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Po ponad piętnastu latach zajmowania się przez środowisko ekonomistów 
w Polsce problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstwa warto widzieć 
nie tylko dokonane w tym okresie niewątpliwe osiągnięcia, ale także poja-
wiające się na horyzoncie różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ponieważ te 
ostatnie mogą silnie rzutować na dalsze kierunki prowadzonych w tym obszarze 
poszukiwań badawczych, stąd tym bardziej trzeba je wskazywać, aby uniknąć 
związanych z nimi ewentualnych błędów i pułapek metodologicznych.

Jako punkt wyjścia do tego typu ogólnych rozważań arbitralnie przyjąłem dwa 
różne podejścia, które zostały zaprezentowane w dwóch całkowicie odmiennych 
od siebie książkach. Ze względu na zawarte w nich tezy o charakterze epistemolo-
gicznym zasługują one na szczególną uwagę. Obie skłaniają bowiem do refl eksji na 
temat możliwości zaistnienia niebezpieczeństwa zepchnięcia nauk ekonomicznych 
i zarządzania na pozycje narzędziowe – w tym również, a może przede wszystkim, 
w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W dłuższej perspektywie – 
gdyby ten proces podlegał dalszemu rozwojowi – groziłoby to zdominowaniem 
współczesnej teorii i praktyki VBM przez „jednowymiarowych menedżerów”. 
Chronologicznie rzecz ujmując, pierwsza z tych książek jest autorstwa Andrzeja 
P. Wierzbickiego i Yoshiteru Nakamori (2006), druga zaś została napisana przez 
Grzegorza W. Kołodkę (2008).

Andrzej P. Wierzbicki i Yoshiteru Nakamori, którzy podejmują próbę scha-
rakteryzowania obecnego stanu wiedzy we współczesnej nauce, szczególną rolę 

przypisują technice1. Ich zdaniem ze względu na swoje z istoty rzeczy pragma-

1  A.P. Wierzbicki, Y. Nakamori, Creative Space Model of Knowledge Creation Process for the 
Knowledge Civilization Age, Spring Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
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tyczne podejście do identyfi kowanych i następnie rozwiązywanych problemów 

jest ona najbliższa rzeczywistości i ma równocześnie największy udział w zaspo-

kajaniu ludzkich potrzeb. Książka dwójki powyżej wymienionych autorów nie 

pozostała niezauważona w poważnym środowisku naukowym. Jak trafnie zauważa 

były prezes PAN Leszek Kuźnicki, taka dokonana przez nich swoista „nobili-

tacja techniki” ma swoje źródła w silnym, ale w jego przekonaniu niesłusznym 

poglądzie, że technicy stosują lepsze metody niż badacze w innych naukach. To 

jakoby miałoby ich różnić od kolegów w naukach fi zykalnych i przyrodniczych 

oraz naukach społecznych i humanistycznych. „Ich metodologia jest bliższa pop-

perowskiej falsyfi kacji, podczas gdy przedstawiciele nauk ścisłych skłaniają się 

ku koncepcji paradygmatów Th omasa Kuhna. Co więcej, twórcza działalność 

techników jest bliska swym charakterem postawie artystów, a więc działa wy-

zwalająco na człowieka”2.

Z kolei, jak przewrotnie w „Wędrującym świecie” zwraca uwagę Grzegorz 

W. Kołodko, gdyby hipotetycznie za kryterium naukowości danej dyscypliny 

przyjąć moment rozpoczęcia przyznawania jej najwybitniejszym przedstawicielom 

Nagrody Nobla – co oczywiście byłoby wówczas całkowicie niesłuszne – to eko-

nomia ofi cjalnie uzyskała status naukowy bardzo późno, gdyż dopiero w 1969 r. 

Jest ona notabene jedyną przedstawicielką nauk społecznych, której uczonym 

przyznaje się tę nagrodę. Dotychczas przyznano ją tylko jednemu ekonomiście 

utożsamianemu z dyscypliną zarządzania, i to znacznie później niż innym eko-

nomistom. Warto też podkreślić, że nie za osiągnięcia w dyscyplinie zarządzania, 

ale w ekonomii. Był nim Herbert. A. Simon (1978 r.)3. Obie wymienione powyżej 

książki skłaniają do głębszej refl eksji teoretyczno-metodologicznej.

W związku z tym poniżej zostało sformułowanych pięć uwag odnośnie do:

relacji między celami i środkami, –

znaczenia zgodnych ze stanem faktycznym informacji i wiedzy dla racjo- –

nalnych wyborów (racjonalności rzeczowej),

zerwania z „cechowym” charakterem ekonomii i zarządzania, –

procesów starzenia się wiedzy, –

zagrożeń związanych z komercjalizacją i prywatyzacją wiedzy. –

2  L. Kuźnicki, Poznawcze i cywilizacyjne problemy współczesnej nauki, referat wygłoszony na ple-
narnym posiedzeniu Komitetu Naukowego PAN „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, s. 5.

3  G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i Spółka, Warszawa 2008; a także: A.K. Koź-
miński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2008.
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Po pierwsze – rosnący wpływ technologii na zmiany w procesach gospoda-

rowania często przesłania nam rzeczywisty charakter współczesnych procesów 

ekonomicznych. Utożsamianie nowych technik z zakresu inżynierii ekonomicznej 

z postępami w poznaniu w teorii ekonomii prowadzi do wypaczenia relacji między 

celami i środkami. Najlepszym tego przykładem była tu, już dziś przebrzmiała, 

choć euforyczna na przełomie wieku XX i XXI, debata o tzw. nowej gospodar-

ce, choć przecież „stare prawa” ekonomii wciąż działały. I dość szybko te „stare 

prawa” ściągnęły tak „nową gospodarkę”, jak i modną do niedawna w środowisku 

ekonomistów o niej dyskusję – na ziemię.

Głównym celem techniki jest doskonalenie narzędzi. Technika przecież to nic 

innego jak narzędzia i metody ich stosowania. Na tej samej więc zasadzie – tak, 

jak się to czyni w naukach ścisłych, gdzie się dostrzega różnicę między techniką 

jako sztuką tworzenia narzędzi a naukami technicznymi – trzeba też rozróżniać 

inżynierię ekonomiczną i ekonomię jako naukę. Niewątpliwie rozwój technik 

inżynierii ekonomicznej umożliwia efektywniejsze wytwarzanie dóbr i usług. 

Przyczynia się do tworzenia i powiększania zasobów wiedzy naukowej, ale po-

wstaje pytanie i wątpliwość, czy także do postępu w procesach poznania.

Po drugie – jest prawdą, że informacja i wiedza od wieków były zasobem strate-

gicznym. Jednakże współcześnie ich rola uległa radykalnemu wzmocnieniu. Laureat 

Nagrody Nobla z 2005 roku Robert J. Aumann defi niuje racjonalność w takim 

właśnie kontekście. Dla niego racjonalnie zachowuje się ten, kto działa na własną 

korzyść, zważywszy na posiadane informacje. Ale – jak słusznie zauważa Grzegorz 

W. Kołodko – nie mając odpowiednich informacji, podmioty gospodarcze mogą 

postępować na własną szkodę, choć niby racjonalnie. Kluczowe wobec tego jest 

nie tylko logiczne myślenie, ale nie mniej ważne są posiadane informacje i wiedza4. 

Przed wielu już laty pisał o tym Tadeusz Kotarbiński, który wyróżniał racjonalność 

metodologiczną i rzeczową. Racjonalność metodologiczna ma miejsce wówczas, 

gdy dobór środków jest poprawny w ramach posiadanych informacji i wiedzy. Ra-

cjonalność rzeczowa to właściwy wybór celu i dobór środków do jego osiągnięcia, 

który odpowiada prawdziwej, czyli obiektywnie istniejącej sytuacji. Rzeczywista 

wiedza na temat tego drugiego rodzaju racjonalności jest dostępna ex post.

Ta obserwacja jest istotna m.in. w odniesieniu do charakteru procesów i sposo-

bów produkowania wiedzy, a także metod ich dystrybucji. Czy jednak można się 

4  R.J. Aumann, Game Engineering, TIGER & Kozminski School of Business Distinguished 
Lectures, No. 20, May 2008.
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zgodzić z poglądami Michaela Gibbonsa, który twierdzi, że w widoczny sposób 

maleje znaczenie wiedzy podstawowej, akademickiej, a wyraźnie rośnie rola wiedzy 

stosowanej?5 Zdaniem Gibbonsa jest to związane z coraz szerszym przechodze-

niem od czynników podażowych do czynników popytowych w procesach produ-

kowania wiedzy. W wyniku tego kierunki procesów przekształceń strukturalnych 

są uwarunkowane presją potrzeb praktyki gospodarczej, a lokalizacja procesów 

tworzenia wiedzy w sposób widoczny przesuwa się do przedsiębiorstw. W ten 

sposób wzrasta więc także rola ulokowanych tam ekspertów wiedzy i techniki.

Równolegle do tego zjawiska w przedsiębiorstwach, również w uczelniach 

ekonomicznych, pojawia się narastająca presja ze strony studentów, którzy coraz 

bardziej oczekują, aby ich kształcenie miało w większym niż dotychczas stopniu 

charakter zawodowy niż akademicki. Takie ich zachowania wymuszają potrzeby 

rynku pracy, pod którego presją zmianie ulegają programy nauczania w szkołach 

wyższych. Coraz częściej także technologie są tworzone pod potrzeby konkret-

nych przedsiębiorstw.

Po trzecie – w tej sytuacji tym bardziej staje się obecnie oczywiste, że nie 

sposób zrozumieć poznawczych dylematów ekonomii na gruncie samej ekonomii, 

czyli bez szerszego podejścia interdyscyplinarnego. Spojrzenie na problemy eko-

nomiczne z perspektywy innych nauk ułatwia zadawanie coraz głębszych pytań 

i większe zrozumienie zachodzących zmian.

Ekonomia tak jak każda inna nauka jest z natury rzeczy fragmentaryczna 

i niekompletna. Nie może się rozwijać w izolacji i bez pomocy innych nauk spo-

łecznych, gdyż rynek jest tylko jednym z elementów szerokiego otoczenia spo-

łecznego działających na nim ludzi. Wraz ze zmianami, jakie w tym otoczeniu 

się dokonują, następują również zmiany w systemach wartości i celach wszelkich 

jednostek gospodarujących. Co więcej, rynek nie jest jedyną instytucją, przy 

pomocy i dzięki której ludzie mogą zaspokajać swoje potrzeby. Braków niedo-

statecznego stosowania interdyscyplinarnego podejścia w ekonomii nie zastąpi 

także jej rozwój multidyscyplinarny, a jej funkcji poznawczych – jej narzędziowy 

i najczęściej replikatywny poziom inżynierii ekonomicznej.

5  M. Gibbons, New Imperatives for Science Policy in Central and Eastern Europe, w: Production 
of Knowledge and the Dignity of Science, red. nauk. A. Kukliński, Warsaw 1996; zob. też: 
K. Porwit, Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW); ich współczesne znaczenie i warunki 
skuteczności, w: Gospodarka Oparta na Wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kancela-
ria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2001.
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Wymaga to jednak niezapominania o tych metodologicznych brakach i potrze-

bie dokonywania odpowiednich korekt w teorii i praktyce nauk ekonomicznych. 

Głębsze zrozumienie tych słabości jest więc uwarunkowane umiejętnością widze-

nia globalnych wyzwań ekonomicznych także z innych perspektyw badawczych. 

Bez tego, jakże istotnego, dezyderatu metodologicznego ekonomii i zarządzaniu 

grozi znaczne zubożenie poznawcze. Tym bardziej więc, niezależnie od różnic 

w rozmaitych teoretycznych ujęciach ekonomicznych, rodzi się potrzeba interdy-

scyplinarnego i problemowego porządkowania sposobów ich rozumienia, które 

są stosowane na gruncie różnych „cechowych” dyscyplin ekonomicznych, a także 

innych nauk społecznych, oraz znajdowania w ich obrębie punktów wspólnych.

Po czwarte – jest tu więc niezbędne nie tyle dyscyplinarne („cechowe”), czy 

nawet interdyscyplinarne, ile problemowe podejście metodologiczne. W oczywi-

sty sposób jest to także związane z koniecznością zmiany sposobów organizacji 

i fi nansowania badań naukowych prowadzonych w Polsce6. „Ważnym elementem 

współczesnego procesu badawczego jest zdolność do agregacji różnorodnych 

elementów wiedzy tworzonej w różnych zespołach, nie tylko akademickich (...) 

wielkie znaczenie mają specjaliści o wiedzy wykraczającej poza jedną tradycyjną 

dyscyplinę naukową, zdolni do integrującego spojrzenia na duże obszary badaw-

cze. Mówimy wtedy o tworzeniu się badawczych wspólnot problemowych – np. 

zarządzania wartością przedsiębiorstwa (w odróżnieniu od wspólnot dyscypli-

nowych, typowych dla tradycyjnego modelu uprawiania badań naukowych)”7. 

Problemowe podejście metodologiczne ma jeszcze i tę zaletę, że zmniejsza 

niebezpieczeństwo interdyscyplinarnego „roztopienia się” w innych naukach 

przedmiotu badawczego nauk ekonomicznych.

Odnosi się to do nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem, politycznych, socjo-

logii, psychologii, a także, i może przede wszystkim, historii nauki. Szczególnie 

warto w tym celu sięgać do historii myśli ekonomicznej i przy jej pomocy prze-

śledzić główne etapy rozwoju nauk ekonomii i zarządzania.

Wszelkie pojęcia, których używamy w naukach ekonomicznych, mają ogromne 

znaczenie nie tylko dlatego, że służą nam do komunikowania się. Są one również 

środkami wyrazu symbolicznego i jako takie strukturyzują nasze myślenie o ota-

czającej nas rzeczywistości. Są to zawsze słowa i właściwy im język. W zależności 

6  M. Kleiber, Finansowanie nauki – kto, komu, za co?, htm. Komitet Badań Naukowych 
2005/09/12.

7  Op. cit. s. 3.
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od tego, w jakim stopniu są one jej trafnym odzwierciedleniem, w takim też 

umożliwiają jej mniej lub bardziej skuteczne przekształcanie. Możliwości każdego 

języka są jednak ograniczone i w pewnym momencie się wyczerpują, jeśli polegają 

one tylko na odtwarzaniu i replikowaniu.

Celnie tę zależność ujmuje właśnie Grzegorz W. Kołodko, kiedy pisze, że: 

„Wiedza wiązać może się z kumulowaniem informacji i odtwarzaniem tylko 

tego, co odkryli i udowodnili inni. (...) Wiedza zatem to odtwarzanie, a nauka to 

tworzenie, to akt dostarczania wartości dodanej do istniejącego zasobu wiedzy. 

Innymi słowy, tym większa jest wiedza, im więcej ogarnia się z lektury cudzych 

książek. W nauce trzeba samemu pisać i dokładać do tej biblioteki własne tomy. 

Dotyczy to również w całej rozciągłości ekonomii”8.

Z całą swoją ostrością kwestia ta się jawi szczególnie w kontekście procesów 

starzenia się wiedzy, która jest zmaterializowana nie tylko w książkach i arty-

kułach naukowych, czy też w infrastrukturze materialnej i wytworzonych za jej 

pośrednictwem produktach i usługach. Dotyczy to również wiedzy zgromadzonej 

w postaci doświadczenia ludzi. Jej proces przyspieszonego starzenia się może 

bowiem nieoczekiwanie stwarzać istotne ograniczenia i bariery rozwoju.

W tym kontekście powstaje więc też pytanie, jak należy mierzyć proces starze-

nia się wiedzy. Pytanie to odnosi się tak do wiedzy zawartej w aktywach widocz-

nych („twardych”), jak też w aktywach niewidocznych („miękkich”). Starzenie 

się wiedzy wpływa na wartość dostępnego i posiadanego kapitału intelektualnego 

– zarówno na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym. Jest to więc proces, 

który ma swoje wymierne skutki fi nansowe i ekonomiczne – wpływa na wartość 

przedsiębiorstw i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego.

Tak więc to nie przypadkowo – jak nigdy dotychczas – z taką wielką siłą 

pojawiła się potrzeba metateoretycznego podejścia do problematyki roli i funkcji, 

jakie spełniają wiedza i kapitał intelektualny oraz możliwości ich wykorzystania 

w procesach zarządzania we współczesnej, globalnej gospodarce. Dzięki temu 

w znacznie większym stopniu niż dotychczas można lepiej dostrzec nie tylko 

części, ale całości oraz związki i współzależności, jakie mają miejsce we współ-

czesnym życiu społeczno-gospodarczym. Wymaga to jednak „od zawsze” od 

badaczy niezależności intelektualnej i zdolności do wydobycia się spod wpływów 

dominujących doktryn i dogmatów ekonomicznych. Jest to obecnie warunek 

konieczny, bez którego spełnienia tworzony aparat pojęciowy na szczeblu mikro- 

i makroekonomicznym będzie ciągle ułomny i mało przydatny praktycznie.

8  G.W. Kołodko, op. cit., s. 14.
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Po piąte – dylematy związane z narzędziowym i praktycznym charakterem 

ekonomii i zarządzania pogłębiają procesy komercjalizacji i prywatyzacji wiedzy. 

Ich szybkie rozprzestrzenianie się zwiększa presję na traktowanie ekonomii i za-

rządzania wyłącznie w sposób narzędziowy. W związku z tym coraz widoczniejsza 

staje się w naukach ekonomicznych, a w szczególności w naukach o zarządzaniu, 

dominacja światopoglądu o charakterze „racjonalności instrumentalnej” („kult 

empiryzmu”).

W tej sytuacji nauki te są też coraz częściej traktowane przede wszystkim jako 

skuteczne narzędzie realizacji grupowych interesów ekonomicznych. Dzieje się 

tak nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej. Partykularnym interesom 

podporządkowuje się wówczas uzasadnianie tworzonej wiedzy, czemu trudno 

przeciwstawiać się na gruncie samej nauki ekonomii i zarządzania. Odrywanie 

stosunków ekonomicznych od  innych aspektów życia politycznego i społecznego 

prowadzi do fałszywego obrazu rzeczywistości i zawieszenia ich w ahistorycznej 

próżni – zubożając szeroko rozumianą ekonomię jako naukę.

Z powodów wymienionych powyżej nie ulega wątpliwości, że z jednej strony 

jest potrzebne konsekwentne umacnianie i ochrona praw własności intelektualnej 

jako podstawy rozwoju wiedzy – jako dobra ekonomicznego. Z drugiej zaś jednak 

temu procesowi powinno towarzyszyć:

Różnicowanie sposobów i metod udostępniania wiedzy. Obok form ryn-1. 

kowego dostępu do niej powinna także istnieć cała gama możliwości do-

stępu pozarynkowego – tak na poziomie przedsiębiorstwa, jak i przede 

wszystkim na poziomie makroekonomicznym.

Różnicowanie sposobów fi nansowania procesu tworzenia i rozwoju wiedzy.2. 

Równocześnie też coraz bardziej widoczne staje się, że do jednej z głównych 

przyczyn zaniku kultury dzielenia się wiedzą trzeba zaliczyć szybko postępujący 

proces jej komercjalizacji i prywatyzacji. W skali globalnej próbuje się wdrażać kon-

cepcję opartą na fi lozofi i myślenia, w ramach której planetę Ziemię traktuje się jak 

jeden globalny rynek. Wszystkie jej zasoby są zaś traktowane jako istniejące już, bądź 

też potencjalne towary. W efekcie nauka ekonomii i zarządzania zostaje ogromnie 

zubożona i sprowadzona jedynie do poziomu poszukiwania rozwiązań najbardziej 

efektywnych metod eksploatacji i konsumpcji wszelkich dostępnych zasobów ma-

terialnych – w tym również i ludzi9. Abstrahuje się, w tak uprawianej ekonomii, od 

różnic kulturowych i traktuje się ją ahistorycznie. Zapomina się, że świat nie rozwija 

9  Węzły gordyjskie XXI wieku, dyskusja redakcyjna, „Nowe Życie Gospodarcze”, 23-30 marca 
2008, s. 5-10.
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się linearnie, lecz wielokierunkowo, oraz że najważniejsza jest jedność globalnej 

gospodarki w jej różnorodności. Zapomina się wówczas także nie tylko o tym, że 

rozwój, który jednocześnie dokonuje się w różnych punktach globu, jest różnokie-

runkowy i w związku z tym wymaga różnych kompilacji na wielu poziomach, ale 

także o tym, że istnieją różne systemy wartości w różnych kulturach.

W miejsce tak potrzebnych różnokulturowych uwarunkowań wkracza zaś 

coraz silniej kwestia różnorodnych metod ochrony tych rodzajów wiedzy, które 

mogą być wykorzystane jako narzędzia rynkowe. W wyniku tego procesy komer-

cjalizacji wiedzy dalece wykraczają poza ramy tradycyjnie pojmowanej ochrony 

własności intelektualnej. W tym stanie rzeczy również prywatyzacja wiedzy przy-

biera coraz szersze rozmiary, nabierając globalnego charakteru. Pozostawia ona 

coraz mniej miejsca dla wiedzy jako dobra ogólnego, społecznego i publicznego. 

Negatywne źródła tego zjawiska tkwią w neoliberalnych koncepcjach procesów 

rozwoju. Prowadzą one do szybkiego rozpowszechniania się groźnego zjawiska 

monopolizacji informacji i wiedzy.

Początek tego procesu ma miejsce w momencie prywatyzacji atrakcyjnego 

biznesowo obszaru wiedzy. Powstaje wówczas sytuacja podziału na tych, co mają, 

i na tych, co nie mają do niego dostępu. To z kolei daje efekt nowego rodzaju wy-

kluczenia, które ma konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim 

społeczne i globalne.

Zakończenie

W naukach ekonomicznych dąży się do formułowania praw i prawidłowości 

obiektywnych. Jednak nie można zapominać, że te prawa i prawidłowości do-

tyczą zjawisk i procesów, które są kreowane przez człowieka i społeczeństwo. 

Jako takie mają więc charakter historyczny. Prawa przyrody, którymi zajmują się 

nauki przyrodnicze, takiego charakteru nie mają. Z tego też m.in. powodu ciągle 

trzeba relatywizować i weryfi kować rezultaty poznawcze w ekonomii, gdyż nie 

mają one charakteru wiecznego. Wymusza to z kolei ciągłe poszukiwanie nowych 

narzędzi i metod badawczych. Jest to więc równoczesny proces negacji i konty-

nuacji. Ogromne znaczenie w tym procesie mają systemy wartości, które nie są 

tylko prostymi zbiorami kryteriów oceny analizowanych procesów, ale także same 

są przedmiotem prowadzonych badań w obrębie ekonomii. Część spośród nich 

wynika z przyjętych zasad etycznych, jednak ich większość ma swoje korzenie 

w warunkach materialnego bytu i panujących stosunków społecznych.
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Współczesnych źródeł degradacji wielu celów społecznych trzeba poszuki-

wać w wąskim i nadmiernie technicystycznym ujęciu badanych zjawisk i proce-

sów ekonomicznych. Niedostatek szerokich, problemowych analiz globalnych 

i socjoekonomicznych coraz bardziej bowiem spycha nauki ekonomiczne na 

pozycje narzędziowe, czyniąc z nich łatwy przedmiot manipulacji partykular-

nych, grupowych interesów. Postulat ten w całej pełni odnosi się też do szybko 

rozwijającej się teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

ABOUT OF THE RISK OF INSTRUMENTAL TREATMENT 

OF THE ECONOMICS AND MANAGEMENT

Summary

Value Based Management has been an issue discussed by economists in Po-
land for fi fteen years. After this period of time it is important to recognize 
not only outstanding achievements in this area but also various threats. It is 
essential to identify these threats because they may seriously aff ect future 
research directions. Th is backward analysis is also crucial to avoid possible 
methodological mistakes. Th e author indicates growing risk of pushing value 
based management into instrumental analysis which may be used by particular 
interest groups.

Translated by Andrzej Herman


