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Jerzy Figu a

ród a konkurencyjno ci gospodarki Japonii i w oskich 

dystryktów przemys owych

Wst p

Włoska gospodarka opiera się na dystryktach przemysłowych. W Japonii również 
silną pozycję mają skupiska / rm, zwane sanchi, stanowiące odpowiednik włoskich dys-
tryktów. Artykuł przytacza wybrane, podobne, źródła konkurencyjności włoskich i ja-
pońskich / rm tworzących skupiska przemysłowe. Zapoznanie się ze źródłami konku-
rencyjności małych oraz średnich / rm Japonii i Włoch, rozpropagowanie ich powinno 
skłonić przedsiębiorczych ludzi w Polsce do przemyśleń, do wykorzystania pozytywnego 
przykładu płynącego z obu rozwiniętych gospodarek. 

Dystrykty przemys owe we W oszech i sanchi w Japonii

„Włochy, podobnie jak Japonia, są krajem pozbawionym bogactw naturalnych. Roz-
wój gospodarki Włoch, podobnie jak w Japonii, dokonał się na bazie oryginalnych po-
mysłów, powstania silnych ośrodków przemysłowych, opanowania umiejętności komer-
cjalizacji wytworzonych towarów.

W Japonii oraz we Włoszech cecha przedsiębiorczości jest bardzo rozpowszechnio-
na, a struktura wielkościowa gospodarki opiera się na małych i średnich / rmach. Roz-
wój obu gospodarek dokonał się w oparciu o wartości kulturowe i socjalnych obu spo-
łeczeństw. W tym kontekście trzeba wymienić szerokie rozpowszechnienie kompetencji 
w zakresie procesów produkcyjnych oraz rozpowszechnioną umiejętność zastosowania 
oryginalnych technologii, profesjonalizm siły roboczej, skłonność do ryzyka oraz system 
motywacji, który motywuje robotników i techników, a często umożliwia im założenie 
własnej / rmy na bazie nabytych profesjonalnych umiejętności”1. Istotne znaczenie ma 
fakt, że Włosi (mieszkańcy dystryktów) i Japończycy nie emigrują, ale adoptują się do 
ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 

1 Il Club dei distretti a Tokio. Club dei Distretti Industriali a Tokio Novembre 1997. http://www.clubdistretti.
it/Newsletter/Numeri_italiano/n06_nov97.htm#2
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Z kombinacji tych elementów rodzi się siła gospodarek Włoch i Japonii oraz ich 
miejsce w międzynarodowym podziale pracy. 

Istnieje wiele cech wspólnych pomiędzy źródłami siły włoskiego dystryktu a źródła-
mi konkurencyjności gospodarki Japonii. 

Małe i średnie / rmy MŚP (piccole e medie industrie – PMI) zlokalizowane na jednym 
obszarze, tworzą zazwyczaj dystrykty przemysłowe (klastry). Włoska gospodarka, po-
dobnie jak japońska, opiera się na „miękkich elementach zarządzania”2, którym sprzyja 
stałość zatrudnienia oraz występujący we włoskich / rmach dystryktu system samodo-
skonalenia podobny do Kaizen. W Japonii rozpowszechniły się koła jakości. We Wło-
szech powszechna jest dbałość o profesjonalizm i wysoką jakość pracy. W obu gospodar-
kach istotną rolę odgrywa imitacja – wzajemne naśladowanie rozwiązań. Istotne znaczenie 
w gospodarce Japonii ma Keiretsu, którego odpowiednikiem jest grono przemysłowe we 
Włoszech. Celem / rm japońskich nie jest osiągnięcie zysku w krótkim okresie, ale wzrost 
udziału w rynku a co za tym idzie osiagniecie zysku w długim okresie. Podobny cel przy-
świeca włoskim przedsiębiorcom. „Dążenie do maksymalnego zysku jako celu krótkookre-
sowego jest poważnym błędem strategicznym i jest nieetyczne. Nasi akcjonariusze nie do-
magają się natychmiastowych zysków; wolą aby spółka rozwijała się przez długi czas” 3. 

Cechy kulturowe spo ecze stwa a cechy gospodarki

„Różnice w wynikach gospodarczych mogą częściowo wynikać z różnic w kulturze 
narodu”4. Opracowanie profesorów5: Franke R., Hofstade G., Bond M. H., wskazuje, iż 
czynniki kulturowe tłumaczą ponad 50 procent różnic w stopniach wzrostu gospodar-
czego w latach 1965 – 80 oraz w latach 1980 – 87. 

„Oryginalne cechy kulturowe Japończyków wiążą się z / lozo/ ą konfucjanizmu i bud-
dyzmu zen. Należą do nich w skrócie: lojalność, bezkon[ iktowość, szacunek dla władzy 
i wiara w jej dobrą wolę, zdyscyplinowanie i głęboki patriotyzm oraz pęd do wiedzy. Do 
mniej znanych można zaliczyć: skłonność do rozwiązań konsensualnych, umownych, 
równościowych i nieformalnych”.6 Cechy kulturowe Japończyków wywierają silny wpływ 
na przedsiębiorczość Japonii. Podobnie cechy kulturowe Włochów kształtują przedsię-
biorczość dystryktów. 

Włoski dystrykt przemysłowy jest rezultatem spotkania wielu cech społeczno-kultu-
rowych, jakie wykształciła w procesie historycznym ludność zamieszkująca głównie ob-

2 M. K. Nowakowski, Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych, PAN, Warszawa 1987, s.52. „Gospo-
darki Niemiec czy USA oparte są na twardych elementach: strategii, strukturze i sformalizowanych systemach 
i procedurach działania.” op. cit. s. 52. Zobacz: R.T. Pascale, R.H. Waterman, 5 e Art of Japanese Management; 
zob. W. Kiechel Corporate Strategy, ”Fortune” vol. 116, nr.13 December 1983. 

3 M. K. Nowakowski, Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych, Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk 
i Zarządzania, Warszawa 1987, s. 8.

4 Ph. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów – strategiczne podejście do budowania bogactwa 

narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 140.

5 R. Franke, G. Hofstade, M. H. Bond, Cultural Roots, of Economic Performance: A Research Note, „Strategic 
Management Journal”, 12. 1991. s.165-173.

6 J. Młodawska Japonia. Państwo a sektor prywatny, PWN 1999, s. 64.
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szary północnych i środkowych Włoch (tabela 1). Dystrykt powstał na bazie cech kultu-
rowych narodu włoskiego, takich jak: otwartość, bezpośredniość, łatwość nawiązywania 
kontaktów, indywidualność, skromność, skłonność do ryzyka, umiłowanie piękna, pra-
cowitość, poświęcenie własnego interesu w imię ważniejszej sprawy oraz w dużej mierze 
pomysłowość i zmysł techniczny. 

Prostota, bezpośredniość i otwartość są powodem wielkiej ilości kontaktów7. Włosi 
chętnie się odwiedzają, opowiadając o wszystkim, co dzieje się w / rmach. Te kontakty 
stanowią podstawę wprowadzania imitacji. Dyskusje, z jakich często rodzą się nowe po-
mysły (inwencje), nie mają końca. Ponieważ Włosi są bardzo towarzyscy i bezpośredni, 
współpracują ze sobą i jednocześnie konkurują, chcąc być zauważeni. Produkcja w dys-
trykcie wymaga dużego poświęcenia, jest zazwyczaj bardzo pracochłonna i monotonna, 
stąd tylko ludzie pracowici mogą podjąć taki typ działalności. Włosi są indywidualistami. 
Wielu Włochów ma ambicję wyróżnienia się w oparciu o stworzoną przez siebie / rmę. 
Wysoki poziom indywidualności miał wpływ na wielką liczbę / rm tworzących obecnie 
dystrykt. Włosi są skromni i wiedzą dokładnie, że bez gruntownej wiedzy i umiejętno-
ści nie uda im się stworzyć dobrej / rmy. Zjawiskiem masowym na obszarach dystryk-
tów było i jest zakładanie / rm w oparciu o nabyte wcześniej umiejętności, opanowanie 
procesu produkcji (profesjonalizm podstawą działania). Ludzie zakładający własne / rmy 
mają „fach w ręku”; nabyli umiejętność wytwarzania np. butów, pracując wcześniej wiele 
lat w / rmach (inkubatory przedsiębiorczości) jako robotnicy. Są skłonni podjąć ryzyko 
sprawdzenia się we własnej / rmie.

Tabela 1. Zestawienie cech kulturowych społeczeństwa i / rm w dystryktach

Cechy kulturowe społeczeństwa dystryktów Cechy > rm działających w dystryktach

Indywidualność
Skłonność do ryzyka
Skromność
Otwartość
Umiłowanie piękna
Prostota
Bezpośredniość
Pracowitość
Chęć wprowadzania zmian
Zmysł techniczny

Ogromna liczba / rm
Wysoki poziom konkurencji, kooperacji, 
specjalizacji
Profesjonalizm podstawą działalności
Wysoki poziom konkurencji, kooperacji, 
specjalizacji
Rozwój wzornictwa, design 
Powszechność we wprowadzaniu innowacji
Organizacja / rm i czas pracy dostosowany 
do wymagań branży
Umiejętność lansowania nowych trendów 
w ciągle zmieniającej się modzie

Źródło: opracowanie własne

7 Szkoła Frankfurcka doceniała wagę kontaktów językowych poza pracą jako podstaw kultury. Kontakty te są 
również podstawą przedsiębiorczości. Członka każdej społeczności charakteryzuje archetyp, wykształcone 
wzory zachowań ludzkich (termin z psychoanalizy głebi K.G. Junga). Archetyp trudno zmienić. Trudno ze 
społeczności roszczeniowej (asymetria roszczeń) wykształcić społeczność przedsiębiorczą, skłonną do ryzyka 
i odpowiedzialną za swój los. (na podstawie Jarco, 1998, s. 97, 114, 144 )
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Japonia – kapitalizm dla pracowników. Słaba pozycja właściciela-pracownika-

innowatora, odzwierciedlona w wysokości dywidendy. Dywidendy w USA są trzykrot-
nie wyższe od dywidend / rm w Japonii8. Celowe zaniżanie wypłat dywidend w Japonii 
ma przyczynić się do zrównania pozycji pracownika i właściciela. Tworzenie oligarchii 
/ nansowej ma zgubny wpływ na postawę pracowników i uniemożliwia wykreowanie 
wysokiego poziomu aktywności pracowniczej koniecznej w skupiskach / rm. Egalita-
ryzm płacowy – znikome różnice w płacach w Japonii – sprzyjają konsolidacji wysił-
ków poszczególnych pracowników mających wzmocnić pozycję / rmy. Istotne znaczenie 
w kształtowaniu postawy pracownika ma stałe, dożywotnie zatrudnienie, które stymulu-
je silne przywiązanie pracownika do / rmy. 

Podobnie jest we włoskich dystryktach, gdzie trzon pracowników dystryktu, właści-
ciele / rm wraz z rodzinami otrzymują wynagrodzenie zależne do wkładu pracy, od sta-
wek przyjętych w dystrykcie. Nie ma zróżnicowania płac wśród trzonu dystryktu.

Pracownicy małych / rm we włoskich dystryktach czują się w swoich zakładach jak 
w rodzinie. Funkcjonuje tutaj, podobnie jak w rodzinie, przyjazny system zarządzania po-
legający głównie na braku dystansu miedzy właścicielem i pracownikami, ale z drugiej 
strony na zachowaniu respektu. W / rmach dystryktu kluczowa rola jest nadal powierzo-
na rodzinie. Strategiczne decyzje nadal podejmują członkowie rodziny właściciela. „Firmy 
dystryktu stanowiące własność rodzinną zarządzane są tak, jak kieruje się dużą rodziną”9.

W Japonii i we W oszech – sta o  zatrudnienia oraz brak umowy

Umowa jest dowodem niedowierzania stron. Umowy mają tym większą wagę, im 
bardziej strony sobie nie ufają. W kapitalizmie dla kapitalistów umowa ma zasadnicze 
znaczenia natomiast w kapitalizmie dla pracowników do umowy nie przywiązuje się tak 
zasadniczej wagi. W strukturach umowy o zatrudnieniu na stałe w formie pisanej czę-
sto nie występują. W dystryktach włoskich (wśród trzonu dystryktu–rodziny właścicieli) 
oraz japońskich sanchi brak jest umów pisanych. Pomimo braku umów we włoskich i ja-
pońskich dystryktach najważniejsi pracownicy zatrudnieni są na stałe. Stałe zatrudnie-
nie we Włoszech opiera się na własności małej / rmy, gdzie właściciel / rmy wraz z rodzi-
ną znajduje dożywotnie zatrudnienie na mocy własności. W japońskich / rmach trzon 
najważniejszych pracowników również jest zatrudnionych na stałe. 

Właściciele tworzą trzon dystryktu, są w nim najważniejszymi pracownikami. Cha-
rakter ich związku z / rmą „na stałe” ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania / r-
my a w konsekwencji – dystryktu. Stałe uzależnienie trzonu / rmy, a w sumie dystryktu, 

8 Poziom dywidendy odzwierciedla pozycję i cel właścicieli oraz rodzaj kapitalizmu. USA-kapitalizm dla kapita-
listów-silna pozycja właścicieli, którzy oczekują znaczących zysków w krótkim okresie. USA- znaczące dyspro-
porcje w płacach, zróżnicowanie płac odzwierciedla silną pozycję kapitalisty w systemie. Liberalizm USA pro-
muje jednostki najwybitniejsze oraz najbardziej bezwzględne. Liberalizm sprawdza się w USA, kraju różnych 
kultur, gdzie państwo jedynie określa konwencję umowę społeczną, sposób postępowania tak, by sobie ludzie 
nie wchodzili sobie w drogę. W USA rozwijają się sektory wysokiego ryzyka, pozycja pracownika jest słaba. 
Pracownik kilkakrotnie w ciągu życia zmienia zawód. 

9 M. E. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001., s. 222.
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3.1.2. Wpływ stałego zatrudnienia na postawę pracownika na wydajność i jakość

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Kossaka, R. R. Arcenas, 

J. F. Fitzpatrick, K. L. Wolfe, Comparative Analysis on U.S. 

and Japan Management Systems, Chicago 1980.
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od swoich miejsc pracy wpływa nadzwyczaj mobilizująco na stosunek, postawę, aktyw-
ność, wkład, jaki wnoszą włoscy właściciele i ich rodziny w działalność / rmy i dystryktu. 

Oparcie zarządzania na miękkich elementach. W Japonii oraz włoskich dystryk-
tach postawiono głównie na miękkie elementy zarządzania, gdzie element ludzki jest do-
ceniany. Według Pascal’a i Athosa10, na zarządzanie wpływa siedem elementów w tym: 
trzy „twarde”- strategia, struktura, sformalizowane systemy i procedury działania; oraz 
cztery miękkie – styl i kultura zarządzania, możliwości i talenty organizacyjne kierowni-
ków, cele i wartości, którymi kierują się pracownicy. 

Zarządzanie we włoskich i japońskich małych / rmach oparte jest na miękkich ele-
mentach11, co jest możliwe jedynie w przypadku silnego związku pracownika z / rmą. 
Gdy pracownika nie obchodzi los / rmy, nie jest on zainteresowany jej powodzeniem. 
W japońskich / rmach istnieje orientacja „na ludzi”, przyjęcie / lozo/ i dochodze-
nia do nadzwyczajnych rezultatów ze zwyczajnymi ludźmi. Podejście to – jak podaje 
M. K. Nowakowski – odzwierciedla stanowisko, w myśl którego: ludzie stanowią fun-
damentalny składnik zasobów / rmy”.12 Cechy kulturowe oraz stałość zatrudnienia de-
terminują pracowników do traktowania / rm jak swoje. Pracowników / rm japońskich 
i włoskich dystryktów łączy coś więcej niż stosunek pracy. Pracownicy małej / rmy to 
członkowie rodziny.

Między członkami rodziny zachodzą sprawiedliwe relacje, pozbawione intryg, nie-
sprawiedliwych ocen i wyróżnień. W małych włoskich i japońskich / rmach rolę wyróż-
niającego się pracownika może objąć jedynie osoba, która w oczach współpracowni-
ków zyska najwyższe uznanie. Nie ma w tych / rmach awansu po znajomości czy z woli 
właściciela. 

Oparcie zarządzania na miękkich elementach nie jest ponadto możliwe w gospodar-
kach, gdzie ludzie nie ufają sobie a zwłaszcza, gdy nie ufają rządowi i postrzegają rząd 
jako coś zewnętrznego i wrogiego. Ludzie, podobnie jak to ma miejsce w Japonii, muszą 
mieć zaufanie do rządu lub jak to ma miejsce we Włoszech, gdzie dystrykt funkcjonował 
od zawsze jako coś spontanicznego, autonomicznego, jako ruch ludności przedsiębior-
czej mający miejsce niezależnie od działań rządu. 

Keiretsu oraz w oskie grono produkcyjne

Włoskie i japońskie dystrykty korzystają ze specy/ cznej struktury organizacji pro-
dukcji w Japonii istnieje Keiretsu natomiast we Włoszech grono produkcyjne. Obie 

10 R. T. Pascal, A. G. Athos, _ e Art of Japanese Management.

11 W dobie humanizmu człowiek winien być najważniejszy. Jednak w wielu państwach myśli się o rynku a nie 
o człowieku. Liczy się pieniądz nie człowiek. O ludziach zapomina się. Również sztuka nie podkreśla wartości, 
zajmuje się ciemną stroną życia. „Piękno wydaje się być kategorią wypieraną ze sztuki na rzecz ukazywania 
człowieka w jego negatywności, w jego zabłąkaniu bez wyjścia w braku jakiegokolwiek sensu. Wydaje się, że to 
właśnie jest owo aktualne ecce homo. Zdrowy świat staje się przedmiotem pośmiewiska i cynizmu”. (K. Dybciak, 
Elementarz Jana Pawła II, Wydawnictwo Literackie Kraków 2001., s. 86.) W takich warunkach oparcie zarzą-
dzania na miękkich elementach jest nie możliwe.

12 M. K. Nowakowski, Japońskie przedsiębiorstwo na rynkach światowych, Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk 
i Zarządzania, Warszawa 1987, s. 53.
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struktury składają się z elementów silnie ze sobą powiązanych, kooperujących i wzajem-
nie od siebie uzależnionych. 

Powołując Keiretsu – „przyjęto, że grupy te, posiadając silne wsparcie banków oraz 
zdywersy/ kowany portfel ryzyka, miały najlepszą pozycję wyjściową do rozwijania stra-
tegicznych gałęzi.”13 Keiretsu 14 – „bezgłowy kartel”- jedna z tajnych broni japońskiego 
przemysłu. Zgrupowanie wielu / rm zorganizowane wokół / rm handlowych i banków. 
Zawiła struktura powiązań własnościowych: bank posiada akcje wszystkich zgrupowa-
nych / rm. Firmy tworzące Keiretsu dysponują udziałami swoich partnerów w grupie. 
Keiretsu opiera się na: lojalności, wzajemności oraz komplementarności. Firmy tworzące 
Keiretsu ułatwiają pozyskanie tanich surowców, dzielą się ze sobą technologią, podnoszą 
wzajemnie jakość, prowadzą wspólny wywiad gospodarczy, wspierają się / nansowo. 

Takie same funkcje spełnia włoskie grono produkcyjne, w którego skład wchodzą 
liczne / rmy działające w gronie. „Do grona należy zaliczyć wszystkie / rmy, sektory i in-
stytucje silnie ze sobą powiązane, czy to pionowo czy poziomo czy instytucjonalnie”15. 
„Niezwykłą siłę włoskiego grona, przynajmniej w części, można przypisać licznym po-
wiązaniom miedzy / rmami i synergizmem, z których powstają włoskie / rmy”16. Grono 
sprzyja efektywności przez silne i bezpośrednie, dopracowane do perfekcji użyteczne re-
lacje istniejące pomiędzy członkami grona. Włoskie grono obuwnicze przedstawia sieć 
zależności wspomagających się sektorów, tworzących przewagę konkurencyjną, z któ-
rych wszystkie są konkurencyjne w skali międzynarodowej. W gronie, do którego na-
lezą / rmy z branż pokrewnych i wspomagających się producenci obuwia kontaktują się 
z producentami maszyn, przekazując im swoje uwagi na temat sprawności maszyn i ko-
nieczności wprowadzenia usprawnień. Styliści są w kontakcie z producentami obuwia, 
uzyskując informacje o potencjalnych możliwościach wykonywania nowych modeli. In-
formują również garbarzy o nowych tendencjach w modzie i kolorach skór. Firmy zaj-
mujące się stosowaniem nowych materiałów w obuwnictwie na łamach fachowych pism 
i w bezpośrednich kontaktach zachęcają do wprowadzania swoich wyrobów. Te interak-
cje są korzystne dla wszystkich stron. Sprzyja im bliskie sąsiedztwo i stosunki panujące 
między / rmami i sektorami wspomagającymi się. 

Kaizen i myślenie w kategoriach dystryktu włoskiego. „Kaizen – usprawnienie lub 
doskonalenie. Kaizen jest dążeniem wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia 
wszystkich aspektów działalności / rmy”17. Podobnie cała struktura dystryktu jest nasta-
wiona na ciągłe doskonalenie się. Keiretsu i Kaizen oraz grona włoskie wspierane przez 
myślenie w kategoriach dystryktu można przyrównać do struktury określanej jako or-

13 A. Madisso, Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long –Run Comparative Vienw. Oxford University 
Press, New York 1991, s. 66-67. Kotler marketuing narodów s. 153.

14 R. Koch, Strategia, Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Wydawnictwo Profesjonalnej 

Szkoły Biznesu, Przewodnik, Kraków, 1995, s. 233. 

15 M. E. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 252.

16 Ibidem, s. 249.

17 J. Witkowski, Logistyka > rm japońskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 
Wrocław 1998, s. 42. 
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kiestra bez dyrygenta. „Najważniejszymi elementami produkcyjnej struktury typu „or-
kiestra” są: istnienie grup samodzielnych i samokierujących się, rola lidera wykształcona 
w procesie selekcji i rotacji, podział procesu decyzyjnego, silna kultura współuczestni-
ctwa. Struktura orkiestry oraz jej kultura jest nastawiona na współpracę, odgrywanie ról 
przypisanych jak w partyturze oddzielnym instrumentom, których wspólne brzmienie 
daje niepowtarzalny efekt całości”18.

Rys. Funkcjonowanie orkiestry bez lidera

Źródło: D. Vredenburgh, Lezioni di learership da un’orchestra senza direttore 

[in:] „Problemi di gestione” volume XXIV- N.6., Formez Centro di Formazione Studi, Compren-

sario Olivetti Napoli 2004 s. 106.

Prezydent klubu dystryktów „Clubdistretti” P. Botto19 wymienia przyczyny, które 
leżą u podstaw siły i dynamicznego rozwoju dzisiejszych dystryktów włoskich: 
- specy/ czny popyt na wyroby każdego dystryktu i jego zogniskowanie na danym ob-

szarze;
- silne związki kooperacji;
- szeroka i silna konkurencja licznych podmiotów o zrównoważonej sile;
- brak biurokracji, płaskie struktury. 

Podobne elementy można obserwować w dystryktach japońskich. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa włoskie czy japońskie skupione w dystryktach przemysłowych czy san-
chi tworzą razem środowisko silnie kooperujących, wyspecjalizowanych / rm sprzyjające 

18 D. Vredenburgh, opus cit.

19 http://www.clubdistretti.it/news06.htm#a4 
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szybkiej dyfuzji imitacji, innowacji, konkurencji i powstawaniu nowych / rm. Szeroka 
i silna konkurencja licznych podmiotów o zrównoważonej sile, stanowi źródło specjaliza-
cji poszczególnych małych / rm. Następuje rozłożenie całego procesu produkcji na drob-
ne elementy łańcucha produkcji, przy czym każdy z elementów łańcucha produkcyjnego 
wykonują setki małych, konkurujących ze sobą o zlecenia / rm, które nawzajem siebie 
znają, a ich wzajemne kontakty mają charakter nieformalny, intensywny i bieżący. Firmy 
te wykazują się wysokim stopniem giętkości, elastyczności, efektywności ekonomicznej. 
Silne związki między / rmami dystryktu w zakresie współpracy, koordynacji, kopiowa-
nia, sprzyjają zmianom, które wprowadzane w jednej / rmie, szybko rozpowszechnia-
ją się w całym okręgu, podwyższając kompetencje i konkurencyjność wszystkich / rm. 
Szybka reakcja setek / rm i wprowadzanie innowacji niezbędnych w skutecznej konku-
rencji leżą między innymi u podstaw rozwoju dystryktu. 

Brak biurokracji, płaskie struktury oznaczają wyeliminowanie z małych / rm dys-
tryktu oporów zbiurokratyzowanego zarządu, ślamazarności administracji, niezaradno-
ści kadry kierowniczej narzuconej przez zarząd. Właściciel małej / rmy rodzinnej jest 
jednocześnie prezesem, księgowym, pracownikiem, pomocnikiem, strategiem, techno-
logiem, zaopatrzeniowcem, sprzątającym.

Kolejnym źródłem siły włoskich i japońskich okręgów jest wysoki poziom przedsię-
biorczości, postrzeganej jako naturalna, niezbędna, podstawowa cecha każdego skupiska 
/ rm. Przedsiębiorczość łączy się z mobilnością, możliwością błyskawicznego dostoso-
wywania się do nowych wymagań. Ciągłe powstawanie w okręgu nowych / rm, ich dyna-
mika i energia wpływają bez przerwy na wszystkie przedsiębiorstwa regionu, wzbogaca-
jąc je i nadając całości okręgu nowy sens, znaczenie czy zachęcając do konkurencji. 

Uwagi ko cowe

Źródła konkurencyjności / rm tworzących sanchi czy dystrykty warte są rozpro-
pagowania i naśladowania zwłaszcza w Polsce, gdzie ciągle wypracowywany jest model 
funkcjonowania gospodarki w coraz większym stopniu opartej o małe i średnie / rmy. 
Szerzenie idei kaizen, keiretsu, idei dystryktu z jego wartościami staje się nakazem chwili. 
Postrzeganie interesu skupiska / rm, jako podstawowego dla wypracowania miejsca go-
spodarki polskiej w międzynarodowym podziale pracy jest koniecznością. Tylko oddol-
ne działanie ludzi przedsiębiorczych, wprowadzenie w społeczeństwie atmosfery przed-
siębiorczości w miejsce powszechnej niechęci i apatii może dać pozytywne rezultaty. 




