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Rola przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci

spo³eczeñstwa i gospodarki

Postêpuj¹ce procesy rozwoju cywilizacyjnego w coraz powa¿niejszym stopniu wp³ywaj¹ na
umiêdzynarodowienie produkcji, dzia³alno�ci us³ugowej oraz dzia³alno�ci instytucji, g³ównie
finansowych. Prowadz¹ do pog³êbiania istniej¹cych i poszukiwania nowych rynków zbytu, roz-
szerzaj¹c w ten sposób ró¿nego typu powi¹zania przestrzenne. Kszta³tuj¹cy siê �wiatowy, kra-
jowy i regionalny rynek jest miejscem konfrontacji ró¿nych produktów, o których wyborze
decyduj¹ odbiorcy. Podejmuj¹c decyzje, odbiorcy kieruj¹ siê ró¿nymi kryteriami, wynikaj¹cy-
mi m.in. z: zasobów finansowych, upodobañ, tradycji, zmieniaj¹cych siê gustów i potrzeb po-
szczególnych osób czy okre�lonych grup spo³ecznych, a tak¿e potrzeb ró¿norodnych podmiotów
gospodarczych i instytucji, uznawanych warto�ci kulturowych czy czêsto zmieniaj¹cej siê sytu-
acji gospodarczej i spo³ecznej. Szczególnie wyra�nie jest to widoczne w zachowaniach na rynku
Stanów Zjednoczonych dwóch wiod¹cych koncernów samochodowych: General Motors Cor-
poration (GM) i Toyoty. We wrze�niu 2005 r. w porównaniu z sierpniem sprzeda¿ Toyoty w Sta-
nach Zjednoczonych zwiêkszy³a siê o 10%, sprzeda¿ GM spad³a o 24%, a sprzeda¿ Forda spad³a
o 20%1 . W konsekwencji japoñski koncern nie ma trudno�ci finansowych i pozby³ siê nadmier-
nych zapasów, natomiast GM znalaz³ siê w powa¿nym kryzysie wynikaj¹cym z zak³óceñ p³yn-
no�ci finansowej. Wobec rosn¹cej ceny paliw, dochodz¹cej do 3 dolarów za galon (3,8 l),
Amerykanie �polubili� samochody japoñskie, zu¿ywaj¹ce prawie o po³owê mniej paliwa. Wp³y-
nê³o to równie¿ na znaczny wzrost rynkowej warto�ci koncernu Toyota � do 168 mld2  dolarów
(czyli o 10 mld dolarów). Osi¹gniêcie tego sukcesu wymaga³o przyjêcia d³ugoletniej strategii
rozwoju, k³ad¹cej nacisk na niezawodno�æ pojazdu oraz spe³nianie przez niego wymogów eko-
logicznych i ekonomicznych. By³o to mo¿liwe dziêki zaostrzeniu systemu kontroli jako�ci
oraz poniesieniu znacznych wydatków (5,7 mld dolarów3 ) na badania i rozwój, oraz pracy od-
powiednio przygotowanych kadr, które:

1 D. Walewska, Amerykanie zostali za Toyot¹, Rzeczpospolita, 5.10.2005 r.
2 Dla porównania, PKB Polski w 2003 r. wyniós³ 209,6 mld dolarów.
3 Dla porównania, w 2003 r. wydatki z bud¿etu pañstwa na naukê wynios³y 207 mln z³, tj. 1,4% ogólnych
wydatków, czyli 0,3% PKB, a na szkolnictwo wy¿sze � 701 mln z³, tj 3,7% wydatków ogólnych, czyli 0,9%
PKB (za: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2004, s. 622). Wed³ug
kursu miesiêcznego og³oszonego 23.09.2005 r. (za: �Gazeta Wyborcza�, 26.09.2005 r.), wynosz¹cego
3,2931 z³ za 1 dolara, nak³ady na naukê w tym roku wynios³y 0,062 mld dolarów, a na szkolnictwo wy¿sze
0,213 mld dolarów.
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� na podstawie wielu studiów diagnostycznych zbudowa³y strategiê rozwoju koncernu wybie-
gaj¹c¹ daleko w przysz³o�æ, w której uwzglêdniono przewidywane tendencje rozwoju pro-
duktu, stopieñ jego konkurencyjno�ci na rynku, zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na rynku paliw oraz
sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹;

� wytyczy³y kierunki prac badawczych i wdro¿eniowych zwi¹zane z poszukiwaniem coraz to
nowych materia³ów;

� systematycznie doskonal¹ prace projektowe nad wyrobami;
� stale doskonal¹ i wdra¿aj¹ nowoczesne procesy technologiczne;
� uzyskuj¹ �rodki finansowe na coraz wydajniejsze wyposa¿enie techniczne stanowisk pracy;
� zosta³y odpowiednio przygotowane do podejmowania decyzji i zarz¹dzania nowymi organi-

zacjami produkcji i jej obs³ugi.
Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e w tym procesie podstawow¹ rolê odegra³ przedsiêbiorczy cz³owiek,

a technika by³a zespo³em narzêdzi, którymi siê pos³ugiwa³. Zespolenie funkcjonalne odpowied-
nio przygotowanych kadr pracowniczych i bêd¹cej na odpowiednim poziomie techniki oraz
wspó³pracuj¹cych z nimi ró¿norodnych instytucji umo¿liwia oferowanie nowych produktów,
co dziêki opanowywaniu rynków prowadzi do wzrostu gospodarczego i w konsekwencji umo¿-
liwia rozwój spo³eczeñstwa. Wynikaj¹ st¹d �cis³e relacje miêdzy przedsiêbiorczo�ci¹ a tempem
wzrostu gospodarki, które wp³ywaj¹ na przyspieszanie rozwoju spo³ecznego. Mo¿na wiêc przyj¹æ
tezê, ¿e szczególn¹ rolê odgrywa tu odpowiednio przygotowany, przedsiêbiorczy cz³owiek,
który uczestniczy w procesie wzrostu produkcji i rozwoju gospodarczym, a rozumiej¹c mecha-
nizmy tych procesów przyczynia siê do racjonalnego rozwoju spo³eczeñstwa.

Poszczególne osoby funkcjonuj¹ce w strukturze spo³eczeñstwa odznaczaj¹ siê ró¿nymi zdol-
no�ciami (talentami), dziêki którym mog¹ spe³niaæ odpowiednie role w strukturze spo³ecznej.
Przyjmujemy, ¿e w zbiorowo�ci spo³ecznej te zdolno�ci nawi¹zuj¹ do rozk³adu normalnego.
Wynikaj¹ one z indywidualnych cech poszczególnych osób, które umo¿liwiaj¹ im odpowiedni
rozwój i przygotowanie do wykonywania okre�lonych funkcji w rozwijaj¹cym siê spo³eczeñ-
stwie. Podobnie jak szczególne predyspozycje fizyczne i intelektualne maj¹ sportowcy, kompo-
zytorzy, literaci czy poszczególne grupy pracownicze, tak samo powinny je mieæ osoby zwi¹zane
z zarz¹dzaniem i organizacj¹ w zakresie rozwoju dzia³alno�ci produkcyjnej, gospodarczej czy
spo³ecznej. Nale¿y podkre�liæ z³o¿ono�æ tego zadania, zwi¹zanego nie tylko z zarz¹dzaniem
w przedsiêbiorstwach i ró¿nego typu instytucjach, ale tak¿e w bardziej skomplikowanych orga-
nizacjach, czêsto ponadnarodowych (gospodarczych, spo³ecznych, kulturowych), oraz zarz¹-
dzaniem w ró¿nej skali uk³adów przestrzennych (lokalnych, regionalnych, krajowych) czy
w uk³adzie globalnym. Istotn¹ w tym rolê odgrywaj¹ wiêc kryteria doboru odpowiednich osób do
sprawowania okre�lonych funkcji. Podstawowe znaczenie maj¹ zasoby intelektualne poszcze-
gólnych jednostek oraz ich postawy przedsiêbiorcze, które doskonal¹ siê dziêki regu³om kon-
kurencji intelektualnej. Wy³¹czenie mechanizmu konkurencji intelektualnej, zw³aszcza z ¿ycia
spo³ecznego, powoduje czêsto preferencje dla jednostek niezdolnych do wykonywania stawia-
nych przed nimi zadañ, co niekiedy uwidacznia siê w ¿yciu publicznym.

Generalnie w strukturze spo³ecznej mo¿na wyró¿niæ szereg grup pracowniczych spe³niaj¹-
cych okre�lone funkcje:
1. organizatorów produkcji, których reprezentuj¹:

� przedsiêbiorcy zarz¹dzaj¹cy swoj¹ w³asno�ci¹ (w³asnym kapita³em);
� mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwami, instytucjami o ró¿nych formach w³asno�ci,

wynajmowani (przez okre�lone struktury w³asno�ci) do wykonywania okre�lonych zadañ;
2. wykonawców dzia³alno�ci produkcyjnej lub us³ugowej:

� kieruj¹cych procesami technologicznymi na ni¿szych szczeblach zarz¹dzania;
� wykonuj¹cych polecone im zadania;
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3. rozwijaj¹cych mo¿liwo�ci produkcyjne i organizacyjne:
� opracowuj¹cych i wdra¿aj¹cych nowe technologie i narzêdzia pracy;
� opracowuj¹cych nowe, racjonalne formy zarz¹dzania;

4. korzystaj¹cych z efektów pracy produkcyjnej przez zarz¹dzanie i uczestnictwo w us³ugo-
wych sekcjach gospodarki, które maj¹ bardzo wa¿ne funkcje w zakresie podnoszenia jako�ci
spo³eczeñstwa, takich jak:
� ochrona zdrowia � dba³o�æ o profilaktykê i zdrowie fizyczne i psychiczne poszczególnych

osób i ca³ego spo³eczeñstwa;
� edukacja � przygotowywanie kadr na ró¿nym poziomie wykszta³cenia, niezbêdnych do

rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki, a tym samym podnosz¹cych jako�æ spo³e-
czeñstwa i zwiêkszanie jego zasobów intelektualnych;

� kultura � kszta³towanie struktury duchowej i osobowo�ci cz³owieka, a na tej podstawie
� postaw przedsiêbiorczo�ci i odpowiedzialno�ci moralnej za oferowane produkty.

Kszta³tuj¹c postawy przedsiêbiorcze m³odzie¿y, nale¿y przyj¹æ, ¿e np. w konstrukcji bud¿etu
wystêpuje �cis³a zale¿no�æ miêdzy dochodami a wydatkami. Mo¿liwe s¹ trzy warianty:

� dochody równaj¹ siê wydatkom,
� dochody s¹ wiêksze od wydatków, pozostaj¹ �rodki np. na inwestycje,
� dochody s¹ mniejsze od wydatków, powstaje deficyt, który nale¿y niwelowaæ przez zaci¹-

ganie kredytów, co zwiêksza d³ug publiczny.

Podzia³ dochodów dokonywany jest na podstawie przyjêtych kryteriów wyboru, które po-
winny uwzglêdniaæ stopieñ efektywno�ci wydatkowanych pieniêdzy lub racjonalno�æ celów
spo³ecznych, które maj¹ byæ realizowane.

Konieczne wiêc jest powszechne zrozumienie przez spo³eczeñstwo oczywistej prawdy, ¿e
aby ustalaæ wydatki, nale¿y zastanowiæ siê nad �ród³ami dochodów. Mówienie tylko o wiêk-
szych wydatkach, np. dla okre�lonych grup spo³ecznych, najczê�ciej w czasie kampanii wybor-
czych, jest dzia³alno�ci¹ w znacznej mierze populistyczn¹. W spo³eczeñstwie stwarza to postawy
roszczeniowe, które s¹ skutkiem braku wiedzy o mo¿liwo�ciach zwiêkszenia dochodów. Obej-
muj¹cy w³adzê czêsto musz¹ siê wycofywaæ z takich obietnic.

Postawa przedsiêbiorcza przejawia siê natomiast okre�laniem mo¿liwo�ci zwiêkszenia do-
chodów (czy �róde³ finansowania), podaniem racjonalnych kryteriów ich podzia³u (wed³ug przy-
jêtych priorytetów, potrzeb), na których podstawie ustala siê strukturê wydatków. Rozwijanie
postaw przedsiêbiorczych wp³ywa wiêc na pobudzanie w spo³eczeñstwie dzia³añ na rzecz zwiêk-
szenia aktywno�ci jednostek w zakresie mo¿liwo�ci zwiêkszania dochodów i w znacznym stop-
niu os³abia postawy roszczeniowe.

Dlatego � w nawi¹zaniu do wspó³czesnych tendencji rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego,
którego kszta³towanie opiera siê na nowej bazie ekonomicznej, jak¹ s¹ zasoby wiedzy � nie-
zbêdna wydaje siê konieczno�æ coraz powszechniejszej znajomo�ci podstawowych regu³ funk-
cjonowania gospodarki. Regu³y te, oparte na powszechnie przyjmowanych zasadach etycznych,
kszta³tuj¹ odpowiednie relacje miêdzy przedsiêbiorczo�ci¹, gospodark¹ a spo³eczeñstwem.

Podstawow¹ rolê w tym zakresie odgrywa rynek pracy. Przyjmujemy, ¿e spotykaj¹ siê na
nim pracodawca i pracobiorca, którzy kieruj¹ siê odmiennymi, a czêsto sprzecznymi interesami
(ryc. 1). Z pewnym uproszczeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e pracodawca d¹¿y do minimalizacji
p³acy, a pracobiorca do jej maksymalizacji. Te zachowania w zale¿no�ci od sytuacji na rynku
pracy mo¿na rozpatrywaæ w trzech wariantach, a to w warunkach: niedoboru zasobów pracy,
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Regu³y zachowañ na rynku pracy

Pracodawca Pracobiorca

Interesy pracodawców i pracobiorców

minimalizacja p³acy maksymalizacja p³acy

Pracodawca Pracobiorca

Warianty zachowañ

a) Wariant niedoboru zasobów pracy

Tendencje do maksymalizacji p³acy

Pracodawca Pracobiorca
b) Wariant nadmiaru zasobów pracy

Tendencje do minimalizacji p³acy

Pracodawca Pracobiorca
c) Wariant równowagi zasobów pracy

Tendencje do równowagi p³acy
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jej nadmiaru oraz równowagi. W poszczególnych wariantach zaznaczaj¹ siê odmienne ten-
dencje zachowañ, które przejawiaj¹ siê odpowiednio d¹¿eniem do maksymalizacji p³acy, jej
minimalizacji lub równowagi.

Ryc. 1. Funkcjonowanie rynku pracy

Ryc. 2. Relacje pracodawcy i pracobiorcy w procesie dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa

Pracodawca
Pracobiorca

Uzbrojenie pracy

Amortyzacja

Inwestycje

P³ace
Odmienne interesy

Cel � efektywno�æ
dzia³alno�ci

Produkcja,
us³ugi

Koszty produkcji

Zysk

Cena
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Zwiêkszanie konkurencyjno�ci dziêki: Obni¿anie kosztów dziêki:
a) obni¿eniu kosztów a) obni¿eniu kosztów pracy
b) podniesieniu jako�ci b) obni¿eniu wydatków na amortyzacjê
c) obni¿eniu kosztów, podnoszeniu jako�ci c) obni¿eniu wydatków na inwestycje

d) obni¿aniu innych wydatków

Przyjêcie zasad etyki uaktywnia now¹ jako�æ w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa � dokonuje siê inte-
gracja spo³eczna pracobiorców i pracodawcy przez w³¹czenie ich w procesy produkcji i d¹¿enie do
zwiêkszania pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa.

                       Firma A           Firma B

Pracodawca Zasady etyki Pracobiorca Pracodawca Pracobiorca

Produkcja

Zysk

Cena

Produkcja

Zysk

CenaRegu³y konkurencji
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Bardziej z³o¿ony obraz przedstawia relacja pracodawca � pracobiorca w procesie dzia³alno-
�ci przedsiêbiorstwa (ryc. 2). Z pewnym uproszczeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e podstawowe zna-
czenie ma tu cel pracodawcy, który zmierza do podnoszenia efektywno�ci produkcji, ponosz¹c
odpowiednie koszty i okre�laj¹c odpowiedni¹ cenê. Warunkiem realizacji tego celu jest dba-
³o�æ o odpowiednie uzbrojenie techniczne pracy oraz podejmowanie dzia³alno�ci inwestycyj-
nej z wypracowanego zysku. Odmienne interesy � przejawiaj¹ce siê niekiedy konfliktami
spo³ecznymi � uwidaczniaj¹ siê w tym, ¿e pracobiorca zainteresowany jest g³ównie maksyma-
lizacj¹ p³acy, która wp³ywa na podzia³ wypracowanych �rodków (zysku), ograniczaj¹c w ten
sposób np. �rodki na inwestycje. W tej sytuacji widoczne s¹ wyra�nie odmienne interesy praco-
dawcy i pracobiorcy.

Sprzeczne interesy pracodawcy i pracobiorcy mo¿na rozwi¹zywaæ, opieraj¹c siê na zasa-
dach etycznych, którymi kieruje siê firma A (ryc. 3). W warunkach konkurencji na rynku miê-
dzy ró¿nymi firmami zarówno pracodawca, jak i pracobiorca zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ich produkt,
który jest efektem wspólnych dzia³añ, musi byæ konkurencyjny. Je¿eli nie bêdzie spe³nia³ tego
warunku, pracodawca utraci kapita³, a pracownicy utrac¹ miejsca pracy. Ta sytuacja wymusza
wspólne dzia³ania na rzecz podnoszenia pozycji konkurencyjnej oferowanych produktów. Obie
strony, maj¹ce do tej pory odmienne interesy, integruj¹ siê i stawiaj¹ przed sob¹ wspólny cel
� utrzymanie przedsiêbiorstwa, g³ównie dziêki podniesieniu jego konkurencyjnej pozycji.

Ryc. 3. Miejsce etyki w warunkach konkurencyjnego zachowania przedsiêbiorstwa

Zwiêkszenie konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa mo¿e siê odbyæ poprzez: obni¿anie kosz-
tów produkcji, podnoszenie jako�ci lub zarówno poprzez obni¿enie kosztów, jak i podnoszenie
jako�ci wyrobów.

Obni¿anie kosztów produkcji generalnie mo¿e dokonywaæ siê m.in. dziêki obni¿eniu: kosztów
pracy, wydatków na amortyzacjê, na inwestycje i innych. Obni¿anie wydatków na amortyzacjê
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4 A. Kublik, Niemieckie koncerny motoryzacyjne likwiduj¹ tysi¹ce miejsc pracy, �Gazeta Wyborcza�,
2.10.2005 r.
5 Mercedes zwolni ponad 8 tys. pracowników?, aktualizacja w portalu �Gazety Wyborczej�, 29.09.2005 r.
6 T. Rachwa³, Funkcjonowanie przedsiêbiorstw przemys³owych Polski Po³udniowo-Wschodniej w procesie

transformacji systemu gospodarowania, rozprawa doktorska, Kraków 2004.

i na inwestycje prowadzi do zu¿ycia technicznego maszyn i urz¹dzeñ oraz zmniejszania ich
wydajno�ci. Niewprowadzanie nowoczesnych urz¹dzeñ produkcyjnych jest przyczyn¹ stopnio-
wego starzenia np. parku maszynowego, co w konsekwencji obni¿a konkurencyjno�æ przedsiê-
biorstwa. Obni¿anie wydatków na p³ace powoduje zubo¿enie gospodarstw domowych
pracowników, zmniejsza si³ê nabywcz¹ spo³eczeñstwa i nasila dzia³anie bariery popytowej.
Towarzysz¹ce temu sytuacje konfliktowe mog¹ prowadziæ  do przenoszenia dzia³alno�ci pro-
dukcyjnej na obszary o ni¿szych kosztach pracy lub do upadku przedsiêbiorstwa.

Koszt jednej godziny pracy w ró¿nych krajach jest zró¿nicowany i waha siê od 0,39 dolara
w Indonezji do 30,6 dolarów w Niemczech (w Polsce wynosi 2,7 dolara; tab. 1). Wysokie koszty
pracy w Niemczech s¹ przyczyn¹ wyprowadzania wielu przedsiêbiorstw do krajów o ni¿szych
kosztach pracy lub ograniczania dotychczasowych rozmiarów produkcji i zatrudnienia. Na przy-
k³ad jesieni¹ 2005 r. General Motors og³osi³, ¿e w ci¹gu dwóch lat zwolni 12 tys. pracowników,
czyli prawie 20% zatrudnionych w Europie4. Najwiêksze zwolnienia nast¹pi¹ w Niemczech,
gdzie pensje robotników siêgaj¹ 40 euro za godzinê; produkcja samochodów w tych warunkach
koncernowi siê nie op³aca.

Pod koniec 2004 r. w filii Mercedesa w Niemczech pracowa³o 94 tys. pracowników. Wobec
pogarszaj¹cej siê sytuacji na rynku samochodowym przewiduje siê zwolnienie ponad 8 tys.
pracowników, czyli ponad 10% za³ogi. W 2005 r. koncern Daimler Chrysler, w którego sk³ad
wchodzi Mercedes, zobowi¹za³ siê nie stosowaæ przymusowych zwolnieñ w fabrykach na tere-
nie Niemiec, w zamian za co zwi¹zkowcy zgodzili siê na obni¿kê p³ac, która do koñca 2007 r. ma
przynosiæ oko³o 0,5 mld euro oszczêdno�ci rocznie. W obecnej sytuacji koncern nie chce wpro-
wadzaæ zwolnieñ grupowych, lecz próbuje nak³aniaæ pracowników do rezygnacji z pracy w za-
mian za odszkodowanie. Odszkodowania wynios¹ oko³o 950 mln euro, ale dziêki temu firma
zachowa konkurencyjno�æ na rynku5.

Znaczne ró¿nice kosztów pracy sk³aniaj¹ koncerny samochodowe do przenoszenia produk-
cji popularnych modeli samochodów do Europy �rodkowej lub do Chin. Nale¿y s¹dziæ, ¿e ten
proces bêdzie siê nasila³, poniewa¿ przy bardzo niskich kosztach pracy w Chinach (0,80 dolara
za godzinê) ¿aden kraj europejski nie jest w stanie wytrzymaæ konkurencji. W Polsce w latach
transformacji gospodarki narodowej ten sam mechanizm by³ przyczyn¹ upadku wielu �le zarz¹-
dzanych przedsiêbiorstw6.

Przyjêcie zasad etyki uaktywnia now¹ jako�æ w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa, dziêki
czemu mo¿liwa jest integracja spo³eczna pracodawcy i pracobiorców poprzez stawianie sobie
wspólnego celu, jakim jest zwiêkszenie pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa m.in. przez
w³¹czanie pracowników w procesy decyzyjne (firma A, ryc. 3). Do realizacji wspólnego celu
czêsto s¹ niezbêdne zmiany struktur organizacyjnych, dodatkowe nak³ady na inwestycje, a nie-
kiedy ograniczanie kosztów pracy. Nad racjonalnym przebiegiem tego procesu musz¹ czuwaæ
odpowiednio przygotowany organ zarz¹dzaj¹cy oraz pracownicy o wykszta³conych postawach
przedsiêbiorczych lub ich przedstawiciele, zorganizowani np. w strukturach zwi¹zków zawo-
dowych. Znanych jest wiele przypadków przedsiêbiorstw, w których pracownicy w celu utrzy-
mania stanowisk pracy godz¹ siê na wyd³u¿anie czasu pracy i obni¿anie p³acy, rezygnuj¹

Rola przedsiêbiorczo�ci w podnoszeniu konkurencyjno�ci spo³eczeñstwa i gospodarki
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Indonezja 0,4 100,0 1,3 14,4

Chiny 0,8 205,1 2,6  29,6

Indie 1,1 287,2 3,7  41,5

Rosja 1,5 384,6 4,9  55,6

Tajlandia 2,0 502,6 6,4  72,6

Malezja 2,1 535,9 6,8  77,4

Meksyk 2,5 628,2 8,0  90,7

Polska 2,7 692,3 8,8 100,0

Brazylia 2,8 705,1 9,0 101,9

Wêgry 3,5 905,1 11,5 130,7

Czechy 3,6 933,3 11,9 134,8

Tajwan 5,7 1453,8 18,5 210,0

Korea 10,0 2561,5 32,6 370,0

Hiszpania 12,3 3159,0 40,3 456,3

W³ochy 16,6 4246,2 54,1 613,3

Francja 17,8 4556,4 58,1 658,1

Wielka Brytania 17,9 4582,1 58,4 661,9

Kanada 18,4 4728,2 60,3 683,0

Japonia 20,7 5302,6 67,6 765,9

Stany Zjednoczone 21,9 5605,1 71,4 809,6

Niemcy 30,6 7846,2 100,0 1133,3

Uwaga. W koszt pracy wliczono wszystkie obci¹¿enia, jakie ponosi pracodawca.
�ród³o: za �Gazet¹ Wyborcz¹�, 23.06.2004 r.

Polska = 100Kraje
Koszt godziny pracy

(w dolarach)
Indonezja = 100 Niemcy = 100

z wcze�niejszych przywilejów (np. w koncernach Forda, GM). W takich warunkach pracobiorca
zaczyna byæ traktowany �nie jako narzêdzie produkcji, ale jako sprawczy podmiot, a wiêc jako
w³a�ciwy sprawca i twórca�7.

Tab. 1. Koszt godziny pracy w wybranych krajach w 2003 r.

7 Jan Pawe³ II, Encyklika O pracy ludzkiej, reprint Libreria editrice vaticana, TUM, Wroc³aw 1995, s. 25.
Równie¿ w homilii do górników w Legnicy, 2.06.1996 r. Papie¿ stwierdzi³: �Praca ludzka nie mo¿e byæ
traktowana tylko jako si³a robocza. Cz³owiek nie mo¿e byæ widziany jako narzêdzie produkcji. Celem
pracy, ka¿dej pracy, jest sam cz³owiek�.
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Odmienne uwarunkowania funkcjonowania przedsiêbiorstwa wystêpuj¹ w firmie B (ryc. 3),
gdzie w jego dzia³alno�ci nie uwzglêdnione s¹ zasady etyki. W takich warunkach pracobiorcy
s¹ wy³¹czeni z procesu zarz¹dzania firm¹ i uwidacznia siê odmienno�æ interesów pracodawców
i pracowników. Praca jest traktowana jak towar; obok zespo³u narzêdzi i �rodków sprzedaje siê
j¹ pracodawcy po mo¿liwie najwy¿szej cenie. Konkurowanie miêdzy firmami tych dwóch kate-
gorii (A i B) wp³ywa na dalsz¹ integracjê spo³eczn¹ opart¹ na zasadach etyki w firmie A i nasi-
lanie siê potencjalnych konfliktów w firmie B.

Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e wykszta³cone u pracodawców i pracobiorców postawy przedsiêbior-
czo�ci umo¿liwiaj¹ szybsze wdra¿anie zasad etycznych w przedsiêbiorstwie, a tak¿e w stosun-
kach gospodarczych i spo³ecznych. Uniemo¿liwia to degradacjê cz³owieka jako przedmiotu pracy,
po³¹czon¹ czêsto z du¿ym wyzyskiem p³acowym i nieodpowiednimi warunkami pracy, zwiêksza
tak¿e troskê o osobê pracownika. Stwarza to warunki do wzmacniania identyfikacji pracownika
z firm¹, dziêki czemu dba on o rozwój firmy, doskonal¹c swoje umiejêtno�ci i wprowadzaj¹c
zmiany, których celem jest podniesienie konkurencyjno�ci produktu firmy na rynku.

W ten sposób realizuje siê podstawowa zasada etyczna, ¿e pierwsz¹ podstawow¹ warto�ci¹
pracy jest sam cz³owiek, a zatem praca jest dla cz³owieka, nie za� cz³owiek dla pracy. Oznacza
to, ¿e praca ludzka jest kluczem do realizacji ca³ej kwestii spo³ecznej8. Generowane w konku-
rencyjnych przedsiêbiorstwach �rodki finansowe, p³yn¹ce do gospodarstw domowych, w za-
sadniczym stopniu warunkuj¹ bowiem podnoszenie jako�ci ¿ycia rodziny, wzrost gospodarczy
i rozwój spo³eczny uk³adów lokalnych, regionalnych, gospodarki krajowej, a tak¿e gospodarki
bardziej z³o¿onych struktur, np. Unii Europejskiej.

Reasumuj¹c, dotychczasowy proces rozwoju spo³ecznego dokonywa³ siê dziêki systema-
tycznemu rozwojowi my�li cz³owieka, dziêki której móg³ on wytwarzaæ coraz bardziej z³o¿one
produkty, systematycznie doskonaliæ narzêdzia pracy i tworzyæ coraz lepiej zorganizowane sys-
temy zarz¹dzania. Proces ten nasili siê w najbli¿szej przysz³o�ci, w warunkach informacyjnej
fazy rozwoju, w której coraz wiêkszego znaczenia bêd¹ nabieraæ nowe kwalifikacje i umiejêt-
no�ci pracowników, pozwalaj¹ce na coraz sprawniejsze uczestnictwo cz³owieka w nowocze-
snych procesach zarz¹dzania, produkcji, gospodarowania i organizowania spo³eczeñstwa. Wydaje
siê, ¿e tym nowym wyzwaniom jest w stanie sprostaæ tylko cz³owiek odpowiednio przygotowany:
wyposa¿ony w umiejêtno�æ dzia³ania, dysponuj¹cy rozwiniêtymi cechami przedsiêbiorczo�ci
i wra¿liwo�ci¹ etyczn¹.

The Part Entrepreneurship Plays in Increasing

the Competitiveness of Society and Economy

 The goal of this article is to present what role human capital and attitudes of entrepreneurial
persons play in increasing the competitive power of economy, when informational civilization
develops. Role of a man and his ethical choices during social and economic growth and deve-
lopment of corporations, is emphasize in this work.
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8 Jan Pawe³ II, Encyklika O pracy ludzkiej (Laborem excercens), op. cit.


