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Wstêp
Ekonomia pozostawiona tylko samej sobie nie jest w stanie sprostaæ
wyzwaniom, jakie pojawi³y siê w XXI wieku. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e
wyros³a ona z filozofii, a póŸniej mia³a swoje korzenie w socjologii. Wraz
z rozwojem specjalizacji w naukach spo³ecznych i dokonuj¹cym siê ich
podzia³em ekonomia stopniowo zaczê³a jednak wkraczaæ w obszary nauk,
które by³y jej matecznikiem – zapo¿yczaj¹c od nich, a tak¿e czêsto zaw³aszczaj¹c ich ró¿ne sfery. Dlatego te¿ poszukiwanie wspó³czesnych
Ÿróde³ wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa nie mo¿e siê jedynie ograniczaæ do prób zrozumienia istoty zmian, jakie zachodz¹ na poziomie mikroekonomicznym. Coraz bardziej potrzebne jest ich widzenie w znacznie
szerszej perspektywie ni¿ tylko w ten sposób. Mamy bowiem w przypadku Ÿróde³ wartoœci przedsiêbiorstwa do czynienia ze szczególnym
rodzajem nasilenia siê sprzê¿eñ oddzia³ywania czynników mikroekonomicznych z czynnikami makroekonomicznymi i globalnymi. Nie ma tu
prostych zale¿noœci i uniwersalnych wyjaœnieñ. Jednak nie oznacza to, ¿e
nie nale¿y podejmowaæ prób poszukiwania ogólnych prawid³owoœci, jakie mog¹ tu mieæ miejsce. Bez tego trudno rozwijaæ ekonomiczn¹ teoriê
wspó³czesnego przedsiêbiorstwa, a w jej ramach dostrzegaæ przyczyny
rodzenia siê takich czy innych metod zarz¹dzania na poziomie mikro 1.

1. Teoria i praktyka zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa
a interesy ekonomiczne
Warto wiêc w pierwszym rzêdzie zastanowiæ siê, jakie s¹ wyznaczniki tworz¹cej siê obecnie nowej architektury gospodarczej œwiata i w jaki
sposób mo¿e ona wp³ywaæ na jêzyk pojêæ i metod zarz¹dzania przedsiêbiorstwami, czyli na sposoby ich funkcjonowania w jej ramach. Jednym
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z takich najwa¿niejszych obecnie czynników jest intelektualna hegemonia
neoliberalnej ideologii, która czêsto ma swój synonim okreœlany mianem
neokonserwatyzmu. Nie jest naszym celem, aby w tym miejscu zag³êbiaæ
siê w wyjaœnianie wp³ywu tej ideologii na zmiany geostrategiczne czy
geopolityczne w œwiecie.
Chodzi tu przede wszystkim o zwrócenie uwagi na koniecznoœæ wyzwolenia siê spod jej wp³ywu. Szkodliwoœæ tej doktryny polega bowiem
nie tylko na nieograniczonej apologetyce wolnego rynku, ale przede
wszystkim na wyeliminowaniu pojêæ, które z istoty rzeczy s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z rozwojem i przysz³oœci¹ gospodarki rynkowej.
W naukach ekonomicznych termin „wartoœæ” we wszystkich epokach historycznych skupia jak w soczewce podstawowe dylematy i rozwa¿ania na temat mo¿liwoœci kreowania dobrobytu i rozwoju. Okreœla on
kierunki myœlenia i ewolucji o podstawowych kwestiach, które s¹ z nimi
zwi¹zane. Jednak z punktu widzenia ekonomii i charakterystyki przebiegu procesów gospodarczych to, co szczególnie zas³uguje na uwagê, to
przede wszystkim sposób realizacji wartoœci i uzyskiwane w jego rezultacie efekty, oceniane przez nastêpne pokolenia. Bardziej precyzyjnie to
ujmuj¹c, odnosi siê to przede wszystkim do odpowiedzi na pytanie – wartoœæ czego, dla kogo i z kim?
Po up³ywie blisko czterdziestu lat na œwiecie, a w Polsce blisko lat
piêtnastu, od zaistnienia teorii i praktyki zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹ warto postawiæ równie¿ pytanie o jej niekompletnoœæ, a tak¿e
o kierunek jej dalszego rozwoju. Kategoria wartoœci ekonomicznej charakteryzuje siê wielowymiarowoœci¹. Oznacza to potrzebê ujmowania jej
w znacznie szerszym kontekœcie ni¿ dotychczas czyni siê to w naukach
ekonomicznych. Dlatego te¿ trzeba j¹ ci¹gle wzbogacaæ teoretycznie i czyniæ pe³niejsz¹ i bardziej u¿yteczn¹ spo³ecznie oraz praktycznie.
Teoria zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa od samego pocz¹tku
swojego istnienia podlega dynamicznemu rozwojowi. Jednym z widocznych tego przejawów s¹ udane próby jej implementacji w obszarach poza
przedsiêbiorstwem i uczynienia z niej uniwersalnego narzêdzia wzrostu
wartoœci w innych, ni¿ tylko gospodarcze, organizacjach – na przyk³ad
w administracji publicznej. W teorii zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa wraz z up³ywem czasu poszerza siê nie tylko jej zakres, ale tak¿e
wyodrêbniaj¹ siê jej ró¿ne nurty, których pocz¹tki znajduj¹ siê w koncepcji wartoœci dla akcjonariuszy. Nie mo¿na jeszcze jednak mieæ pewnoœci.
czy obecnie dochodzi do ich przenikania i zespalania siê na jakimœ jednym wspólnym fundamencie teoretycznym. Zapewne tworzenie jedno-
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litego fundamentu teoretycznego, w ramach pojawiaj¹cych siê jej ró¿nych
nurtów, bêdzie wymaga³o dochodzenia do niego w wielu krokach.
W zale¿noœci od etapu rozwoju gospodarczego ujawniaj¹ siê wobec
tej teorii inne oczekiwania i ma ona do spe³nienia ró¿ne zadania. Obecnie
taki wspólny fundament teoretyczny, czyli obszar-spoiwo, upatruje siê
przede wszystkim w obrêbie dwóch sfer: spo³ecznej odpowiedzialnoœci
przedsiêbiorstwa, a tak¿e w nurcie zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹
przez inne wartoœci. Wydaje siê, ¿e dziêki temu wy³ania siê bardziej
ca³oœciowy charakter teorii zarz¹dzania wartoœci¹ – ju¿ nie tylko przedsiêbiorstwa, ale byæ mo¿e wszelkiej organizacji.
Czy jednak i w jakim stopniu to podejœcie stanie siê rzeczywistym
wspólnym fundamentem, a w jakim jest to tylko przejœciowy zabieg, którego celem jest na przyk³ad z³agodzenie maj¹cych miejsce wspó³czeœnie
zjawisk kryzysowych, to dopiero oka¿e siê w przysz³oœci. Pod wp³ywem
zachodz¹cych szybko zmian w gospodarce œwiatowej teoria zarz¹dzania
wartoœci¹ przedsiêbiorstwa niew¹tpliwie odchodzi od swoich pocz¹tków
i wyraŸnie poszerza swój zakres. Ma to bez w¹tpienia swoje zalety, ale
tak¿e jest dla niej samej du¿ym zagro¿eniem, gdy¿ mo¿e doprowadziæ do
rozmycia jej istoty. St¹d te¿ nie mo¿na zagubiæ w tym wszystkim perspektywy historycznej i postrzegania tego, co by³o podstawow¹ przyczyn¹ jej powstania. Wymaga to w kontekœcie zachodz¹cych zmian wyraŸnego wyeksponowania jej g³ównych w¹tków i wkomponowania ich
w nowe powi¹zania socjoekonomiczne.
O co wiêc ewentualnie nale¿a³oby obecnie j¹ uzupe³niæ, aby by³o to
wystarczaj¹ce dla uczynienia tej teorii bardziej ca³oœciow¹ i dostosowan¹
do obecnych realiów gospodarczych? Na tym tle rodz¹ siê ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci. S¹ one zwi¹zane nie tylko z potrzeb¹ trafnej identyfikacji Ÿróde³ tworzenia wartoœci firmy we wspó³czesnej, globalnej gospodarce. Odnosz¹ siê one przede wszystkim do uproszczonej i w¹skiej wizji
modelu gospodarki rynkowej. W modelu tym przedsiêbiorstwo jest traktowane jak maszyna, której celem jest generowanie zysków dla jego
udzia³owców lub akcjonariuszy (inwestorów). Im te zyski s¹ wiêksze
i osi¹gane w krótszym okresie, tym lepiej.
Pierwsze dziesiêæ lat XXI wieku zapocz¹tkowa³o wyraŸn¹ krytykê
takiego sposobu widzenia kreowania wartoœci firmy. Coraz czêœciej ju¿
nie tylko ekonomiœci wskazuj¹, ¿e niezbêdne jest d³ugookresowe spojrzenie na tworzenie wartoœci biznesowych oraz uwzglêdnianie spo³ecznych
i kulturowych warunków jej wytwarzania. Odnosi siê to nie tylko do
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zwi¹zanych z jej kreacj¹ elementów „twardych”, ale równie¿ w nie mniejszym stopniu do elementów „miêkkich”, których znaczenie w procesach
jej kreacji roœnie. Wskazuje siê na znaczenie „kapita³u kulturowego”
i „kreatywnoœci kulturowej”. Podkreœla siê tak¿e znaczenie zwi¹zków
miêdzy wdra¿anymi modelami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
a etyk¹ w biznesie i zwi¹zan¹ z ni¹ spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ firmy.
Niema³o jest równie¿ takich g³osów, w których poddaje siê w w¹tpliwoœæ prawdziwoœæ takiego sposobu rozumowania. Podkreœla siê na przyk³ad, ¿e zewnêtrzna dzia³alnoœæ spo³eczna – w tym charytatywna – to
w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków tylko dekoracja dla prawdziwej, brutalnej i kieruj¹cej siê chciwoœci¹ dzia³alnoœci biznesowej. Zwolennicy takiego stanowiska nie neguj¹ tego, ¿e wyk³ady na temat etyki
tworzenia wartoœci ekonomicznej s¹ potrzebne i maj¹ bardzo szlachetny
charakter. Zwracaj¹ uwagê, ¿e w realnym biznesie ich faktyczne oddzia³ywanie jest niestety niewielkie i czêsto s¹ one traktowane jako jeden
z instrumentów public relations.
W podobny sposób jest kwestionowana teza o znacz¹cej roli w kreowaniu wartoœci firmy nie tylko przez jej udzia³owców lub akcjonariuszy,
ale równie¿ przez tzw. interesariuszy. Tym terminem okreœla siê wszystkie te grupy spo³eczne i jednostki, które wp³ywaj¹ na rozwój wartoœci firmy. Jest to coraz bardziej szeroko rozumiane grono osób i instytucji. Nale¿¹ bowiem do niego m.in. pracownicy, klienci, konsumenci, dostawcy,
konkurenci, instytucje w³adzy i ró¿nego rodzaju spo³ecznoœci lokalne,
opinia publiczna i media, które j¹ w znacznym stopniu kszta³tuj¹.
W tym kontekœcie powstaje nie tylko pytanie, kto ma w tym sporze
racjê? Nie mniej istotne jest ustalenie, jaki kierunek dalszego rozwoju teorii i praktyki kreowania wartoœci firmy jest najbardziej po¿¹dany, dlaczego oraz z czyjego punktu widzenia (interesu)?
Obecny kryzys finansowy sta³ siê dobr¹ okazj¹ do ponownego spojrzenia na wiele kluczowych problemów ze styku nauk spo³ecznych z biznesem. Jednym z nich jest niew¹tpliwie zarz¹dzanie wartoœci¹ ekonomiczn¹ widziane przez pryzmat zaufania w relacjach biznesowych
w warunkach rosn¹cej niepewnoœci i nawarstwiaj¹cej siê wiedzy niepewnej. Najbli¿sze lata zapewne bêd¹ siê charakteryzowaæ rosn¹c¹ niepewnoœci¹, wielk¹ zmiennoœci¹ zdarzeñ i zwiêkszaj¹cym siê wp³ywem oddzia³ywañ psychologicznych na zachowania rynków.
W tej sytuacji trudno wiêc oczekiwaæ, ¿e szybko zostanie przezwyciê¿ony ogólny, globalny kryzys zaufania. Raczej bêdzie siê on
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niebezpiecznie przed³u¿aæ. Równoczeœnie mamy do czynienia z coraz
wiêksz¹ liczb¹ coraz „m¹drzejszych” analiz przyczyn tego kryzysu.
Towarzyszy mu ogromny deficyt konstruktywnych propozycji, które
stwarza³yby realn¹ szansê na wyjœcie z niego. Zaœ wszystkie te nieliczne
propozycje konstruktywne oscyluj¹ wokó³ tymczasowych dzia³añ interwencyjnych. Maj¹ one na celu bardziej krótkookresowe uspokajanie
nastrojów na rynku ni¿ gruntown¹ przebudowê obecnego „chorego”, europejskiego systemu finansowego.
G³ównym celem tych propozycji jest poszukiwanie Ÿróde³ dokapitalizowania banków za pomoc¹ kapita³u prywatnego. Jednak, kiedy oka¿e siê
to trudne do zrealizowania, wówczas jedynym rozwi¹zaniem bêdzie nacjonalizacja niektórych najwiêkszych banków europejskich, której koszty
ponios¹, jak zwykle, podatnicy – w myœl niestety ci¹gle obowi¹zuj¹cej
w praktyce zasadzie: prywatyzujemy zyski, a uspo³eczniamy straty.
Perspektywa zaistnienia nowych globalnych kryzysów – w tym tak¿e i kolejnego finansowego – wp³ywa na zmianê sposobu myœlenia nie
tylko o dotychczasowych sposobach funkcjonowania gospodarki œwiatowej, ale tak¿e na temat fluktuacji ogólnego zaufania w miêdzynarodowej
sferze ekonomicznej. Jest ona œciœle zwi¹zana z przebiegiem wspó³czesnych procesów gospodarowania.
Dwie pierwsze dekady XXI wieku w gospodarce œwiatowej charakteryzuj¹ siê uruchomieniem d³ugofalowych, globalnych procesów zmian
w jej strukturze. Pomimo ¿e powstaje na ten temat coraz wiêksza liczba –
niew¹tpliwie potrzebnych – ró¿norodnych analiz i raportów, które wybiegaj¹ nie tylko poza horyzont lat 2030, ale siêgaj¹ ju¿ do roku 2050, to nie
jesteœmy z tego powodu pewniejsi okreœlonego w nich kszta³tu przysz³oœci i nie wiemy na przyk³ad, czy w³aœciwie okreœlamy wspó³czynniki
ryzyka, kalkuluj¹c poziomy lewarowania, takich lub innych planowanych zamierzeñ rozwojowych i zwi¹zanych z nimi projektów inwestycyjnych.
Najczêœciej tak¿e takie d³ugofalowe, realne przedsiêwziêcia inwestycyjne, budowane za pomoc¹ d³ugofalowych scenariuszy, wykraczaj¹
równie¿ poza horyzont odpowiedzialnoœci tych, którzy je kreœl¹. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy niepewnej trudno nie tylko
przewidzieæ przebieg tych procesów, czy choæby byæ pewnym ich g³ównych trendów. Trudno równie¿ okreœliæ, kto bêdzie ich beneficjentem,
a kto przegranym. Skoro pewnoœæ poznania przysz³oœci jest niemo¿liwa,
to trzeba siê przede wszystkim skupiæ na ods³anianiu widocznych
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wspó³zale¿noœci, które tê przysz³oœæ kszta³tuj¹ – tak aby próbowaæ okreœliæ stopieñ podejmowanego ryzyka odnoœnie do ewentualnych dzia³añ
podejmowanych w przysz³oœci. Ryzyko przyjmuje wówczas mniej lub
bardziej zobiektyzowan¹ formê niepewnoœci, która dotyczy zdarzeñ
przysz³ych.
W zwi¹zku ze wzrostem tempa zmian rola czynnika niepewnoœci
w XXI wieku bêdzie bez w¹tpienia rosn¹æ. Si³¹ rzeczy musi temu towarzyszyæ pojawienie siê nowych, nieznanych do tej pory ró¿nych rodzajów ryzyka, które coraz silniej bêd¹ siê przek³adaæ na efektywnoœæ procesów
gospodarowania. Dlatego te¿ wprowadzanie do teorii zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹ jedynie ró¿nych ulepszeñ, g³ównie o charakterze
„technicznym”, niewiele poprawi sytuacjê w zakresie mo¿liwoœci wzrostu przewidywalnoœci i lepszej kontroli zdarzeñ, które mog¹ mieæ miejsce
w przysz³oœci.
Coraz bardziej widoczny staje siê tak¿e brak kontroli cz³owieka nad
kierunkami zachodz¹cych zmian. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wspó³czesne
spo³eczeñstwa charakteryzuje radykalne przyspieszenie zmian, w wyniku czego ci¹g³e kwestionowanie status quo sta³o siê ju¿ norm¹. Zasiêg
i wp³yw tych zmian na zachowania spo³eczne podlega równoczeœnie globalizacji. W rezultacie tego pojawia siê zjawisko braku trwa³oœci wszystkiego – w tym tak¿e dotychczas funkcjonuj¹cych instytucji. To z kolei wymaga poszukiwania i wprowadzania innych ni¿ dotychczas form kontroli
zwi¹zanego z tym ryzyka.
Dlatego te¿ w³aœnie i przede wszystkim trzeba zwróciæ uwagê na niekompletnoœæ i brak dostatecznego zwi¹zku teorii zarz¹dzania wartoœci¹
ekonomiczn¹ z uwarunkowaniami kulturowymi i miêdzykulturowymi
oraz wynikaj¹cymi z nich ró¿nicami w organizacji spo³eczeñstw i ich gospodarek. S³usznie podkreœla siê, ¿e nie istnieje bowiem coœ takiego, jak jeden uniwersalny model cywilizacji, któremu towarzyszy jeden, w³aœciwy
mu model rozwojowy. Coraz wiêksz¹ rolê w cywilizacyjnych procesach
transformacyjnych odgrywaj¹ uwarunkowania spo³eczno-kulturowe
oraz cyberkulturowe, które maj¹ charakter pozaekonomiczny. Stabilnoœæ
makro- i mikroekonomiczna zale¿¹ nie tylko i nie przede wszystkim od
kryteriów rynkowych, lecz od wielu innych czynników, wœród których
szczególn¹ rolê odgrywaj¹ uwarunkowania kulturowe, religijne i demograficzne. Zwrot od tzw. twardych instytucjonalnych i ekonomicznych
wyjaœnieñ ku miêkkim wartoœciom kulturowym oznacza tak¿e uznanie
istotnej roli zaufania we wszystkich aspektach ¿ycia spo³ecznego.
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Wydarzenia widziane z takiej perspektywy po raz kolejny obalaj¹
prawdziwoœæ tezy o koñcu historii. Jej koñcu rozumianym jako ostatecznym zwyciêstwie uniwersalnego i ponadczasowego zachodniego
wzorca gospodarki rynkowej i jedynie jemu w³aœciwych sposobów jego
realizacji. Oznacza to, ¿e model spo³eczeñstwa i wynikaj¹cy z niego wzorzec gospodarki, który jest trafny w danym czasie i w jednym miejscu na
œwiecie, nie musi byæ w tym samym czasie odpowiedni i po¿¹dany w innym. Coraz czêœciej poszukuje siê w³asnych, oryginalnych rozwi¹zañ rozwojowych, które maj¹ byæ w maksymalnie mo¿liwym stopniu dostosowane do w³asnej historii i tradycji kulturowej oraz wynikaj¹cych z nich
oczekiwañ spo³ecznych. Jest to fundamentalne za³o¿enie dla wspó³czeœnie kreowanych strategii rozwoju przedsiêbiorczoœci na szczeblu makroi mikroekonomicznym. Dziêki temu tworzy siê sprzyjaj¹ce warunki dla
sukcesu rynkowego rodzimych przedsiêbiorców.
Podsystem gospodarczy jest wtórny wobec systemu kulturowego.
Odrzucanie w³asnej tradycji i traktowanie jej jako sprzecznej z racjonalnym wyborem uto¿samianym z maksymalizacj¹ korzyœci doprowadza
do odrzucania wspólnych norm, jakimi ludzie kieruj¹ siê poza systemem
prawnym. Przyk³ad pañstw Wschodu udowadnia, ¿e nowoczesne instytucje gospodarcze funkcjonuj¹ sprawniej, je¿eli podstaw¹ s¹ normy pochodz¹ce z tradycji kulturowej. Dziœ mo¿emy obserwowaæ, jak w coraz
wiêkszym stopniu zarówno konfucjanizm, jak te¿ i islam s¹ tymi systemami wartoœci, dziêki którym równie¿ w wielu regionach œwiata mo¿liwe jest tworzenie zaufania spo³ecznego i spo³eczeñstwa obywatelskiego, które nie jest sprowadzane tylko do pojêcia kapita³u ludzkiego
jako szczególnego czynnika produkcji. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e to miêdzy innymi w³aœnie podstawowe cnoty konfucjañskie, tj. szacunek do siebie i wzglêdem innych ludzi oraz lojalnoœæ wobec innych, pozwalaj¹
osi¹gn¹æ harmoniê i poczucie wspólnoty. Tam w naturalny sposób zaufanie jest fundamentem relacji miêdzyludzkich. G³êboko zakorzenione postawy konfucjañskie jako elementy dziedzictwa kulturowego maj¹ nadal
istotne znaczenie, tj. postawa obowi¹zku (powinnoœci) a nie praw i roszczeñ oraz prymat moralnoœci nad prawem stanowionym.
W trakcie tych poszukiwañ ma oczywiœcie miejsce szerokie wykorzystywanie instrumentów i mechanizmów gospodarki rynkowej, ale ich
podstaw¹ zastosowania w praktyce jest w³asna kultura i wynikaj¹ce z niej
systemy wartoœci. S¹ to systemy wartoœci, które s¹ powszechnie akceptowalne spo³ecznie, dziêki czemu staje siê mo¿liwy rozwój klimatu zaufa-
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nia i po¿¹danych norm etycznych oraz przewidywalnych zachowañ miêdzy przedsiêbiorcami.

2. Deficyt zaufania w procesach kreowania wartoœci
ekonomicznej
¯yjemy w œwiecie rosn¹cej globalnej wspó³zale¿noœci, której towarzyszy obni¿aj¹cy siê poziom zaufania oraz rosn¹cej wraz z tym wzmo¿onej niepewnoœci i ryzyka [Fukuyama, 1995; Castells, 1996; Beck, 2004;
Bauman, 2007; Sztompka, 2007; Grudzewski i inni, 2007; 2009; Hardin,
2009; Herman, 2009]. Wszechobecnoœæ w ¿yciu wspó³czesnego cz³owieka
„abstrakcyjnych systemów” sprawia, ¿e widoczne jest obni¿anie siê stopnia jednostkowego rozumienia sensu i mechanizmów funkcjonowania instytucji oraz obowi¹zuj¹cych w ¿yciu publicznym regulacji. Brak jest we
wspó³czesnym œwiecie Zachodu zrozumienia istoty d¹¿enia do równowagi w spo³eczeñstwie, którego nastêpstwem jest po³¹czenie œwiadomoœci jednostki bycia w mniejszej czy wiêkszej wspólnocie.
Nadal najwa¿niejsza i mocno zauwa¿alna jest zasada indywidualizmu ni¿ wspólnotowoœci, a p³ynnoœæ (zmiennoœæ) zast¹pi³a poczucie równowagi (sta³oœci). Spo³eczeñstwo jako koalicja interesów jest obrazem niekompletnym, bo spo³eczeñstwo jest równie¿ wspólnot¹ moraln¹. Jednym
z podstawowych elementów wspólnoty moralnej jest „zaufanie, czyli
oczekiwanie uczciwego postêpowania innych wobec nas oraz lojalnoœæ,
czyli powinnoœæ nienaruszania zaufania, jakim obdarzaj¹ nas inni, i wywi¹zywanie siê z podjêtych zobowi¹zañ” [Sztompka, 2007, s. 36]. Maria
Ossowska zalicza wrêcz lojalnoœæ do wa¿nych „norm s³u¿¹cych zaufaniu” [Ossowska, 2000, s. 129–130].
Pojêcie zaufania w rozumieniu wspó³czesnego œwiata zachodniego
sprowadzone zosta³o do tworzenia sieci spo³ecznych, inwestowania w relacje i budowania tzw. kapita³u relacji. A zaufanie to przede wszystkim
postawa spo³eczna i wartoœæ istotna (nie wartoœæ uboczna).
Czy takie wartoœci, jak zaufanie czy lojalnoœæ maj¹ racjê bytu w cywilizacji zachodniej, gdzie wspólnotê zast¹piono stowarzyszeniem (gdzie
kurczy siê „przestrzeñ moralna”), a zaufanie eliminowane jest umowami
ograniczaj¹cymi ryzyko? Cywilizacja zachodnia zatraci³a swoje pierwotnie dominuj¹ce wartoœci pochodz¹ce z kulturowego dziedzictwa chrzeœcijañstwa, takie jak pokora, hierarchia i wspólnota. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
obecny bardzo szybki rozwój gospodarczy Azji Wschodniej oparty jest
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nadal na wartoœciach konfucjañskich i równie¿ bazuje na szacunku dla
pokory (harmonii), hierarchii i wspólnoty.
Wielk¹ s³aboœci¹ teorii zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹ jest ograniczanie siê wy³¹cznie do europocentrycznego punktu widzenia i prób
narzucania zachodnich systemów wartoœci oraz d¹¿enie do unifikacji
to¿samoœci kulturowej spo³ecznoœci krajów spoza strefy euroatlantyckiej.
Neoliberalna globalizacja wartoœci ma na celu doprowadzenie do homogenizacji œwiata. Zgodnie z postmodernistycznym sposobem postrzegania œwiata wyklucza siê ona z uniwersalizmem, który dotyczy takich
wartoœci, jak: wolnoœæ, prawa cz³owieka, demokracja, prawa do godnej
pracy itd. Wspó³czesna globalizacja ogranicza siê zaœ jedynie do wolnoœci
wymiany coraz to liczniejszych dóbr i us³ug – do poszerzania nieograniczonego zakresu swobody tej wymiany na nowe obszary ¿ycia spo³eczno-gospodarczego i zaw³aszczania ich w celu niedopuszczania do spadku, lecz do powiêkszania stopy zwrotu z zaanga¿owanego kapita³u.
Celem tak rozumianej globalizacji jest wytworzenie takiego systemu wartoœci, który ten proces nie tylko umo¿liwi, ale równie¿ przyspieszy.
Ujednolicanie œwiata zgodnie z jednym neoliberalnym modelem rozwoju nie mo¿e i zapewne nie zakoñczy siê powodzeniem. Ten rodzaj s³aboœci tkwi równie¿ w teorii zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa. Wynika on z tego, ¿e nie uwzglêdnia ona ró¿nych, odmiennych kulturowych
podejœæ do oceny ryzyka.
W obszarze zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹ coraz wyraŸniejsza
staje siê potrzeba wprowadzenia nowego jêzyka, czyli zestawu pojêciowego, za pomoc¹ którego bêd¹ podejmowane próby interpretacji zmian
w realnym œwiecie. Ten nowy jêzyk wymaga jednak uwzglêdnienia tego,
¿e œwiat, który nas otacza, charakteryzuje siê bogactwem i ró¿norodnoœci¹ wartoœci w ogóle i jako taki nie mo¿e byæ sprowadzony wy³¹cznie
do poziomu w¹sko pojmowanych wartoœci ekonomicznych.
Powstaje wiêc potrzeba skonstruowania swoistego metajêzyka, czyli
nowego sposobu opisywania za pomoc¹ innego, konkretnego jêzyka, który stosuje w³aœciwe dla siebie nazwy i zale¿noœci, jakie miêdzy nimi zachodz¹. Jeœli tego siê nie uwzglêdni, to wówczas bêdziemy mieæ nadal do
czynienia z tym, co siê nazywa hazardem moralnym lub po prostu z chciwoœci¹, której skrajnie negatywne efekty uwidoczni³ ostatni kryzys
prze³omu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.
Radykalna zmiana pozycji konkurencyjnych, jak¹ zajmuj¹ przedsiêbiorstwa w sferze wartoœci niematerialnych, jest przede wszystkim
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zwi¹zana z przesuniêciami w globalnej strukturze ³añcucha kosztów.
Najwiêksze wartoœci ekonomiczne s¹ tworzone na pocz¹tku tego ³añcucha, czyli na etapie projektowania i tworzenia prototypów produktów.
Wi¹¿e siê to z najwy¿szymi kosztami, które trzeba w tej fazie produkcji
ponieœæ. Fazy kolejne, które maj¹ na celu reprodukcjê i komercjalizacjê danego produktu, mo¿na ju¿ przenosiæ do takich miejsc, które bêd¹ znajdowaæ siê najbli¿ej jego masowych rynków zbytu i w których bêdzie mo¿na wytworzyæ ten produkt najtaniej. Takich lokalizacji zazwyczaj
poszukuje siê w krajach, których rozwój gospodarczy nie jest oparty na
wiedzy, lecz na tradycyjnych czynnikach produkcji. Przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce w tych krajach nie mog¹ oczekiwaæ – pomimo i¿ wytwarzaj¹
nowoczesne produkty – ¿e uzyskaj¹ w ten sposób jakiœ dodatkowy rodzaj
renty ekonomicznej i zwi¹zane z ni¹ extra korzyœci ekonomiczne. Zjawisko to kszta³tuje now¹ mapê globalnych kreatorów wartoœci i jest Ÿród³em
dalszej polaryzacji dochodowej w œwiecie. Jeœli wiêc porównywaæ globalne ³añcuchy kosztów do pokarmowych ³añcuchów biologicznych, to
odwrotnie ni¿ ma to miejsce w tych drugich, warto staraæ siê o to, aby byæ
w nich ogniwem pocz¹tkowym, a nie koñcowym. Powodzenie realizowanych przez przedsiêbiorstwa strategii wartoœci jest wiêc w du¿ej mierze
uzale¿nione od sposobów postrzegania i rozumienia najwa¿niejszych dla
nich zagro¿eñ kryzysowych. Na przestrzeni ostatnich blisko dwudziestu
lat znajduje to potwierdzenie tak¿e w ewolucji teorii i praktyki zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa i innych organizacji gospodarczych. Dlatego te¿ w ostatnich latach postuluje siê wprowadzenie do obszaru teorii
i praktyki zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹ coraz wiêkszej iloœci rozmaitych ulepszeñ, które maj¹ mieæ charakter nie tylko techniczny.
W szczególnoœci warto zwróciæ obecnie uwagê na szeœæ podstawowych
obszarów tej teorii, które wymagaj¹ szerszego uwzglêdnienia:
1) realiów nowej geoekonomii jako formy geopolityki,
2) zwi¹zków z kultur¹ i organizacj¹,
3) zwi¹zków procesów zarz¹dzania z nowymi dŸwigniami, które determinuj¹ kreowanie wartoœci,
4) uwzglêdnienia potrzeb wszystkich g³ównych interesariuszy (nie tylko
akcjonariuszy) i zarz¹dzania nimi,
5) wzmocnienia roli regulacji i nadzoru korporacyjnego,
6) dokonania próby syntezy zarz¹dzania wartoœci¹ w ujêciu jej „twardych” elementów z elementami „miêkkimi”, czyli zarz¹dzaniem
przez wartoœci [Herman, 2014, s. 32].
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Zakoñczenie
Tak widziana teoria i praktyka zarz¹dzania wartoœci¹ ekonomiczn¹
staje siê coraz bardziej istotnym integratorem badawczym. W najbli¿szych latach mo¿e ona staæ siê tak¿e wa¿nym spoiwem miêdzy ekonomi¹
i zarz¹dzaniem we wspó³czesnych teoriach przedsiêbiorstwa. Teoria ta
wymaga jednak szerokiego wprowadzenia w obszar swoich zainteresowañ wartoœci humanistycznych oraz uczynienia j¹ bardziej adekwatn¹ do
zmieniaj¹cych siê realiów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego w XXI wieku.
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Streszczenie
W artykule zosta³ podjêty problem niekompletnoœci wspó³czesnej teorii
zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa. Wskazane zosta³y w nim g³ówne przyczyny takiego stanu rzeczy oraz mo¿liwe kierunki uzupe³nienia istniej¹cych luk
teoretycznych.
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Theory and practice of economic value management (Summary)
The article was taken the problem of incomplete modern theory of value
based management. It has in it the main reasons for this state of affairs and possible lines complement the existing gaps theory.
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