sposób dalece uproszczony – przedstawiono podstawowe trendy kształtowania się
modeli biznesowych charakterystycznych dla badanego sektora.
Biorąc pod uwagę kryterium częstotliwości implementowania poszczególnych
modeli – wyniki badania – zostały podzielone na dwie grupy, tj. modele często
[grupa 1] oraz średnio [grupa 2] implementowane przez badane przedsiębiorstwa.
Autorzy przyjęli następujące rozwiązanie: dolną granicę przedziału wartości dla
grupy pierwszej stanowiła wartość punktowa 4,00. W rezultacie prowadzonych
badań do grupy tej zakwalifikowano 22 modele biznesowe. Drugą grupę modeli – średnio wykorzystywanych – stanowiły te, które uzyskały wartości punktowe
poniżej 4,00; do grupy tej zaliczono 15 modeli.
Stawianie klienta i jego potrzeb w centrum uwagi, co w perspektywie przekłada się na głębsze relacje pomiędzy stronami to kluczowy model prowadzenia biznesu jaki przyjmują – działające w polskim sektorze maszyn rolniczych – mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne (średnia ocena 4,81; 80,9% wskazań
dla oceny 5 punktów). Istotą tak sformułowanego modelu jest długookresowe nastawienie partnerskie, wzajemny szacunek i dążenie do porozumiewania się w ramach obustronnych relacji. Wszyscy menedżerowie i pracownicy danej organizacji świadomi są faktu, że w obecnej gospodarce rynkowej firma istnieje wyłącznie dzięki swoim klientom. W związku z powyższym przyjmuje się model implikujący sukcesywne zwiększanie ich lojalności, co jest możliwe dzięki generowaniu indywidualnych ofert (średnia ocena 4,68; 72,3% wskazań dla oceny 5 punktów). Działanie takie zniechęca drugą stronę do podjęcia decyzji o zmianie źródła zaopatrzenia. Istotna jest zatem odpowiednia rekonfiguracja zasobów tworzących wartość dla klienta; zwiększa się konkurencyjność (średnia ocena 4,62; 63,8%
wskazań dla oceny 5 punktów) implikowana gwarancją kompletnej gamy produktów. Oferta, która zaspokaja wszystkie potrzeby klienta jest nader często przyjmowanym – przez wytwórców – modelem prowadzenia biznesu (średnia ocena 4,55;
59,6% wskazań dla oceny 5 punktów).
Istotna jest zatem kontrola i realizacja generalnej części łańcucha dostaw. Model integratora obejmujący cały zakres procesu produkcyjnego – od pozyskiwania surowców do produkcji i dystrybucji – przyjmuje znakomita większość badanych przedsiębiorstw (średnia ocena 4,53; 61,7% wskazań dla oceny 5 punktów).
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Dzięki temu przedsiębiorstwo posiada zdolności wytwórcze (technologię, środki i przedmioty pracy) gwarantujące zdolność do nowych implementacji, co wpisuje się w kolejny model – istotnie determinujący kierunek prowadzenia biznesu – dotyczący produkcji i sprzedaży małej ilości szerokiego portfela produktów
(średnia ocena 4,53; 68,1% wskazań dla oceny 5 punktów). Przyjmując taki kierunek działania wytwórca zakłada, że sprzedaż mniejszych wolumenów poszczególnych produktów – w perspektywie długoterminowej – rekompensowana będzie
przez znacznie wyższe marże, które pozwalają na utrzymywanie wysokich stanów
magazynowych gwarantujących dostępność wyrobu w każdym momencie (średnia
ocena 4,51; 66,0% wskazań dla oceny 5 punktów). Przedsiębiorstwa często przyjmują strategie rozwoju uwzględniające wykorzystywanie okazji. Polityka „okazji”
jest istotnie wpisywana w podstawowe cele działalności przedsiębiorstwa (średnia
ocena 4,47; 59,6% wskazań dla oceny 5 punktów).
W związku z powyższym wytwórcy dążą do minimalizowania kosztów produkcji. Forsowane jest zatem – charakterystyczne dla elastycznych przedsiębiorstw – podejście zakładające przekształcanie odpadu w pełnowartościowy produkt zapewniający wysokie dochody (średnia ocena 4,47; 53,2% wskazań dla oceny
5 punktów). Niezbędne jest zatem stałe rozwijanie nowych technologii oraz poszerzona działalność B+R, tak by rozwijać unikatowy portfel produktów, ciągle uzupełniany o wprowadzane i testowane na rynku nowości (średnia ocena 4,45; 66,0%
wskazań dla oceny 5 punktów). Według badanych wytwórców innowacje produktowe to coś czym firmy powinny zajmować się we współpracy z klientami (średnia
ocena 4,43; 53,2% wskazań dla oceny 5 punktów). W przyjętym modelu istotne jest
aby nie stawiać klientów przed gotowymi implementacjami. Istotne jest bazowanie na współpracy i baczna obserwacja kształtowania się popytu rynkowego. Takie
nastawienie wymusza konieczność implementacji kolejnego modelu biznesowego, który zakłada podnoszenie efektywności procesów wewnętrznych i zewnętrznych, poprzez ich optymalizację lub wprowadzanie nowych rozwiązań czyli innowacje procesowe (średnia ocena 4,36; 38,3% wskazań dla oceny 5 punktów). W obszarze działań wewnętrznych firmy, innowacje procesowe mają na celu zapewnienie doskonałości organizacyjnej oraz ograniczenie kosztów ponoszonych przez
firmę. Natomiast w obszarze działań zewnętrznych firmy, innowacje procesowe
mają pomóc w zidentyfikowaniu możliwości i oferowaniu unikatowych produktów
na nowo otwierających się rynkach zbytu. Takie działania wymagają prowadzenia
analizy rynków, innowacyjnego zarządzania projektami i zmianami itp. Niezwykle istotną rolę odgrywa pierwszeństwo wejścia na rynek, a więc tempo wdraża-
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nia innowacji oraz ochrona przed skopiowaniem; ochrona własności intelektualnej
(średnia ocena 4,34; 38,3% wskazań dla oceny 5 punktów). W modelu zakłada się
zatem skupienie się na kluczowych czynnościach (średnia ocena 4,30; 34,0% wskazań dla oceny 5 punktów) i zlecanie wykonywania określonych zadań wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Włączanie partnerów zewnętrznych do procesów tworzenia kluczowych wartości, takich jak badania i rozwój nowych technologii deklarują badane przedsiębiorstwa (średnia ocena 4,30; 42,6% wskazań dla
oceny 5 punktów). Wpływa to na dostęp do istniejących, praktycznych rozwiązań
technologicznych umożliwiających odkrywanie nisz użytkowych dla gotowych lub
powstających rezultatów prowadzonych badań (patentów i technologii).
Implementację takiego modelu istotnie deklarują badani respondenci (średnia ocena 4,30; 31,9% wskazań dla oceny 5 punktów), którzy widzą konieczność systematycznej obserwacji technologii wytwarzania i produktów oferowanych przez głównych konkurentów (średnia ocena 4,28; 44,7% wskazań dla oceny 5 punktów). Uzyskane – w wyniku obserwacji – informacje wytwórcy wykorzystują się w celu opracowania podobnego do konkurentów lub kompatybilnego produktu lub technologii jego wytworzenia. Inżynieria odwrotna może
również być stosowana w odniesieniu do całych modeli biznesowych, zwłaszcza
że przedsiębiorstwa – wykorzystując siłę swojej marki – wprowadzają na rynek
produkty wielokrotnie wykorzystując zysk z już zaimplementowanego produktu, znaku towarowego czy wzoru, tzw. modelu mnożnika zysków (średnia ocena
4,26; 40,4% wskazań dla oceny 5 punktów). Równie często wśród wytwórców dominuje model nakierowany na kreowanie nisz czy rynków poprzez dostarczanie
innowacyjnych produktów zaspokajających nowe potrzeby (średnia ocena 4,15;
34,0% wskazań dla oceny 5 punktów). Kluczowe jest zatem odkrywanie nowych
procesów, rozwiązań kluczowych problemów i poszukiwanie dla ich zastosowań
praktycznych, nisz i rynków. Sprzyja temu – deklarowana przez badane przedsiębiorstwa nowatorska formuła prowadzenia biznesu, wykorzystująca radykalne
innowacje we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa (średnia ocena 4,13; 29,8% wskazań dla oceny 5 punktów). Wykorzystanie polityki innowacji sprzyja dyferencjacji, stanowiącej podstawę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Podstawą wzrostu wyróżniającego się przedsiębiorstwa jest rozwój
jakościowy – nastawienie na przestrzeganie norm i procedur projakościowych
(średnia ocena 4,04; 29,8% wskazań dla oceny 5 punktów). Otrzymując dodatkową wartość w postaci wyższej jakości wyrobu, klient płaci więcej za niego niż
przeciętna cena rynkowa.
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W prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności – istotnie forsowanym kierunkiem – jest model zakładający zmniejszanie kosztów ponoszonych w wyniku
awarii maszyn i urządzeń technicznych i wyeliminowanie przestojów (średnia ocena 4,04; 23,4% wskazań dla oceny 5 punktów). Istotą modelu jest dbałość o sprzęt
produkcyjny (zasada prewencji) implikujący wysoki poziom jego bezawaryjności.
Alternatywnym rozwiązaniem dla mikro, małych i średnich firm jest połączenie
tradycyjnej wymiany (barteru) i transakcji gotówkowych. Implementowanie rozwiązań opartych na wymianie pomiędzy stronami transakcji – w stopniu przynajmniej średnim – deklarują badane przedsiębiorstwa (średnia ocena 3,89; 23,4%
wskazań dla oceny 5 punktów). Idea takiego modelu polega na tym, że przedsiębiorstwo A sprzedaje towar X, a jednocześnie kupuje towar Y, natomiast przedsiębiorstwo B jest nabywcą towaru X i jednocześnie sprzedawcą towaru Y. W realizowanej transakcji nie występuje pieniądz jako pośrednik w wymianie, gdyż ekwiwalentem jest tutaj inny towar. W tej wymianie pieniądz występuje jedynie jako
miernik wartości wymienianych wzajemnie towarów, gdyż służy jedynie do określenia wartości fizycznych wielkości zamienianych dóbr.
Idea tego modelu wynika z faktu, że niekiedy podstawowe produkty oferowane
są w cenie ustalonej przez rynek, niekiedy ledwie pokrywającej koszty ich wytworzenia (tzw. magnesy); powinny być przedmiotem wymiany barterowej. W celu
zastosowania produktu podstawowego klienci muszą kupić dodatkowo produkty, które są drogie i w ten sposób wytwórcy generują większość dochodów (tzw.
gwiazdy; średnia ocena 3,87; 14,9% wskazań dla oceny 5 punktów).
Dążenie wytwórców do obniżenia jednostkowych kosztów wytwarzania wskutek specjalizacji i zwiększania serii produkcyjnych to model biznesowy charakterystyczny dla stosunkowo nielicznej grupy przedsiębiorstw (średnia ocena 3,85;
19,1% wskazań dla oceny 5 punktów). Badani przedsiębiorcy deklarowali implementacje modeli biznesowych nakierowanych na elastyczne dopasowanie produktów do stale zmieniających się potrzeb, stąd – według autorów – zwiększanie serii produkcyjnych wpłynęło na tak niskie skategoryzowanie tego modelu.
Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy nie implementują modeli biznesowych
nakierowanych na zmniejszenie częstotliwości przestawiania aparatu produkcyjnego, wzrost wydajności pracy zatrudnionych, rozkład kosztów stałych (np. kosztów związanych z pierwszą implementacją) na większą liczbę jednostek, a także
dokonywanie drobnych, stopniowych usprawnień stosowanej techniki produkcji;
w związku z kumulowaniem doświadczeń produkcyjnych wytwórca może wyprodukować znacznie więcej sztuk danego wyrobu.
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Badani wytwórcy w mniejszym stopniu deklarują implementowanie modeli
biznesowych nakierowanych na:
• Bezpośrednią dostawę wyrobów od producenta do klienta ostatecznego; wyeliminowanie kanału pośredniego, jak np. sklepy detaliczne (średnia ocena 3,81;
17,0% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Elastyczne dopasowanie się do – często nieatrakcyjnych – cen rynkowych.
Cena wyrobu nie jest określana przez samego producenta; cenę kształtuje rynek (średnia ocena 3,66; 8,5% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Bezpośrednią obsługę klienta indywidualnego (średnia ocena 3,60; 19,1%
wskazań dla oceny 5 punktów).
• Zagospodarowywanie wolnych rozwiązań nie wdrożonych do produkcji, czy też
niewykorzystanych potencjałów B+R, głównie poprzez współpracę z jednostkami naukowymi (średnia ocena 3,51; 12,8% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Możliwość wygenerowania przychodów ze sprzedaży danego produktu znacznie szybciej, niż płaci się dostawcom za zakupione – w celu jego wytworzenia
– surowce i materiały (średnia ocena 3,28; 8,5% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Rozpowszechnianie wyrobów pod marką odbiorcy (średnia ocena 3,26; 4,3%
wskazań dla oceny 5 punktów).
• Dostarczanie produktów technicznych niemasowych, części i komponentów
wymagających dużej precyzji itp., nie produkowanych przez duże przedsiębiorstwa (średnia ocena 3,11; 6,4% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Koncentrowanie się wyłącznie na jednym lub zaledwie kilku działaniach w łańcuchu wartości(średnia ocena 3,04; 6,4% wskazań dla oceny 5 punktów). Przyjęcie takiego modelu prowadzenia biznesu zakłada, że większość działań w ramach łańcucha wartości powierza się wyspecjalizowanym dostawcom. To model, w którym przedsiębiorstwa zlecają na zewnątrz realizację niektórych faz
procesów produkcyjnych, w celu obniżenia kosztów, zostawiając w swym obszarze działania część procesów związanych z dystrybucją, kreacją bądź projektowaniem. W tym modelu produkty sprzedawane są pod własną marką w ramach własnych kanałów dystrybucji.
• Podejmowanie wysiłku na rzecz ekologicznego wizerunku. Podejmowanie badań dotyczących wpływu produkowanych towarów na środowisko; w razie konieczności minimalizacja negatywnego oddziaływania (średnia ocena 3,00;
8,5% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Konstruowaniu krótkiego łańcucha wartości koncentrując się na wytwarzaniu dóbr
wyłącznie na zlecenie (średnia ocena 2,74; 4,3% wskazań dla oceny 5 punktów).
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• Ograniczanie wartości dla klienta. Model bazuje na założeniu, że dzięki niskim
kosztom wytwarzania produkty – niskiej jakości – mogą być oferowane po minimalnych cenach (średnia ocena 2,60; 0% wskazań dla oceny 5 punktów).
• Dostawę tylko określonej grupy produktów, wynikającej, np. z umiejętności
produkcji w określonych warunkach (produkty wysokogabarytowe), z posiadania wysoce specjalistycznego sprzętu (np. wycinarka laserowa), czy z posiadania określonych certyfikatów (np. nadzór spawalniczy) (średnia ocena 2,47;
4,3% wskazań dla oceny 5 punktów).

4. Podsumowanie
Dynamiczne, a często także turbulentnie zmieniające się otoczenie wpływa na
zmiany zachowań organizacji biznesowych [Brzóska, Krannich, 2016, ss. 8-9]. Poszukują one skutecznych metod konkurowania, kształtując i wdrażając nowe strategie oraz modele biznesu, wykorzystując w nich, w coraz większym stopniu, innowacje i współpracę. Potwierdzają to wyniki – prowadzonych przez autorów – badań, w których klient, relacje, współpraca czy innowacje stanowią kluczowe wyznaczniki modeli biznesowych implementowanych przez polskie przedsiębiorstwa sektora maszyn rolniczych.
Zasadniczym celem niniejszej pracy była próba odpowiedzi na pytanie: jakie
modele prowadzenia biznesu przyjmują – działające w polskim sektorze maszyn
rolniczych – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne? W celu realizacji tak postawionego celu – wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu – przedstawiono odnoszące się do wielu obszarów sposoby konceptualizacji modelu biznesu. Pozwoliło to na opracowanie listy 37 wzorcowych modeli biznesowych skorelowanych – przez ekspertów
– z badanym sektorem. W toku realizowanych badań autorzy wykorzystują metodę rekonstrukcji i interpretacji polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz
dyskusję ekspercką. Na płaszczyźnie empirycznej intencją autorów było ustalenie
w jakim stopniu wymienione modele biznesowe implementowane są przez – poddane badaniu – przedsiębiorstwa wytwórcze działające w sektorze maszyn rolniczych.
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Henryk Bieniok

Przedsiębiorczość osobista i zarządzanie samym sobą jako
pierwotne źródłasprawnego zarządzania biznesem
1. Wstęp
Zarówno w literaturze, jak i w praktyce biznesowej zbyt mało miejsca poświęca się roli przedsiębiorczości osobistej (indywidualnej zaradności), a także zarządzaniu samym sobą. W dodatku istnienie tego ostatniego jest często przemilczane lub wręcz kwestionowane w obszarze zarządzania. Dlatego podjęto w opracowaniu próbę zbadania wzajemnych relacji między tymi pojęciami oraz określenia ich wpływu na sprawne zarządzanie biznesem. Postawiono także hipotezę, że
świadome, a nawet tylko podświadome zarządzanie samym sobą jest stymulatorem
przedsiębiorczości osobistej, a następnie każdej innej przedsiębiorczości, w tym
szczególnie biznesowej. W związku z tym dokonano w opracowaniu kolejno:
– określenia istoty oraz czynników decydujących o przedsiębiorczości osobistej,
– wyjaśnienia pojęcia zarządzania samym sobą oraz jego ścisłych związków
z przedsiębiorczością osobistą,
– określenia roliprzedsiębiorczości osobistej oraz zarządzania samym sobą
w sprawnym zarządzaniu biznesem.

2. Przedsiębiorczość osobista jako źródło wszelkiej, sprawnej,
ludzkiej działalności oraz pierwotny warunek sukcesu życiowego,
w tym biznesowego
W literaturze istnieje wiele publikacji na temat przedsiębiorczości, ale większość koncentruje się na przedsiębiorczości ekonomicznej, utożsamianej z procesem powoływania do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Prawie wcale, albo w bardzo małym stopniu, pisze się o przedsiębiorczości w ogóle, czyli
o przedsiębiorczości osobistej (indywidualnej zaradności) stanowiącej pierwotny
i bezwzględny warunek każdego innego rodzaju działalności, zakończonej sukcesem. Przedsiębiorczość osobista, stanowiąca zbiór różnych pozytywnych cech
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charakteru człowieka, a zwłaszcza jego aktywizujących zachowań indywidualnych
i grupowych, jest fundamentem każdej sprawnej działalności ludzkiej, w tym także gospodarczej. Bez pewnej dozyprzedsiębiorczości osobistej, sukces biznesowy,
a nawet sukces w jakimkolwiek obszarze naszego życia nie jest możliwy.
Przedsiębiorczość osobista (zaradność, rzutkość, operatywność) nie jest niestety pojęciem ścisłym, jednorodnym i łatwym do zdefiniowania. Trzeba zwrócić
uwagę na jej wielowymiarowość, rekurencyjność i liczne uwarunkowania. Dlatego bliższego wyjaśnienia wymaga analiza semantyczna i znaczeniowa oraz zbadanie zawartości treściowej i rdzenia samego określenia „przedsiębiorczość”. W tym
celu konieczne staje się rozłożenie tego słowa na czynniki pierwsze, składające
się na to pojęcie oraz decydujące później o różnych rodzajach przedsiębiorczości.
Po raz pierwszy podjął się tego zadania w literaturze polskiej Tadeusz Kotarbiński (1963) w Traktacie o dobrej robocie, który pisząc o przedsiębiorczości osobistej stwierdził, że chodzi o: „własną inicjatywę i aktywność (energiczność i pasję
działania) 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”.
Oczywiście inicjatywa i aktywność są rdzeniem każdej przedsiębiorczości,
więc są to warunki konieczne, choć naszym zdaniem, nie wystarczające do tego,
aby być człowiekiem przedsiębiorczym. W szczególności nie określono tu wcześniej obszaru naszej inicjatywy i aktywności, czyli nie sprecyzowanow ogólecelów
podejmowanych działań do których powinniśmy zdążać. Dlatego czynimy próbę
uzupełnienia tego dwuczynnikowego wyznacznika przedsiębiorczości, dodatkowym stymulatorem poprzedzającym obie te cechy, w postaci osobistych ambicji.
To ambicje, czyli nasze aspiracje i pragnienia powinny poprzedzać i wyznaczać potem obszar naszej inicjatywy oraz kierunek aktywności i wysiłków zmierzających
do konkretnego celu wyłaniającego się właśnie z naszych ambicji. Wydaje się, że
jest to konieczny, dodatkowy wyznacznik i azymut jakiejkolwiek przedsiębiorczości osobistej, a potem także przedsiębiorczości ekonomicznej, organizacyjnej, społecznej, politycznej itd.
Na kanwie powyższych rozważań, do kluczowych czynników przedsiębiorczości osobistej (indywidualnej zaradności) można zatem kolejno zaliczyć:
– ambicje (pragnienia, aspiracje,wizje), wyznaczające potem kierunek i wektor,
a w związku z tym cele naszych działań,
– inicjatywę rozpoczynającą działania właśnie w tym kierunku,
– aktywność (energiczność i pasję działania) w tym obszarze.
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Istotą przedsiębiorczości osobistej (zaradności) jest konsekwentne i energiczne
działanie na rzecz osiągnięcia konkretnych, racjonalnych celów wynikających właśnie z naszych ambicji. Potrzeba do tego wcześniejszej głębokiej autorefleksji oraz
zdolności do podejmowania decyzji, a także zdecydowania, odwagi i determinacji w działaniach zmierzających do realizacji swoich aspiracji. Ambicje wymagają
zatem pewnych pozytywnych symulacji myślowych polegających na uświadomieniu sobie kim chcielibyśmy być i co chcielibyśmy osiągnąć. Ale jest to dopiero myślenie życzeniowe, czyli marzenia i postanowienia, które trzeba potem uruchomić
i wreszcie zainicjować oraz z determinacją, wytrwale aktywnie i skutecznie je realizować. Jest to w związku z tym rodzaj zaangażowania dającego poczucie i przekonanie, że mamy wpływ na jakość naszego życia. Ewentualne sytuacje stresujące i porażki traktujemy jako okazje do jeszcze większej aktywności oraz do zmian
i rozwoju samego siebie. W. Churchill mówił na ten temat, że osoby przedsiębiorcze przechodzą od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.
Inaczej zachowuje się osoba mało przedsiębiorcza. Człowiek nieprzedsiębiorczy, czyli niezaradny, leniwy, bojaźliwy i nie aktywny, skazany jest na porażki, albo
na jako-taką wegetację. Porażki biernie przyjmuje i akceptuje, a poza tym nic nie
robi, aby je korygować oraz ich unikać. Takie osoby łatwo ulegają pokusie pustego i wygodnego życia, którego nie można zaliczyć do wyznaczników i atrybutów
sukcesu.
Inicjatywa i aktywność wymagają znacznej dawki motywacji, której niestety
brak ludziom niezaradnym i leniwym. Jej istotą jest pełna mobilizacja nie tylko
w kierunku określenia swoich ambicji, ale także wszystkich sił w dążeniu do realizacji tych aspiracji oraz planów. Tadeusz Kotarbiński (1965) mówi na temat motywacji, że: „chodzi o to, by człowiek robił ochoczo to, co robić musi; by tego, co
robić musi nie robił tylko dlatego, że musi; by w robieniu tego co musi, znalazł
upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawniał wielokrotnie, okazując hojność
w oddawaniu się jej.” Tego rodzaju ochocza mobilizacja jest sednem przedsiębiorczości osobistej, a zwłaszcza inicjatywy i aktywności.
Gdyby udało się określić jednym zdaniem, co decyduje o przedsiębiorczości osobistej, a w konsekwencji o życiowym sukcesie, to wskazalibyśmy przede
wszystkim na zasadę „Obowiązki Plus” (Bieniok, 2016). Chodzi w niej nie tyle o to,
aby więcej godzin poświęcać na pracę, ale o świadczenie w procesie realizowania
każdego obowiązku (zawsze bezinteresownie) pewnej wartości dodanej („Plus”),
wykraczającej ponad oczekiwania innych osób. W ten sposób dajemy w tym samym czasie to samo, a nawet więcej niż wtedy gdybyśmy pracowali dłużej. Nie
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chodzi przecież tylko o to, aby pracować dłużej i ciężej, ale o to, by pracować lepiej i mądrzej, czyli chodzi o to, aby w wyższym stopniu zaspokajać oczekiwania
i potrzeby pracodawcy, czy naszych bliźnich. Mówiąc o zasadzie „Obowiązki Plus”
warto podkreślić, żew procesie oceny pracowników japońskich, nie poprzestaje
się na badaniu stopnia wykonania przez nich obowiązków, ale analizuje się przede
wszystkim to, co pracownik daje firmie ponad to (Bieniok, 2014).
Najlepiej abyśmy, w ramach realizacji zasady „Obowiązki Plus” sami z własnej
woli zawsze (!) robili pewne rzeczy, których nikt wcześniej od nas nie oczekiwał
i które zupełnie nie mieszczą się w naszych obowiązkach, czy powinnościach. Czyniąc to wywołujemy zadowolenie, radość, a nawet zaskoczenie osób, które tego zupełnie się nie spodziewały. Nie trzeba dodawać, że widząc zdziwienie i radość innych, również i my doświadczamy przy okazji zadowolenia i szczęścia.
Zasadę „Obowiązki Plus” stosują przedsiębiorczy ludzie sukcesu na każdym
kroku, dosłownie wszędzie!, czyli nie tylko w pracy zawodowej. Wysilają swoją inwencję twórczą i aktywność, aby dawać z siebie zawsze więcej. Robią to w domu,
na ulicy, w szkole, wśród przyjaciół, no i oczywiście w miejscu pracy. Nie potrafią przejść obok zła, znieczulicy i bylejakości obojętnie. Jest to wielka tajemnica
ich sukcesu życiowego. Kto tej zasadynie stosuje w pracy, w domu, w szkole, w rodzinie, w swojej najbliższej społeczności oraz w ogóle w życiu,nigdy sukcesu nie
osiągnie.
W przypadku zarządzania biznesem, zasada „Obowiązki Plus” sprowadza się
do dawania współpracownikom i klientom zawsze więcej od tego, czego oczekują. W odniesieniu do klientów zasada ta polega na wyprzedzaniu i możliwie najlepszym zaspokajaniu ich potrzeb oraz oczekiwań. Takie podejście biznesowe wymusza innowacyjność produktową, technologiczną i marketingową polegającą na
przewidywaniu i wyprzedzaniu potrzeb rynkowych. W ramach zasady „Obowiązki Plus” mieści się także lepsze traktowanie klientów od tego, czego się od nas spodziewali.
Konkretyzując pojęcie przedsiębiorczości osobistej można stwierdzić, że jej
istotą jest inicjowanie w różnych obszarach życia, naszych ambicji, a przez to działań celowych zmierzających do wykorzystywania szans i okazji. Działania te mają
formę różnego typu pomysłów i innowacji prowadzących do lepszejjakości zarówno życia własnego, jak i postępowania w obszarze szerszej działalności gospodarczej i publicznej.
Człowiek przedsiębiorczy zawsze próbuje wykorzystywać nadarzające się,
większe lub mniejsze szanse i okazje. A przecież każdy ma ich w życiu bardzo wie-
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le, chociaż mało kto je dostrzega, a jeszcze mniej, podejmuje próby ich wykorzystania. Gdyby to robił byłby dzisiaj zupełnie innym człowiekiem. Tak samo dzieje
się w biznesie. Przedsiębiorczy biznesmen ciągle wypatruje okazji biznesowych,
aby je mądrze zdyskontować dla dobra swojej firmy, klientów i własnych pracowników.
Trzeba także podkreślić, że przedsiębiorczość osobista to skłonność do podejmowania ryzyka oraz działań i wykorzystywania okazji w warunkach niepewności.
Jej istotą jest aktywizacja oraz zmiana postaw i zachowań zmierzających do rozpoznania oraz niwelowania niepewnościa następnie dowykorzystania nadarzających
się okazji. Takie podejście polega na zerwaniu z dotychczasową rutyną i schematyzmem oraz na podjęciu działań prowadzących do znaczącej poprawy istniejącego
stanu rzeczy. Nośnikiem tych zmian są w mniejszym lub większym stopniu innowacyjne zachowania. Dlatego im człowiek jest bardziej przedsiębiorczy, tym lepiej
radzi sobie z przeciwnościami i tym chętniej wprowadza w życiu zmiany.
Przenosząc to do działalności biznesowej, celem osób przedsiębiorczych jest
realizowanie swoich ambicji w drodze inicjowania i wdrażania różnego typu innowacji produktowych, technologicznych i zarządczych, zmierzających do poprawy
wyników ekonomicznych firmy, zapewniających jej długotrwały rozwój. To samo
dotyczy innowacyjności w każdej innej działalności przedsiębiorczej. Siłą motoryczną uruchamiającą każdą taką przedsiębiorczość powinno być mądre zarządzanie samym sobą.

3. Relacje pomiędzy klasycznym zarządzaniem, azarządzaniem samym sobą oraz przedsiębiorczością osobistą
W literaturze można znaleźć tysiące definicji zarządzania oraz bardzo różne ich
interpretacje. Mówiąc najogólniej, jak tylko można, zarządzanie to zestaw działań
skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów
w sposób sprawny i skuteczny (Griffin, 1996). Nacisk na dysponowanie i wykorzystanie zasobów dostrzegamy takżew definicji Tadeusza Pszczołowskiego (1978),
który przez zarządzanie rozumie „działania polegające na dysponowaniu zasobami, zmierzające do spowodowania funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób
podległych, zgodnie z celem zarządzającego”.
Istnieją jednak spory wzakresie interpretowania zarządzania, dotyczące podmiotowości zarządzania sprowadzające się głównie do konkluzji, że w zasadzie zarządzanie odnosi się wyłącznie do działalności zespołowej (Sudoł, 2012 i 2015).
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Tego typu podejście może jednak budzić pewne wątpliwości dotyczących jednoosobowej działalności gospodarczej, sprowadzające się do pytania: „Czy biznesmen prowadzący własną, jednoosobową działalność gospodarczą (mikrofirmę) zarządza, czy tylko jednoosobowo kieruje, rozwija działalność, gospodaruje, troszczy
się, prowadzi, zawiaduje, steruje, itp. funkcjonowaniem swojego biznesu, to znaczy swoimi własnymi zasobami (własnym majątkiem trwałym, obrotowym i finansowym)?” Jeśli to nie jest zarządzaniem, to czym jest w istocie, zwłaszcza że może
dotyczyć nie tylko jednoosobowego doradztwa, czy świadczenia usług, ale również drobnej działalności produkcyjnej wymagającej dysponowania wielu zasobami materialnymi i finansowymi. Można mieć w tym zakresie poważne wątpliwości, ponieważ biznesmen firmy jednoosobowej powinien realizować równolegle
(w odniesieniu do zasobów materialnych, finansowych, itp., a także samego siebie) wszystkie funkcje zarządzania, takie jak: planowanie i podejmowanie decyzji
dotyczących zarówno działalności firmy, jak i swoich działań, organizowanie własnej działalności w tym zakresie, motywowanie się, czyli mobilizowanie do działania oraz kontrolowanie wyników takiego postępowania. Realizacja tego typu funkcji odnosi się w takim przypadku (i przy okazji) nie tylko do mikrofirmy, ale także
w znacznym stopniu do osoby samego biznesmena sprowadzając się w istocie do
autoplanowania, samoorganizowania swojej działalności, automotywowania (mobilizowania się) oraz samokontroli. Tym samym spełnione zostało w tym przypadku stwierdzenie samego Petera Druckera (1992), że: „zarządzanie jest konkretnym
i wyróżniającym się instrumentem każdej (!) (podkreślenie autora) organizacji, niezależnie od jej formy prawnej i rodzaju działalności”. Zarządzanie firmą jednoosobową, a co za tym idzie także zrządzanie samym sobą zostało zrehabilitowane i zaakceptowane ponownie przez P. Druckera w innej publikacji (Harvard, 2006). Stanowisko na temat zarządzania samym sobą, potwierdzone zostało także wielokrotnie w literaturze (np. Blanchard i inni, 2007), jak również w bardzo wielu podobnych publikacjach polskich i zagranicznych. Tak więc próby zastępowania pojęcia
„zarządzanie samym sobą”, słowami „troszczenie się, albo staranie o siebie”, czyli
w istocie niepokojenie się lub dbanie o siebie, wydają się zbytnim uproszczeniem,
znacznie zawężającymistotę zarządzania samym sobą.
Bardzo trudne jest określenie relacji między przedsiębiorczością osobistą, a zarządzaniem samym sobą. Wręcz niemożliwe jest określenie tego, co w tym związku
pojęciowym ma charakter pierwotny, a co wtórny. Można na ten temat dyskutować
na zasadzie przysłowiowego już sporu: „co było wcześniej, jajko czy kura”. Stoimy
na stanowisku, że prawdziwa przedsiębiorczość osobista ma jednak charakter wtór-
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ny, chociaż uzupełniający i komplementarny, czyli że jej pierwotnym źródłem jest
świadome oraz umiejętne zarządzanie samym sobą. To ostatnie jest jakby projektowaniem własnej osobowości i planowaniem swoich zachowań. Jest ono projektem na
lepsze życie, a przedsiębiorczość osobista dopiero go inicjuje, uruchamia i aktywizuje. Wynika z tego, że zarządzanie samym sobą jest źródłem tworzenia lepszej wersji człowieka.To właśnie umiejętne zarządzanie samym sobą, a zwłaszcza planowanie
działań oraz motywowanie stymuluje przedsiębiorczość osobistą, skłaniając do inicjatywy i aktywności. To one wymuszają oraz pozwalają rozwijać w każdej dziedzinie niewyobrażalnie dużo ukrytego w nas potencjału w postaci inicjatywy i aktywności. Obie te wartości, czyli zarządzanie samym sobą w połączeniu z przedsiębiorczością osobistą sprawiają, że ciągle stajemy się jakby lepszym wydaniem samego siebie. Im zarządzanie samym sobą jest bardziej świadome i „lepiej zorganizowane”,
tym natężenie przedsiębiorczości osobistej powinno być większe i bardziej skuteczne. Wówczas człowiek szybciej się rozwija i zwiększa swoje szanse na sukces zarówno w życiu osobistym, jak i w zarządzaniu biznesem, jeśli w tym zakresie funkcjonuje. W biznesie skojarzenie ze sobą i uruchomienie zarządzania samym sobą z przedsiębiorczością osobistą prowadzi do innowacji, a w konsekwencji do rozwoju firmy.
Jest to rodzaj zależności przyczynowo-skutkowej i nie ma w tym zakresie innych,
lepszych sposobów poprawy konkurencyjności firmy.
Zarządzanie samym sobą jest ciągłym samodoskonaleniem swojej osobowości.
Z chwilą kiedy przestajemy zarządzać samym sobą lub źle to robimy, przestajemy
się rozwijać. Jeśli jesteśmy biznesmenami, przestaje się w tym momencie rozwijać
również nasza firma. Wynika z tego, że zanim zaczniemy zarządzać innymi, musimy najpierw nauczyć się zarządzania samym sobą. Dlatego każdy menedżer powinien ciągle doskonalić swój sposób zarządzania sobą, a potem twórczo rozwijać zarówno swoją, jak i biznesową przedsiębiorczość.
Zarządzanie samym sobą trzeba wprowadzić do swojego życia na stałe, chociaż
wymaga to nieco samodyscypliny, systematyczności i wysiłku. Ale bez wysiłku nie
ma sukcesu. Jeśli zarządzanie sobą „wejdzie nam w krew”, nasze życie stanie się
bardziej uporządkowane, przewidywalne, owocne i skuteczne.
Dalsze nasze rozważania na temat istoty zarządzania samym sobą rozpoczynamy od zaprezentowania (oczywiście w uproszczonej formie) systemu zarządzania
wszelkimi zasobami każdej organizacji rozumianej w znaczeniu instytucjonalnym.
Przypominając o klasycznych funkcjach zarządzania oraz kojarząc je z zasobami
firmy, system zarządzania organizacją można zaprezentować syntetycznie w formie przedstawionej w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Uproszczona forma systemu zarządzania organizacji

FUNKCJE
ZARZĄDZANIA

Zasoby
ludzkie

ZASOBY FIRMY
Majątek
Zasoby
Majątek
obrot.
informatrwały
i finansowy
cyjne

Zasoby
organizacyjne

1. PLANOWANIE,
w tym podejmowanie
decyzji











2. ORGANIZOWANIE
środków i warunków











3. MOTYWOWANIE –
mobilizowanie ludzi











4. KONTROLOWANIE











SPRAWNOŚĆ ZARZĄDZANIA W POSTACI WYNIKÓW FIRMY
I JEJ POZYCJI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU

Źródło: Bieniok 2016 b.
Widzimy, że wymienione cztery funkcje zarządzania skojarzone z każdym z zasobów firmy tworzą swoistą dwuwymiarową macierz. Jest to, oczywiście w dużym
uproszczeniu, cała filozofia i fundament zarządzania każdą firmą. Cała trudność zarządzania polega jednak na tym, że w odniesieniu do każdej funkcji oraz każdego
zasobu, istnieją w teorii i praktyce zarządzania setki, a nawet tysiące metod i sposobów ich realizacji. Jedne z nich są bardziej skuteczne i efektywne, a inne mniej,
przy czym muszą być zawsze adekwatne do specyfiki instytucji i jej celów oraz posiadanych zasobów i warunków funkcjonowania. Dotyczy to zarówno wszystkich
funkcji zarządzania firmą, jak i zarządzania samym sobą. Tam gdzie mowa o motywowaniu (wiersz 3 w tabeli nr 1), mobilizowanie odnosi się oczywiście wyłącznie do ludzi, którzy mają także zapewnić sprawne wykorzystanie powierzonego im
majątku trwałego i obrotowego oraz zasobów informacyjnych i organizacyjnych.
W każdym przypadku generalna filozofia zarządzania jest podobna i kompatybilna, ponieważ zawsze chodzi o stosowanie tych samych funkcji zarządzania
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w procesie efektywnego wykorzystania zasobów własnych i firmy, zmierzających
do realizacji założonych celów. O to samo chodzi w istocie w zarządzaniu samym
sobą, jak i w zarządzaniu biznesem. Inne są tylko zasoby firmy, a inne zasoby osobiste człowieka. Każdy z zasobów, zarówno firmy jak i zasobów osobistych, wymaga racjonalnych zabiegów polegających, w pierwszym rzędzie na zaplanowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji istniejącej, a następnie na zorganizowaniu środków i warunków działania, zmotywowaniu się ( podjęciu energicznej aktywności) oraz kontrolowaniu postępów. W sposób syntetyczny i uproszczony, istotę zarządzania samym sobą ilustruje tabela nr 2.
Tabela 2. Istota zarządzania samym sobą, a zwłaszcza swoimi zasobami jako fundament przedsiębiorczości osobistej i sukcesu życiowego
Funkcje zarządzania
samym sobą

Zdrowie

ZASOBY OSOBISTE
Dobra maTalenty
Czas
terialne

Pieniądze

1. PLANOWANIE,
w tym podejmowanie
decyzji











2. ORGANIZOWANIE
środków i warunków











3. MOTYWOWANIE –
mobilizowanie siebie











4. KONTROLOWANIE
(samokontrola)











SKUTKI ZARZĄDZANIA SAMYM SOBĄ W POŁĄCZENIU
Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ OSOBISTĄ

Źródło: opracowanie własne
Sprawne zarządzanie czymkolwiek, a także przedsiębiorczość zaczynają się zawsze
od pewnego zasobu ambicji i pragnień, które zostają potem skonkretyzowane w postaci, najpierw dosyć mglistych, a potem coraz bardziej konkretnych planów. Tak jak
w zarządzaniu biznesem, tak również w zarządzaniu samym sobą pierwotne jest za-
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wsze planowanie, które wymusza inicjatywę oraz jest pierwszym krokiem i stymulatorem dalszej aktywności w kierunku wyznaczonym przez plany. Dlatego tak ważne jest
niezmiennie na samym początku planowanie, które inicjuje cały proces przedsiębiorczego postępowania. Decyduje o tym w znacznym stopniu jakość tego planowania, a
zwłaszcza jego perspektywa czasowa przesądzająca o strategii i skali sukcesu.
Spośród bardzo wielu metod planowania prezentowanych w literaturze, na
uwagę zasługuje, w pierwszej kolejności bardzo prosta, ale skuteczna metoda planowania strategicznego określana nazwą metody „0 – 1 – 10 Plus”. Można ją stosować zarówno w życiu codziennym, jak i w działalności biznesowej.
Pisząc o metodzie planowania strategicznego „0 – 1 – 10 Plus” warto zwrócić
uwagę, że ludzie sukcesu zawsze decydują się na podejmowanie w pierwszej kolejności, wysiłków i wyrzeczeń przynoszących, zwłaszcza w przyszłości, znacznie większe korzyści niż w teraźniejszości. Nacisk kładą przede wszystkim na przyszłość, a
nie na teraźniejszość. Wybierają działania dające większe korzyści i pożytki w kontekście całego życia, natomiast osoby niezaradne i nieudolne najczęściej dokonują wyborów przynoszących nieraz iluzoryczne korzyści i przyjemności, 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 (wydawałoby się, że prosta) strategia myślenia wynikająca z 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 takich możliwości 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 krótkoterminowych, w okresie pierwszego roku ( opcja pierwszy rok), lub długotrwałych
korzyści w ciągu całego życia (za 5, 10, czy więcej lat), zadając sobie każdorazowo
mądre pytanie: „Co ja z tego będę miał w tych trzech kolejnych okresach?”
Działanie metody „0 – 1 – 10 plus” można wyjaśnić posługując się następującymi prostymi przykładami z życia:
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– zapalić kolejnego papierosa i mieć natychmiastową przyjemność (nie patrząc
na przyszłe skutki zdrowotne), albo wreszcie rzucić palenie,
– podjąć od razu po maturze, marnie płatną pracę np. w warzywniaku (i zarabiać
prawie tyle samo przez całe życie), albo pójść na studia i „być kimś”, a potem
zarabiać wielokrotnie więcej, itp.
Zastosowanie metody „0 – 1 – 10 Plus” pozwala od razu ocenić konsekwencje
każdego takiego wariantu decyzyjnego, rozważając uczciwie wobec siebie, wszystkie „za i przeciw”:
– w chwili obecnej, czyli natychmiast (opcja „ 0”),
– w skali krótkookresowej, pierwszego roku (opcja „1”),
– po pięciu, czy dziecięciu i więcej latach, czyli w ciągu całego naszego życia
(opcja „10 plus”).
Hedoniści, nieudacznicy i ludzie niemądrzy wybierają zawsze wariant pierwszy (opcja „0”) decydując się na natychmiastowe korzyści (zapalenie kolejnego papierosa, zażycie działki narkotyku, praca zaraz po maturze, gapienie się bez przerwy w telewizor, itp.). Tymczasem 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”).
Metodę „0 – 1 – 10 Plus” można z łatwością stosować w zarządzaniu biznesem, zwłaszcza w procesach podejmowania decyzji i planowania różnych przedsięwzięć. Należy w takich przypadkach zawsze wybierać przyszłe, długotrwałe korzyści, mimo iż wymagają one nieraz natychmiastowych poświęceń i kosztów lub
rezygnacji z bezzwłocznych pożytków i beneficjów.
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 i korzyści (opcja „0”). Na samym
dnie tej drabiny znajdują się narkomani i alkoholicy, którzy ciągle myślą tylko
o tym, jakby szybko zaspokoić swoje problematyczne i przyziemne potrzeby, czy
zachcianki, nie zważając na przyszłe konsekwencje. Podobnie postępują przyszli nieudacznicy, którym niezaradność, lenistwo, nicnierobienie i bierność są
zawsze milsze od teraźniejszego wysiłku. Takie postępowanie prowadzi w przyszłości do stania się biednym klientem różnych organizacji pomocy społecznej.
Dlatego podejmując się jakiegokolwiek zadania lub czynności zawsze wpierw
zadajmy sobie pytanie: „Co ja z tego będę miał teraz, za rok i w ciągu całego ży-
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cia?” Dotyczy to zarówno decyzji i aktywności w zarządzaniu samym sobą, jak
i w działalności biznesowej.
Człowiek mądry i przedsiębiorczy oraz sprawny menedżer żyje co prawda
w teraźniejszości, ale koncentruje się przede wszystkim na przyszłych, dalekosiężnych konsekwencjach. Natomiast osoba niezaradna, nieudaczna i niemądra, żyje
wyłącznie natychmiastowymi, nieraz iluzorycznymi przyjemnościami i korzyściami dnia dzisiejszego i dlatego niczego w życiu nie osiąga. Sukcesu nie doświadcza,
ponieważ wymaga to nieraz długotrwałego wysiłku i działań ukierunkowanych na
przyszłe efekty, a nie na natychmiastowe korzyści i przyjemności. To samo dotyczy
zarządzania biznesem. Jego rozwój lokalizuje się w obszarze przyszłości, chociaż
jest zdeterminowany decyzjami podejmowanymi w teraźniejszości oraz dzisiejszymi, przedsiębiorczymi zachowaniami biznesmenów. Zarządzający jakimikolwiek
organizacjami nie powinni nigdy o tym zapominać.
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O „otoczeniu” globalnego rynku finansowego 2017
1. Przełom i zagrożenia
Świat wkroczył w erę dżihadyzmu indywidualnego, taniego i skutecznego, nieprzewidywalnego w czasie ani w przestrzeni oraz siejącego powszechny terror.
„Świat jest wojną!” stwierdza (Moix, 2017)1. Portale społecznościowe, inspirowane
przez (pseudo) Państwo Islamskie – ISIS, rozgłaszają szeroko ideologię „walczącego” islamu (islamizmu?) ze wszystkim o „korzeniach judeo-chrześcijańskich”, co
znajduje odzew wśród części zdezorientowanej i zawiedzionej w marzeniach młodzieży z przedmieść i biedniejszych dzielnic, spośród których w następstwie rekrutują się najczęściej zamachowcy-samobójcy. Zbuntowani, czasem bardzo młodzi ludzie, nastolatki, dziewczyny i chłopcy, niektórzy „nawiedzeni”, inni „nawróceni” na islam z chrześcijańskich rodzin, z dzielnic robotniczych, a także z emigranckich od paru już pokoleń, a ostatnio wymieszanych z najnowszymi uciekinierami z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki, są nie tyle „mięsem armatnim”, ile idealnym materiałem wybuchowym w dosłownym znaczeniu. Dlatego właśnie świat
już nie oczekuje wojny, ponieważ... „jest wojną”, według (Moix, 2017).
Równolegle, wybór nowego 45. prezydenta USA, Donalda Trumpa, niesie za
sobą – jak się zdaje – rewolucyjne zmiany o charakterze zarówno ideologicznym,
jak i ekonomicznym, dotyczące globalizacji, zatrudnienia, inwestycji przemysłowych oraz związanych z nimi migracji mas ludności. W trójkącie: Ameryka – Azja
– Europa, wszystko (lub prawie) podlegać będzie w najbliższej przyszłości – jak się
zdaje – „rewizji” stanowisk polityczno-ekonomicznych. Na horyzoncie poglądów
społecznych pojawia się bowiem koniec tzw. poprawności (politycznej). Tymczasem zaś wzrost ekonomiczny całego świata wyraźnie się polepsza, a ceny ropy naftowej spadły i powinny się ustabilizować. Brexit Europie nie tylko nie zaszkodził
(najspokojniejsze lato na rynkach finansowych od 15 lat!), ale widzi się w nim mo1
(Moix, 2017), analizując terroryzm od 11 września 2001 – od ataku na World Trade Center (WTC) –
nazywa toczącą się wojnę „pierwszą światową hiper wojną”, klasyfikując kandydatów na masakrę i śmierć
jako neoterrorystów, dla których „przeżyć jest trudniej aniżeli umrzeć”.
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tor przyszłej poprawy działalności instytucji europejskich i podejmowanych przez
nie decyzji. Pomimo wszystko jednak, odzywają się poważne głosy o dekadencji2
świata o kulturze Zachodu.
Ten sam świat, walczący z dżihadyzmem islamskim, zabijającym i mogącym
w każdej chwili zabijać, walczy już dodatkowo, od początku wieku, z cyberatakami, na urzędy publiczne, przedsiębiorstwa wszelkiego typu, spółdzielnie, związki i stowarzyszenia, instytucje finansowe i banki oraz poszczególnych obywateli,
a czekać go może globalna wojna cybernetyczna, prowadzona przez wojsko i zmilitaryzowane grupy. Armie w większości rozwiniętych krajów unowocześniają wyspecjalizowane cyber-oddziały do obrony i walki3. Administracja publiczna wysokich i średnich szczebli tworzy i rozwija niezmiernie kosztowne ośrodki zabezpieczeń przed atakami piratów informatycznych, miejscowych i zagranicznych. Bronią w atakach, będącą równocześnie narzędziem w rękach przestępców, spełniającą rolę zarówno broni zaczepnej, jak i obronnej, są rozmaite proste oraz najbardziej pomysłowe i wyrafinowane wirusy informatyczne i – aczkolwiek obywatele
bezpośrednio nie giną – to niszczony jest ich dorobek materialny, osobisty i społeczny. Wirusów informatycznych (malwares) jeszcze na początku XXI w. było na
całym świecie parę, w 15 lat później – 1,2 mln, a obecnie pojawia się 3 mln nowych wirusów dziennie!
Szkody powstałe na skutek ataków cybernetycznych przy wykorzystaniu internetu, mogą być trudne do wyobrażenia, a ich usunięcie może być długotrwałe
i niezmiernie kosztowne. Zabezpieczenie przed nimi jest sto razy bardziej kosztowne, a należy w jak najkrótszym czasie zniszczyć „niewidocznego przeciwnika” i natychmiast stworzyć odpowiednie „zapory” na przyszłość. Mniejsze przedsiębiorstwa nie posiadają setek milionów dolarów na stworzenie odpowiednich
zabezpieczeń, w przeciwieństwie do takich firm, jak: J.P. Morgan, Yahoo!, Adobe, Visa czy Sony, a przecież i tak stuprocentowe zabezpieczenie nie jest możliwe. Armie, będące w strukturach 28 państw – członków Paktu Północnoatlantyckiego NATO, od lat, a w każdym razie od pierwszego cyber-ataku wirusem „Mor2
Por. (Onfray, 2017) z podtytułem: De Jésus à Ben Laden. Vie et mort de l’Occident, /Od Jezusa do
Ben Ladena ; Życie i śmierć Zachodu/, n.b. autorstwa popularnego filozofa i twórcy Uniwersytetu Ludowego w Caen, który wsławił się szerokim demaskowaniem fałszerstw Freuda (fabularyzacji podawanych
przypadków pacjentów).
3
Tymczasem widoczne już są zwiastuny „podjazdów”, jakby z epoki zimnej wojny, w postaci cyberataków podczas ostatnich wyborów prezydenckich w USA i wynikłych z nich manipulacji opinią publiczną; „korzeni” ogłoszeń tych „rewelacji” poszukiwano wśród hakerów rosyjskich, którzy mieliby przekazać informacje WikiLeaks?
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ris” w 1988 r., współpracują nad rozbudową i szkoleniem specjalnych oddziałów
do walki i obrony „cyber”, a równolegle analogiczne oddziały szkolone są w Rosji
i w Chinach oraz w innych armiach azjatyckich, a także przeprowadzane są odpowiednie „manewry i próby”.
Pierwszą, prawdziwą bronią informatyczną, był niewątpliwie wirus Stuxnet,
wspólnie zmodyfikowany w 2010 r. przez „służby” USA i Izraela, w celu zaatakowania irańskiego programu nuklearnego i zniszczenia urządzeń – wyprodukowanych przez Zakłady Siemensa – do wzbogacania uranu. Atak odbył się z sukcesem,
ale wirus przedostał się via Internet do innych urządzeń Siemensa, wyposażonych
w Microsoft Windows i zainfekował 100 tys. komputerów w 115 krajach. Następnie zaś Chiny przeprowadziły udaną próbę cyber–ataku, zmieniając przez 20 minut „kierunek” 15% światowego Internetu. „Cyber” stał się rodzajem nowej broni!
Osobną grupę stanowią manipulacje informacją, manipulacje opinią konsumentów oraz opinią o użyteczności wybranych produktów finansowych, a także
manipulacje opinią różnych mniejszości, opinią polityczną oraz opinią wyborców.
Komentarze i analizy rozpowszechniane przez media oraz specjalistyczne środki przekazu służą także przestrodze obywateli, narażonych w pierwszym rzędzie
na uleganie fałszywym reklamom, a specjalnie „nabieraniem się” na wszelkiego
rodzaju operacje finansowe (specjalnie na rynku wymiany dewiz Forex), mającymi przynieść ponadprzeciętne zyski, a po drugie – na korzystanie z podstawionych przez oszustów programów, dotyczących operacji bankowych, tzn. transferów z własnych kont oraz zakładania proponowanych lokat4. Obrona przed włamy4
Obok ataków cybernetycznych sensu stricto, internet wykorzystywany jest masowo przez oszustów;
dla przykładu : w samej Francji w 2016 r. Urząd Rynku Finansowego – AMF (Autorité des Marchés Financiers) odnotował 24 tys. ataków cybernetycznych w r. 2016; stron internetowych nielegalnych pośredników rynku Forex, przeważnie zarejestrowanych na Cyprze, było 380 (a w r. 2010 jedynie 4), a straty obywateli z tego tytułu – w ciągu ostatnich 6 lat – AMF oszacowało na 4 mld euro, a dodatkowe pół miliarda strat w nielegalnych zakładach i totalizatorach; osobną grupę oszustw stanowią ataki na banki via przelewy z kont klientów, przez podstawianie fałszywych stron internetowych banków oraz zapytywań (rzekomo) z Banku Centralnego (Banque de France), a także propozycji inwestycji w dzieła sztuki, diamenty,
złoto; itp.; AMF odnotowuje również szczególnie liczne fałszywe „polecenia przelewu”, kierowane bezpośrednio do właścicieli/dyrektorów przedsiębiorstw; por. „Le Figaro – Economie”, 01.04.2016, s. 24; cyber–włamania do instytucji finansowych są szeroko komentowane przez opinię publiczną, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą kwoty astronomiczne; obywatele czują się także zagrożeni dostępnością do wszystkich
informacji o nich samych, dotyczących majątku, zachowań, zdrowia i preferencji, aczkolwiek sami także – nieostrożnie – przekazują o sobie informacje na forum portal i społecznościowych; największy dotychczas w bieżącym stuleciu cyber – hold-up, na Bank Centralny w Dhaka w Bangladeszu (4-5.02.2016),
nie udał się o tyle, że zamiast 951 mln dol. hackerzy ukradli – za pomocą „włamania” i modyfikacji systemu przelewów bankowych SWIFT – jedynie 81 mln dol. (dwuliterowy błąd w adresie przelewu na Filipiny wykrył bowiem Deutsche Bank, rutynowo zobowiązany do kontroli przelewów z amerykańskie-
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waniem się do zbiorów danych i ochrona przed nimi jest zresztą w pierwszym rzędzie domeną kontrwywiadu (i wywiadu).
Świat cały, połączony siecią światłowodów i okolony satelitami, narażony jest
(teoretycznie i praktycznie) na powszechną katastrofę internetową, kiedy wówczas stanęłaby produkcja, usługi, przekazywanie energii elektrycznej, transport
towarów i usług, ochrona zdrowia, przekaz informacji5, a brak energii elektrycznej spowodowałby jednocześnie utratę archiwum danych, przechowywanych na
nośnikach elektronicznych – „prawdziwa apokalipsa”! Tymczasem jednak, tysiące
kilometrów podmorskich kabli łączących kontynenty, wymaga stałej konserwacji
i ochrony, nie tylko przed – chociażby – kotwicami statków (dla przykładu: 17 tys.
kilometrowy kabel ACE, łączący Europę z atlantycką fasadą Afryki), ale również
przed możliwością podsłuchu przekazywanych informacji (również dla przykładu:
amerykańska łódź podwodna o napędzie atomowym, „USS Jimmy Carter”, wyprodukowana w 2005 r., wyposażona jest w specjalny robot, który „siadając” na dowolnym podmorskim kablu, potrafi „podsłuchać” oraz zarejestrować wszystkie przekazywane informacje).
W celach ochronnych rozpatrywane są i analizowane różne (i najbardziej ekstremalne) scenariusze cyberataków, na pierwszym miejscu na elektrownie atomowe (które zresztą, po atakach wirusem „Black Energy” na termiczne elektrownie
na Ukrainie w grudniu 2015 oraz w trzy miesiące później – na elektrownię Gundremmingen w Niemczech, odłączone zostały wszystkie od internetu), a – równolegle – na rynek finansowy, od systemu przelewów bankowych Swift6 poczynając, ponieważ – jak przestrzega Janet Yellen, przewodnicząca Rady Gubernatorów
Systemu Rezerwy Federalnej – udany atak mógłby mieć „głęboki wpływ na gospodarkę światową”! Specjalnej uwagi opinii publicznej nabiera ochrona danych
osobowych, informacji medycznych o pacjentach7 i oczywiście – osobistych kont
go New York Fed, w którym Bank Centralny Bangladeszu – jak wiele innych banków – deponował swoje aktywa); por. np. CNNtech: http://money.cnn.com/2016/03/15/technology/bangladesh-bank-new-york-fed-bank-robbers-resign/.
5
W artykule Oszałamiające/ Przyprawiające o zawrót głowy zadaje (Poncet, 2017) pytanie retoryczne – „A gdy internet przestanie działać?”, podając przy tym przykład (z listopada ub. r.) Liberii, w której
hakerzy prawie „do zera” spowolnili internet, wykazując zarazem własne umiejętności w „ofercie usług”.
6
Łączącego 11 tys. instytucji finansowych w 200 krajach i dokonującego 25 mln operacji dziennie;
por. „Le Point” (nr 2316 z 26.01.2017, s. 51-57).
7
Hakerzy najczęściej domagają się okupu za zwrot dossier lub doprowadzenie systemu informatycznego do stanu sprzed atakiem; 13 stycznia b.r. zaatakowane zostały 4 szpitale brytyjskie i anulowane
zostało 2800 konsultacji; w r. 2015 odnotowano we Francji 1300 cyberataków na szpitale, a w r. następnym – dwukrotnie więcej; por. ibidem.
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bankowych8. Wszystkie połączenia urządzeń domowych, takich jak np. webcam
(oraz samochodowych, takich jak nawigacja i telefony!) połączonych z internetem,
mogą być wykorzystane przez hackerów przeciwko, po pierwsze, właścicielom (algorytm „Flame” pozwala na szpiegowanie wybranych komputerów), a po drugie,
w połączeniu z innymi – w atakach na osoby trzecie (o czym właściciele tych urządzeń nie będą wiedzieć).
Piraci internetowi, hakerzy („prywatni” i popierani przez władze „korsarze internetowi”, wraz z instytucjonalnymi, szczególnie z ISIS/Daesh), wykorzystują
zmasowane i jednoczesne cyber–ataki jak największej ilości (setek milionów – wobec 3,7 mld internautów w r. 2017!) połączonych komputerów (botnet), z których
część może być wypożyczana za „wirtualny pieniądz” – bitcoin, a zatem bez możliwości skontrolowania stron. Atak (phishing) trwa tak długo, aż „cel” spowalnia pracę (albo „sparaliżowany” zatrzymuje się), nie wytrzymując jednoczesnego przetwarzania zalewu takiej ilości przesyłanych informacji9.
Każdy atak na spółkę akcyjną giełdową powoduje z kolei natychmiastowy spadek kursu jej akcji oraz powoduje „zarażenie” innych akcji w łańcuchu zależności lub korelacji, z konsekwencjami trudnymi do przewidzenia, ponieważ na rynku
globalnym każdy ruch „zauważany” jest przez systemy najszybszych maszyn cyfrowych („machin”), których programy (dzieła najlepszych na świecie matematyków,
fizyków, finansistów i programistów) dokonują w milisekundach (tysięcznych sekundy), albo w mikrosekundach (tysięcznych milisekundy, czyli milionowych sekundy) operacji arbitrażowych albo spekulacyjnych10, przy czym kaskady automatycznych zleceń mogą spowodować (i powodują) zawirowania na rynku globalnym
oraz bardzo niebezpieczne mini krachy.
Piractwo internetowe usiłuje jednak w prostszy sposób czerpać zyski (i czerpie), z ominięciem rynku finansowego, skupiając się na wymuszaniach okupów.
Po kradzieży (części) oprogramowania NSA – National Security Agency Stanów
Zjednoczonych, w postaci części systemu informatycznego „Eternal Blue”, hakerzy z cyber-gangu „ShadowBrokers”, zaatakowali via spam oraz e-mail, przy pomocy wykradzionego z NSA i zmodyfikowanego wirusa, początkowo (jedynie!)
8
W początku roku celem ataków w Polsce było 17 banków oraz ponad 200 banków spółdzielczych;
por. mp. http://www.rp.pl/Banki/302039950-Cyberprzestepcy-atakuja-banki-w-Polsce.html.
9
W końcu listopada ub. r. hakerzy (wykorzystując algorytm „Mirai”) sparaliżowali w ciągu jednego dnia w USA i krajach anglosaskich: Twitter, Amazon, eBay, Airbnb, Spotity, a także media: CNN, New
York Times i Guardian, atakując Dyn, „dostawcę” systemu serwerów DNS – Domain Name System, zmieniających zapis numeryczny na domenowy; por. ibidem.
10
Por. także (Starzeński, 2013, s. 108 i nast.).
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57 tys. komputerów, a następnie już 75 tys. (używających oprogramowania Microsoft Windows) w 99 krajach11, a następnie już „na świecie”, przy użyciu wirusa
(ransomware) „Wanna Cry” (WCry, WannaCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt, Wana
Decrypt0r), z żądaniem okupu za ponowne uruchomienie nieczytelnego systemu
informatycznego. Na pierwszy ogień poszedł (ponownie) system ochrony zdrowia
w Wielkiej Brytanii (National Health Service). Na ekranach komputerów ukazało
się żądanie okupu w monecie wirtualnej – bitkoin – za doprowadzenie systemu informatycznego do stanu używalności12, a także instrukcja wykonania przelewu żądanej sumy w bitkoin. Światowym cyber–atakiem objętych było (w piątek 12 maja
2017) już ok. 150 krajów z obawą, że w poniedziałek (po włączeniu komputerów)
nastąpi światowy cyberchaos. Na szczęście, ogłoszony został przez Mikrosoft sposób indywidualnego zabezpieczenia komputerów, przez wyłączenie określonych
procedur, a także rozprzestrzenianie się wirusa WannaCry zatrzymał haker i bloger, były analityk z BBC, obecnie w brytyjskim National Cyber Security Center,
Marcus Hutchins.

2. Otoczenie i „Efekt Trumpa”
Siły ekonomiczno-polityczne rozkładają się na świecie w trójkącie: na „zachodzie” – USA, na „wschodzie” Rosja, a na „południu” Chiny, a gdzie EU? unijna
Europa musi zawczasu uporać się z „po-Brexitem”, ponieważ Wielka Brytania podąża za USA, a wybór nowego prezydenta niesie za sobą – jak się uważa (i jak widać) – radykalne zmiany. W oczekiwaniu, lewica głosi hasła „rewolucji obywatelskiej” (co być może znaczyć „bezkrwawej”?), a miliony potencjalnych (i)migrantów wyczekuje na granicach okazji. Nowe ataki terrorystyczne, w Paryżu (na lotnisku Orly) i w Londynie (na moście Westminster, przed parlamentem brytyjskim)
bynajmniej nie aranżują geopolitycznej sytuacji.
Unię Europejską czeka zapewne gruntowna przebudowa, zanim się rozpadnie, gdy tymczasem „lud się burzy”, w niektórych regionach głośniej, a w innych
11
W Rosji zaatakowany został operator telefonii MagaFon oraz 0,1% wszystkich komputerów, a także
zaatakowane zostały: Ukraina, Portugalia, Niemcy, Tajwan i Wietnam; w Wielkiej Brytanii zaatakowanych
zostało 260 szpitali w Londynie, Liverpool, Leicester, Derby i Glasgow; National Cyber Security Centre ma do dyspozycji broń w postaci GCHQ; to nie koniec (!); dyrektor Europol, R. Wainwright, stwierdził w niedzielę w wywiadzie dla brytyjskiej stacji telewizyjnej ITV, że – pomimo przeciwdziałań i obrony przed ok. 200 cyberatakami rocznie – takiego światowego ataku jeszcze nie było!
12
Zabezpieczający system ASAP National Cyber Security Centre ma za zadanie wykryć adresata
transferu bitkoin.
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mniej. Przywódcy instytucji unijnych bez rezultatu poszukują modus vivendi. Polityczne powody powstania Unii istotnie powstrzymały wojny historycznych wrogów (nie wliczając wojen na Bałkanach, Kaukazie, czy Ukrainie, ale tych regionów początkowo nie miano na myśli). Francję i Niemcy (ówczesną Republikę Federalną), Wielką Brytanię, Belgię, północ Włoch i inne, czekały lata prosperity, nazwane później przez historyków gospodarczych „Trente glorieuses”13. A obecnie,
w imieniu ludu („pracującego miast i wsi”) ekstremalne partie wraz z różnymi organizacjami pozarządowymi („z lewa i z prawa”), wykrzykują dość podobne hasła,
najczęściej zresztą przeciwko (instancjom) Unii Europejskiej oraz wspólnej walucie euro... „Kolektyw Anonimous” atakuje w odwecie za pozbawianie środków WikiLeaks.
Wbrew europejskim pesymistycznym przekonaniom, efekt „businessmana Trumpa” okazał się na giełdzie „pionrunująco” dodatni: dotychczas bowiem,
w przeważającej ilości przypadków od 1928 r. (15 na 22), indeks S&P500 spadał
następnego dnia po wyborach prezydenckich w USA, a tym razem wzrósł o 1,8%,
przy czym Dow Jones osiągnął nowy rekord historyczny +4,65% (od początku tygodnia, przy czym cały tydzień był najlepszym od lutego 2012 r.)14. Oczywiście,
kurs złota wzrósł o 5,4%, do 1337 dol. za uncję, ale jednocześnie nastąpił spadek
japońskiego jena o 13% oraz meksykańskiego peso w stosunku do dolara o ponad 12% (ten drugi wskaźnik uważany za swego rodzaju barometr w odniesieniu
do państw NAFTA – North American Free Trade Agreement15)! Niestety, zarówno
w Stanach16, jak i w Europie, trwa kryzys migracji, przy widocznym braku pomysłów na jego (trwałe) rozwiązanie17.
Europejska „ulica” coraz częściej – z wiosną – wyrażała swoje „rozczarowanie Schengen i Euro”, dwiema „kwestiami”, które swego czasu przesądziły o zaakceptowaniu Unii, a teraz – „globalizacja i migracja”, bezrobocie bez
13
„Chwalebne 30 lat” (liczonych od końca wojny do pierwszego kryzysu naftowego), jest tytułem
książki (Fourastié, 1979), które stało się obiegowym tytułem w wykładach z zakresu historii myśli ekonomicznej.
14
Por. http://www.boursorama.com/actualites/effet-trump-quel-impact-sur-les-taux-et-la-bourse30b76c16fe56936a5aac504749cfc94a
15
Porozumienie USA, Kanady i Meksyku z 1.01.1994.
16
W samych Stanach Zjednoczonych przebywa 11 mln imigrantów „bez papierów”!
17
Podczas nieformalnego szczytu UE 2-3. lutego na Malcie, która objęła przewodnictwo Unii, temat
migracji „zredukował się” do pomocy niestabilnej Libii, w sprawie ochrony jej śródziemnomorskiego wybrzeża, podobnie jak to odbyło się uprzednio z Turcją; media sieją niepokój wśród społeczeństwa, podsycany przez wypowiedzi (niektórych) polityków i ekonomistów, „pro- i antyTrump”, którzy z kolei w poszukiwaniu dróg wyjścia z impasu, proponują także rozwiązania głownie oparte na solidarności inwestorów oraz częściowo na ich altruizmie; por. także (Starzeński, 2017).
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zmian i i niedostateczny wzrost gospodarczy! Populizm ma wszelkie pole do
popisu18.
Tymczasem zaś „wiosny nie widać”, trwa wojna na Bliskim Wschodzie, na uregulowanie czekają „stosunki” z Turcją oraz Irakiem, czego bez „porozumienia”
z Iranem (oraz – równolegle – bez dwustronnego porozumienia Federacji Rosyjskiej z USA) nie da się – jak się zdaje – dokonać, a bez których z kolei zakończenie
wojny domowej w Syrii będzie się ciągle oddalać, jak również zakończenie „powszechnej” wojny z (pseudo) Państwem Islamskim – ISIS i jego ostateczna likwidacja. Le nouvel ordre mondial (Nowy ład światowy) – tak zatytułował swój tygodnik „Le Point” nr 2314 z 12. stycznia!

3. Banki i model VaR
„Efekt Trumpa” przyniósł natychmiastowy zysk najważniejszym bankom amerykańskim: kurs akcji Goldman Sachs wzrósł o 12%, Bank of America – o 11,9%, a JP
Morgan Chase – o 9,5%. W ślad poszły zaraz inne akcje instytucji finansowych. Cały
amerykański system bankowy oczekiwał realizacji zapowiedzi nowego prezydenta.
Już właśnie 17.02.2017 prezydent D. Trump ogłosił odejście od najważniejszego aktu
prawnego, wytyczającego ramy regulacji rynku finansowego w USA, jakim jest Dodd–
Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act19, co wywołało w odbiorcach
ekstremalne uczucia niepokoju lub zadowolenia, a także antycypacji przyszłości rynków finansowych, w zależności od regionu/kontynentu odbioru informacji.
Długotrwałe (i właściwie niekończące się) następstwa kryzysu zwanego
subprime, kierowały i kierują nieustanną uwagę polityków ekonomicznych na
18
W stolicy Francji, dla przykładu, i w podparyskich miejscowościach, a także w innych miastach
(Rennes, Toulouse), wybuchały w styczniu (13-15) prawdziwe walki uliczne („rewolta ludu”), pod pretekstem obrony obywateli przed rasizmem i dyskryminacją ze strony policji; (pretekstem była „Sprawa
Théo L.: poturbowanie i »gwałt« pałką policyjną w Aulnay-sous-Bois, 2.02.2017”); por. np. www.20minutes.fr/paris/2015095-20170215-affaire-theo-debordements-marge-manifestation-barbes; Departament
Seine-Saint-Denis, zwany „9-3” od numeru departamentu 93, zamieszkały przez półtora miliona mieszkańców, z których 30% stanowi młodzież poniżej 18 lat, jest źródłem konfliktów pomiędzy policją i handlarzami narkotyków, wraz z ich licznymi pomocnikami oraz stojącymi na czatach, często ledwie nastolatkami; „Le Point” (nr 2319 z 16.02.2017, ss. 62-65) podaje następującą statystykę: 60% dzieci ma przynajmniej jednego z rodziców – cudzoziemca, jedna trzecia młodzieży powyżej 15 lat nie uczy się, 55 tys.
mieszkańców korzysta z całkowitej opieki państwa; dla określenia części „klasy robotniczej”, wywołującej
walki uliczne z policją użyto określenia Marksa: „lumpen”.
19
Najważniejszy akt prawny, wytyczający ramy regulacji rynku finansowego w USA; por. (Starzeński, 2013, s. 105 i nast.).
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funkcjonowanie rynku finansowego. Ewentualność nowej katastrofy „systemowej” jest powszechnie odczuwana i nacisk kontroli (oraz analiz i badań naukowych) skierowany był i jest w stronę instytucji finansowych, nie tylko tych
największych, ale także tych najbardziej powiązanych z innymi instytucjami
o charakterze ekonomiczno-finansowym. Ewentualny upadek takich instytucji mógłby bowiem spowodować niewyobrażalne szkody w gospodarce narodowej (oraz globalnej)20. Tymczasem ogłoszona deregulacja w USA stanowi najważniejsze – jak się zdaje – źródło zagrożenia w rodzaju „nowego subprime”?
Amerykański entuzjazm nie udzielił się (natychmiast) UE, w której regulacja wspólnego systemu bankowego przyniosła uspokojenie rynków i gospodarek. Banki, pozyskawszy inne źródła zysków (z których najbardziej odczuwalnym w społeczeństwie było podnoszenia opłat, czego w świadomości ogółu obywateli bynajmniej nie rekompensowały prawie zerowe stopy procentowe), przyczaiły się w oczekiwaniu „lepszych czasów”, które właśnie miałyby
już nadejść? Za zwiastuna „powrotu do przeszłości” mogły wydawać się także nowe nominacje prezydenckie, znanych opinii publicznej finansistów z największych banków21.
W dobie inwestycji na rynkach kapitałowych wysokiej częstotliwości,
w chwilach liczonych w mili- lub mikrosekundach, wobec ogromnej masy wolnego kapitału, przemieszczającego się błyskawicznie z jednych rynków na
inne, przewyższających wielokrotnie wartość towarów i usług na rynku globalnym, kiedy to mniejsze banki i instytucje finansowe oraz inwestorzy indywidualni, nie mogąc samemu dorównać (nie mówiąc już – konkurować) z inwestorami o „najwyższych kompetencjach i możliwościach technicznych”, zmuszani
są niejako przez system do inwestowania „bardziej” długoterminowego22, aniPor. także (Starzeński, 2017).
Adwokat, specjalista od „przemysłu finansowego”, z nowojorskiej kancelarii Sullivan & Cromwell,
Walter „Jay” Clayton, znany opinii publicznej z prowadzenia najbardziej prestiżowych spraw banków
Goldman Sachs, Barclays oraz JP Morgan, otrzymał nominację na szefa Securities and Exchange Commission, dwóch finansistów z banku Goldman Sachs: Steven Mnuchin – nominację na stanowisko U.S.
Secretary of the Treasury (sekretarza skarbu) i Gary Cohn – na stanowisko dyrektora National Economic
Council (Rady Gospodarczej), a Rex Tillerson, prezes ExxonMobil (firmy istniejącej w 50 krajach i zatrudniającej 50 tys. pracowników oraz posiadającej własny oddział studiów geopolitycznych), znany z negocjacji z producentami/właścicielami pól naftowych na świecie, „ostatnio” z kontrolującymi takie pola Kurdami – na stanowisko sekretarza stanu w Departamencie Spraw Zagranicznych.
22
Można przypomnieć, że właśnie tego rodzaju inwestycje na rynkach kapitałowych były postulatami wielu polityków oraz finansistów i ekonomistów (a nawet papieża), w celu zapobieżenia katastrofom w
rodzaju „subprime”; dla celów inwestycji (hazardowych) krótkoterminowych, mniejsze instytucje finansowe oraz inwestorzy indywidualni mogliby teoretycznie (s)korzystać także z kosztownych „usług” auto20

21
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żeli tysięczne i milionowe części sekundy, zarówno w arbitrażu, jak i ewentualnej spekulacji.
Kryzysy post-subprime skierowały dodatkowe wysiłki polityków i ekonomistów finansowych w stronę oceny ryzyka systemowego oraz na badanie możliwości przewidzenia ewentualnej (globalnej?) katastrofy23. Lobby bankowe, wprawdzie „relatywnie
oponujące” wprowadzeniu w życie ustawy Dodd-Frank Act24, doczekało się pęknięcia tamy regulującej rynki finansowe, kiedy to nowy prezydent USA podpisał wstęp
do aktu deregulacji Wall Street. Czy będzie „wracać” stare, zamiast „iść” nowe? – akurat w 60. rocznicę podpisania w Rzymie dokumentów, które stały się początkiem UE?
W XXI w. wielowymiarowość modeli rynków finansowych stała się powszechna, co jeszcze bynajmniej nie dowodziło możliwości przewidywania kryzysów.
Niemniej, skutkiem stosowania twierdzenia Sklara i metod symulacyjnych, wobec statystyki szeregów czasowych wysokiej częstotliwości oraz przy wykorzystaniu nowych programów obliczeniowych i analizy różnego rodzaju funkcji powiązań copula25, otworzyły się nowe możliwości modelowania zależności i niebezpieczeństw na rynku finansowym. Funkcje copula wykorzystywane zostały do analizy różnego rodzaju stress-testów, mających przypadać (bądź już przypadających)
na/w okres/ach spadków i paniki, a wielowymiarowy model VaR (value at risk), był
i w dalszym ciągu jest szeroko rekomendowany do celów oceny ryzyka giełdowego. Wśród wielu modyfikacji modelu VaR, szczególnego znaczenia nabiera model
Kendal VaR26, w którym zamiast rozkładów klasycznych wykorzystuje się rozkład
(i macierz) Kendalla (Kendall, 1938, 1945), wraz z wykorzystaniem funkcji copula
do szacowania (symulacji) rozkładów prawdopodobieństwa.
matycznych programów optymalizujących; reasumując, żądza zysku części uczestników globalnego rynku finansowego mogłaby doprowadzić do ponownej katastrofy w rodzaju subprime.
23
W Labex ReFi, Laboratory of Excellence on Financial Regulation, na Uniwersytecie Paryż-1 Panthéon – Sorbonne, prowadzone są badania nad wykorzystaniem wielowymiarowych modeli wartości zagrożonej VaR (Value at Risk), szczególnie przy wykorzystaniu wielowymiarowego rozkładu Kendalla,
zgodnie z ideą siły związku monotonicznego pomiędzy cechami; por. (Garcin, Guègany, Hassaniz, 2017).
24
Por. np. (Starzeński, 2013) oraz także: www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf.
25
Copula są funkcjami, które łączą (scalają) rozkłady wielowymiarowe z ich jednowymiarowymi rozkładami brzegowymi, co daje możliwość generowania różnych rozkładów, uwzględniając także zależności
pomiędzy zmiennymi; generowana zostaje dystrybuanta rozkładu wielowymiarowego, na podstawie znanych jego dystrybuant brzegowych, wygenerowanych na podstawie pewnej ilości obserwacji statystycznych; funkcję copula można interpretować jako wielowymiarowy rozkład prawdopodobieństwa określony na k – wymiarowej kostce [0,1]k; istnieje wiele rodzin copula (Fréchet-Hoeffding, Marshall-Olkin, Farlie-Gumbel, Morgenstern), natomiast w finansach wykorzystuje się głównie gaussowskie i archimedejskie (Clayton, Gumel, Frank), których generatory są funkcjami wypukłymi, ściśle malejącymi.
26
VaR odpowiada kwantylowi rzędu p, p Î (0,1) zmiennej losowej, którą jest zysk/strata badanego instrumentu/portfela (wziętemu – dla zmiennej standaryzowanej – z odpowiednim znakiem).
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Ryzyko systemowe jest jednak groźbą pierwszego rodzaju. Czy reklamowany wielowymiarowy model wartości zagrożonej VaR móglby być istotnym narzędziem oceny ryzyka systemowego w przypadku zagrożeń natury politycznej? Model VaR, zdefiniowany przez bank Bankers Trust i spopularyzowany przez bank
J.P. Morgan, został – doznając wielu wersji i rozbudowań jeszcze w końcu XX w.
– oficjalnie zarekomendowany bankom przez „porozumienie z Bazylei II”. Model ma łatwą interpretację, jako syntetyczna miara ex ante wielkości straty (ale nie
ryzyka!), którą można ponieść przy ustalonym z góry prawdopodobieństwie p%,
w ciągu z góry założonego horyzontu czasu27. Niemniej jednak, zakładając z prawdopodobieństwem (1– p)% maksymalną stratę VaR (przy odpowiednich warunkach
i założeniach, a najprościej – normalności), istnieje p% szans, że strata może nawet
wielokrotnie przekroczyć VaR28.
W modelu Kendall VaR (Garcin, Guègany, Hassaniz, 2017) postuluje się z kolei
przyjęcie wielowymiarowego rozkładu Kendalla, zdefiniowanego zgodnie z ideą
współczynnika „tau”– monotonicznej zależności zmiennych losowych. Oczywiście, stopień powiązań zmiennych z innymi, reprezentującymi instytucje o charakterze ekonomicznym (oraz – ewentualnie – politycznym) odgrywać bowiem może
zasadniczą rolę w analizie całej gospodarki (jak i również ranking powiązań pomiędzy zmiennymi, reprezentującymi najważniejsze banki oraz ubezpieczycieli29). Po
zdefiniowaniu rozkładu Kendalla dla wielowymiarowego wektora losowego, przy
wykorzystaniu współczynnika tau), przeprowadzona została analiza możliwości
generowania funkcji copula Gumbel z rodziny archimedejskiej. Przeprowadzona
została także analiza porównawcza wyników generowania archimedejskich copula – Clayton, Gumbel, Frank, Ali-Mikhail-Haq i Joe, a także różnic w generowanych rozkładach Kendalla, przy zastosowaniu różnych copula. Ostatecznie przyjęte zostały copula Clayton i Gumbel, ze względu na wygodę uwzględnienia asymetrii rozkładu, a także oszacowane (generowane) zostały: gęstość oraz dystrybuanta rozkładu dla obu przypadków. W konkluzji, oszacowane zostały Kendall VaR dla
obu przyjętych copula oraz dla założonych logarytmiczno-normalnych rozkładów
27
Holding period w praktyce – to dzień, tydzień lub miesiąc, a prawdopodobieństwo p% – to przeważnie 5%, 2,5 lub 1; międzynarodowe ustalenia – to p = 1% i okres 10 dni.
28
Por. np. (Starzeński, 2011, s. 227-230).
29
Równoległa analiza dotyczyć może także współczynnika zgodności Kendalla (nazywanego także
współczynnikiem W – konkordancji Kendalla – coefficient of concordance), wyznającego hierarchię analizowanych instytucji finansowych; hierarchia ważności banków i instytucji finansowych może być bowiem różnie postrzegana przez inne czynniki administracji publicznej, natomiast – z kolei – współczynnik Kendalla (W) pozwala na ich „zgodne” – wobec zróżnicowanych opinii – uszeregowanie (chyba że
wszystkie opinie byłyby rozbieżne).
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brzegowych, a także przeprowadzona została analiza różnic pomiędzy obu przyjętymi przypadkami, dla założonych VaR (w procentach). Przyjęty rozkład Kendalla
dobrze uwzględnił specyfikę copula (nieliniowość oraz stopień prze- i niedoszacowania zależności), a także końcową transformację na jeden wymiar.
Bieżącym kryzysem, ostatnim na liście kryzysów ekonomicznych i politycznych, zapoczątkowanych kryzysem subprime, stał się kryzys migracji, trwający
nadal. Afryka – w oczekiwaniu – „stoi u wrót” Unii Europejskiej, a zaraz za nią
Azja. Unia czeka zaś z wyborami, parlamentarnymi oraz prezydenckimi na nowy
układ sił, kolejno w Holandii, Francji, Niemczech, Norwegii i Czechach? Obywatele Unii – w oczekiwaniu na wynik: populizm i nacjonalizm górą, czy jednak jeszcze nie?
We Francji, drugiej gospodarce UE, od dawna panował klimat walki klasowej, a prezydent, socjalista (F. Hollande), zrezygnował z ponownego kandydowania. Lewica okazała się podzielona, tak samo zresztą jak podzieliła się prawica, nie
tylko na skutek skandali30. Przedwyborczą opinię rozgłaszał zniechęcony elektorat, że „nie ma na kogo głosować”! Francja okazała się również – według ankiety Instytutu IPSOS, przeprowadzonej w 22 krajach – narodem najbardziej pesymistycznie nastawionym do czekającej go przyszłości! „Głos ludu” przeniósł się
również na departamenty i terytoria zamorskie Francji, a Gujanę, największy departament (z masową imigracją z Antyli i Ameryki Południowej, której granic nie
sposób pilnować, a przemytnicy z Brazylii potrafią z bronią promenować się po
jej ulicach, na których panuje powszechny niepokój i strach), jako pierwszą ogarnął strajk generalny. W tym samym też czasie uruchomiony został „Artykuł 50”
i rozpoczął się proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (29.03.2017) – „prawdziwy
post–Brexit”, czy może „post-UE”? Z Francją (z walutą euro, porozrzucaną po całym świecie dzięki równie porozrzucanym francuskim terytoriom zamorskim31),
30
Zatrudnianie przez deputowanych (opłacane z funduszy parlamentarnych) własnych współmałżonków oraz (czasem jeszcze studiujących) dzieci w charakterze asystentów, nagłośnione zostało szeroko
przez media, przy okazji rozpatrywania kandydatur „nieskazitelnych” pretendentów do prezydentury Republiki; szerokim echem i gwałtownym spadkiem poparcia kandydata (b. prawicowego premiera – F. Fillona), który równocześnie oskarżył urzędującego prezydenta o cabinet noir, odbiła się „Penelope gate”
(fikcyjne (?) zatrudnianie małżonki przez 185 miesięcy, w latach 1986-2013, za w sumie 680 tys. i 380,78
euro); z kolei zatrudnianie córek (w tym nieletniej) w sumie za 55 tys. euro, przez ministra spraw wewnętrznych (B. Le Roux), doprowadziło do natychmiastowej jego dymisji i; w toku: procedura bezprawnego zatrudniania z funduszy Parlamentu Europejskiego pracowników partii politycznej – Front National
(z ogólnej sumy 339 tys. euro wypłacano pensje niektórym pracownikom partii we Francji, a m.in. także
ochroniarzowi kandydatki w wyborach prezydenckich – M. Le Pen, samej adwokata z zawodu).
31
La France d’outre-mer w Ameryce, Oceanii, na Oceanie Indyjskim i Antarktydzie, od 25 km od
Kanady (Saint-Pierre-et-Miquelon), przez Guadelupę, Martynikę, Gujanę, Reunion, Polinezję, Antyle –
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czy „bez”? W każdym razie, tego dnia, brytyjski FTSE100, niemiecki DAX i francuski CAC40, wzrosły wszystkie o 0,4% , podczas gdy polski WIG20 akurat właśnie o tyle spadł – czy to podział Europy..?
Sąsiedzi Francji mieli jednak odwagę zastosować drakońskie reżimy oszczędnościowe oraz przeprowadzić głęboko idące reformy strukturalne. Dwie gospodarki, Hiszpanii i Włoch, niebawem mogłyby wyjść w rankingu EU przed gospodarkę Francji!
Tymczasem Francja, aczkolwiek „est bien malade”, jak napisał w swojej Kronice (b.) prezydent Valéry Giscard d’Estaing32, to jednak „Il n’y a que le peuple
français qui puisse la guérir”. I lud Francji zadecydował: nowy prezydent, autor
książki Révolution33, najmłodszy z dotychczasowych prezydentów, 39. letni Emmanuel Macron, b. minister gospodarki i b. socjalista, założyciel ruchu „En Marche!”, sam „z marszu” zajął na następnych 5 lat Pałac Elizejski, eliminując 66,10
procentami głosów Marine Le Pen z Front National. Lud Francji „postawił” na
młodzież i – odrzucając ewentualność „Frexit” – wybrał liberalną Europę z euro
i globalizacją z nadzieją, że przyszłe sondaże będą wykazywać znaczny wzrost zadowolenia obywateli „douce /słodkiej/ France”.

4. Finanse etyczne i społecznie odpowiedzialne
Dwie dekady kryzysów! Nie tylko społeczeństwa europejskie i anglosaskie
są zmęczone, wszyscy po prostu wyczekują dobrych wiadomości, gospodarczych
i politycznych, a tu – obok nowych ataków (ostatnio przez samobójcę z Kirgistanu,
związanego z radykalnymi islamistami, w metrze w Petersburgu, 3.04.2017, zaraz
potem atak gazem trującym na wojnie w Syrii, o konsekwencjach nie do przewidzenia!) – karmione są samymi złymi doniesieniami, o marnym szkolnictwie, gender, migrantach, nieodpowiedniej żywności i pestycydach, chorobach, a ogólnie
– o braku funduszy na wszystko, i na emerytury, i na ubezpieczenia! Rynki finansowe jeszcze pożyczają (bo co począć z zasobami wolnego kapitału?).
Sloganem chętnie społecznie akceptowanym jest „inwestowanie odpowiedzialne społecznie (Socially-Responsible Investing – SRI), albo inaczej – inwestowanie
itd – aż po Terres australes et antarctiques – i wszędzie waluta: euro(!); (w każdym razie, żaden z „pretendentów” do paryskiej siedziby prezydentów, ani słowem nie deklarował się w sprawie „Departamentów
i Terytoriów Zamorskich”).
32
W Kronice myśli złożonej: „Francja jest chora i tylko lud francuski może ją uzdrowić”; „Le Point”,
nr 2328, 20.04.2017, s. 58.
33
Wydawnictwo XO, Paris, 2016.
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zrównoważone – lub też – etyczne. Rolą banków, które przyjmują wówczas także
nazwę „etyczne” lub „społecznie odpowiedzialne”, ma być zachęcanie obywateli oraz instytucji do inwestowania w proponowane produkty/(aktywa i ich portfele) o takiej właśnie nazwie34. Obecna klasyfikacja obejmuje również wymogi ekologii (zarówno w samym procesie wytwórczym, jak i dbałości o środowisko i otoczenie), a także „odpowiedzialność socjalną” przedsiębiorstwa, zarówno względem
załogi, jak i otoczenia.
Francja zapowiedziała, że w 2017 r. będzie pierwszym krajem, który wyemituje państwowe obligacje „zielone” (green), a giełda paryska stałaby się swego rodzaju benchmarkiem dla oceny efektywności odpowiednich instrumentów i realizacji podejmowanych projektów oraz decyzji inwestycyjnych. Równocześnie,
z okazji 200-lecia Caisse des Dépôts et consignations – publicznej instytucji finansowej, utworzonej jeszcze decyzją Napoleona I35, ma zostać powołany fundusz
„NowESS”, dla wspomagania projektów związanych z transformacją energetyczną
(energy transition)36 – zastosowania odnawialnych źródeł energii, jej oszczędzania
i podnoszenia efektywności energetycznej. Z udzielanych nieoprocentowanych
kredytów – na z góry określony cel o charakterze socjalnym – miałyby w głównej
mierze korzystać stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa, zaliczane w skład grupy „gospodarka solidarna i społeczna”, pod warunkiem, oczywiście, wywiązywania się z nakładanych reguł i obowiązków oraz publikowania odpowiedniej sprawozdawczości37.
34
Banki, jako takie same przedsiębiorstwa, przyjmują te same wyzwania; por. O etykę i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa XXI wieku: wyzwanie czy utopia? [w:] (Starzeński, 2012, s. 194-204); termin SRI istnieje już od 1920 r., kiedy to kongregacje religijne odrzucały możliwości inwestowania swoich środków w „wartości grzeszne” (alkohol, tytoń, gry hazardowe itp.); po r. 1970 pojęcie nabrało kolorytu politycznego i rozszerzone zostało na produkty przemysłu zbrojeniowego, nuklearnego lub wytwarzane w „związkach z apartheidem”; proponowane są także coraz szerzej produkty finansowe (obligacje),
emitowane przez spółki, organizacje międzynarodowe i przedsiębiorstwa lokalne, zaangażowane w projekty dotyczące ochrony środowiska, przyrody oraz klimatu (green bond, climate bond), zgodnie z ustaleniami Paryskiej Konferencji Klimatycznej – COP21; osobnym zagadnieniem staje się ochrona (potencjalnych) inwestorów i kontrola informacji marketingowych przez zaangażowane banki (greenwashing), czemu z kolei służy także indeks giełdowy DJSI – Dow Jones Sustainability Index, w którym uwzględniane
są przedsiębiorstwa odpowiadające wymaganym kryteriom oceny.
35
W założeniu, ta nowa instytucja finansowa miała amortyzować zadłużenie ówczesnego Imperium,
następnie – w czasach Ludwika XVIII (dekret z 28.04.1816) – zarządzała depozytami notariuszy; współcześnie wspomaga „rozwój gospodarczy kraju”.
36
Zastosowania energii wiatru, biomasy (gazu z wysypisk), energii wodnej, słonecznej (termicznej
i fotowoltaicznej), energii geotermalnej i pływów morskich, które w efekcie mają prowadzić do całkowitego zastąpienia węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii.
37
Państwo, ze swojej strony, zobowiązuje się do zredukowania swego zysku, uzyskiwanego przez
Caisse des Dépôts z lokat państwowych funduszy suwerennych (sovereign), przeznaczając 3 mld euro na
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Oczywiście, najogólniej biorąc, instrumenty finansowe SRI charakteryzują się
gorszymi rezultatami finansowymi w porównaniu do innych, tzw. agresywnych
instrumentów i portfeli, aczkolwiek presja rynku powoduje daleko idące zmiany
w świadomości zarządów i rad nadzorczych, które wszelkimi siłami dbają o bardzo
dobry image (wizerunek) procesów produkcyjnych, całej załogi (nazywanej współpracownikami) oraz pozytywnego – w sensie SRI – oddziaływania przedsiębiorstwa na najbliższe i dalsze otoczenie. W rezultacie presja rynku powoduje „przybliżanie” się do siebie dwóch granic efektywnych38: powyżej leżącej granicy efektywnej dla całego rynku i poniżej leżącej – dla produktów SRI. Przybliżanie się
granicy efektywnej dla produktów SRI – coraz bardziej „w górę”, wzdłuż osi rzędnych – do granicy efektywnej dla całego rynku, świadczy o coraz lepszych rezultatach finansowych produktów SRI.
W każdym jednak razie, inwestorzy, zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, muszą (chcieć) przekazać część swego zysku na cele ogólno-społeczno-charytatywne, a rolą banków i innych instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych staje się nakłanianie swoich klientów, „poświęcając” przy tym także swoją część z pobieranych opłat, ale jednocześnie reklamując własną postawę społeczną. Organy
finansowe państwa partycypują w marketingu oszczędzania na „kontach solidarnych”, zapewniając ich właścicielom odpowiednie ulgi podatkowe, ale równocześnie także instytucjom prowadzącym tego rodzaju konta.
Istnieje bardzo wiele rodzajów kont i książeczek oszczędnościowo-solidarnościowych, w zależności od instytucji, która je oferuje (banku handlowego, banku
spółdzielczego, instytucji ubezpieczeniowej). Zakłady pracy proponują także swojej załodze konta oszczędnościowe, na których gromadzone są środki z nieopłaconych (danemu pracownikowi) godzin nadliczbowych i niewykorzystanych urlopów, a niektóre z tych kont coraz częściej są – całkowicie bądź częściowo – „solidarne”39. W wielu przypadkach konta te podzielone są na „transze” (np. 90/10), co
udzielanie zero procentowych pożyczek, na budowę mieszkań socjalnych oraz renowację budynków użyteczności publicznej.
38
Granicą efektywną nazwana jest (zgodnie z teorią Markowitza) umowna krzywa, wypukłością skierowana ku górze, leżąca w I ćwiartce diagramu punktowego (korelacyjnego) o współrzędnych kartezjańskich, o nieznanej postaci analitycznej, na której znajdujące się punkty odpowiadają optymalnym portfelom, ze względu na maksymalizację spodziewanego zysku (przy zadanym ryzyku), albo minimalizację
spodziewanego ryzyka (przy zadanym zysku).
39
Konta takie noszą także nazwę „podzielnych/udziałowych”, których właściciele podejmują decyzję o przekazywaniu ustalonej części zysku na z góry ustalone cele, na konta stowarzyszeń „użyteczności publicznej” lub organizacji charytatywnych, a dokonane transfery podlegają z kolei ustalanym z góry
ulgom podatkowym.
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oznacza, że 90% depozytu inwestowane jest na giełdzie w akcje przedsiębiorstw
SRI, a 10% – bezpośrednio w pozagiełdowe przedsiębiorstwa SRI.
Osobną grupę banków stanowią banki spółdzielcze (kooperatywy), których
udziałowcami (właścicielami), są wszyscy klienci, zarówno depozytariusze, jak
i kredytobiorcy, a celem banku nie jest maksymalizacja zysku, ale wprowadzenie najlepszej zasady organizacji pracy, funkcjonowania i – naturalnie – zdolności
kredytowej banku. W banku spółdzielczym40 mają panować zasady demokratycznego wyboru rady nadzorczej, zarządu i prezesa. Banki spółdzielcze mają stwarzać warunki do wprowadzania jak najlepszej organizacji pracy oraz przeprowadzania konkursów w celu optymalnego obsadzania wakujących stanowisk (zarówno w administracji, jak i obsłudze). Odpowiedzialność społeczna (SRI) banków
spółdzielczych jest niepodważalnym wymogiem statutowym, a tymczasem robotyka i sztuczna inteligencja zbulwersują w (niedalekiej) przyszłości świat pracy i finanse41!

5. Banki w strefie euro
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły najbardziej głębokie i historyczne zmiany
w całym „przemyśle” bankowym. Po pierwsze, po kryzysie subprime42 dwukrotnie
zmniejszyła się rentowność instytucji kredytowych, a zatem nastąpiło gwałtowne
poszukiwanie nowych źródeł dochodów, a po drugie, nastąpiły rewolucyjne zmiany w ustawodawstwie, spowodowane unią bankową w UE.
Jacques de Larosière, b. dyrektor generalny MFW – Międzynarodowego Funduszu Walutowego, stawia retoryczne pytanie43, czy w definicji przyjętej regula40
Pierwsze banki spółdzielcze powstawały na wsiach w (późnym) średniowieczu, ale współczesna koncepcja banków pochodzi od XIX w. niemieckich działaczy społecznych – F.W. Raiffeisena
i F.H. Schultze; w niektórych krajach banki spółdzielcze mają „Raiffeisen” w nazwie (Austria, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria); w Polsce istniały Kasy Kredytowe, a od r. 1950 – Gminne Kasy Spółdzielcze,
od 1982 r. banki organizowane na podstawie prawa spółdzielczego, obecnie 202 banki spółdzielcze; por.
www.sgb.pl/banki_spoldzielcze_wykaz.
41
„Wielkie finanse”, ze swojej strony – przykładem największy na świecie fundusz inwestycyjny
„BlackRock” – przyczyniają się także do zmian w przedsiębiorstwach, zgodnie „z duchem czasu”, wymuszając na spółkach, których są akcjonariuszami (w 30 największych krajach), działalność zgodną z etyką oraz wymóg pełnej sprawozdawczości; „BlackRock”, zarządzający kapitałami o wartości ponad 5 tys.
mld dol., przeważnie funduszy instytucjonalnych, założony w 1988 r. w N. Jorku, po zakupie instrumentów „toksycznych”, a następnie po przejęciu departamentu inwestycji banku Merill Lynch (2006), a ostatnio Bank of America (2015), zapowiada w spółkach, w których jest akcjonariuszem, postępowanie wzorowe i moralne bez zarzutu.
42
Straty globalne banków ocenia się na 4 tys. mld dol. – 7,4% światowego PKB.
43
W przedmowie do (Ohannessian, Waxin [red.], 2017).
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cji finansowej wzięto pod uwagę ekonomiczny interes i potrzeby własne Unii Europejskiej? W kryzysie subprime ucierpiały najbardziej banki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w Niemczech, które wszystkie uratowane
zostały dzięki „wpompowanym” w nie funduszom publicznym. Stąd właśnie hasło
„nigdy więcej”, a w przyjmowanych ustawach regulacyjnych – dominującą jest anglosaska polityka finansowa i nomenklatura. W świetle analizy statystycznej okazuje się także, że to właśnie te banki, które najbardziej ucierpiały, mają obecnie najlepsze osiągnięcia!
W Europie banki finansują ¾ gospodarki, natomiast w USA jest to domeną
rynku kapitałowego, z czego można wnioskować, że banki amerykańskie finansują jedynie ¼ gospodarki. Z drugiej strony, sam system bankowy UE jest trzy razy
większy od amerykańskiego. Niestety, zastosowana reglamentacja nie przyczynia
się do wzrostu rentowności banków UE, która wynosi zaledwie 3%, w porównaniu
do 9% w USA. Darmowy pieniądz (stopa procentowa 0% lub nawet ujemna!) Europejskiego Banku Centralnego odgrywa także inną rolę w UE, aniżeli stosowany
w USA przez Fed Quantitative Easing – QE.
Sektor finansowy w UE wyrażał się w 2015 r. wartością aktywów finansowych
równą ok. 68,5 trylionów (miliardów miliardów) euro, z czego sektor bankowy reprezentował 46% (Ohannessian , Waxin, 2017, s. 22), przy czym – aczkolwiek cały
sektor wzrastał i wzrasta nadal dzięki wzrostowi shadow banking – sam (pod)sektor bankowy – maleje, zwłaszcza we Francji, w której dominuje „model banku uniwersalnego”44 (co zresztą bankom francuskim, jak i polskim) pozwoliło wyjść (prawie) cało z kryzysu subprime.
Banki europejskie ze sobą konkurują oraz – w porównaniu do amerykańskich
– są bardziej wrażliwe na różnorakie bodźce. Oba systemy bankowe znacznie różnią się od siebie. W strefie euro, gospodarstwa domowe 70% swojego kapitału
(oszczędności) utrzymują w gotówce oraz w obligacjach państwowych45. Gospodarstwa domowe odrzekają się przy tym od inwestycji ryzykownych, jakimi są inwestycje w przedsiębiorstwa, preferując obligacje państwowe o mniejszej (a nawet
o wiele mniejszej) premii za ryzyko. Same zaś przedsiębiorstwa odwrotnie – preferują właśnie pozyskiwanie niezbędnego kapitału w drodze emisji obligacji i ich
sprzedaży na rynku finansowym. Emisja obligacji przez przedsiębiorstwa staje się
44
V. Ohanessian, v-dyrektorka generalna Federacji Banków Francuskich, wraz z T. Waxin podkreślają w (Ohannessian, Waxin [red.], 2017, s. 22), że: „solidność, atrakcyjność i konkurencyjność »przemysłu
bankowego« stanowią podstawę ekonomicznej suwerenności (każdego) kraju”.
45
W latach 2008-2015 premia za ryzyko w obligacjach państwowych wzrosła o 2%, podczas gdy kurs
akcji przedsiębiorstw na giełdzie spadł o 26%.
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zatem dla nich (za)drogą, a ewentualne rezerwy płynnego kapitału są (i uważane
są) za kapitał droższy od pozyskiwanego w drodze emisji obligacji. Niekonwencjonalna polityka banków centralnych (EBC i Fed) jest właśnie inicjatorem „odwrócenia tendencji”, czyli powrotu do kredytowania gospodarki przez banki handlowe.
Brexit bankom dotychczas bynajmniej nie pomógł, a wzmógł atmosferę zagrożenia, zwłaszcza wobec uruchomienia artykułu 50 – „Wystąpienia z Unii” –
i spadku kursu funta szterlinga. Negocjacje Londynu z Brukselą w sprawie ustaleń
wspólnego bilansu zapowiadają się na dłużej, na początku bowiem trzeba ustalić
i przyjąć wspólną metodologię rozliczeń pomiędzy Wielką Brytanią a pozostałymi
w Unii 27 państwami46 zwłaszcza, że w 2013 r. przyjęty został wspólny plan na lata
2014 – 2020, a Wielka Brytania zostaje jeszcze w UE do 29 marca 2019!
W okresie gorących negocjacji Brukseli z Londynem w sprawie wzajemnych
rozliczeń na skutek Brexit, nastąpił nowy, indywidualny, samobójczy atak terrorystyczny ISIS, na młodocianych i młodych słuchaczy koncertu wokalistki Ariany Grande, w „Arenie” w Manchesterze (22 maja), w drugą „miesięcznicę” ataku na moście Westminsterskim w Londynie! Akurat w tym samym okresie, prezydent USA zwrócił się do świata islamu ze słowami pokoju i nadziei dalszej współpracy na, polu wspólnych przedsięwzięć (a nie tylko dostaw broni), jak również
konieczności walki z terroryzmem (pseudo) Państwa Islamskiego. Podczas swojej dalszej podróży z Rijadu do Jerozolimy i dalej przez Rzym (audiencja u papieża) do Brukseli (Pakt Atlantycki), a następnie szczyt G-7 w Taorminie na Sycylii),
prezydent D. Trump, po ataku w Manchesterze, wyraził słowa najwyższego oburzenia i wzgardy dla terroryzmu z nadania ISIS/Daesh. „Europejskie rynki finansowe silniejsze od ataku w Manchesterze” – tak i tytuł dała paryska gazeta giełdowa „Les Echos” 24 maja: Frankfurt +0,31%, Paryż +0,37, Mediolan +0,36%, jedynie Londyn – 0,15%!
Londyn oraz City of London, jest miejscem pracy 320 tys. finansistów i bankowców, a 5 największych banków inwestycyjnych USA zainstalowanych jest także w City47. Europa kontynentalna przygotowana jest – oczywiście, bardzo chętnie
46
Żądania obu stron – UE i W. Brytanii – są trudne do zbilansowania; unijny budżet traci 1,8 mld
euro tylko na spadku kursu funta szt.; premier Theresa May domaga się zwrotu przynajmniej – na początek – 16% kapitałów zainwestowanych przez W. Brytanię, m. in. w przedsięwzięcia Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju (EBRD), a The Bruegel think tank podaje bilans estymacji kosztów Brexit: 113,7
mld euro; por. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/20/theresa-may-brussels-must-pay-brexit-billbillions-pounds/.
47
Bank Goldman Sachs, zatrudniający w Wielkiej Brytanii 6500 pracowników, poszukuje (z powo-
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– na transfer banków z Anglii, Szkocji i Irlandii, ale tymczasem i tak wielkie banki
amerykańskie48 stanowią bezpośrednią konkurencję dla wielkich banków europejskich zwłaszcza, że podniesiony został próg udziału kapitału własnego do 13-14%
(podczas gdy w pozostałych bankach próg wynosi jedynie 8,5%).
Banki europejskie podlegają wielu regulatorom: w Brukseli – Komisji Europejskiej oraz Radzie Upadłości, w Londynie – European Banking Authority oraz IASB
– International Accounting Standards Board, we Frankfurcie – EBC oraz Mechanizmowi Jednakowego Nadzoru, a także w Bazylei – Komitetowi Bazylejskiemu
oraz Financial Stability Board. Uważa się49, że interes Europy nie jest dostatecznie reprezentowany w Komitecie Bazylejskim50, natomiast poszerza się w nim dominacja anglosaska.
Szok technologiczny i zlecenia via internet mają bezpośredni wpływ na liczbę oddziałów (agencji) i zatrudnienie w bankowości. Dyspersja pomiędzy krajami
UE jest także widoczna: 57 oddziałów przypada na 100 tys. mieszkańców we Francji, 42 w Niemczech i jedynie 17 w Wielkiej Brytanii51. Poszukiwanie przez banki zwiększonej rentowności jest przy tym zagadnieniem negatywnie ocenianym
przez opinię publiczną. Czemu zatem – w opinii społeczeństwa – ma służyć unia
bankowa? Unia Bankowa wyposaża – zwłaszcza strefę euro – w unikalny na świecie system nadzoru i prewencji (zapobiegania) sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania w razie ich wypadku.
Postanowienia Unii Bankowej dotyczą trzech „dziedzin”:
• po pierwsze – jednolitego nadzoru bankowego – Single rulebook (odzielnie dla
strefy euro, od 4.11.2014, a dla całej Unii – od stycznia 2014, z uwzględnieniem
specyficznej roli nadzorów krajowych);
du „Brexit”) najlepszego transferu do Europy kontynentalnej (do Frankfurtu lub Dublina?), podobnie jak
JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup i Morgan Stanley.
48
Zaliczane do grupy „Global Sifis” – Global Systemically Important Financial Institutions; dla porównania zysk największych (systemowych) banków amerykańskich – w mld euro, w 2015 r. – Goldman
Sachs (17,5), J.P. Morgan (16,3), Citigroup (15,8), Bank of America Merill Lynch (15,4) oraz europejskich:
niemiecki Deutsche Bank (11,3), brytyjski HSBC (9,0), szwajcarski Credit Suisse (6,6), francuskie BNP
Paribas (6,4) oraz Société Générale (4,7), a ostatni w tabelce – Royal Bank of Scotland (1,8); por. (Ohannessian, Waxin [red.], 2017, s. 113, tabl. 1).
49
J.H. Lorenzi, prezes francuskiego „Koła Ekonomistów”, [w:] (Ohannessian, Waxin [red.], s. 112
i nast.), ubolewa jednocześnie, że zapis sekurytyzacji w systemie amerykańskim deformuje analizę porównawczą z bankami europejskimi oraz wprowadza deformację w przyjętym w UE systemie kontroli.
50
W Komitecie Bazylejskim, który powstał w 1974 r. celem wzmocnienia światowego systemu finansowego i kooperacji między regulatorami banków, zasiadają przedstawiciele 27 państw, wśród których 7
ze strefy euro (Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii, Niemiec i Włoch) oraz 3
z Europy spoza strefy (Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii).
51
Por. (Ohannessian, Waxin [red.], 2017, s. 30).
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• po drugie – jednakowej zasady uznania upadłości banków i ich likwidacji –
Bank Recovery and Resolution (od stycznia 2015, łącznie z ustanowieniem funduszu gwarancyjnego, który w okresie od r. 2016 do 2024 r. osiągnąć ma 55 mld
euro);
• po trzecie – identycznej gwarancji depozytów bankowych (łącznie z ustanowieniem gwarancyjnych funduszy narodowych, 0,8% depozytów, do 2024 r.);
każdy bank w UE udziela gwarancji kont do 100 tys. euro na klienta.
Oczywiście i przede wszystkim (na pierwszym miejscu) znajduje się ochrona danych osobowych i informacji o klientach oraz – jednocześnie – ochrona oraz
gwarancja depozytów.
Łącznie przyjęrych zostało 42 dyrektywy europejskie z dziedziny bankowości.
Pierwsze porozumienia podpisane zostały już w czerwcu 2013 r. (a wprowadzone
w życie w styczniu roku następnego) i dotyczyły nadzoru finansowego wszystkich
banków UE. Porozumienia te dotyczą rozdzielnie dwóch grup państw (i banków
w nich działających), z jednej strony jedynie państw strefy euro (19 państw), a z drugiej – wszystkich państw całej Unii (28 państw). Brexit spowodował, że wszystkie te
porozumienia będą musiały być zawarte ponownie, w nowym składzie.
Trzy ustalone i przyjęte „dziedziny” Unii Bankowej, łącznie z identycznymi regułami bezpieczeństwa (level playing field), obowiązują we wszystkich 4700 bankach kredytowych52, a także wszystkie banki w UE zobowiązane są w jednakowy
sposób walczyć z finansowaniem terroryzmu i „praniem pieniędzy”.
Okres niskich stóp procentowych zmniejsza oczywiście „koszt ryzyka kredytowego”53, ale jednocześnie faworyzuje niestabilność finansową w UE.
Dyrektor departamentu ekonomii bankowej w BNP Paribas, L. Quignon54,
analizując szczegółowo dodatkowe koszty, jakie należy ponieść w związku z wymogami „Bazylei III”, a także koszty, jakie należałoby ponieść w przypadku ewentualnego nowego kryzysu bankowego, zadaje również retoryczne pytanie o opłacalność „przedsięwzięcia”: czy dodatkowo ponoszone koszty (w przypadku – umownej nazwy – „Bazylea IV”) byłyby w strefie euro mniejsze od ewentualnie osiągniętego zysku ekonomicznego?
L. Quignon również porusza („trudną do zaakceptowania”) równość w traktowaniu banków systemowych i komercyjnych, a także podkreśla możliwość wystą52
Wśród których znajduje się 126 najważniejszych banków, reprezentujących łącznie 82% aktywów
wszystkich banków.
53
Rentowność banków kredytowych spadła o połowę w porównaniu do okresu sprzed kryzysu subprime; (Ohannessian, Waxin [red.], 2017, s. 30).
54
Un choc réglementaire à digérer, [w:] (Ohannessian, Waxin [red.], 2017, s. 38-64).
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pienia różnic w interpretacji definicji liczników oraz mianowników, ustanowionych i przyjętych przez „Bazyleę” współczynników (albo wskaźników czy stóp).
Osobną kwestią staje się utrzymanie odpowiedniego poziomu płynnych aktywów w bankach (Capital Requirements Regulation, zarówno w okresie krótkim (Liquidity Coverage Ratio) , jak i w długim (Net Stable Funding Ratio)55.
W konkluzji, podane zostaje tabelaryczne ujęcie rezultatów hybrydowych metod estymacji dynamicznych (wektorowych) modeli ekonometrycznych, o zmiennych zadanych w postaci stóp, jak również wyniki symulacji wartości oczekiwanej ekonomicznego kosztu kryzysu/ów bankowego/ych, na podstawie scenariuszy
zakładanej polityki przezorności (ostrożności), z końcową sugestią, że poniesione
koszty w strefie euro byłyby wyższe od analogicznych kosztów ewentualnie ponoszonych w USA56.
W Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie euro, niespotykana dotąd
w historii gospodarczej polityka Europejskiego Banku Centralnego daje oczekiwane efekty57, w postaci niewielkiej inflacji (1,80%) i wyczekiwanego (równie niewielkiego) wzrostu gospodarczego. Jedynie banki handlowe mają powody do wyczekiwania na „efekt Trumpa” i powrót do możliwości generowania zysku z droższego kredytowania oraz inwestycji na rynkach niereglamentowanych.

6. Kryptowaluta
Kryptowaluta – „Bitkoin” (BTC) robi „nadspodziewaną karierę” i jej/jego użycie lawinowo wzrasta, nie tylko w kamuflażu wydatków klientów w nocnych klubach w Las Vegas58, ale – co (naj)gorsze – wykorzystywany zostaje do przelewów
55
Od czerwca r. 2011 do grudnia r. 2015 wartość aktywów płynnych w strefie euro wzrosła o ok. 90%,
osiągając wartość 2520 mld euro; ibidem, s. 40.
56
Idem, s. 57, tab. 1.
57
Już 15 września 2008, w miesiąc po upadku banku Lehman Brothers, EBC obniżył stopę procentową o 50 „punktow procentowych”, do 3,75%, aby w maju 2009 „dojść” do 1%, a w marcu 2016 r. do 0%;
łączne depozyty nadwyżek płynnego kapitału banków handlowych w EBC wynosiły 164 mld euro przed
wprowadzeniem polityki QE, a „po” (w końcu 2016 r.) – 1194 mld euro(!); EBC, wzorem centralnego
banku Szwajcarii, wprowadzi być może „podwójną” stopę procentową, większą od depozytów 20-krotnie
wyższych od obowiązkowej rezerwy banku; por. T. Waxin – Les limites d’une politique monétaire expamsionniste inédite pour les banques, [w:] (Ohannessian, Waxin [red.], 2017, s. 74).
58
Por. np. artykuł A. Snow, Newsweek, 19/8/2017, Strippers dance for bitcoin – (taniec striptizerki);
www.thedailybeast.com/where-strippers-dance-for-bitcoin?via=newsletter&source=Weekend” www.
thedailybeast.com/where-strippers-dance-for-bitcoin?via=newsletter&source=Weekend; bitkoin stworzony został w 2008 r. jako waluta wirtualna przez ukrytego (lub ukrytą grupę) pod pseudonimem „Satoszi Nakamoto”, w celu „obejścia” istniejącego systemu finansowo-bankowego; bitkoin początkowo wykorzystywany był w grach komputerowych, a po powstaniu giełd i połączeniu z „realnymi finansami”
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niedozwolonych oraz nielegalnych, a zwłaszcza przelewów darów (i wymuszeń)
na konto terrorystów spod znaku ISIS – Daesh59. W globalnej wojnie z terroryzmem islamskim nie sposób jednak wyłączyć Internetu, bo wówczas „by stanął
cały świat”! Mimo bowiem rejestracji każdej transakcji (każdego przelewu bitkoin(owego), zapisanej/ego w ciągu wszystkich dotychczasowych przeprowadzonych
transakcji (blockchain), ciągu rozrzuconym w serwerach milionów komputerów po
całym świecie, nie sposób jest ustalić ani nadawców, ani odbiorców, jak również
celu przeprowadzanych transakcji. Pozostaje kontrola samych giełd kryptowaluty, co jednak – dotychczas (jak przykładowo w Chinach) – nie przynosi spodziewanych rezultatów.
Technologia typu blockchain – DLT – Distributed Ledger Technology – System rozproszonego rejestru – jest odporna/ny na manipulacje oraz ataki hakerskie: zawartość (tekst) jest kryptograficznie zabezpieczona/y, a rejestr jest rozproszony i zdecentralizowany, w przeciwieństwie do zapisanego/przechowywanego w jednym komputerze. Uważa się DLT za przyszłość informatyki ekonomicznej i finansowej, a nawet „technologie kryptowalutowe mogą zmienić
świat”60.
Tradycyjnym, nieformalnym sposobem transferu środków pieniężnych, wykorzystywanym równolegle z transferem kryptowaluty przez terrorystów islamskich,
jest historyczny i funkcjonujący nadal system – sieć „havala”, co po arabsku zna(w Polsce reklamuje się 6 giełd, z których jedna – Bitmarket.pl –zarejestrowana jest na Cyprze; por. http://
bitcoin.pl/zestawienie-gield” http://bitcoin.pl/zestawienie-gield), wykorzystywany został w państwach o
walutach niestabilnych oraz do przeprowadzania transakcji czarnorynkowych, niedozwolonych i związanych z „praniem pieniędzy”; por. także C. Kowanda, Pieniądz bez adresu, Polityka nr 19, 10-16.05.2017;
nawiasem, już po raz drugi (pierwszy raz w marcu 2014), ale tym razem z sukcesem (rabunek 2300 BTC),
zaatakowana została 13.10.2016 polska giełda z Łodzi – Bitcurex (bitcurex.com), spółki Digital Future
Sp. z o.o. Sp. K.
59
Por. artykuł O. McCoy, Barcelona Attack: ISIS Is Kept Afloat By Anonymous Bitcoin Donations,
18/8/2017, o anonimowych darowiznach, przekazywanych na konto terrorystów islamskich w bitkoin (na
marginesie i w związku z atakiem w Barcelonie por. www.newsweek.com/barcelona-terror-attack-isiskept-afloat-anonymous-bitcoin-donations-652090), a także konieczności wprowadzenia (przez administrację USA – odpowiednie instancje i komisje) kontroli administratorów „Blockchain” oraz firm pośredniczących w transakcjach BTC, oferujących portfele BTC, wymianę BTC na inne waluty oraz prowadzących konta w BTC.
60
Por. także wypowiedź Magdaleny Borowik, doradcy ds. Fintech, DLT i Cyfrowych aktywów w Min.
Cyfryzacji: „/.../ inwestycje w technologie typu blockchain są inwestycjami w bezpieczeństwo informatyczne i ekonomiczne kraju”; [w:] D. Ćwiklak, Gorączka bitkoina, Newsweek – Biznes, 11-17.09.2017,
s. 70; por także https://www.ibm.com/blockchain/fr-fr/developer/?S_PKG=&cm_mmc=Search_Google--Blockchain_Developer_+bitcoin_Broad_&cm_mmca1=000022KC&cm_mmca2=10005628&mkwid=33cca9a6-3f93-45b6-bd81-b6578497589f|1288|190&cvosrc=ppc.google.%2Bbitcoin&cvo_campaign=Blockchain_Developer_&cvo_crid=219308654087&Matchtype=b.
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czy „przekaz” (pieniężny). System havala działa na zasadzie wykorzystania relacji
osobowych i znajomości (dzięki kontaktom towarzyskim i handlowym) między różnymi osobami („agentami”) – pracownikami szeroko rozumianej dziedziny finansów i ubezpieczeń islamskich. W systemie havala obowiązują: bezwzględne zaufanie i uczciwość, dyskrecja i brak jakichkolwiek pokwitowań pisemnych. System
tworzy się każdorazowo przez łańcuch „międzynarodowych i lokalnych powiązań
osobowych”: pierwszy węzeł łańcucha odpowiada osobie, która otrzymuje przekaz pieniężny (w postaci materialnej lub ustnego zobowiązania kredytowego) wraz
z adresem odbiorcy. Każdy kolejny pośrednik z dalszych „ogniw łańcucha” pobiera
własną prowizję, a ostatni przekazuje odbiorcy ostatecznemu całą sumę w postaci
materialnej. Sieć havala wykorzystywana jest również jako „bank do przechowywania pieniędzy”, zmieniający dowolnie lokalizację, aczkolwiek reagujący „dość”
powolnie w porównaniu do – preferowanego z tego powodu – wygodnego i błyskawicznego transferu BTC.
Socjalliberalizm państw demokratycznych wychował nowe pokolenia przełomu XX i XXI wieków, sprzeciwiające się ograniczaniu nadrzędnej wartości, jaką
jest wolność (jakakolwiek), a za taką byłaby uważana „wolność używania wirtualnej waluty”. Ślimaczy się zatem (i będzie się nadal ślimaczyć) administracyjny zakaz używania kryptowaluty bitkoin61. „Multikulti” dotychczas nie zdało egzaminu, a nadzieja na rychłą akceptację liberalizmu społecznego (kultury i życia prywatnego) współczesnych demokracji liberalnych przez migrantów oraz masy żyjące (jeszcze w dalszym ciągu) na „świętej ziemi islamu”, może być złudną. Tymczasem Stany Zjednoczone i Unia Europejska (wraz z pozostałymi krajami o rozwiniętych gospodarkach), mimo niechęci (a czasem nawet i sprzeciwu) obywateli
wobec państwowych regulacji, muszą znaleźć sposób na zapewnienie spokoju społecznego, dalszego harmonijnego wzrostu i rozwoju swoich gospodarek (i utrzymanie zasad państwa opiekuńczego) w epoce zagrożenia terroryzmem radykalnego islamu. Wyznacznikiem takiej polityki byłby także stabilny i efektywny globalny rynek finansowy.
Wzrost kursu BTC i jego/jej gwałtowne wahania nie mają sobie równych. Światowe media używają najbardziej wyszukanych („godnych”) porównań kilkunastoprocentowej dziennej amplitudy wahań bitcoin, jak również niezwykłego („szaleń61
Dla przykładu trzy informacje ze strony internetowej „bitcoin.pl” z 24.08.2017: 1° – Bank Centralny Filipin (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) zarejestrował dwie giełdy BTC, 2° – Bank Kanady w oficjalnym raporcie stawia pytanie, czy można by bitkoin uznać za walutę światową, w miejsce złota (?!), 3°
– 1BTC (bitcoin) = 15354PLN (złoty).
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czego”) jego/jej wzrostu od marca 2017 r.62. Bitkoin służy zatem pierwszorzędnie
wszelkiej spekulacji oraz podejrzanym transferom i inwestycjom (bardzo) zwiększonego ryzyka w portfel o jednym instrumencie finansowym – bitcoin63. Kryptomoneta BTC wykorzystywana jest szeroko nie tylko w żądaniach okupu oraz
spekulacjach lub „przechowywaniu” kapitałów64, ale jest – (dlaczego?) – akceptowanym środkiem płatniczym przez takie firmy, jak: Microsoft, Expedia i Metra.
Oczywiście, BTC służy od dawna „ucieczce” od lokat w instrumenty finansowe gospodarek niestabilnych oraz – tak samo jak lokaty w złoto, kamienie i metale szlachetne – do krótkoterminowych lokat o charakterze spekulacyjno-arbitrażowym.

7. De-deregulacja
Do historii finansów przejdzie 3 luty 2017: data podpisu prezydenta USA pod
dwoma dekretami z zapowiedzią reformy Wall Street. Odchodzić będzie DoddFrank Act, a wracać…? Czy „stare”?
Odejście od dwóch ustaw – Dodd-Frank Act z 2008 r. (Wall Street Reform and
Consumer Protection Act) oraz FATCA z 2010 r. (Foreign Account Tax Compliance
Act), kosztować może podatników bardzo drogo, to po pierwsze, a po wtóre, może
wzbudzić wiele niepotrzebnych kontrowersji, dyskusji i polemik w Senacie USA,
które drogą mediów przeniosą się na cały świat. Republikanie od początku występowali przeciw ustawie, argumentując ogromnymi kosztami, związanymi z przypuszczalnym spowolnieniem gospodarki, a także niezmiernym ciężarem dla banków i zredukowanym dostępem do kredytów. Odejście od FATCA jest i będzie
przyjęte z ulgą przez ok. 8 mln Amerykanów, żyjących za granicą, ale już nie na forum G20 (oraz na forum OCDE, z wprowadzoną światową normą automatycznej
informacji fiskalnej) nie jest to oczywiste: partnerzy bowiem wspólnie wystąpili
62
W ciągu ostatnich 5 lat kurs BTC wzróśł o ponad 40000% (!), jak również liczba dziennych transakcji: od ok. 100 w 2009 r. do 282 tys. w r. 2017; dla iFOREX – Bitkoin – „to bestia”!; por. także np. http://
www.bitcoincours.com/2010/12/cours-du-bitcoin-historique-depuis-fin.html.
63
Portfele BTC firm Samurai, BitcoinFog i Dark Wallet zapewniają pełną anonimowość i niedostępność transakcji.
64
Komplet możliwych wskaźników i różnego rodzaju wykresów kursu i jego wahań, na przestrzeni
od minuty do 20 lat, podaje (wraz z odpowiednim komentarzem) np. „ABC bourse” (ABC giełdy);
por. http://www.abcbourse.com/graphes/display.aspx?s=BTCUSDu abcbourse.com/graphes/display.aspx?s=BTCUSDu; por. także np. www.google.fr/search?q=cours+bitkoin&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=LF-dWeWiKovH8AfYxrywBg;
http://selectedbrokers.com/category/bitcoins?gclid=Cj0KCQjwz_TMBRD0ARIsADfk7hSHTO0y2
vZvadPApG4DAlXu9wzm2g1oFa_5SJLwVyc4Cuquyp0nt9UaAj09EALw_wcB.
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przeciwko ucieczce podatników od płacenia podatków, a także jednocześnie ustalony został wspólny program walki z offshore65.
W trzy dni później wystąpił na forum UE prezes Europejskiego Banku Centralnego (Mario Draghi) stwierdzając, że nie widać oznak wzrostu ryzyka niestabilności finansowej dzięki przyjętemu ustawodawstwu, a deregulacja zaoferuje awantaże amerykańskiemu systemowi instytucji finansowych66.
Podstawowym problemem „moralnym” nowej regulacji jest takie sformułowanie ustawy, żeby zawsze bank (każdy bank!) był zobligowany do reagowania (i działania!) z korzyścią dla klienta (a nie samego banku!).
Podstawowym problemem dla całej gospodarki jest nie tyle podniesienie zdolności kredytowej banków handlowych, ile zwiększenie ich chęci do udzielania
kredytów przedsiębiorstwom (zamiast spekulacji i operacji na nieuregulowanym
rynku pochodnych).
Podstawowym problemem dla Europy jest konkurencja z bankami amerykańskimi oraz euro contra dolar67!
1.06.2017 – Stany Zjednoczone wycofują się z COP21 – Światowego Porozumienia Klimatycznego, podpisanego przez 195 krajów w Paryżu w 2015 r. America First! Giełdowe indeksy amerykańskie – wszystkie na zielono! W EU polityczna konsternacja.
3.06.2017 – London Bridge, ponowny atak: późny wieczór podczas Ramadanu,
spacerowicze i turyści, furgonetka i noże!
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Adam Peszko

Nowe instytucje gospodarki globalnej dla kreowania perspektywy
stabilnego rozwoju
Wprowadzenie
Na ubiegłorocznej Konferencji GWSH prof. Oskar Starzeński, w swym referacie pt. O kryzysie tożsamości europejskiej i kryzysach z bankami w tle1, niezwykle barwnie przedstawił niestabilność rynków finansowych w roku 2016. Czynił to
zresztą podobnie przekonywująco na konferencjach w latach poprzednich2. Warto w tym świetle zastanowić się nad hasłem programowego naszej konferencji:
„Kompetencje – modele biznesu – strategie”. Nieodparcie rodzi się pytanie; Czy
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakich kompetencji należałoby wymagać od menedżerów, aby w takim chaosie byli w stanie kształtować w miarę stabilne modele i skuteczne strategie biznesu? Muszę stwierdzić z przykrością, że przekracza to
moją wyobraźnię.
W tej sytuacji logiczniejsze i istotniejsze wydaje się poszukiwanie nowych instytucji gospodarki globalnej, które stworzą warunki zrównoważonego rozwoju
społeczno –gospodarczego współczesnego świata. Teza ta wynika zresztą już z treści podsumowania mojego referatu na ubiegłorocznej konferencji GWSH3, gdzie
cytuję Thomasa Piketty’ego, który w oparciu o niezwykle bogaty materiał staty1
O. Starzeński: O kryzysie tożsamości europejskiej i kryzysach z bankami w tle, [w:] Kompetencje – modele biznesu – strategie, pod redakcją Jerzego Rokity, Wydawnictwo GWSH Katowice 2016,
s. 153-171.
2
O. Starzeński (2010), O niestabilności rynku finansowego, cenie kapitału, i „dyktaturze” WACC,
[w:] Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, red. J. Rokita, Wydawnictwo GWSH im. W. Korfantego, (2013) O dyktaturze rynków finansowych, kryzysie politycznym,
zagrożonej demokracji i ryzyku finansowym, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarzadzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. A. Barczak, P. Tworek, PTE O. Katowice , UE Katowice, Wydawnictwo UE Katowice, (2015) O „widmie” radykalizmu, zagrożeniach i spekulacji oraz o kryzysach finansowych i politycznych, [w:] Strategie w zarzadzaniu organizacjami, red. J. Rokita, Wydawnictwo GWSH
Katowice.
3
A. Peszko: (2016) Niekontrolowany wzrost nierówności społecznych strategicznym założeniem rozwoju w gospodarce globalnej, [w:] Kompetencje-modele biznesu-strategie, pod red. J. Rokity, GWSH Katowice, s. 172-191.
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styczny obalił bezdyskusyjnie teorię zrównoważonego rozwoju Kuznetsa, obowiązującą w okresie dominacji doktryny neoliberalnej, i stwierdził: „ (…) 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 (…). Było by rzeczą absurdalną (…) zakładać że
rozwój będzie w naturalne sposób zrównoważony na dłuższą metę.”4
Potwierdza to istotność tematyki podjętej przeze mnie na poprzedniej konferencji w GWSH i zachęca do jej kontynuowania. W niniejszym referacie zaprezentuję więc bardziej szczegółowo koncepcje dwu kluczowych instytucji gospodarki globalnej, które w ocenie ich twórców powinny przywrócić warunki stabilnego rozwoju gospodarki globalnej:
• progresywnego podatku od kapitału o charakterze glob a l n y m , który proponuje Thomas Pikietty, oraz
• powszechnego bezwarunkowego dochodu podstawoweg o Gaya Standinga.
W podsumowaniu skoncentruję się na analizie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i politycznych koniecznych do wdrożenia omawianych rozwiązań do
praktyki gospodarczej.
Moim zdaniem taka konstrukcja referatu wypełnia lukę w krajowej literaturze
naszej dyscypliny, która w głównym nurcie badań stawia teorię systemów złożonych z fundamentalnymi analizami natury ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej.
Bardzo wartościową pozycję głównego nurtu zaprezentował ostatnio Szef naszych konferencji prof. Jerzy Rokita z dr. hab. Agnieszką Dziubińską5. Trzeba
stwierdzić, że w swym dziele zawarli rzetelną i szeroką analizę rozwoju światowych badań i stanu teorii systemów złożonych w zarzadzaniu. Zaprezentowali
też interesujące wskazówki metodologiczne i metody dalszych badań oraz podjęli próbę sformułowania ogólnych zaleceń dla kadry menedżerskiej. Po lekturze tej
książki nie wyzbyłem się jednak wcześniejszych uprzedzeń i obaw, że teoria systemów złożonych jeszcze długo nie będzie w stanie zaproponować istotnych wniosków aplikacyjnych i przez to nie wzbudzi głębszego zainteresowania u praktyków
zarzadzania. To chyba choroba genetyczna ogólnej teorii systemów, bo już jej poT. Pikietty: Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej , Warszawa 2015, s. 28.
J. Rokita, A. Dziubińska: (2016) Systemy złożone w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4
5
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przedniczka w naukach o zarzadzaniu, szkoła systemów społecznych Ch. I. Barnarda, traktująca organizację jako system społeczny, czyli dynamiczny zbiór części (uczestników organizacji) wzajemnie współpracujących ze względu na określony cel, nie zainteresowała praktyków bo preferowała skomplikowane analizy
psycho-socjologiczne, lekceważąc aspekty materialne, w szczególności planowanie i badanie procesów pracy, które odgrywają istotna rolę w organizacji6. Wydaje
się, że teoria systemów złożonych też przywiązuje za małą wagę do nieprawidłowości w przebiegu realnych procesów w gospodarce globalnej, koncentrując się na
podejściu czysto akademickim.
Nauki o zarzadzaniu winny więc sięgać do najnowszego dorobku ekonomii,
która przeprowadza obecnie rewizję klasycznej teorii ekonomii neoliberalnej
i tworzy nowe nurty nauk ekonomicznych, bardzo przydatne dla wsparcia dyscypliny nauk o zarzadzaniu, jak nowa ekonomia instytucjonalna czy ekonomia behawioralna.

Globalny progresywny podatek od kapitału
Niestrudzony badacz nierówności dochodowych i majątkowych T. Piketty
uważa, że konieczne jest przywrócenie problemu podziału dóbr do centrum analiz ekonomicznych i stwierdza:
Jesteśmy świadkami ogromnych przekształceń i trudno powiedzieć, dokąd
mogą nas one zaprowadzić albo do czego będzie podobny światowy podział bogactw między krajami i wewnątrz nich w perspektywie kilku dekad. Dziewiętnastowieczni ekonomiści mieli jedną ogromną zaletę: lokowali problem podziału
dóbr w centrum analizy i poszukiwali długoterminowych tendencji. Ich odpowiedzi nie zawsze były satysfakcjonujące, ale przynajmniej stawiali dobre pytania. Naprawdę nie mamy żadnego dobrego powodu, by wierzyć w samoregulujący się charakter wzrostu. Nadeszła najwyższa pora przywrócić problem nierówności do centrum analiz ekonomicznych i postawić ponownie pytania zadane w XIX wieku.
Zbyt długo kwestia podziału bogactw była niedoceniana przez ekonomistów, po
części ze względu na optymistyczne wnioski Kuznetsa, po części zaś z uwagi na
nadmierną skłonność naszej profesji do posługiwania się uproszczonymi modelami
matematycznymi opartymi na typowym przedstawicielu.7
6
7

A. Peszko: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 1997 r. s. 21.
T. Piketty: Kapitał w XXI wieku, op. cit., s. 28-29.
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W treści Kapitału XXI wieku podważa zasadność teorii zrównoważonego rozwoju Kuznetsa i Solowa, która była fundamentem doktryny neoliberalnej i stwierdza, że:
(…) to wojny w dużym stopniu przekreślały znaczenie przeszłości i doprowadziły do przekształcania struktur nierówności XX wieku.8

Poszukując instytucji która pozwoliłaby demokracji uzyskać kontrolę nad zglobalizowanym kapitalizmem finansowym XXI stulecia postuluje:
Idealnym narzędziem byłby globalny, progresywny podatek od kapitału, któremu towarzyszyłaby przejrzystość finansowa na najwyższym, międzynarodowym
poziomie. Takie instytucje pozwoliłyby uniknąć niekończącej się spirali nierówności i skutecznie uregulować niepokojącą dynamikę globalnej koncentracji majątków.9

Podkreśla, że:
Podatek od kapitału pozwoliłby zapewnić przewagę interesu ogólnego nad interesami prywatnymi, zachowując wszakże otwartość gospodarki i siły konkurencji – czego nie można powiedzieć o różnych formach zamknięcia się w tożsamości
narodowej czy jakiejkolwiek innej, które mogą stanowić jedynie półśrodek wobec
tego politycznego ideału. W chwili obecnej natychmiastowe wprowadzenie prawdziwie globalnego podatku od kapitału to niewątpliwie ideał utopijny, ale można
spróbować podobnych rozwiązań w skali regionalnej czy kontynentalnej, w szczególności europejskiej, poczynając od zainteresowanych krajów.10

Warte powołania wnioski, za potrzebą podjęcia prac nad podatkiem od kapitału, wyprowadza Piketty z analizy porównawczej kryzysu lat 2008-2009 z kryzysem 1929-1935, gdy poziom produkcji wielkich rozwiniętych krajów spadł o jedną czwartą i o tyle samo wzrosło bezrobocie, a z tej „wielkiej depresji” świat wyszedł na dobre dopiero z wybuchem II wojny światowej. Współczesny kryzys
był na szczęście dużo mnie katastrofalny, bo spadek produkcji w szczycie recesji
Tamże s. 581
Tamże s. 644
10
Tamże ss. 581, 582
8
9
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w 2009 r. dochodził do 5% w większości zamożnych krajów, a największe gospodarki uzyskały już w 2013 r. poziom produkcji z 2007 r.. Niestety ich finanse znajdują się dalej w żałosnym stanie, a perspektywy wzrostu rysują się dosyć ponuro,
zwłaszcza w Europie uwikłanej w niekończący się kryzys zadłużenia publicznego. Natomiast europejskie finanse prywatne są w dobrej formie, a stosunek kapitału do dochodów jest najwyższy na świecie.11 Natomiast wzrost gospodarek
krajów wschodzących odzyskał szybko wcześniejsze tempo i ciągnie wzrost globalny w drugiej dekadzie XXI stulecia. Kryzys roku 2008 nie zakończył się równie głęboką recesją jak jego poprzednik z 1929 r. przede wszystkim dlatego, że
rządy i banki centralne bogatych krajów tym razem nie dopuściły do załamania
systemu finansowego i zgodziły się na kreowanie niezbędnej płynności. Ta pragmatyczna polityka, niewątpliwie pozwoliła uniknąć najgorszego, ale nie przyniosła w rzeczywistości trwałej odpowiedzi na strukturalne problemy, które doprowadziły do kryzysu, w szczególności na rażący brak przejrzystości finansowej
i wzrost nierówności. Kryzys roku 2008 jawi się jako pierwszy kryzys zglobalizowanego kapitalizmu majątkowego XXI wieku i prawdopodobnie nie będzie
ostatnim, bo współcześni politycy nie wyciągnęli z niego właściwych wniosków
na przyszłość. Nie zapewnili „powrotu państwa” na gospodarczą scenę , podczas
gdy kryzys lat 30. XX wieku, mimo swej gwałtowności miał tą zasługę, że doprowadził do dużo bardziej radykalnych zmian polityki fiskalnej i budżetowej. Roosevelt podniósł w ciągu kilku lat do 80% stawki federalnego podatku dochodowego obejmującego najwyższe dochody, podczas gdy za Hoovera stawka ta wynosiła zaledwie 25%. Natomiast Donald Tramp zapowiada zdecydowaną obniżkę stawki tego podatku. mimo i tak niskiego jej poziomu, bo Obama nie podniósł
z ponad 35%, które pozostawił Bush.
Piketty uważa, że współcześnie polityki fiskalnej i budżetowej nie można jednak sprowadzać do kwestii stawki podatku od najwyższych dochodów, który wynaleziono w XX wieku, a który obecnie i tak prawie nic nie przynosi bo można łatwo unikać jego płacenia. Dla wyzwań XXI wieku bardziej adekwatny jest podatek progresywny od kapitału. Zresztą sama kwestia „powrotu państwa” w drugiej
dekadzie XXI stulecia oznacza coś innego jak w latach 30. XX stulecia z prostego
powodu: waga państwa w gospodarce jest dużo większa niż była wówczas. Trzeba bowiem
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(…) wymyślić nowe narzędzia pozwalające odzyskać kontrolę nad oszalałym
kapitalizmem finansowym, a jednocześnie odnowić i głęboko zmodernizować systemy podatków i transferów, będące sednem nowoczesnego państwa socjalnego,
które osiągnęły już taki stopień komplikacji, że poważnie utrudnia to ich zrozumienie oraz skuteczność społeczną i ekonomiczną.12

W większości krajów już istnieją szczątkowe formy podatku od kapitału, zwłaszcza w Ameryce Północnej i Europie. Narzędzia kontroli kapitałów w Chinach i innych krajach wschodzących także niosą wiele pożytecznych lekcji dla ekonomistów. Istnieje jednak wiele zasadniczych różnic między działającymi już rozwiązaniami a proponowanym idealnym podatkiem od kapitału. Przede wszystkim idealnego podatku od kapitału nie da się oddzielić od kwestii przejrzystości finansowej i wymiany informacji w skali globalnej, przy czym bez określonej wizji, czemu
maja służyć zbierane dane, proponowane projekty wymiany informacji nie mogą
przynieść pożądanych efektów. Obecnie dyskutowane projekty automatycznej wymiany informacji bankowych są dalece niekompletne, zwłaszcza w zakresie objętych nimi aktywów i przewidywanych sankcji, które są wyraźnie niewystarczające.
Nadziei nie daje nawet wprowadzane w życie nowe prawo w Stanach Zjednoczonych., które jest zdecydowanie ambitniejsze od skromnych regulacji europejskich.
Za konsekwentnym dążeniem do wprowadzenia progresywnego podatku od
kapitału przemawia zarówno logika fiskalna jak i motywacyjna. Logika fiskalna wynika z dotychczasowych doświadczeń potwierdzających, że dochód rzadko bywa
dobrze określonym pojęciem w przypadku osób dysponujących bardzo dużymi
majątkami i tylko bezpośrednie opodatkowanie kapitału pozwala na właściwe rozpoznanie zdolności podatkowych właścicieli dużych fortun. Kapitał jawi się po
prostu jako lepszy wskaźnik realnej zdolności podatkowej najbogatszych osób, których dochód deklarowany jest wyraźnie nieadekwatny w zestawieniu z ich majątkiem. Na wielu debatach publicznych równie mocno podkreślana jest też logika
motywacyjna polegająca na założeniu, że podatek od kapitału może motywować
posiadaczy majątku do uzyskiwania jak najwyższego możliwego zwrotu od kapitału. Przeciwdziałało by to bardzo dokuczliwemu współcześnie „strajkowi kapitału”, polegającemu na bezczynnym trzymaniu pieniędzy w rajach podatkowych,
zamiast lokowania ich w realne procesy gospodarcze. Mechanizm motywacyjny
opiera się na tym, że podatek równy 1 czy 2% wartości fortuny jest stosunkowo
12
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niewielki dla właścicieli bardzo zyskownego przedsięwzięcia, które gwarantuje
zwrot rzędu 10% rocznie. Na odwrót taki podatek byłby bardzo uciążliwy dla kogoś, kto robiłby niewiele ze swoją fortuną i osiągał zwrot zaledwie 2 lub 3% rocznie, lub nie uzyskiwał żadnego zwrotu. Zmuszałoby to kogoś, kto źle korzysta ze
swego majątku, do stopniowego pozbywania się go dla opłacenie podatków i odstępowania w ten sposób swoich aktywów bardziej dynamicznym właścicielom.
Celem końcowym Piketty’ego jest wprowadzenie dorocznego, progresywnego podatku pobieranego od kapitału na poziomie indywidualnym, czyli od wartości aktywów netto, które dana jednostka kontroluje. Warto zapoznać się z prezentowanym przez autora szczegółowym opisem obliczania proponowanego podatku:
Dla każdego majątek podlegający opodatkowaniu byłby określany na podstawie rynkowej wartości wszystkich aktywów finansowych (zwłaszcza depozytów
i rachunków bankowych, akcji, obligacji i udziałów wszelkiej natury w spółkach
notowanych i nienotowanych na giełdzie) i niefinansowych (w szczególności nieruchomości), po odjęciu długów będących w posiadaniu określonej osoby. Jeśli chodzi o skalę podatkową, to można sobie na przykład wyobrazić stawkę równą 0% poniżej 1 miliona euro, 1% dla majątku między 1 i 5 milionów euro oraz 2% dla majątków powyżej 5 milinów euro. Ale można zdecydować się na podatek od kapitału dużo bardziej progresywny w odniesieniu do największych fortun (na przykład
ze stawką 5% lub 10% powyżej 1 miliarda euro). Można również dostrzec korzyści
z jakiejś minimalnej stawki od majątków skromnych i średnich (na przykład 0,1%
poniżej 200 000 euro, 0,5% między 200 000 a 1 milionem euro.13

Podatek od kapitału nie zastąpi wszystkich wpływów fiskalnych i pod względem przychodów może stanowić kilkupunktowy dodatek do dochodu narodowego nowoczesnego państwa socjalnego. Zasadnicza jego rola sprowadza się do „uregulowaniu kapitalizmu,”14 czyli z jednej strony uniknięcie niekończącej się spirali nierówności i dalszego pogłębiania się rozwarstwienia majątkowego, a z drugiej
skutecznego regulowania kryzysów finansowych.
Z racji ważności tej roli, zanim osiągnięty zostanie cel końcowy, pilne jest zrealizowanie celu pośredniego, polegającego na doprowadzeniu do demokratycznej
i finansowej przejrzystości posiadanych majątków i aktywów w skali międzynarodowej. Pozwoliłoby to gromadzić informację o majątkach i fortunach. Administra13
14
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cje narodowe i międzynarodowe, amerykańskie, europejskie i globalne instytuty
statystyczne byłyby w stanie wreszcie dostarczać wiarygodnych informacji o dystrybucji majątków i ich ewolucji. Nieodzowna jest spokojna, debata nad głównymi problemami dzisiejszego świata, a w każdym przypadku demokratyczna debata
nie może odbyć się bez wiarygodnej bazy statystycznej. Obecny stan tej bazy Piketty charakteryzuje następująco:
Organizacje międzynarodowe, które ponoszą odpowiedzialność za regulowanie i nadzorowanie światowego systemu finansowego, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poczynając, dysponują jedynie przybliżoną wiedzą
o światowej dystrybucji aktywów finansowych, a w szczególności aktywów ulokowanych w rajach podatkowych. Widzieliśmy już, że globalny bilans aktywów i pasywów finansowych pozostaje niezrównoważony (Ziemia wydaje się być zadłużona na Marsie). Skuteczne nawigowanie światowym kryzysem finansowym w takiej
statystycznej mgle jest bardzo utrudnione.15

Podatek od kapitału zmusza do skonkretyzowania i rozszerzenia zawartości
międzynarodowych umów o automatycznej wymianie informacji bankowych.
Zasada winna być prosta: każda narodowa administracja fiskalna powinna otrzymać wszystkie niezbędne informacje pozwalające na obliczenie majątku netto
każdego ze swych obywateli. Pierwszy krok sprowadza się do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziom międzynarodowy w taki sposób, by
do przygotowanych wcześniej deklaracji można było włączyć aktywa znajdujące się za granicą. Nie stwarza to żadnego problemu technicznego bo jeśli tego
rodzaju automatyczne wymiany danych między bankami i administracją fiskalną występowały na poziomie liczących 300 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych czy 60-80 milionowej Francji i Niemiec, to dodanie do systemu banków znajdujących się w Szwajcarii albo Kajmanach nie zmienia zasadniczo ilości
przetwarzanych informacji. Najbardziej prawdopodobnym powodem, dla którego raje podatkowe bronią tajemnicy bankowej, jest umożliwienie ich klientom
uniknięcia płacenia należnych podatków, im samym zaś zatrzymanie związanego
z tym zysku. Nie ma to nic wspólnego z zasadami gospodarki rynkowej bo zdaniem Piketty’ego:

15
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Nie istnieje żadne prawo do ustalania samemu sobie stawki opodatkowania.
Nie można bogacić się dzięki wolnej wymianie i integracji gospodarczej z sąsiadami, a później całkowicie bezkarnie czerpać zyski na ich koszt. Można to nazwać
zwyczajną kradzieżą.16

Powszechny bezwarunkowy dochód podstawowy
Szeroko umotywowaną koncepcję „powszechnego dochodu podstawowego”
przedstawia Standing w końcowym, piątym rozdziale książki zatytułowanej: Karta prekariatu,17 w którym formuje 29 artykułów postulujących, konieczne jego zdaniem, zmiany w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki globalnej. Artykuł 25
zatytułowany: Zmierzajmy w stronę powszechnego dochodu podstawowego, zaczyna od stwierdzenia:
Rządy powinny zmierzać do ustanowienia dochodu podstawowego jako prawa
obywatelskiego. W globalnej gospodarce rynkowej niepewność i nierówności jedynie się pogłębią, jeśli nie wprowadzimy nowych rozwiązań. Niezbędne jest gruntowne przebudowanie systemu opieki społecznej.18

W tradycyjnej gospodarce kapitalistycznej mieliśmy do czynienia z wyraźnym
podziałem na płace i zyski z kapitału, a rządy narodowe pośredniczyły w walce
między siłą robocza i właścicielami kapitału, stosując różnorodne metody regulacji, podatki i subwencje. W warunkach globalizacji płace ustąpiły pola, a dochody z wynajmu i kapitału finansowego gwałtownie rosną. Trzeba zmienić naszą wyobraźnie ekonomiczną i przyjąć, że wprowadzenie prawa o wypłacaniu gwarantowanego dochodu podstawowego, miesięcznej kwoty wystarczającej na zapewnienie każdemu legalnemu mieszkańcowi podstawowego bezpieczeństwa, jest nieodzowne. Bez tego prawa niepewność, zadłużenie i nierówności będą dalej rosnąć.
Terminu „podstawowy” używa Standing w podwójnym znaczeniu. Z jednej
strony kwota tego dochodu powinna być podstawowa, tj. wystarczająca do przeżycia, nie zapewniająca jednak pełnego bezpieczeństwa, bo to skłaniałoby już do
braku ostrożności. Z drugiej strony „podstawowy” oznacza, że bez niego inne pra16
17
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wa, np. do edukacji czy pracy, są niemożliwe do realizacji. Kwota dochodu podstawowego winna wystarczać na pokrycie podstawowych potrzeb materialnych, ułatwiając dążenia do osiągania innych życiowych celów, z tego powodu jej poziom
winien być powiązany z medianą dochodów.
Powszechny dochód podstawowy winien być wypłacany indywidualnie bez
wiązania go z pojęciami gospodarstwa domowego czy rodziny (co wiązałoby się
z arbitralnymi, niepotrzebnie wścibskimi i kosztownymi mechanizmami administracyjnymi). Wypłaty winny być realizowane w formie pieniężnej, regularnie,
w sposób przewidywalny i bezwarunkowy, czyli bez reguł dotyczących zachowania. Jego wypłata winna więc być prawem obywatelskim lub dotyczącym legalnych mieszkańców, które ogranicza tylko jakaś pragmatyczna zasada w odniesieniu do migrantów. Wypłat muszą mieć charakter powszechny, a ewentualne odzyskiwanie go od otrzymujących go osób zamożniejszych mogłoby odbywać się np.
za pomocą podatków.
Kluczowe jest to, żeby wypłaty powszechnego dochodu podstawowego rosły
wraz z rozwojem gospodarczym. Zaczynać można od stopniowego przekształcania obecnych świadczeń społecznych, zmieniając istniejące selektywne transfery
w granty bezwarunkowe, a następnie rozszerzać je na pozostałe grupy.19
Uzasadniając potrzebę wprowadzenia tych zasad Standing powołuje względy
etyczne twierdząc, że:
(…) bogactwo każdego członka społeczeństwa jest w znacznie większym stopniu efektem wysiłków naszych przodków niż jakichkolwiek naszych działań. Jednak nie wiemy, którzy dokładnie z naszych przodków wnieśli większy lub mniejszy
wkład w to bogactwo. Nie wiemy również czyi przodkowie niesprawiedliwie cierpieli i stąd nie mogli przekazać bogactwa swoim potomkom. Zatem za zasłonę niewiedzy dotyczącą zajmowanego przez nas miejsca w dystrybucji efektów pracy powinniśmy pragnąć zrównania korzyści przekazywanych nam wszystkim.20

Dochód podstawowy to jedyne rozwiązanie, które poprawia ekonomiczne
i społeczne bezpieczeństwo najbardziej pozbawionych ochrony grup społecznych nie, nakładając dodatkowej kontroli nad żadną poszczególną grupą społeczną. Zwiększa więc wolność osobistą i ma zdecydowaną przewagę nad tradycyjną dobroczynnością, bo usuwa swobodę decydowania przez biurokra19
20
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cję, komu należy się wsparcie oraz czyje zachowanie domaga się współczucia,
a czyje sankcji.
Najbardziej przekonywujących argumentów ekonomicznych za wprowadzeniem powszechnego dochodu podstawowego dostarcza sam proces globalizacji
gospodarki, w którym uelastycznianiu stosunków zatrudnienia towarzyszy rozmontowywanie instytucji i mechanizmów solidarności społecznej i ochrony socjalnej. Nie ma jednak od tego procesu odwrotu. Systemy ubezpieczenia społecznego
funkcjonował, gdy większość mogła wnosić swój wkład w fundusz ubezpieczeniowy a ludzi z grubsza dotyczyło równe prawdopodobieństwo nieszczęścia. Warunki te zostały zniszczone przez postępujące zmiany gospodarcze i polityczne. Indywidualizm i elastyczność uczyniły wyniki coraz bardziej nierównymi a mobilność
społeczna spadła. Udział płac w dochodzie narodowym wszystkich krajów ciągle
maleje, osoby będące częścią siły roboczej i te które znalazły się poza nią nie są
w stanie płacić regularnych i wystarczających składek. Podwyższanie niskich płac
za pomocą ulg podatkowych jest kosztowne, zniekształcające rzeczywistość, nieefektywne, niesprawiedliwe i zmuszające do ciągłej administracyjnej selekcji ludzi na biednych i bogatych. Powszechny dochód podstawowy nie miałby tych negatywnych cech, byłby powszechny, pozwalałby wszystkim na pertraktacje i wolność wyboru.
Z perspektywy makroekonomicznej dotychczasowy system ubezpieczeń społecznych pełnił również rolę stabilizatora gospodarki, ponieważ zwiększające się
w czasie recesji wydatki na świadczenia stymulowały konsumpcję popychając gospodarkę do powrotu na ścieżkę wzrostu. Przeciwnie działał reżim oszczędności
budżetowych, który przez obcinanie świadczeń w czasie recesji oddziaływał procyklicznie. Powszechny dochód podstawowy mógłby też przeciwdziałać pogłębianiu cykli koniunkturalnych, gdyby zaprogramowano go trójwarstwowo. Warstwa
pierwsza stanowiłaby stałą kwotę określoną przez potrzebę utrzymania się, zależną jedynie do zmian w dochodzie narodowym per capita. Drugą stanowiłby ekonomiczny grant stabilizujący, rosnący w czasie recesji i obniżający się w czasie
ożywienia gospodarczego. Warstwa trzecia wynikałaby natomiast ze zwiększonych
kosztów związanych z dodatkowymi potrzebami osób niepełnosprawnych fizycznie bądź umysłowo.21
Najistotniejsze wydaje się jednak to, że wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego powinno zapewnić bardziej efektywne i sprawiedliwsze funk21
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cjonowanie rynków pracy, co zależy głównie od siły przetargowej właściciela kapitału pełniącego funkcję pracodawcy i słabego pracobiorcy. Przy wysokiej stopie
bezrobocia, szczególnie młodzieży podejmującej pierwszą pracę, oraz luce w wykorzystywaniu siły roboczej i niepewnym wsparciu dochodowym, pozycja pracowników jest beznadziejnie słaba. Pracodawcy mogą z łatwością ustalać niskie wynagrodzenia i uzyskiwać zysk, zamiast troszczyć się czy siła robocza jest właściwie
wykorzystywana. Pracownicy są wystarczająco zdesperowani, by podjąć się pierwszej lepszej pracy, aby tylko otrzymać pieniądze, jednocześnie rozglądając się za
czymś innym. W tych warunkach efektywność alokacji pracowników będzie niska,
rotacja kadr wysoka a negatywne reakcje w miejscu pracy częste.
Dochód podstawowy ułatwiałby skuteczne poszukiwanie zatrudnienia,
umożliwiając pracownikom dokonywanie bardziej przemyślanych wyborów, wywierając równocześnie większą presję na zatrudniających do efektywnego wykorzystywania siły roboczej. Niezadowolenie z warunków pracy częściej prowadziłoby do porzucenia pracy. Dochód podstawowy zachęcałby też do podejmowania zatrudnienia na stanowiskach o niskich płacach, bo eliminowałby omawianą wcześniej „pułapkę ubóstwa”, zniechęcająca do zajmowania nisko płatnych miejsc pracy. Problem ten bywa szczególnie istotny na rynkach pracy zdominowanych przez usługi. Dotychczas do podtrzymania poziomu płac na elastycznych rynkach pracy służy płaca minimalna. Jej działanie jest jednak mało
skutecznie, bo stwarza pokusę nadużyć. Niektóre prace nie są przez potencjalnych pracodawców uruchomiane, bo uznają oni, że ich wartość jest mniejsza od
płacy minimalnej. Prace są więc pożądane, ale nie są uruchamiane. Bywa też
tak, że pracodawca naciska na pracownika, by ten wykonywał pracę „na czarno”
lub przepracował więcej godzin niż te, za które mu się płaci. Zwiększona dzięki
dochodowi podstawowemu siła przetargowa pracownika wywierałaby nacisk na
pracodawców do poprawiania wydajności i atrakcyjności miejsc pracy przyczyniając się do „humanizacji pracy najemnej”.22
Rezygnacja z sprawdzania środków materialnych i sprawdzianów zachowań na rzecz bezwarunkowości wypłat dochodu podstawowego, poza znaczącymi oszczędnościami wydatków budżetu, przyniosłoby jeszcze jeden pozytywny
skutek dla prekariatu. Zmniejszyłaby się „pułapka prekarności” ponieważ dochód
podstawowy przysługiwałby każdej osobie bez względu na przemiany na rynku
pracy. Mogłoby to zwiększyć pozytywną mobilność na rynku pracy najemnej.
22
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Niski poziom dochodów prekariatu powoduje, że doświadcza on również nierówności w podziale wszystkich innych kluczowych zasobów kształtujących szanse życiowe jak: bezpieczeństwo, kontrola nad czasem, dostęp do przestrzeni wysokiej jakości, edukacji w wyzwalającym sensie tego słowa, wiedzy finansowej i samego kapitału finansowego. Dochód podstawowy byłby skutecznym sposobem na
zmniejszenie nierówności dochodowych, ponieważ jest równy i powszechny stanowił by większą część dochodu osób mało zarabiających.
Dochód podstawowy chroniłby przed niepewnością i szokami, dodawał ludziom odwagi i pewności siebie przy podejmowaniu ryzyka i decydowaniu się na
działania potencjalnie poprawiające życie. Standing wyraźnie stwierdza:
Jeżeli wiesz, że nie wylądujesz na ulicy w razie porażki jesteś bardziej skłonny do podjęcia ryzyka nabywania nowych umiejętności lub porzucenia pozbawionych perspektyw stanowisk, aby spróbować szczęścia jako niezależny rzemieślnik23

oraz podkreśla:
Nie powinno się omawiać dochodu podstawowego bez rozważenia pożądanych
cech całego systemu opieki społecznej, który byłby oparty na współczuciu, solidarności i empatii, a nie kontroli i karaniu ubogich. Należy rozumieć dochód podstawowy jako podstawę wielowarstwowego systemu dopasowanego do realiów XXI
wieku.24

Z tego też względu oddala powszechny zarzut, że dochodu podstawowego nie da
się sfinansować i stwierdza:
(…) przemnożenie pewnej kwoty uznanej za wysokość dochodu podstawowego przez liczbę ludności, to marna ekonomia. Kwestią istotną jest tutaj przesunięcie środków na dochód podstawowy z tych wydawanych na subwencje, ulgi podatkowe i uzależnione od środków świadczenia. Dochód podstawowy wytworzyłby
także większe wpływy podatkowe, ponieważ skłoniłby większą część siły roboczej
do przejścia z szarej strefy do systemu podatkowego i miałby korzystne oszczędnościowe skutki w zakresie zdrowia i szkolnictwa.25
23
24
25

Tamże s. 339.
Tamże s. 340.
Tamże s. 328.
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Bardzo podobną koncepcję bezwarunkowego dochodu podstawowego proponuje ostatnio prof. Thomas Straubhaarem, w swej najnowszej książce zatytułowanej Radykalnie sprawiedliwe, do wprowadzenia w Republice Federalnej Niemiec.26 Warto przedstawić niektóre opinie Profesora, z opublikowanego w tygodniku „Polityka” wywiadu. Stwierdza On, że dochód podstawowy w jednakowej
wysokości (np. 1000 euro) winien otrzymywać każdy obywatel Niemiec od noworodków do starców, Nie trzeba by nawet składać żadnych wniosków czy wypełniać formularzy. Osoby osiedlające się w Niemczech jako imigranci będą nabywać
stopniowo prawa do otrzymywania dochodu podstawowego np. po 10% rocznie,
od chwili osiedlenia się na stałe i rozpoczęcia płaceniu podatków. Po 10 latach nabierałyby więc prawo otrzymywania pełnego wymiaru dochodu podstawowego.
Prawo do dochodu podstawowego zachowywałby też każdy obywatel Niemiecki
po wyjeździe, jeżeli nadal płaciłby podatki w Niemczech. Wprowadzenie dochodu podstawowego wymagałoby całkowitej przebudowy systemu podatkowego, likwidacji składek emerytalnych i rentowych, oraz zniesienia (z okresem przejściowym) emerytur, limitów wieku emerytalnego i płacy minimalnej. W nowym systemie podatkowym, pozostawałby tylko podatek dochodowy ale w innym systemie
niż obecnie, bardziej sprawiedliwy bo pozbawiony jakichkolwiek wyjątków, obowiązujący od pierwszego zarobionego euro i płacony bezpośrednio u źródła. Tylko
i wyłącznie dochód podstawowy byłby z tego podatku zwolniony. Taką sama stawką podatkową objęte winny być dochody z pracy jak i zyski kapitałowe, tantiemy,
dywidendy, przychody z wynajmu czy dzierżawy. Pozostaje progresja podatkowa
dla ludzi więcej zarabiających i bogaci będą w rzeczywistości dużo bardziej obciążeni niż dzisiaj. Jest to sprawiedliwe bo to oni korzystają dotychczas najwięcej na
wszelkich lukach, ulgach i zwolnieniach. To oni cieszą się, że dziś zyski kapitałowe są z reguły niżej opodatkowane niż pensje. Bezwarunkowy dochód podstawowy gwarantuje więc zmniejszenie nierówności.
Jednym z istotnych powodów wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego jest postępująca automatyzacja i robotyzacja pracy. Coraz więcej prac
wykonywać będą maszyny i bardzo dobrze, że od tego nie ma odwrotu. W wielu zawodach człowiek nie będzie potrzebny, trzeba mu więc zapewnić bezpieczeństwo socjalne w postaci dochodu podstawowego. Dochód podstawowy daje
26
Por. wywiad p.t.: 1000 euro dla każdego, który przeprowadził Cezary Kowanda z prof. Thomasem
Straubhaarem, urodzonym w 1957 szwajcarskim ekonomistą, mieszkającym od lat w Niemczech, wykładowcą stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Hamburskim, w latach 2005-2014 szef hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej, POLITYKA nr. 37 z 13. 09. 2017, s. 37.
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też prawdziwą wolność. Człowiek, który ma zapewnione minimum egzystencji,
sam decyduje jaką pracę i kiedy chce podjąć, nie robi tego tylko dlatego, żeby nie
umrzeć z głodu. Państwo do niczego nie może go już zmuszać, nie może sprawdzać i nieustannie kontrolować Państwo przestaje być wszechmocne wobec obywatela.
Powstaje w tej sytuacji pytanie; Czy ludzie będą chcieli pracować?, Czy nie
ucierpi na tym morale społeczeństwa? Takie obawy zdecydowanie rozwiewa
prof. Straubhaarem przywołując wyniki swoich badań z których wynika, że ludzie
rzeczywiście boją się takich konsekwencji bezwarunkowego dochodu podstawowego. Ale równocześnie stwierdzają, ze ich ten problem nie dotyczy, i tylko kilka procent ankietowanych przyznaje, że może to ich zdemotywować. Ale w każdym społeczeństwie zawsze istnieje pewna grupa osób zdecydowana żyć na koszt
innych i to nie ulegnie zmianie. Niezwykle istotne są natomiast Jego zdaniem walory etyczne wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, które charakteryzuje następująco;
(…) ludzie nie będą chcieli podejmować ciężkiej pracy, a przy tym źle płatnej.
I bardzo dobrze, taką pracę mają wykonywać maszyny. Praca nie może nadmiernie
eksploatować człowieka zdrowotnie. Mając dochód podstawowy, nikt nie będzie
wykonywał zajęć poniżających. Zmniejszy się problem wypalenia zawodowego.
Mniej będziemy wydawać pieniędzy na leczenie pracowników, których zdrowie
zniszczyły warunki pracy. A pracodawcy zostaną zmuszeni, by inwestować w nowe
technologię i najbardziej niewdzięczne zadania przekazać robotom.27

Do wprowadzenia eksperymentu z bezwarunkowym powszechnym dochodem
podstawowym Straubhaar proponuje Niemcy, bo gospodarka tego kraju odczuwa
już skutki cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, a wiele dalszych zmian technologicznych będzie tam postępować szybciej niż gdzie indziej. Ponadto Niemcy mają
dziś bardzo rozbudowany i skomplikowany system podatkowo-składkowy. Już dziś
niemieckie państwo wydaje rocznie na wszystkie cele socjalne, w tym dotacje do
systemu emerytalnego, 900 mld euro, co wystarczyło aby, 82 mln Niemców dostawało co miesiąc ponad 900 euro. Wyjaśnia też, dlaczego niedawno Szwajcarzy powiedzieli w referendum „nie” dla dochodu podstawowego. Jego zdaniem inicjatorzy referendum proponowali wprowadzenie zbyt wysokiego dochodu podsta27

Z wywiadu z T. Straubhaarem: 1000 euro dla każdego, Polityka nr. 37/2017, Warszawa s. 38.
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wowego 2500 franków miesięcznie, i nie wyjaśnili dostatecznie co będzie z prawami nabytymi, na przykład emeryturami, a tutaj są potrzebne okresy przejściowe i przekonanie społeczeństwa, że nikomu nie zostanie odebrane coś, na co sobie wcześniej zapracował. Natomiast na pytanie: „Czy w krajach biedniejszych,
jak Polska, dochód podstawowy też można wprowadzić?” Straubhaar odpowiada,
że: „byłby ostrożny z wydawaniem rekomendacji innym krajom, zwłaszcza takim,
gdzie inaczej wygląda dziś wysokość podatków i składek”. Zachęca jednak do debaty na ten temat, także w Polsce.

Podsumowanie
Wydaje się, że powszechny dochód podstawowy ma większe szanse realnego zastosowania. Standing powołuje niektóre dotychczasowe wdrożenia, jak na
przykład amerykański program „Alaska Permanent Dividend” (Dywidenda Stałego Funduszu Alaski), który jego zdaniem jest hybrydą dochodu podstawowego i dotacji kapitałowej, ponieważ wypłaca każdemu mieszkańcowi Alaski roczną dywidendę pochodzącą z Funduszu Stałego utworzonego w 1976 r. Niepokoi
go jednak to, że politycy dotychczas na ogół boją się przyznawania wszystkim prawa do bezpieczeństwa ekonomicznego i nawet tych którzy wierzą że jest to wskazane, paraliżuje strach przed napiętnowaniem przez moralistów klasy średniej za
brak realizm czy utopię. Dlatego namawia do tworzenia sytuacji, w której polityków porwie inicjowana przez prekariat „fala powszechnego przekonania”. Powołano w tym celu organizację międzynarodową Basic Income Earth Network (Światowa Sieć na rzecz Dochodu Podstawowego). Działa ona skutecznie w wielu krajach i między innymi zbierała podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską
wnioskującą do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie badań nad możliwością
wprowadzenia dochodu podstawowego i uruchomienia programów pilotażowych.
W roku 2013 udało się zebrać pod tą petycją ponad 285 tyś podpisów, ale do uznania przez Komisję Europejską potrzebne jest zebranie w ciągu roku 1 miliona podpisów w siedmiu krajach. Bardziej zaawansowana w działaniach była Szwajcaria,
w której przeprowadzono na ten temat referendum. Przyniosło one jednak wynik
negatywny i z wprowadzenia dochodu podstawowego zrezygnowano. Od stycznia 2017 roku trwa natomiast eksperyment w Finlandii i odpowiednik naszego
ZUS wypłaca co miesiąc wybranej grupie bezrobotnych 560 euro Chodzi o sprawdzenie, czy taki zastrzyk finansowy rozleniwi pracownika czy przeciwnie zmobilizuje do szukania wyżej płatnej pracy. O wynikach eksperymentu fińskiego do-
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wiemy się w 2019 r.. Prasa donosi też o podobnych eksperymentach w Holandii
i Włoszech. Wydaje się więc, że wprowadzenie bezwarunkowego podstawowego
dochodu podstawowego w niektórych krajach bogatych jest tylko kwestią czasu.
Jeszcze bardzie optymistycznie nastrajają wypowiedzi prof. Thomasa Straubhaara,
który w swej najnowszej książce pt. Radykalnie sprawiedliwe, przygotował uzasadnienie wdrożenia w pierwszej kolejności bezwarunkowego dochodu podstawowego u bogatych Niemców, którzy już odczuwają społeczne skutki cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji gospodarki, a mając bardzo rozbudowany i skomplikowany system podatkowo składkowy wydają corocznie mało efektywnie około 900 mld
marek na wszelkie cele socjalne. Ta sama kwota umożliwiałaby zdecydowanie bardziej efektywne comiesięczne wypłaty bezwarunkowego dochodu podstawowego
w wysokości 900 euro dla 82 mln Niemców.
Zdecydowanie mniej prawdopodobna jest możliwość wprowadzenia, w dającej
się przewidzieć przyszłości, powszechnego obowiązku pełnej wymiany informacji
międzybankowej w skali globalnej i w ślad za tym progresywnego podatku od kapitału. Najbardziej zaawansowaną próbą wprowadzenia obowiązku międzynarodowej wymiany informacji międzybankowe jest amerykańskie prawo Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) przyjęte w 2010 r., przewidziane do stopniowego wprowadzania na lata 2014-2015. Nakłada ono na wszystkie banki zagraniczne obowiązek przekazywania amerykańskiemu fiskusowi informacji o rachunkach,
lokatach i dochodach utrzymywanych i otrzymywanych przez amerykańskich podatników wszędzie na świecie.
Mniej ambitny jest projekt dyrektywy Unii Europejskiej z 2003 roku o dochodach z oszczędności, bowiem dotyczy ona wyłącznie depozytów bankowych i lokat
wynagradzanych w formie odsetek i obowiązuje wyłącznie kraje UE. Nie obejmuje
więc z definicji aktywów innych niż obligacje, a duże majątki przyjmują głownie formę portfeli zainwestowanych w akcje. W dodatku dyrektywa ta dotychczas nie weszła w pełnym zakresie w życie, bo od lat 2008-2009 Luksemburg i Austria cały czas
przedłużają okres zwolnienia z jej stosowania, pozwalający im unikać przymusu automatycznej wymiany danych i udzielać stosownych informacji tylko na uzasadnione
żądanie. System ten stosowany także wobec Szwajcarii i innych terytoriów europejskich poza UE (Lichtenstein, Monaco i wyspy anglonormandzkie) oznacza w praktyce wymóg przedstawienia przez dany rząd niemal pewnych dowodów oszustwa obywatela, aby możliwe było otrzymanie dotyczących go informacji bankowych.
Warto podkreślić, że istnieje w tym zakresie silny rozdźwięk między deklaracjami przywódców politycznych a rzeczywistymi działaniami. Charakterystyczne
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jest np. to , że kraje europejskie potrafiły się zjednoczyć w ramach Unii Europejskiej i nawet wprowadzić wspólną walutę, ale nie zrobiły nic w sprawie systemu
podatkowego i nie można oczekiwać, że w nadchodzących latach nastąpi jakaś zasadnicza zmiana.
W skali globalnej problem jest ciągle otwarty i nie ulega kwestii, że powszechny progresywny podatek od kapitału jest koncepcją zupełnie nową, która powinna być w całości zaadaptowana do kontekstu zglobalizowanego kapitalizmu majątkowego XXI wieku. Jego projektanci muszą ustalić zarówno kwestię stawek opodatkowania, jak i warunki szacowania wartości opodatkowanych aktywów, a także mechanizmy automatycznej wymiany międzynarodowej informacji bankowej,
dzięki której władze podatkowe nie będą zdane na deklaracje własne podatników.
I to ostatnie stanowi problem podstawowy, bo broniące tajemnicy bankowej raje
podatkowe chcą umożliwiać swoim klientom unikania płacenia należnych podatków, co niema nic wspólnego z gospodarką rynkową a stanowi w istocie zwyczajną kradzież.
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