
Jerzy Hausner  |  wykład 7

Przejście od oportunistycznej 
do relacyjnej gry rynkowej



Ekonomiści głównego nurtu przypominali baśniowego nagiego 
cesarza: podziwiającego piękne szaty w zniekształconym, acz 
sugestywnym lustrze, lecz zarazem nagiego wobec tych sił, które 
tak naprawdę kształtują rzeczywistość gospodarczą dookoła nas.

Steve Keen, Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat, 
Heterodox, Poznań 2017, s. 18.
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W KIERUNKU RELACYJNEJ 
GRY RYNKOWEJ

myślenie i przemianę 
trzeba zacząć od firmy – 
Firma-Idea

szersze rozumienie 
gospodarki cyrkularnej – 
gospodarka okrężna

ekonomia wartości – 
open eyes economy

istotne jest szczególnie dostrzeżenie 
różnicy między zasobami (stocks) oraz 
strumieniami, które generują (flows)

to bowiem implikuje dostrzeżenie 
różnicy między efektywnością 
operacyjną (instrumentalną)  
i efektywnością strukturalną
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POLE GRAWITACYJNE RELACYJNEJ GRY  
RYNKOWEJ



To zasadniczo zmienia podejście do rynkowej konkurencji 
i uzyskiwania konkurencyjnej przewagi. Izolacja przestaje być 
normą, staje się nią współpraca, która nie wyklucza rywalizacji. 
Pozycja rynkowa firmy zależy wówczas bardziej od zdolności od 
współwytwarzania i współdzielenia niż od ochrony i wykluczenia 
konkurentów. Firmy oportunistyczne starają się przerzucić ryzyko na 
innych, firmy relacyjne starają się je rozsądnie dzielić w innymi.



WYSPY I ARCHIPELAGI

różnorodność uspójniona, 
ale nie homogeniczna

aby być w archipelagu, 
trzeba się zmieniać, 
stawać kimś innym
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wyspy w archipelagu 
się przyciągają, ale nie 
pochłaniają, pozostają 
w niewielkim oddaleniu

relacje w archipelagu są 
nieliniowe

każda wyspa (uczestnik) 
musi być świadoma swej 
odrębności i odmienności, 
ale także wiązać swoje 
działanie z tym, co robią 
inni i kim są

dzięki temu są autokataliczne 
i emergentne
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ARCHIPELAG

Archipelag jest małym układem grawitacyjnym. Jego moc i niezależność 
zależy od tego, w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane 
do centrum archipelagu, a nie z niego wypychane. W takim układzie 
działa zasada: jeśli chcesz być silniejszy, to zadbaj, aby ci słabsi z tobą 
współdziałający stali się silniejsi. Siła archipelagu zasadza się na 
partnerstwie i solidarności. Tylko to daje archipelagowi niezależność 
w relacji do kontynentu (otoczenia). Archipelag jest dla powiązanych 
w nim wysp sposobem radzenia sobie z nieoczekiwanym i nieprzyjaznym.



Kontynentalni gracze są z zasady silniejsi  
niż wyspowi.

Czerpią siłę z osłabiania słabszych od siebie, 
uzależniania ich i traktowania jako klienteli. 

Presji kontynentu na archipelag nie da się wyłączyć.

Upowszechnianie się (skalowanie) innowacji nie musi 
polegać na przekształcaniu archipelagu w kontynent.

KONTYNENT



Presji kontynentu na archipelag nie da się 
wyłączyć. Dlatego przetrwanie archipelagu 
i utrzymanie jego odrębności grawitacyjnej 
zależy w dłuższym okresie od tego, czy wyspy 
(podmioty) tworzące archipelag potrafią odnaleźć 
w całym układzie planetarnym inne archipelagi 
żywotnie zainteresowane utrzymaniem swojej 
niezależności. Sojusz takich archipelagów oznacza 
zarazem upowszechnianie i uatrakcyjnienie 
stosowanych w nich wzorców postępowania.

ARCHIPELAG I 
KONTYNENT
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JEDNOROŻCE I ZEBRY



JEDNOROŻCE I ZEBRY

Jednorożce to wyraz marzenia założycieli technologicznych start-upów, 
aby stworzyć firmę na podobieństwo Google’a, Facebooka czy Amazona – 
wielką i dominującą, której kapitalizacja wzrasta geometrycznie. Zebry 
są stadne i budują swoje powodzenie nie na wielkości i sile, ale na 
partnerstwie i współwytwarzaniu wartości. Dla jednorożców liczy się 
wynik finansowy i nic innego. Dla zebr sednem jest produktywność.
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W środowisku jednorożców, gry oportunistycznej i transakcyjnej, 
najważniejsze jest to, co „tu i teraz”. Liczą się interes własny i doraźna 
korzyść. Regułą staje się przerzucanie ryzyka na innych i przechwytywanie 
nienależnych korzyści (moral hazard). Teraźniejszość wypycha przyszłość, 
a wspólnotowość zanika.

W środowisku zebr, gry relacyjnej i kooperatywnej, najważniejszy jest 
rozwój rozumiany jako upodmiotowienie wynikające ze zdolności 
do wyznaczania własnej drogi, trajektorii ruchu. Przyszłość ciągnie 
teraźniejszość, a wspólnotowość wzmacnia taką orientację.
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EFEKTYWNOŚĆ I 
PRODUKTYWNOŚĆ

Produktywność i efektywność rozpatrujemy 
w ujęciu mikroekonomicznym. Mają one 
jednak szerszy, makroekonomiczny sens. 
Tu podstawowa zależność jest następująca: 
produktywność warunkuje efektywność. 
Nieproduktywne przedsiębiorstwo może 
być efektywne (przynajmniej przez 
pewien czas). Natomiast nieproduktywna 
gospodarka nie może być efektywna, co 
oznacza jej niską konkurencyjność.



EFEKTYWNOŚĆ – 
PRODUKTYWNOŚĆ

Wąskie, instrumentalne rozumienie 
wartości ekonomicznej jest utrwalane 
przez powszechnie używane określenie 
„łańcuch wartości”. Implikuje ono 
linearne i transakcyjne ujęcie działalności 
i kooperacji gospodarczej. Jej sedno 
polega wówczas na powtarzalnym 
dokonywaniu opłacalnych transakcji.



EFEKTYWNOŚĆ I 
PRODUKTYWNOŚĆ

Orientacja produktywnościowa jest 
związana z szerszym rozumieniem wartości 
i dostrzeżeniem, że wartość ekonomiczna 
jest rezultatem współdziałania wielu 
i różnych aktorów. Wtedy jednak nie idzie 
o eksploatowanie łańcucha wartości, 
lecz o formowanie sieci (partnerstwa) 
wytwarzania wartości (value creation 
networks), które można określić jako klastry 
produktywności (productivity clusters).



WNIOSKI

Presja efektywności prowadzi do marnotrawstwa zasobów.

Z punktu widzenia produktywności współczesna gospodarka (globalizacja, 
finasjalizacja i cyfryzacja) jest w coraz większym stopniu gospodarką 
jałowego obiegu. Jest ekonomią rozrostu, a nie rozwoju.

Z tej perspektywy jakość życia jawi się nie tylko jako kategoria celowa, ale 
także jako kategoria pośrednicząca, napędzająca koło rozwoju. Jakość życia 
jest istotną i niezbędną kategorią odniesienia w myśleniu o okrężności 
rozwojowej.



PRODUKTYWNOŚĆ ZASOBÓW DLA 
POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ  
W LATACH 2008–2015

Źródło: opracowanie GUS na podstawie danych Eurostatu (Eurostat’s Database, ec.europa.eu/eurostat/, Resource productivity, 18.12.2017). 
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LICZBA PRZYZNAWANYCH ROCZNIE 
PATENTÓW NA ŚWIECIE

Źródło: WIPO Statistics Database
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PROCENT PATENTÓW UTRZYMYWANYCH 
W KOLEJNYCH LATACH

Źródło: IP5 raport
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wysoki koszt uzyskania 
i utrzymywania patentu

19% pozwów 
patentowych pochodzi 
od „trolli patentowych”

rzeczywisty czas życia 
patentów jest krótki

ograniczanie możliwości 
wykorzystania 
alternatywnych modeli 
biznesowych

zawrotne tempo 
wyścigów 
patentowych

rocznie na świecie przyznaje 
się ponad milion patentów

5% patentów generuje 
przychody z opłat licencyjnych

procesy sądowe są w tym 
obszarze bardzo kosztowne 
i nieprzewidywalne
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DLACZEGO DOTYCHCZASOWE 
PODEJŚCIE SIĘ NIE SPRAWDZA?



licencje niewyłączne

tajemnice handlowe

otwarty dostęp

współwytwarzanie z klientami

współwytwarzanie z konkurencjąpublikacje defensywne

dystrybucja w systemie PWYW
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D

Instrumentarium

UKIERUNKOWANA DYFUZJA 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ



REDUKCJA KOSZTÓW 
ZWIĄZANYCH Z UZYSKANIEM 
I UTRZYMYWANIEM PATENTÓW

większa możliwość 
kontrolowania 
rozpowszechniania informacji

łatwiejsze nawiązywanie 
trwałych współpracy

możliwość ograniczania 
powodzi patentowej przez 
publikacje defensywne

większe możliwości 
uzyskiwania innych korzyści 
z działalności twórczej

większe korzyści wynikające 
z przywileju posiadacza 
pierwszej kopii

wpływ na tworzenie 
standardów i kierunek 
rozwoju danego sektora

większy rynek do 
sprzedawania dóbr  
i usług komplementarnychA
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Oznacza to, że firma nie koncentruje się na ochronie swych 
aktywów niematerialnych, ale na ich promowaniu i warunkowym 
udostępnianiu, szczególnie zaś na ich współwytwarzaniu ze 
swoimi partnerami. I takie podejście do wykorzystywania aktywów 
niematerialnych jest przejawem myślenia długofalowego  
i strategicznego, umożliwia kierunkowanie rozwoju firmy.
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Czym bardziej jesteśmy otwarci na współdziałanie z innymi, tym bardziej 
możemy korzystać ze zbiorowej wiedzy i umiejętności rozproszonych  
w społeczeństwie (Simon 1997, s. 41).

W gospodarce cyfrowej centralnym zagadnieniem ekonomii staje się 
kwestia generowania wiedzy i uczenia się, czyli uwspólniania wiedzy. 
Proces uczenia się zmienia się kompletnie: nie ma tu już wyraźnego 
rozdziału nauczających i uczących się.

Można powiedzieć, że obecnie wszyscy uczą się od wszystkich, co  
dotyczy w szczególności przedsiębiorstw.

1
GOSPODARKA CYFROWA – 
WIEDZA I UCZENIE SIĘ



Przedsiębiorstwo staje się fabryką wiedzy. Musi jednak być rodzajem 
wspólnoty. To nie może być wspólnotowość wymuszona, lecz dobrowolna, 
autentyczna. Nie da się jej wytworzyć za pomocą podpisywania 
kontraktów, lecz wynika z wzajemnego zobowiązywania się i prawości 
osób ją tworzących. Dominują w niej relacje osobowe, pracownicy nie są  
w niej uprzedmiatawiani.

W przedsiębiorstwie uczącym się pracownicy czują się i stają się 
interesariuszami.
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Podobnie trzeba postrzegać klientów. Stawanie się interesariuszem jest 
pochodną relacji między daną organizacją i konkretną osobą. Istota 
tej relacji tkwi nie w transakcji wymiennej, choć poprzez transakcje 
się ujawnia, lecz w powtarzalnym i podtrzymywalnym procesie 
współwytwarzania wartości.

W takim przypadku „wartość dla klienta” staje się zarazem „wartością od 
klienta”. I na tej samej zasadzie „wartość  dla pracownika” to jednocześnie 
„wartość od pracownika”.
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DWA RODZAJE 
WSPÓŁZALEŻNOŚCI 

współzależność eksploatacyjna – synchroniczna

współzależność rozwojowa – diachroniczna

Oportunizm rodzi współzależność eksploatacyjną. Tylko relacyjność 
(partnerstwo) generuje współzależność rozwojową. Ta druga ma 
diachroniczny charakter. Nie sprowadza się do powtarzalnych sprzężeń 
synchronicznych. Nie jest tylko prostą, powtarzalną i schematyczną 
interaktywnością, ale nieustającym przeobrażeniem się jej 
uczestników. Ma jednocześnie wymiar przestrzenny i czasowy.  
Tworzy specyficzną społeczną czasoprzestrzeń. 



Efektywność danej gospodarki w decydującym 
stopniu zależy od sprawności jej rynku (rynków).

Natomiast produktywność i jej podnoszenie 
zależą także, i to w decydującym stopniu, od 
innych instytucji niż rynek, przede wszystkim 
takich, które nie bazują na rywalizacji, lecz na 
współpracy i partnerstwie – są dużo bardziej 
relacyjne niż transakcyjne.

KONKLUZJE

1



Rozwojowa okrężność gospodarki wymaga zarówno zmiany 
instrumentarium, jak i rewizji wielu zastanych oraz ugruntowanych pojęć  
i schematów myślowych. Nasze życie ma w istocie naturę okrężną. Wynika 
to z tego, że jesteśmy częścią przyrody, jesteśmy biologiczni. Jednak jako 
społeczeństwo ignorujemy to i postępujemy linearnie. Potrzebujemy 
głębokiej refleksji i dyskusji, ale także bezpiecznego eksperymentowania, 
aby przestawić się na zasady gospodarowania okrężnego.
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MYŚL KOŃCOWA

We współczesnym świecie nie 
ma ucieczki od współzależności. 
Sedno w tym, aby zastępować 
takie formy współzależności, 
które generują niestabilność, 
takimi, które ją redukują. 
Oportunizm prowadzi do 
współzależności niestabilnej, 
gra relacyjna sprzyja stabilności 
i rozwojowi.



MAPA KONCEPTUALNA

Wartość wspólna 
(shared-value)

Koncepcja 
Firmy-Idei

Różne podejścia 
do wartości 
w biznesie

 Firma-Idea jako 
ścieżka wyjścia  

z pola grawitacyjnego 
oportunistycznej gry 

rynkowej
Aktywa materialne 

i niematerialne
Kompetencje 
przyszłości

Pole grawitacyjne 
relacyjnej gry 

rynkowej
Wyspy  

i archipelagi

Zarządzanie 
aktywami 

niematerialnymi

Gospodarka 
cyfrowa – wiedza  

i uczenie się

Produktywność 
i rozwojowa 
okrężność

MAPA KONCEPTUALNA



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ
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