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W opracowaniu podj to si  próby identyfikacji wzajemnych relacji wyst puj cych pomi dzy nadzorem 

korporacyjnym a przedsi biorczo ci  organizacyjn . Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zna-

czenia tych relacji i przybli enie koncepcji okna przedsi biorczo ci opracowanej przez Svena-Olofa Collina 

i Elin Smith. W artykule wykorzystano metod  analizy i krytyki pi miennictwa. Z analizy zaproponowanego 

przez Svena-Olofa Collina i Elin Smith modelowego uj cia wp ywu nadzoru korporacyjnego na przed-

si biorczo  organizacyjn  wynika, i  w przewa aj cej mierze mechanizmy nadzoru korporacyjnego 

kr puj  zachowania ryzykowne i oportunizm strategiczny. Koncepcja ta mo e jednak stanowi  punkt 

wyj cia do dalszych bada  ukierunkowanych na pog bienie wiedzy w obszarze nadzoru korporacyjnego 

i przedsi biorczo ci organizacyjnej. Wyniki b d ce rezultatem takich bada  mog  pos u y  do formu o-

wania postulatów pozwalaj cych na dokonanie w obszarze nadzoru korporacyjnego zmian pobudzaj cych 

przedsi biorczo  organizacyjn . 
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The study identifies the relationships between corporate governance and corporate entrepreneurship. The 

aim of this study is to identify the importance of these relationships and describe the concept of the 

window of entrepreneurship developed by Sven-Olof Collin and Elin Smith. The method adopted in the 

paper is the analysis of literature. The analysis conducted by Sven-Olof Collin and Elin Smith indicates 

that corporate governance mechanisms usually restrain risk behaviors and strategic opportunism – two 

dimensions of corporate entrepreneurship. However, this concept can be a starting point for further 

research aimed at deepening the knowledge in the area of corporate governance and corporate entre-

preneurship. The outcomes resulting from such research can be used to formulate the postulates that 

allow introduction of changes in the corporate governance which stimulate corporate entrepreneurship. 
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1. Wprowadzenie

Zdaniem Svena-Olofa Collina i Elin Smith kompleksowa teoria przed-
si biorstwa powinna podejmowa  w tym samym stopniu problemy dwóch 
niezwykle wa nych procesów organizacyjnych, a mianowicie w adania (gover-

nance) w firmie i rozwoju firmy. Te dwa procesy organizacyjne zosta y opra-
cowane na gruncie ró nych koncepcji w teorii przedsi biorstwa – nadzoru 
korporacyjnego i przedsi biorczo ci organizacyjnej – cho  w praktyce procesy 
te wyra nie si  splataj . Integracja tych dwóch obszarów literatury to nie-
atwe przedsi wzi cie, które wykracza rozmiarami poza rygory wydawnicze 

przyj te w czasopi mie. Opracowanie zostanie wi c ograniczone jedynie do 
identyfikacji wzajemnych relacji wyst puj cych pomi dzy nadzorem korpora-
cyjnym a przedsi biorczo ci  organizacyjn . Celem niniejszego opracowania 
jest wskazanie znaczenia tych relacji i przybli enie koncepcji okna przed-
si biorczo ci opracowanej przez Svena-Olofa Collina i Elin Smith (Collin 
i Smith, 2003a; 2003b; 2003c; 2003d; 2007). Okno przedsi biorczo ci wyra a 
tymczasowy charakter przedsi biorczo ci. Oznacza to, e przedsi biorstwo 
mo e otworzy  si  lub zamkn  na dzia ania przedsi biorcze. Uzale nione 
jest to od interpretacji kwestii strategicznych, takich jak szanse i zagro enia 
wyst puj ce w rodowisku zewn trznym czy wiadomo ci si y b d  s abo ci 
organizacji. Otwarciu okna przedsi biorczo ci mog  sprzyja  mechanizmy 
nadzoru korporacyjnego (Collin i Smith, 2003b).

Nie sposób nie zgodzi  si  z Bratnickim, i  „Przedsi biorczy rozwój 
organizacji jest krytyczny dla tworzenia bogactwa, ale pozostaje bardziej 
wyj tkiem ni  regu  i dlatego zrozumienie procesów, które go nap dzaj , 
jest wa nym zagadnieniem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym” (Brat-
nicki, 2011). 

Badania dotycz ce zwi zków pomi dzy przedsi biorczo ci  organizacyjn  
a nadzorem korporacyjnym mo na te  znale  w pracach: Covin i Slevin 
(1991), Zahra (1996), Hagen, Emmanuel i Alshare (2005), Tribbitt (2012) 
czy Albu i Mateescu (2015).

2. Przedsi biorstwo w uj ciu teoretycznym

Teoria przedsi biorstwa jest problematyk  niezwykle z o on . Na gruncie 
literatury przedmiotu mo na dostrzec ró nice w podej ciach do firmy, w defi-
niowaniu podobie stw i ró nic mi dzy nimi. Na kanwie rozwa a  teoretycz-
nych ci gle poszukuje si  odpowiedzi na pytania, czym jest przedsi biorstwo, 
dlaczego si  je ustanawia, czym si  zajmuje, jak funkcjonuje. Stawia si  pyta-
nia o sens istnienia firmy, o determinanty jej granic i wewn trznej struktury. 
Nowe teorie s  albo zaprzeczeniem poprzednich, albo te  ich rozwini ciem. 
Cz sto jednak nie tylko sama teoria, ale równie  ramy docieka  ulegaj  
zmianie, co niezwykle utrudnia porównanie poszczególnych idei (Balázs, 
2012). Badacze zajmuj cy si  teori  przedsi biorstwa, pomimo wspomnia-
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nych trudno ci, staraj  si  pogrupowa  wypracowane na przestrzeni lat kon-
cepcje. Ciekaw  propozycj  systematyzacji teorii przedsi biorstw przedstawi  
Frédéric Sautet (2003). Na podstawie literatury przedmiotu wyodr bni  on 
cztery podej cia w teorii przedsi biorstwa. Pierwsze bazuje na wyja nieniu 
technologicznym, drugie i trzecie kontraktowym (wyodr bnia wyja nienie 
kontraktowe i „postkontraktowe”), czwarte koncentruje si  wokó  poj cia 
renty i teorii ewolucji.

W pierwszym podej ciu, technologicznym, przedsi biorstwo okre la si  
jako urz dzenie do alokacji zasobów (Park i Shin, 2004). Firmy istniej , 
poniewa  okre lonych procesów produkcyjnych nie mo na rozdzieli  i musz  
by  wykonywane razem. Przedsi biorstwo grupuje jednostki, które wykonuj  
wspólnie okre lone operacje (Sautet, 2003). Firma produkuje szerok  gam  
wyj  za pomoc  ró nych kombinacji wej . Przedsi biorstwo maksymalizuje 
zyski poprzez osi gni cie sprawno ci technicznej na wej ciu. Ka dy podmiot 
gospodarczy zachowuje si  racjonalnie, dysponuj c doskona  informacj . 
Informacje te roz o one (dystrybuowane) s  symetrycznie. Granice przed-
si biorstwa okre la gospodarka skali i zakresu b d  jej brak. Celami stra-
tegicznymi przedsi biorstwa s : osi gni cie efektywno ci technicznej wej  
oraz korzy ci skali i zakresu. Jednostkami analizy za  s  wymiana oraz 
efektywno  techniczna (Park i Shin, 2004).

W przypadku pierwszego uj cia problematyki przedsi biorstwa trudno nie 
zgodzi  si  z Sautetem (2003), który twierdzi, i  nie jest ono tak naprawd  
cz ci  ekonomii, nawet je li ma jaki  wp yw na kwestie gospodarcze. Co 
najwy ej na bazie pierwszego podej cia mo emy wyja ni  przyczyny istnienia 
zak adów produkcyjnych, a nie to, dlaczego procesy techniczne musz  odbywa  
si  w ramach tej samej firmy, a nie na rynku. Nie mo e ona równie  wyja-
ni , dlaczego niepowi zane lub troch  powi zane procesy techniczne mo na 

znale  w ramach tego samego przedsi biorstwa. W efekcie podej cie techno-
logiczne nie b dzie stanowi o przedmiotu dalszych rozwa a  (Sautet, 2003).

Dla dalszego wywodu, ukierunkowanego na identyfikacj  wzajemnych 
relacji wyst puj cych pomi dzy nadzorem korporacyjnym a przedsi biorczo-
ci  organizacyjn , istotne znaczenie maj  uj cia kontraktowe i ewolucyjne 

problematyki przedsi biorstwa. Stanowi  one wa ne uzasadnienie istnienia 
przedsi biorstwa (Sautet, 2003).

Trzon kontraktowego uj cia przedsi biorstwa tworz  dwie teorie, a mia-
nowicie teoria agencji i teoria kosztów transakcyjnych. Wspólnym za o eniem 
tych teorii s : niedoskona a informacja, asymetria informacji oraz ograniczona 
racjonalno . W teorii agencji przedsi biorstwo definiuje si  jako sie  kontrak-
tów. Zak ada si , i  asymetria informacji oraz problem pokusy nadu y  i selek-
cji negatywnej mog  powodowa , e wyniki przedsi biorstwa kszta tuj  si  
poni ej optimum. Koszty ograniczania negatywnych skutków tych problemów 
mog  okaza  si  wysokie. Strategicznymi celami przedsi biorstwa s : rozwój 
optymalnej struktury w asno ci i kontroli, przyjmowanie zach t ukierunkowa-
nych na osi gni cie efektywno ci agencyjnej, rozwój instytucji monitoruj cych 
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agentów. Jednostkami analizy s  zwi zki kontraktowe pomi dzy pryncypa em 
a agentem oraz bod ce (zach ty). W teorii kosztów transakcyjnych przedsi -
biorstwo definiowane jest jako zbiór transakcji. Za o enia charakterystyczne 
dla kontraktowego uj cia przedsi biorstwa uzupe nia o zachowania oportu-
nistyczne. Teoria kosztów transakcyjnych wyja nia i okre la charakter oraz 
ród a kosztów transakcyjnych w ró nych okoliczno ciach. Wyró nia si  trzy 

cechy transakcji, które maj  kluczowe znaczenie w zaadaptowaniu okre lonej 
struktury w adania (governance). S  to: cz stotliwo , niepewno  i swoisto  
aktywów. Uwa a si , i  ka da z tych charakterystyk jest powi zana z hierar-
chi  organizacyjn . Konstrukcja efektywnej struktury w adania ma na celu 
dopasowanie tych w a ciwo ci do struktury w adania: hierarchii, o zró nico-
wanym stopniu hybrydy i rynku. Celami strategicznymi przedsi biorstwa s : 
oszcz dno ci w kosztach transakcyjnych, dopasowania struktury w adania do 
charakterystyk transakcji, minimalizowanie kosztów zdzierstwa. Jednostkami 
analizy s : transakcja/kontrakt, problem kosztów zdzierstwa, problem kupi  
czy wytworzy  (Park i Shin, 2004). 

Czwarte podej cie, jak ju  wspomniano, koncentruje si  wokó  poj cia 
renty i teorii ewolucji. W tym uj ciu podstaw  przedsi biorstwa jest poten-
cjalna renta, któr  mo na uzyska  dzi ki wspólnej pracy zespo u osób. W celu 
przechwycenia tej renty trzeba wi c ustanowi  firm , czyli d ugoterminow  
relacj  ofertow  pomi dzy cz onkami zespo u, który b dzie funkcjonowa , 
opieraj c si  na swego rodzaju hierarchii. Renta mo e by  równie  zwi zana 
z mo liwo ciami i zdolno ciami, które s , w pewnym sensie, najcenniejszym 
aktywem, jakim firma mo e dysponowa . Ta cz  teorii splata si  równie  
z ewolucyjnym oraz opartym na wiedzy uj ciem przedsi biorstwa. Teorie 
te opieraj  si  na wielu za o eniach opisuj cych zachowania jednostek (lub 
grupy osób) w relacji z ich otoczeniem. Przyjmuje si , e istniej  mechanizmy 
rodowiskowe wchodz ce w interakcje z przesz ymi zachowaniami jednostek 

i w a ciwo ciami wewn trznymi (Sautet, 2003). W podej ciu ewolucyjnym 
bada si  ewolucyjne i dynamiczne aspekty przedsi biorstwa, zak adaj c 
ograniczon  racjonalno  aktorów. Przedsi biorstwo w teorii ewolucji jest 
zbiorem rutyn oraz z o onym systemem adaptacyjnym, a sama teoria skupia 
si  na podstawowych kompetencjach organizacyjnych, strukturze i strategii. 
Przedsi biorstwa s  w stanie przetrwa  i rozwija  si , je li potrafi  zmienia  
si  w odpowiedzi na zmieniaj ce si  rynki wej  i wyj  oraz technologie. 
Przedsi biorstwa musz  znale  nowe wydajne i warto ciowe rynki zbytu 
dla ich podstawowych kompetencji (co robi  dobrze). Czynnikami decydu-
j cymi o sukcesie przedsi biorstwa s  jego zdolno ci poznawania swoich 
kosztów i mo liwo ci w stosunku do innych firm. Celami strategicznymi 
przedsi biorstwa s : tworzy , poprawia  i utrzyma  rdze  strategiczny, roz-
wija  wizj  i strategi , tworzy  struktury organizacyjne do realizacji stra-
tegii i dostosowania si  do zmian w otoczeniu gospodarczym, wprowadza  
innowacje generuj ce rent  schumpeterowsk . Jednostk  analizy s  rutyny 
oraz produkty i procesy innowacyjne (Park i Shin, 2004).
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3. Nadzór korporacyjny

Wi kszo  definicji nadzoru  korporacyjnego opiera si  implicite, je li 
nie explicite, na za o eniach dotycz cych podstawowego celu przedsi bior-
stwa. Jednak e na gruncie literatury nie wypracowano, jak do tej pory, 
wspólnego stanowiska, które okre la oby w sposób jednoznaczny g ówny cel 
dzia ania firmy. Cel ten w du ym stopniu zale y od kultury danego kraju, 
systemu wyborczego, polityki rz du, jak równie  systemu prawnego. Ró nic 
w pojmowaniu nadzoru korporacyjnego upatrywa  wi c nale y w czynnikach 
kulturowych, politycznych czy instytucjonalnych (Georgen, 2012). Pojmowa-
nie nadzoru korporacyjnego zmienia o si  te  na przestrzeni lat. Ewolucja 
w postrzeganiu nadzoru korporacyjnego odzwierciedla szerokie zamiany, 
jakie zasz y w otoczeniu spo eczno-prawnym biznesu korporacyjnego. 

Pocz tkowo dominowa a w korporacji koncepcja bezwzgl dnej nadrz d-
no ci akcjonariuszy (Samborski, 2011). W tym duchu nadzór korporacyjny 
definiuj  Shleifer i Vishny (1996), dla których s  to sposoby, w jaki dawcy 
kapita u zapewniaj  sobie zwrot z inwestycji. Sposoby te to mechanizmy 
nadzoru korporacyjnego. Definicja jasno okre la, i  podstawowym celem 
korporacji jest maksymalizacja zwrotu dla akcjonariuszy (Georgen, 2012). 
W centrum zainteresowania tak rozumianego nadzoru korporacyjnego pozo-
staje w ogólno ci problem agencji b d cy konsekwencj  rozdzia u w asno ci 
i kontroli, struktura i funkcjonowanie rady oraz jej stosunki z innymi orga-
nami korporacji, jak równie  maksymalizacja warto ci. 

W rezultacie skandali korporacyjnych z pocz tku XXI wieku dyskurs 
o maksymalizacji warto ci ze sfery prywatnej zosta  przeniesiony w obszar 
cz ciowo publiczny, gdzie mened erowie zacz li u ywa  poj cia „nadzór” 
jako synonimu opisuj cego ich staranno , rzetelno  i zakres odpowiedzial-
no ci powierniczej. Dobry nadzór korporacyjny po firmach Enron i World-
Com cz sto oznacza  dla przedsi biorstw zachowania moralne i etyczne 
znajduj ce odzwierciedlenie w mechanizmach odpowiedzialno ci, przejrzy-
sto ci i jawno ci (Samborski, 2011).

Stopniowo wi c nacisk z problemu agencji, który jest zwi zany ze „star  
szko ” w nadzorze korporacyjnym, zosta  przesuni ty na etyk  i odpowie-
dzialno , na których koncentruje si  obecnie „nowa szko a”. Wielu autorów 
przyznaje, i  w nadzorze korporacyjnym nie chodzi tylko o maksymalizacj  
warto ci akcji, ale raczej o w a ciwe u o enie relacji pomi dzy wieloma pod-
miotami zainteresowanymi funkcjonowaniem korporacji (interesariuszami) 
i o wybór odpowiednio dobranych celów, które korporacja ma realizowa  
(Samborski, 2011). Argumentuj , i  status prawny udzia owców nie uspra-
wiedliwia koncentrowania si  przez przedsi biorstwa jedynie na warto ci 
dla akcjonariuszy. Aktywa korporacji nie powinny wi c by  rozpatrywane 
jedynie w kategoriach prywatnej w asno ci akcjonariuszy, ale raczej wspól-
nego dobra, które zosta o im powierzone, aby kolejne generacje mog y 
pracowa  (Georgen, 2012). 
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Uj cie pozosta ych interesariuszy w centrum uwagi nadzoru korporacyj-
nego powoduje, i  inaczej zaczyna si  postrzega  podstawowy cel przedsi -
biorstwa. System nadzoru korporacyjnego jest wi c kombinacj  mechani-
zmów zapewniaj cych, e zarz d (agent) kieruje firm  w interesie jednego 
lub kilku interesariuszy (pryncypa owie). Interesariuszami s  akcjonariusze, 
kredytodawcy, dostawcy, klienci, zatrudnieni i inne strony, dla których przed-
si biorstwo jest prowadzone (Georgen, 2012). Patrzenie na przedsi bior-
stwo poprzez pryzmat interesariuszy umiejscawia mened erów w centrum 
zarz dzania relacjami z ka d  z grup interesu. Celem zarz dzania w tej 
perspektywie staje si  trwa a maksymalizacja bogactwa organizacji poprzez 
optymalizowanie tych relacji (Samborski, 2011).

Pomimo tych zmian znacz ca cz  publikacji z obszaru nadzoru kor-
poracyjnego pozostaje wierna celom „starej szko y”. Zachodz ce procesy 
w nadzorze korporacyjnym uznano za wa ne, jednak e czy si  je g ównie 
z mo liwo ciami zwi kszania zysków akcjonariuszy. Podkre la si  rzetelno  
i uczciwo  korporacji, ale tylko wtedy, gdy s u y to wzmocnieniu pozycji 
inwestorów (np. poprzez umocnienie ich pozycji w spó ce – wi ksza si a 
g osu, pe nomocnictwa), a nie interesariuszy nieposiadaj cych akcji (Sam-
borski, 2011). Zdaniem Jensena (2005) nadzór korporacyjny na poziomie 
mikroekonomicznym musi zadba  o to, aby przedsi biorstwo d y o do 
realizacji za o onych celów, natomiast na poziomie makroekonomicznym 
powinien wspiera  jak najbardziej efektywn  alokacj  oszcz dno ci krajo-
wych w ramach gospodarki. W przypadku przyj cia perspektywy interesa-
riuszy pojawia si  problem z jasnym sformu owaniem celu przedsi biorstwa, 
a mened er ma dzia a  w interesie wielu stron. Na poziomie przedsi biorstwa 
trudno odpowiedzie  na pytania: Co chcemy osi gn ? Jak utrzyma  wyniki? 
Jak zmierzy  lepsze od gorszego? Na poziomie gospodarki nie wiadomo, 
co firma ma maksymalizowa , jak firmy maj  mierzy  wyniki swojej dzia al-
no ci, jak chcemy, aby przedsi biorstwa okre la y, co jest dobre, a co z e. 

W opinii Jensena (2005) na tak sformu owane pytania wi kszo  ekono-
mistów odpowie w sposób prosty – mened er musi mie  jasno sformu owane 
kryterium oceny efektów dzia alno ci, aby móg  wybiera  pomi dzy alterna-
tywnymi kierunkami dzia a . Kryterium tym powinna by  maksymalizacja 
warto ci firmy w perspektywie d ugoterminowej (Jensen, 2005).

W dalszych rozwa aniach przyj to wi c, i  nadzór korporacyjny we wspó -
czesnej spó ce akcyjnej jest ukierunkowany na rozwi zywanie problemów 
agencji b d cych efektem rozdzia u w asno ci i kontroli, definiuj c go jako 
zbiór mechanizmów zapewniaj cych, e mened erowie prowadz  przedsi -
biorstwo w interesie akcjonariuszy. Na gruncie literatury przedmiotu nie 
zosta o jednak wypracowane jednolite uj cie problematyki mechanizmów 
nadzoru korporacyjnego. Przyjmuj c za Collinem i in. (2008), wyró ni  
mo na nast puj ce mechanizmy dyscyplinuj ce, ukierunkowane na ochron  
interesów akcjonariuszy: struktur  kapita u, rynek pracy mened erów, stra-
tegi  i struktur  organizacyjn , rad  dyrektorów, audyt (Collin, Smith, Bro-
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berg, Umans i Tagesson, 2008). Do mechanizmów tych Collin i Smith (2003a) 
dodaj  rynek produktów, regulacje prawne, mass media. Mechanizmy nad-
zoru korporacyjnego to zatem instytucje prawno-ekonomiczne, które mog  
by  zmieniane przez procesy polityczne (Shleifer i Vishny, 1996). Mecha-
nizmy nadzoru korporacyjnego maj  na celu ograniczenie nieefektywno ci, 
które wynikaj  z pokusy nadu ycia i selekcji negatywnej. Skuteczno  tych 
mechanizmów zale y od zasad notowa  na gie dach, prawa spó ek, statutów 
poszczególnych przedsi biorstw czy p ynno ci rynku papierów warto ciowych. 
Ponadto sami akcjonariusze mog  aktywnie zbiera  informacje i monitoro-
wa  zarz dy w celu zapewnienia, e dzia aj  one w ich najlepszym interesie 
(Samborski, 2014).

4. Przedsi biorczo  organizacyjna

Schumpeter definiuje przedsi biorczo  jako proces kreatywnej destruk-
cji. Przedsi biorc  jest ten, kto nieustannie kwestionuje obecny stan rzeczy 
– produkty, metody produkcji. Przedsi biorcy s  g ównym czynnikiem spraw-
czym wzrostu gospodarczego i tworzenia warto ci (Mohamad, Ramayah, 
Puspowarsito, Natalisa i Saerang, 2011). Przedsi biorstwa, aby przetrwa , 
nieustannie musz  zarz dza  zmianami i zachowywa  elastyczno  (Sham-
suddin, Othman, Shahadan i Zakaria, 2012). Proces przedsi biorczy zachodzi 
w organizacji ka dej wielko ci. Pozwala pracownikom stawa  si  przedsi -
biorcami, anga uj c ich kreatywno  w tworzenie innowacyjnych nowych 
produktów i us ug. W korporacyjnej konfiguracji takie osoby s  nazywane 
wewn trznymi przedsi biorcami, okre lanymi jako osoby, które w praktyce 
bior  na siebie odpowiedzialno  za tworzenie w organizacji wszelkiego 
rodzaju innowacji. Osoby takie nazywa si  komandosami korporacji, odwa -
nymi duszami, które tworz  podziemne zespo y i sieci rutynowo tworz ce 
nowe zasoby firmy. Sprawiaj , e rzeczy dziej  si , tworz c nowe sukcesy 
komercyjne. Naruszaj  polityk , ignoruj  uk ad podporz dkowania, prze-
ciwstawiaj  si  ustalonym procedurom i opracowuj  nowe wietne produkty 
dla firmy (Mokaya, 2012). Zachowania przedsi biorcze nie ograniczaj  si  
tylko do poszczególnych osób. Mo na je znale  równie  w organizacji 
(Mohamad, Ramayah, Puspowarsito, Natalisa i Saerang, 2011). Postawy 
przedsi biorcze musz  wi c wykazywa  nie tylko jednostki, ale równie  
organizacje (Mokaya, 2012).

Z bada  nad przedsi biorczo ci  wynika, i  do tej pory nie wypracowano 
jednolitego uj cia przedsi biorczo ci organizacyjnej (Dyduch, 2008). Na 
gruncie literatury przedsi biorczo  organizacyjna definiowana jest z kilku 
ró nych perspektyw. Przedsi biorczo  organizacyjna jest cz sto uto samiana 
z procesem, w którym jednostka lub grupa osób w funkcjonuj cym przed-
si biorstwie próbuje stworzy  now  organizacj  lub wszcz  odnow  lub 
innowacj  w istniej cej strukturze organizacyjnej. Termin „przedsi biorczo  
organizacyjna” jest te  u ywany do opisania zachowa  przedsi biorczych 
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w funkcjonuj cej organizacji. W pewnych okoliczno ciach termin ten jest 
równie  u ywany jako okre lenie przedsi wzi  korporacyjnych i przedsi -
biorczo ci wewn trznej (Shamsuddin, Othman, Shahadan i Zakaria, 2012). 
Niektórzy autorzy odnosz  orientacj  przedsi biorcz  do tworzenia strategii 
i identyfikacji okre lonych aktywno ci zachodz cych w ramach organiza-
cji, takich jak innowacyjno , podejmowanie ryzyka i proaktywno . Inni 
dokonuj  rozró nienia pomi dzy uwarunkowaniami przedsi biorczo ci 
organizacyjnej, jej elementami oraz konsekwencjami czy wynikami (Albu 
i Mateescu, 2015).

Orientacja przedsi biorcza w organizacji jest okre lana jako istotny 
aspekt kultury organizacyjnej pobudzaj cej kreowanie warto ci przedsi -
biorstwa (Mohamad, Ramayah, Puspowarsito, Natalisa i Saerang, 2011). 
Przedsi biorczo  organizacyjna jest koncepcj , w której innowacje traktuje 
si  jako kluczowy jej sk adnik (rozpowszechnienie produktu, jego przefor-
mu owanie, proces reengineeringu, ci cia kosztów, poszukiwanie nowych 
zastosowa  istniej cych produktów/us ug, nowe przedsi wzi cia, wszystko, 
co nie jest cz ci  normalnego marketingu i wysi ków w rozwoju produktów 
firmy). Przedsi biorcz  firm  charakteryzuje silna sk onno  do innowacji, 
a co z tym si  wi e – podejmowanie ryzyka w procesie jej generowania 
(Mokaya, 2012). Zwraca na to równie  uwag  Glinka (2013), wed ug której 
przedsi biorczo  jest procesem, w którym kluczowe znaczenie maj  szanse 
rynkowe, tj. ich identyfikacja i wykorzystanie. Szanse rynkowe s  z natury 
niepewne, st d te  przedsi biorczo  nieod cznie wi e si  z ryzykiem 
(Glinka, 2013, s. 14).

Na gruncie literatury przedmiotu istnieje konsensus co do tego, i  przed-
si biorczo  organizacyjna jest korzystna dla firmy, nie ma jednak zgody co 
do wymiarów konstrukcji przedsi biorczo ci organizacyjnej. W ród zbioru 
zachowa , które odzwierciedlaj  przedsi biorczo  organizacyjn , cz sto 
wymienia si : autonomi , innowacyjno , proaktywno , agresywno  kon-
kurencyjn  oraz podejmowanie ryzyka, (Rutherford i Holt, 2007). Przedsi -
biorczo  organizacyjna odnosi si  wi c do procesu, który zach ca i pobudza 
do wykorzystania innowacji, pojawiaj cych si  mo liwo ci i konstruktyw-
nego podejmowania ryzyka (Mohamad, Ramayah, Puspowarsito, Natalisa 
i Saerang, 2011). St d te , w ogólnym znaczeniu, definiuj c przedsi bior-
czo  organizacyjn  jako proces odnowy organizacyjnej, wyodr bni  mo na 
dwa odr bne, ale powi zane ze sob  wymiary, a mianowicie oportunizm 
strategiczny i podejmowanie ryzyka. Zdaniem Smith (2005) wymiary te s  
warunkiem dzia a  przedsi biorczych w organizacji.

Oportunizm strategiczny to zdolno  przedsi biorstwa polegaj ca na 
dostrzeganiu nowych mo liwo ci, rozwijaniu nowych strategii (nowe pro-
dukty, nowe rynki) oraz przekierowywaniu swoich zasobów. Jest to zdolno  
do przekierowania orientacji firmy, aby celowo zmieni  ustalon  wcze niej 
strategi  (Smith, 2005). Oportunizm strategiczny to równie  umiej tno  
koncentrowania si  na celach d ugoterminowych, pozostaj c jednocze nie 
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elastycznym w rozwi zywaniu problemów dnia codziennego i rozpoznawaniu 
nowych mo liwo ci (Isenberg, 1987).

Podejmowanie ryzyka to anga owanie w zachowania, które mog  si  
okaza  z jednej strony szkodliwe lub niebezpieczne, z drugiej stanowi  oka-
zj  osi gni cia rezultatów postrzeganych jako pozytywne (Allah i Nakhaie, 
2011). Podejmowania ryzyka mo na wi c odnie  do ch ci przeznaczania 
wi kszej ilo ci rodków na projekty o niepewnych wynikach lub te  cechuj ce 
si  wysokimi zyskami/stratami, a ich koszty niepowodzenia mog  okaza  si  
wysokie (Hosseini, Dadfar i Brege, 2012). Ryzyko w sensie finansowym, 
rozpatrywane na gruncie teorii finansów, sprowadza si  do wariancji wyników 
lub te  prawdopodobie stwa straty, jak ujmuj  to finanse behawioralne. 
Ryzyko przedsi biorcze jest kombinacj  wariancji i prawdopodobie stwa 
straty. Ryzyko przedsi biorcze jest niskie, dopóki nie zagra a istnieniu 
firmy. Zatem koncepcja zachowania w obszarze ryzyka przedsi biorczego 
jest zarezerwowana dla tych przedsi wzi , które wi  tak wiele zasobów, 
e stanowi  to mo e zagro enie dla istnienia firmy (Smith, 2005). 

Koncepcja przedsi biorczo ci organizacyjnej, tj. utrzymanie dzia a  
przedsi biorczych, jest wi c dynamicznym dwuwymiarowym poj ciem, na 
które sk adaj  si  ryzyko i oportunizm strategiczny. Oznacza to, e cza-
sami organizacj  cechuje niski poziom ryzyka i wysoki poziom oportunizmu 
strategicznego. Przedsi biorstwo mo e wi c w du ym stopniu anga owa  
si  w poszukiwanie nowych produktów, nie nara aj c jednak e statusu pro-
duktów obecnie oferowanych (Smith, 2005).

Dwuwymiarowe uj cie koncepcji przedsi biorczo ci organizacyjnej jest 
niezwykle u yteczne, gdy rozpatruje si  jej zwi zki z mechanizmami nadzoru 
korporacyjnego.

5.  Nadzór korporacyjny a przedsi biorczo  organizacyjna 
– wzajemne relacje

Collin i Smith dokonali integracji idei nadzoru korporacyjnego i przed-
si biorczo ci organizacyjnej, twierdz c, i  zestaw mechanizmów nadzoru kor-
poracyjnego konstytuuj cych przedsi biorstwo wp ywa na sk onno ci firmy 
do przedsi biorczo ci organizacyjnej. Argumentuj , e niektóre mechani-
zmy nadzoru korporacyjnego maj  wp yw na zachowania przedsi biorstwa 
w obszarze ryzyka i oportunizmu strategicznego. W ich uj ciu mechanizmy 
nadzoru korporacyjnego wp ywaj  na przedsi biorczo  organizacyjn  nast -
puj co: stymuluj co, kr puj co, sporadycznie albo te  nie maj  wp ywu 
w ogóle (Collin i Smith, 2003a; 2003d).

Za o ono, i  zasady podejmowania decyzji w przedsi biorstwie opieraj  
si  na rynkowej logice oddzia ywania, tj. udzia  w kapitale determinuje 
prawa g osu akcjonariuszy. Podstawowym celem przedsi biorstwa jest mak-
symalizacja dochodu. G ównymi interesariuszami w przedsi biorstwie s  
akcjonariusze i mened erowie (Collin i Smith, 2003a; 2003d).
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Tabela 1 przedstawia modelowe uj cie nadzoru korporacyjnego i przed-
si biorczo ci organizacyjnej oraz zawiera propozycje, które zostan  rozwi-
ni te w dalszej cz ci opracowania.

Mechanizmy nadzoru 
korporacyjnego

Przedsi biorczo  organizacyjna

Zachowanie w obszarze 
ryzyka

Oportunizm 
strategiczny

Struktura kapita u stymuluj cy stymuluj cy

Personel kierowniczy kr puj cy stymuluj cy

Strategia organizacji brak wp ywu stymuluj cy

Struktura organizacji
 funkcjonalna
 multidywizjonalna

stymuluj cy
stymuluj cy

kr puj cy
stymuluj cy

Rada dyrektorów stymuluj cy kr puj cy

Audyt kr puj cy kr puj cy

Rynek produktów (wrogi) stymuluj cy stymuluj cy

Regulacje prawne kr puj cy kr puj cy

Mass media kr puj cy kr puj cy

Tab. 1. Zwi zek mi dzy nadzorem korporacyjnym a przedsi biorczo ci  organizacyjn  
w uj ciu Collina i Smith. ród o: S.O. Collin i E. Smith. (2003a). Disciplining and enabling 
action: Corporate governance influencing corporate entrepreneurship. Kristianstad University 
College Working Paper, (2003:6). 

W uj ciu Collina i Smith struktura kapita u spó ki indukuje wczesne 
i pó ne okno przedsi biorczo ci, co oznacza, e zarówno zachowanie 
w obszarze ryzyka, jak i poziom oportunizmu strategicznego jest stymu-
lowany przez struktur  kapita u. Inwestorzy (pryncypa owie) inwestuj  
w asne rodki finansowe w akcje firmy, oczekuj c okre lonej stopy zwrotu 
skorelowanej z poziomem ryzyka. Wzrost poziomu ryzyka powoduje, i  
akcjonariusze w wi kszym stopniu staj  si  wra liwi na szanse i zmiany 
rynkowe. Wraz ze wzrostem w strukturze finansowania kapita u d u nego 
akcjonariusze maj  sk onno  do anga owania si  w jeszcze bardziej ryzy-
kowne przedsi wzi cia. Wraz ze wzrostem ryzyka finansowego w przedsi -
biorstwie pryncypa owie b d  dalej stymulowa  oportunizm strategiczny 
(Collin i Smith, 2003a; 2003d).

Collin i Smith uwa aj , e personel kierowniczy w relacji do zacho-
wa  ryzykownych dzia a kr puj co, w relacji natomiast do oportunizmu 
strategicznego – stymuluj co. Przedsi biorstwa o zbywalnych tytu ach w a-
sno ci, jak spó ki akcyjne, mog  wykorzystywa  akcje jako bod ce mene-
d erskie. Wykorzystanie jednak w systemie zach t instrumentów opartych 
na akcjach, w tym opcji na akcje, powoduje, i  ro nie ekspozycja firmy na 
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ryzyko. Powoduje to wzrost sk onno ci do ograniczania ryzyka w obszarze 
dzia alno ci operacyjnej przedsi biorstwa. Alternatyw  dla rozbudowanego 
systemu bod ców mened erskich jest wi c zatrudnianie takich mened erów, 
którzy b d  dzia ali zgodnie z wol  akcjonariuszy. W procesie rekrutacji 
firmy mog  zatrudnia  mened erów o odpowiednich zdolno ciach przed-
si biorczych. Sukces procesu rekrutacji zale y jednak od wielu czynników, 
a jednym z nich jest wielko  rynku talentów mened erskich. Du y rynek 
talentów mened erskich u atwia znalezienie w a ciwego mened era, tzn. 
mened era o odpowiednim podej ciu do ryzyka i o odpowiedniej orientacji 
strategicznej (Collin i Smith, 2003a). 

Collin i Smith zauwa aj , i  przedsi biorstwa realizuj ce strategi  wzrostu 
czy te  dyferencjacji stymuluj  oportunizm strategiczny. Natomiast przy-
j te strategie, niezale nie od struktury w adania (governance), nie maj  
wp ywu na zachowania przedsi biorstw w obszarze ryzyka (Collin i Smith, 
2003a; 2003d). Ich zdaniem struktura organizacyjna przedsi biorstwa pobu-
dza zachowania ryzykowne i ogranicza oportunizm strategiczny w firmach 
zorganizowanych w formie funkcjonalnej, stymuluje natomiast zachowania 
ryzykowne i oportunizm strategiczny w przedsi biorstwach multidywizjonal-
nych (Collin i Smith, 2003a; 2003d).

Collin i Smith podkre laj , i  rada dyrektorów hamuje oportunizm 
strategiczny, stymuluj c zachowania ryzykowne. Co do oportunizmu stra-
tegicznego, kreatywne impulsy rzadko generowane s  w trwa ych zespo-
ach, takich jak rady dyrektorów (rady nadzorcze), powstaj  one raczej 

w zespo ach niestabilnych, gdzie cz onkowie s  bardzo zró nicowani 
zarówno pod wzgl dem edukacji, jak i do wiadczenia (Collin i Smith, 2003a; 
2003d). 

Co do zachowa  ryzykownych nale y podkre li , i  cz onkowie rad, 
w przeciwie stwie do najwy szego kierownictwa (cz onków zarz du), mog  
unikn  ryzyka specyficznego firmy poprzez zasiadanie w wielu radach. 
Preferencje cz onków rady w obszarze ryzyka s  wi c podobne do pre-
ferencji w tym obszarze akcjonariuszy. Akcjonariusze ograniczaj  ryzyko, 
dywersyfikuj c portfel akcji, dyrektorzy natomiast portfel rad, w których 
zasiadaj  (Collin i Smith, 2003a).

W uj ciu Collina i Smith audyt redukuje poziom podejmowanego ryzyka 
i oportunizm strategiczny poprzez dyscyplinowanie mened erów, tak aby 
podejmowali dzia ania w a ciwe zgodne z prawem. Audyt jest ukierunko-
wany bowiem na budowanie zaufania do informacji generowanych przez 
korporacje i wykrywanie okre lonych dzia a  o charakterze nielegalnym 
(Collin i Smith, 2003a; 2003d).

Collin i Smith uwa aj , i  wrogi rynek produktów w otoczeniu przed-
si biorstwa stymuluje zachowania w obszarze ryzyka i oportunizm strate-
giczny. Rynek produktów mo e pobudza  przedsi biorstwa do innowacyjno-
ci poprzez bycie dynamicznym, z cz stymi zmianami produktów i gustów 

konsumentów. Przedsi biorstwo w obliczu niekorzystnych warunków rodo-



Adam Samborski

218 DOI 10.7172/1644-9584.56.13

wiskowych mo e ró nicowa  swoje produkty poprzez intensywne dzia ania 
marketingowe i reklamowe w celu utrzymania lojalno ci klientów lub zwi k-
szenia penetracji istniej cych segmentów (Collin i Smith, 2003a; 2003d).

Przedsi biorstwa w obliczu obszernych regulacji prawnych ograniczaj  
dzia ania ryzykowne i oportunizm strategiczny. Regulacje prawne wp ywaj  
na struktur  w adania (governance) poprzez zmniejszenie wysi ków inte-
resariuszy dokonywanych w obszarze governance (Collin i Smith, 2003a; 
2003d).

Niezale nie od struktury w adania (governance) w korporacji, media 
ograniczaj  ryzyko w obszarze zachowania i oportunizm strategiczny. Dzieje 
si  tak dlatego, i  mass media wp ywaj  na legitymizacj  spo eczn  przed-
si biorstwa, oceniaj c ich dzia ania poprzez przyj te normy spo eczne. 
Mass media pod pewnymi wzgl dami przypominaj  wp yw wywierany przez 
audytorów, czyli obni enie poziomu ryzyka zachowa  i oportunizmu stra-
tegicznego do poziomu spo ecznie akceptowalnego (Collin i Smith, 2003a; 
2003d). 

6. Podsumowanie

Koncepcja okna przedsi biorczo ci stanowi ciekawe uj cie problema-
tyki wzajemnych relacji zachodz cych pomi dzy nadzorem korporacyjnym 
a przedsi biorczo ci  organizacyjn . Relacje te nie sprowadzaj  si  jednak 
do prostych zale no ci. Z analizy zaproponowanego przez Svena-Olofa 
Collina i Elin Smith (2003a) modelowego uj cia wp ywu nadzoru korpo-
racyjnego na przedsi biorczo  organizacyjn  wynika, i  w przewarzaj cej 
mierze mechanizmy nadzoru korporacyjnego kr puj  zachowania ryzykowne 
i oportunizm strategiczny. Bez w tpienia przedsi biorczo  organizacyjn  
ograniczaj  takie mechanizmy, jak audyt, regulacje prawne, mass media. 
Nie jest to oczywi cie zaskoczeniem, gdy  podstawow  domen  nadzoru 
korporacyjnego jest dyscyplinowanie dzia a  kadry kierowniczej. Z drugiej 
jednak strony struktura kapita u, multidywizjonalna struktura organizacyjna, 
konkurencyjny rynek produktów maj  tendencj  do stymulowania zachowa  
ryzykownych i oportunizmu strategicznego. 

Koncepcja Collina i Smith (2003a) identyfikuje te mechanizmy nadzoru 
korporacyjnego, które otwieraj  okno dla przedsi biorczo ci organizacyjnej. 
Autorzy maj  przy tym wiadomo , i  modelowe uj cie relacji pomi dzy 
nadzorem korporacyjnym a przedsi biorczo ci  organizacyjn  powinno 
zosta  poddane ocenie w drodze badania naukowego (studium przypadku 
czy te  testu na próbie). Koncepcja ta zas uguje jednak na uwag  ze wzgl du 
na jej holistyczne uj cie problematyki nadzoru korporacyjnego i przedsi -
biorczo ci organizacyjnej. Stanowi  te  mo e punkt wyj cia do dalszych 
bada  ukierunkowanych na pog bienie wiedzy w tym obszarze.

Przed przyst pieniem do procesu badawczego warto jednak dokona  
pogrupowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego, przyjmuj c kry-
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terium: mechanizmy wewn trzne i zewn trzne. Taki zabieg pozwoli na 
dokonanie g bszej analizy zwi zków zachodz cych mi dzy mechanizmami 
nadzoru korporacyjnego a wymiarami przedsi biorczo ci organizacyjnej. 
Wyniki b d ce rezultatem takiej analizy mog  pos u y  do formu owania 
postulatów pozwalaj cych na dokonanie zmian w obszarze nadzoru korpo-
racyjnego pobudzaj cych przedsi biorczo  organizacyjn . Mo na równie  
zastanowi  si  nad rozszerzaniem wachlarza mechanizmów nadzoru kor-
poracyjnego, gdy  nie zosta  on wyczerpany przez autorów koncepcji okna 
przedsi biorczo ci. Warto tak e obj  badaniami szerszy zakres wymiarów 
przedsi biorczo ci organizacyjnej. Uszczegó owiona analiza mo e prowadzi  
do bardziej trafnych wniosków. 
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