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WPŁYW DECYZJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 
NA EWOLUCJĘ MIASTA

THE IMPACT OF THE ECONOMIC AND SOCIAL 
DECISIONS ON THE EVOLUTION OF THE CITY

Streszczenie: Wśród wyzwań, jakie pojawiają się przed przedsiębiorstwami wymienić należy 
przede wszystkim różnorodność, złożoność i  zmienność otoczenia. Każdy doświadczony me-
nadżer wie, że niewiele zasad pozostaje aktualnych dłużej niż 10 lat. Niektóre założenia będące 
podstawą tego, co jest nauczane i praktykowane w dziedzinie zarządzania, są nieaktualne. Celem 
artykułu jest przedstawienie oraz analiza zmian społeczno-ekonomicznych występujących w efek-
cie podejmowanych decyzji na przykładzie rzeczywistych zdarzeń, które doprowadziły do ban-
kructwa Detroit.
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Abstract: Among challenges, which enterprises face, we should specify environment diversity, 
complexity and fluidity, most of all. Every seasoned manager has learned that few policies remain 
valid for as long as 10 years. The basic assumptions underlying much of what is taught and prac-
ticed in the name of management are out of date. The objective of the article is to provide and 
analyze the socio-economic changes occurring as a result of decisions by the example of the actual 
events that led to the bankruptcy of Detroit.

Keywords: company, values, civil society, development, management.

Wstęp

W organizacjach, które podejmują działania związane z wdrażaniem oraz racjonali-
zacją przedsięwzięć ekonomiczno-społecznych, zarządzanie powinno być oparte na pod-
stawach teoretycznych opracowanych przez naukowców. W  związku z  tym, że istnieje 
wiele teorii związanych z zarządzaniem wdrażanie poszczególnych rozwiązań jest przy-
czyną licznych dyskusji oraz sporów powstających w środowisku naukowców, polityków 
oraz przedsiębiorców. W efekcie czego znaczącym elementem w procesie podejmowania 
decyzji w  organizacji jest pozyskanie wiedzy z  różnych źródeł oraz tworzenie nowych 
rozwiązań. Jak pisze w swojej książce M. Eraut, umiejętność wykorzystywania nowej wie-
dzy w sposób stosowny do konkretnej sytuacji pociąga za sobą umiejętność wytwarzania 
nowej wiedzy dotyczącej sposobu, w jaki można to osiągnąć1. 

Zarządzanie oparte na wiedzy i  doświadczeniu osób odpowiedzialnych za przedsię-
wzięcia gospodarcze oprócz czynników ekonomicznych jest uzależnione od ograniczeń 
formalnoprawnych oraz woli społeczeństwa reprezentowanego przez polityków. W coraz 
większym stopniu jest związane z zarządzaniem ciągłymi zmianami. Globalizacja i wdra-
żanie nowych technologii zmienia akceptowane wcześniej standardy. W związku ze zmie-
niającym się otoczeniem gospodarczym osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami 
gospodarczymi nurtuje pytanie, które polega na próbie rozstrzygnięcia, czy efektywne go-
spodarczo pod względem ekonomicznym zarządzanie można pogodzić z zrównoważonym 
rozwojem. Czy podejmowane decyzje związane z  procesem gospodarowania mogą być 
wspierane przez realizację celów związanych ze sprawiedliwym społecznie podziałem? 

Przyczyną zadawania wymienionych powyżej pytań jest niewystarczająca ilość dóbr 
i zasobów spowodowana stale rosnącymi potrzebami. Dążenie społeczeństwa do zaspoko-
jenia swoich nieograniczonych potrzeb wywołuje konflikty pomiędzy właścicielami środ-
ków produkcji i pracownikami niezbędnymi do wytworzenia dóbr. Istotnym aspektem jest 
również realizacja procesu podziału wypracowanych zysków, który obejmuje swym zasię-
giem nie tylko wymienione powyżej grupy, lecz również szeroko rozumiane grono intere-
sariuszy. Dążenie do poprawy warunków życia jest podstawowym powodem mobilizują-

1  M. Eraut, Developing Professional Knowledge and Competence, Allen & Uniwin, London 1996, s. 54.
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cym jednostki do eksploatowania zasobów naturalnych i tworzenia uregulowań prawnych. 
Nieograniczone dążenie do poprawy warunków życia przez poszczególne jednostki (ludzi 
i  organizacje) powoduje, że niewłaściwe zarządzanie może doprowadzić do bankructwa 
w skali szerszej niż tylko przedsiębiorstwo. Społeczeństwa, aby mogły się rozwijać, dążą do 
wprowadzania zmian, jak również osiągnięcia stabilizacji, co powoduje ewoluowanie wcze-
śniej wypracowanych założeń. Skłonność tę przedstawił P. Drucker, wskazując, że świat, jaki 
tworzą ludzie, w przeciwieństwie do wszechświata, nie rządzi się prawami natury, stąd ulega 
ciągłym przemianom. W konsekwencji założenia, które obowiązywały w przeszłości, mogą 
ulec dezaktualizacji w krótkim okresie 2. Sytuacja taka powoduje, że zmieniające się warun-
ki oddziałują na zmianę zachowania poszczególnych uczestników procesu gospodarczego 
i kreowanie nowych paradygmatów będących odzwierciedleniem zachodzących zmian. Jak 
pisze T.S. Kuhn w książce pod tytułem „Struktura rewolucji naukowych” wydanej w 1962 
roku, paradygmaty mają istotny wpływ na badania naukowe, gdyż „żadna nauka przyrod-
nicza nie może być wyjaśniana bez zastosowania splecionych teoretycznych i metodologicz-
nych poglądów pozwalających na wybór, ocenę i krytykę”. Tak przedstawione twierdzenie 
miało silny wpływ na naukowców, wskazując na to, że „świat naukowy zmienia się jakościo-
wo i jest jakościowo wzbogacany przez fundamentalnie nowe zarówno fakty, jak i teorie”3.

Rolę oddziaływania czynników ekonomiczno-społecznych podkreśla także M. Lisiński, 
wskazując, że paradygmaty gospodarki sprowadzane są zazwyczaj do wzorów – modeli, obej-
mujących takie obszary analizy, jak: kluczowa rola wiedzy, globalizacja, informatyzacja, turbu-
lencja otoczenia, sieciowa łączność wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, 
suwerenność klientów jako współkreatorów wartości, a w istocie bezpośrednio wyznaczają-
cych cechy gospodarki opartej na wiedzy. Owe płaszczyzny analizy tworzą pewną całość, a ich 
wzajemne na siebie oddziaływanie, poprzez zjawisko synergii, rodzi szczególny system para-
dygmatów wyznaczający współczesny wymiar życia społeczno-gospodarczego4.

Problematyka związana z potrzebą rozwiązywania powstających problemów gospo-
darczych jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli nauk ekonomicznych i  so-
cjologicznych. Badanie wpływu poszczególnych czynników na wprowadzanie nowych 
strategii w zarządzaniu jest również jednym z  celów badawczych nauki o  zarządzaniu. 
Determinantą prowadzonych w tym obszarze badań naukowych jest dążenie do wytłu-
maczenia przyczyn powstawania problemów gospodarczych spowodowane posiadaniem 
ograniczonej wiedzy pozwalającej na rozwiązanie istniejących problemów oraz zapobie-
ganiu ich ponownemu wystąpieniu. Należy zwrócić uwagę na to, że zdobywanie doświad-
czenia oraz tworzenie podstaw teoretycznych związane jest z odniesieniem do panują-
cej w danym czasie sytuacji. Oznacza to, że naukowcy oraz menadżerowie uczestniczący 
w projektach ekonomiczno-społecznych zmieniają istniejący stan wiedzy, dostosowując 
się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

2  P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000, s. 3-4.
3  T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 87.
4  M. Lisiński, Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego, [w:] Systemowe uwarunkowa-
nia sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarzą-
dzania Uniwersytetu Gdańskiego – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 558.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz analiza zmian społeczno-eko-
nomicznych występujących w  efekcie podejmowanych decyzji na przykładzie rzeczywi-
stych zdarzeń, które doprowadziły do bankructwa Detroit. W związku z tym, że praca ma 
charakter teoretyczno-empiryczny, źródła i  metody badawcze obejmują swym obszarem 
dwie płaszczyzny. Na płaszczyźnie teoretycznej wykorzystano technikę interpretacji zna-
nych z literatury koncepcji, w części empirycznej zastosowano analizę literatury, jak rów-
nież odwoływano się do pozaliteraturowych źródeł informacji oraz wykorzystano metodę 
analizy przypadku. Analiza dorobku literaturowego objęła publikacje krajowe i zagraniczne.

1. Analiza zmian gospodarczo-społecznych zachodzących w Detroit

Współcześnie zachodzące zmiany mają swoje podwaliny w zdarzeniach zaistniałych 
w minionych latach. W okresie po drugiej wojnie światowej zachodziły burzliwe zmia-
ny związane między innymi z wdrażaniem nowych technologii. W tym czasie możemy 
zauważyć, że oprócz niezachwianej wiary w  technikę pojawiały się również wątpliwo-
ści, jakie będą skutki wprowadzanych zmian. Na przykład już w roku 1948 r. profesor 
Norbert Wiener, twórca cybernetyki, przewidywał problemy związane z komputeryzacją 
i wprowadzaniem nowych technologii, pisząc: „Jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, że 
współczesny ultra-prędki komputer wyposażony w narzędzia sterowania automatycznego 
mógłby być idealnym centralnym systemem nerwowym... Jesteśmy już w  stanie skon-
struować urządzenia sztucznej inteligencji o  prawie dowolnym stopniu złożoności. Na 
długo przed Nagasaki i publiczną świadomością posiadania bomby atomowej, wydawało 
mi się, że stawimy czoło innej możliwości niebezpieczeństwa, bardzo poważnego dla spo-
łeczeństwa”5. Wiener rozpatrywał wówczas społeczne skutki wprowadzenia komputery-
zacji – co stanowi większe zagrożenie: bomba atomowa czy informatyka. Wprowadzane 
wówczas nowatorskie rozwiązania techniczne mają obecnie odzwierciedlenie w szeroko 
rozumianych technologiach teleinformatycznych. 

Analizując poszczególne zdarzenia na przykładzie Detroit, zauważymy wpływ za-
istniałych zjawisk na zmianę ówczesnych poglądów ewoluujących z czasem do nowych 
form. Podczas analizy poszczególnych wydarzeń, które miały miejsce w minionych latach, 
zauważymy również analogie do zjawisk występujących w naszym kraju. W minionych 
latach Detroit było najważniejszym ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego na świecie, 
uzyskanie takiego statusu następowało stopniowo. Rozwój osady założonej w 1701 r. uległ 
intensyfikacji od 1830 r. wraz z powstaniem przemysłu stoczniowego, żeglugi parowej oraz 
zakładów produkcyjnych. Detroit, będąc położone geograficzne wzdłuż Wielkich Jezior 
stanowiących ważny szlak żeglugi śródlądowej i morskiej, umacniało pozycję miasta jako 
ważnego węzła komunikacyjnego6. Od 1896 roku rozmachu nabierał handel, przewóz to-
warów oraz ludności. Przełomowy w rozwoju miasta był rok 1903. W roku tym Henry 
Ford założył  Ford Motor Company. W  tym czasie na terenie miasta swoją działalność 

5  N. Wiener, Cybernetics: or control and communication in the animal and the machine, “Technology Press” 1948.
6  J. Peterson, S.H. Brown, Many roads to Red River, 2001, s. 69.
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związaną z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego rozpoczęły również inne przedsiębior-
stwa, takie jak Packard, Walter i Dodge Brothers7. Rozwój przedsiębiorstw był bodźcem 
do nieprzerwanego rozkwitu miasta do pierwszej połowy XX wieku. Miasto przyciągało 
nowych mieszkańców możliwością uzyskania zatrudnienia w  fabrykach. Wzrost liczby 
ludności spowodował, że stało się ono jednym z największych miast USA. W przeszłości 
miasto było również dużym skupiskiem Polonii. Polacy napływali do miasta od XIX wie-
ku, początkowo z Wielkopolski, później z innych zaborów, a w końcowej fazie imigracji 
z innych części USA. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Detroit żyło ok. 250 
tys. Polaków8. Lata po zakończeniu II wojny światowej były początkiem zmiany tendencji 
wzrostowej liczy ludności Detroit. W 1950 r. miasto osiągnęło swój szczyt, by w kolejnych 
latach podczas spisów ludności odnotowywać kolejne spadki populacji. Występujące po 
sobie zdarzenia przyczyniały się do pogłębiania kryzysu społeczno-gospodarczego. Za-
mieszczone w tabeli 1 dane obrazują wzrost liczby mieszkańców Detroit w latach 1820-
1950 do 1,8 mln osób i spadek liczby mieszkańców w kolejnych latach.

Tabela 1. Liczba ludności Detroit
Table 1. The population of Detroit

Rok Populacja Zmiana populacji
1820 1 422 - 
1830 2 222 800
1840 9 102 6 880
1850 21 019 11 917
1860 45 619 24 600
1870 79 577 33 958
1880 116 340 36 763
1890 205 876 89 536
1900 285 704 79 828
1910 465 766 180 062
1920 993 678 527 912
1930 1 568 662 574 984
1940 1 623 452 54 790
1950 1 849 568 226 116
1960 1 670 144 -179 424
1970 1 511 482 -158 662
1980 1 203 339 -308 143
1990 1 027 974 -175 365
2000 951 270 -76 704

7  A.M. Woodford, This is Detroit: 1701–2001, Wayne State University Press 2001.
8  Portal Interia, Tak upadało „Motor City” a budowali je Polacy [dostęp: 22 lipca 2013].
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2010 713 777 -237 493
2012 701 475 -12 302

Źródło: Opracowanie własne na podstawie U.S. Census Bureau. Annual Estimates of the Popula-
tion of Combined Statistical Areas: April 1, 2010 to July 1, 2012. Retrieved June 11, 2013.

Począwszy od lat 50., w Detroit obserwujemy tendencję spadkową liczby mieszkań-
ców. Na podstawie analizy wydarzeń możemy wyodrębnić cztery główne czynniki po-
wodujące spadek populacji i stopniowe zmniejszanie liczby przedsiębiorstw działających 
w mieście. W latach 50. w wyniku rozpoczęcia przekształceń własnościowych, związa-
nych z zakończeniem produkcji na potrzeby wojska, rozpoczęło się kształtowanie oligo-
poli. Przedsiębiorstwa takie jak Packard i Hudson przekształciły się w inne spółki, by osta-
tecznie zaprzestać prowadzenia działalności. W literaturze zachodzące wówczas zmiany 
określano jako „twórczą destrukcję” według formuły J.A. Schumpetera9.

Kolejnym czynnikiem było wybudowanie w  latach 50. i 60. dróg szybkiego ruchu, 
które przebiegały przez najgęściej zaludnione dzielnice miasta. Drogi te stały się bariera-
mi separującymi poszczególne dzielnice od siebie. W związku z prowadzonymi pracami 
wyburzono wiele budynków. Na przykład budowa drogi Edsel Ford Expressway pocią-
gnęła za sobą konieczność wyburzenia około 2800 budowli, w tym domów mieszkalnych, 
klubów, restauracji i kościołów10.

Trzecim ważnym czynnikiem determinującym zmiany były zamieszki, które wybu-
chły w mieście w lipcu 1967 roku. W okresie pięciu dni zginęły 43 osoby, 467 osób zo-
stało rannych, w  tym: 182 cywili, 183 policjantów, 83 strażaków, 17 członków gwardii 
narodowej, 3  żołnierzy, 2  509 sklepów zostało ograbionych lub spalonych, 388 rodzin 
straciło dach nad głową, 412 budynków zostało spalonych lub uszkodzonych w stopniu 
kwalifikującym do rozbiórki11. Straty oszacowano na poziomie od 40 do 80 milionów 
USD12. Niestabilna sytuacja spowodowała nasiloną emigrację właścicieli przedsiębiorstw 
i likwidację prowadzonej przez nich na terenie miasta działalności gospodarczej, co spo-
wodowało kolejny spadek miejsc pracy i wzrost bezrobocia.

Czwartym czynnikiem nasilającym się w  kolejnych latach jest dynamiczny wzrost 
przestępczości. W 2012 roku odnotowano w Detroit najwyższą liczbę przestępstw w mia-
stach liczących ponad 200 000 mieszkańców na terenie USA. Wystąpił wzrost liczby na-
padów i zabójstw. Głównymi przyczynami zabójstw były narkotyki. Istotnym problem są 
również podpalenia, zwłaszcza opuszczonych budynków. Duża liczba pożarów spowodo-
wała degradację infrastruktury miejskiej. 

Wymienione powyżej czynniki przyczyniły się do spadku populacji mieszkańców 

9  J.A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, FranckeVerlag,Tubingen-Basel 1993, s .137 .
10  J.T. Sugrue, The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Wydawnictwo Princ-
eton University Press, 2005. 
11  G. Cantor, Detroit: An Insiders Guide to Michigan, University of Michigan Press 2005.
12   The Communications Media, Ironically, Have Failed to Communicate: The Kerner Report Assesses Media 
Coverage of Riots and Race Relations, 2013 r.
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miasta. Tendencja spadkowa trwająca od 1950 r. została przedstawiona na rysunku za-
mieszczonym poniżej i zobrazowana linią trendu.

Rysunek 1. Spadek populacji mieszkańców Detroit 
Figure 1. The decline in the population of residents of Detroit

Źródło: Opracowanie własne na podstawie U.S. Census Bureau. Annual Estimates of the Popula-
tion of Combined Statistical Areas: April 1, 2010 to July 1, 2012. Retrieved June 11, 2013.

2. Aktualna sytuacja miasta oraz działania naprawcze

Wyszczególnione w  poprzednim rozdziale wydarzenia przyczyniły się do wzrostu, 
a następnie do spadku populacji mieszkańców miasta. Trwająca degradacja społeczności 
wywierała negatywny wpływ na stan działających w mieście przedsiębiorstw i infrastruk-
turę miejską. Na terenie miasta znajduje się tysiące pustych domów, budynków przedsię-
biorstw i użyteczności publicznej. Niektóre części Detroit są słabo zaludnione. Ponad po-
łowa podatników Detroit nie zapłaciła należnych podatków zgodnych z ustawą podatkową 
w 2011 r., pogłębiając kryzys finansowy miasta. Powstały problemy z dostarczeniem usług 
komunalnych i zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Od 2008 
r. miasto wydaje rocznie 100 mln dolarów więcej, niż wynoszą jego dochody. W ramach 
oszczędności wyłączono 40 proc. ulicznego oświetlenia, zamykane są też parki miejskie. 
Problemem, z którym boryka się miasto jest korupcja. Były burmistrz Detroit, urzędują-
cy w latach 2002-2008, Kwame Kilpatrick, został uznany winnym szeregu zarzutów o cha-
rakterze korupcyjnym i osadzony w więzieniu. Miasto ma również problemy ekologiczne 
związane ze zniszczeniem opuszczonych terenów poprzemysłowych. Bezpańskie zwierzęta 
stanowią realne zagrożenie dla mieszkańców, liczba bezpańskich psów szacowana jest na 
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20 tys. Opuszczenie miasta przez liczną grupę przedstawicieli klasy wyższej i średniej odbi-
ło się na poziomie kształcenia, powodując jego znaczne obniżenie. Wymienione czynniki 
spowodowały, że w lipcu 2013 r. złożono wniosek o ogłoszenie upadłości miasta, by pomóc 
zrestrukturyzować zadłużenie, które szacuje się na 18,5 mld dolarów.

Profesor Frank Popper z Rutgers University w sytuacji Detroit sugeruje rozwiązania dla 
„inteligentnego spadku”, takie jak łączenie powiatów wiejskich, aby wyeliminować niektóre 
koszty administracyjne13. W zaistniałej sytuacji władze miasta planują rozbiórki opuszczo-
nych domów i budynków, usuwanie oświetlenia ulicznego w niektórych dzielnicach oraz 
przeniesienie mieszkańców ze słabo zaludnionych dzielnic do bardziej zaludnionych w celu 
zapewnienia sprawniejszej ochrony mieszkańców przez policję i straż pożarną. 

Do powstrzymywania negatywnych tendencji gospodarczych włączył się również 
rząd USA. W 2009 r. administracja USA przekazała 49,5 mld dol. General Motors, które 
następnie zamieniono na akcje tego koncernu. W  zrestrukturyzowanej firmie General 
Motors w zamian za 49,5 mld dol. rząd USA dostał 61 proc. akcji. Działania te faktycznie 
oznaczały nacjonalizację firmy, która do tego czasu przez 100 lat działalności była tylko 
w prywatnych rękach14. Dzięki pomocy państwa i możliwości przeprowadzenia restruk-
turyzacji General Motors, który nadal ma siedzibę w Detroit, wypracował zysk w II kwar-
tale 2013 roku w wysokości 1,2 mld dolarów. Aktywne działania zmierzające do poprawy 
sytuacji ekonomicznej mieszkańców podejmuje również zarząd miasta. W dniu 10 marca 
2015 roku burmistrz Mike Duggan ogłosił program mający na celu udzielenie pomocy 
7500 mieszkańcom Detroit w opłaceniu podatków od nieruchomości. Wdrożone działa-
nia obejmą między innymi obniżenie oprocentowania zaległych podatków z 18% do 6%15.

3. Wpływ decyzji ekonomiczno-społecznych na interesariuszy

Przemiany zachodzące w Detroit ukazują bezpośredni wpływ zmian gospodarczych na 
społeczeństwo, co w dalszej kolejności wywoływało swoistego rodzaju sprzężenie zwrotnie. 
Odnosząc się do powyższego stwierdzenia, należy zauważyć, że obecnie koncepcje kształ-
towania zakresu zarządzania organizacjami, również społecznymi, wykraczają poza mikro- 
i makroekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej. W związku z tym 
stosowane metody zarządzania powinny wpływać na zachowanie interesariuszy i uwzględ-
niać konsekwencje wprowadzanych rozwiązań. Z perspektywy czasu widzimy, że metody 
oparte jedynie na wykluczaniu słabych jednostek i  wzmacnianiu silnych nie zapewniają 
w dłuższym czasie zrównoważonego rozwoju. Potwierdzeniem tego jest fakt, że z piętnastu 
największych firm samochodowych w Detroit, powstałych przed 1925 rokiem, firma Forda 
była jedyną, która pozostała na tym rynku po II wonie światowej16. Zachodzące w Detroit 

13  F. Popper, Free land fails to draw new homesteaders to Kansas towns, Mcclatchydc.com [dostęp: 21 lipca 2013].
14  J. Bennett, E. Morath, Podatnicy stracili na GM 10,5 mld dol, „Rzeczpospolita” 10 listopada 2013 r.
15  New Programs Already Helping 7,500 Detroiters Save Their Homes From Foreclosure http://www.detroitmi.

gov/News/ArticleID/87 [dostęp: 13 marca 2015].
16  R. Tedlow, Giants of Enterprise, Harper Business, New York 2001, s. 119.
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zmiany, zgodnie ze znaną w literaturze formułą J.A. Schumpetera17, determinowały „twór-
czą destrukcję”. W  nowych, bardziej efektywnych kombinacjach czynników produkcji, 
wypierających ich dotychczasowe kombinacje, nie znajduje zastosowania część uprzednio 
zaangażowanych w procesie gospodarowania czynników produkcji. „Twórcza destrukcja” 
eliminuje z tego procesu jednak nie tylko przestarzałe elementy realnego kapitału i zasobów 
naturalnych, ale także zbędne podmioty gospodarcze oraz jednostki ludzkie. Wykluczeniu 
z rynku podlegają w pierwszej kolejności jednostki mniej niż inne produktywne, niewyka-
zujące się dostateczną zdolnością do szybkich działań dostosowawczych18. 

Na ówczesnym etapie rozwoju wiedzy i  prowadzonej polityki gospodarczej, przyj-
mowano założenie, że rynkowy mechanizm optymalizacji i alokacji zasobów był w pełni 
wystarczającym mechanizmem samoregulacji gospodarki rynkowej. Zmiany zachodzące 
w gospodarce Detroit potwierdziły, że słabym elementem działania konkurencyjnej go-
spodarki rynkowej jest mechanizm eliminowania konkurencji i  zastępowania jej przez 
monopole i oligopole. Ograniczenie przez „twórczą destrukcję” liczby podmiotów gospo-
darczych i jednostek ludzkich doprowadziło do destrukcji relacji społecznych. Zaobser-
wowana zawodność gospodarki rynkowej w procesie gospodarowania wymusiła wprowa-
dzenie nowych koncepcji zarządzania korygujących pojawiające się dysfunkcje. 

Wykluczanie słabych jednostek z  procesów gospodarczych wymusza na państwie 
demokratycznym zintensyfikowanie ingerencji w proces gospodarowania, a szczególnie 
w podział dochodów. Państwo, ingerując w przebieg procesu gospodarowania, traci po-
zycję bezstronnego arbitra, stojącego suwerennie ponad zmiennym układem gospodar-
czych zależności pomiędzy przedsiębiorstwami. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na 
fakt, że państwo ingerujące w coraz szerszym zakresie i bardziej intensywnie w bieżący 
proces gospodarowania staje się coraz słabsze, niepotrafiące przeprowadzić politycznej 
woli i wyegzekwować interesu gospodarki i społeczeństwa jako całości19.

Odnosząc się do wydarzeń w Detroit, widzimy, że w obecnej sytuacji nastąpiła zmiana 
dotychczasowych paradygmatów na nowe paradygmaty kształtowane przez różnorodne 
koncepcje. Silny wpływ na zachodzące zmiany mają koncepcje zrównoważonego rozwo-
ju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podstawą tych zmian jest również 
wprowadzanie innowacyjności do gospodarki opartej na wiedzy. Standardy gospodar-
ki opartej na wiedzy są odmienne od standardów gospodarki nastawionej wyłącznie na 
wynik ekonomiczny. Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne porównuje niektóre 
paradygmaty i zmiany, jakie możemy obserwować.

17  J.A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, FranckeVerlag, Tubingen-Basel 1993, s. 137.
18  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960,          
s. 248-250.
19  P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 45.
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Tabela 2. Nowe i dotychczasowe paradygmaty 
Table 2. New and existing paradigms

Paradygmaty gospodarki opartej na wiedzy Paradygmaty gospodarki nastawionej na 
wynik ekonomiczny

Dobór stanowisk pracy do kwalifikacji pracow-
ników Dobór pracowników do stanowisk pracy 

Optymalizacja wykorzystanej technologii 
z uwzględnieniem środowiska naturalnego Niepohamowany wyścig technologiczny 

Długoterminowy rozwój zaspokajający potrzeby 
interesariuszy 

Koncentracja na rozwiązaniach krótkoter-
minowych 

Interwencja państwa w przypadkach zagrożenia 
ładu gospodarczego 

Ewolucja społeczna poprzez naturalną 
selekcję najlepszych struktur i metod po-
wstających przez przypadkowe mutacje 

Źródło: opracowanie własne na podst.: M. Ferguson The Transformation of Values and Vocation, 
[w:] The New Paradigm: Emerging Strategic for Leadership and Organizational Change, red. M. Ray, 
A. Rinzler, Penguin Putnam Inc, New York 1993.

Odzwierciedleniem panującej w  latach 40. sytuacji jest popularny slogan zaczerp-
nięty z  refrenu „Opery za 3 grosze” (Die Dreigroschenoper) Bertolta Brechta, brzmiący 
„najpierw żarcie, potem moralność” (Denn erst kommt das Fressen, und dann kommt die 
Moral)20. Oddzielenie zarządzania materialnymi zagadnieniami gospodarki od wartości 
społecznych skutkowało akceptacją stosowania standardów gospodarki nastawionej wy-
łącznie na wynik ekonomiczny. W związku z tym, że nauka o zarządzaniu, podobnie jak 
większość dziedzin wiedzy ekonomicznej, zawiera uogólnienia i teorie tworzone z regu-
ły ex-post – po ich powstaniu i sprawdzeniu w praktyce21, możemy zmiany zachodzące 
w Detroit zobrazować rysunkiem przedstawiającym model współzależności między po-
stępem technologicznym, procesem globalizacji a rozwojem zrównoważonym i trwałym. 
W  obszarze (D) rysunku 2  zauważymy generowanie dysproporcji, w  tym nierówności 
społecznych, zbieżnych z wydarzeniami zachodzącymi w Detroit po II wojnie światowej. 

20  B. Bertolt, Opera za trzy grosze  (niem. Die Dreigroschenoper) – sztuka teatralna Bertolta Brechta. Jest 
to musical, do którego muzykę napisał Kurt Weill (współpracujący z Brechtem trzykrotnie). Sztuka jest ada-
ptacją XVIII-wiecznej „Opery żebraczej” Johna Gaya, satyry na burżuazję i wysokie sfery Londynu.
21  W. Kowalczewski, T. Wojciechowski, Współczesne paradygmaty nauk o  zarządzaniu, Difin, Warszawa 
2008, s. 134.
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Rysunek 2. Współzależność między postępem technologicznym (T), procesem globalizacji (X) 
mierzonym wzrostem kapitału ekonomicznego (E) a rozwojem zrównoważonym i trwałym (Y) 
Figure 2. Correlation between technological progress (T), the process of globalization (X) measu-
red the increase in economic capital (E), and the development of sustainable and durable (Y)

gdzie: T - technologie, X - proces globalizacji, mierzony wzrostem kapitału ekonomicznego (E) i stopy 
zysku, będący funkcją inwestowania w technologie oraz zużycia energii [X=f(Tn)], Y - rozwój zrów-
noważony i trwały, który obejmuje poprawę jakości życia i proporcje pomiędzy kapitałami (ekono-
miczny E ; ludzki L; przyrodniczy P), między kapitałochłonnością, pracochłonnością i przyrodo-
chłonnością (w tym powiększanie kapitału ekonomicznego, ale nie kosztem pozostałych kapitałów,  
tj. L i P).

Źródło: B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i  trwałego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 8.

Powyższy rysunek wskazuje, że w procesie gospodarowania istotne jest, aby jeden ka-
pitał nie był powiększany, czy też wykorzystywany kosztem pozostałych22. Na osi Y widzi-
my, że powyżej punktu K, gdzie „rozwój” ograniczony zostaje do powiększania kapitału 
ekonomicznego (E), kapitał ludzki (L) i przyrodniczy (P) na odcinku G-Gn „schodzą” do 
obszaru złych struktur (D). 

Menadżer, odnosząc się do powyższego stwierdzenia, powinien wiedzieć, że środ-
kiem do pełnego zrozumienia zachodzących zmian jest obserwowanie otoczenia z róż-
nych perspektyw oraz to, że stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce jest uwarunko-
wane przez różnorodne czynniki oddziałujące na przedsiębiorstwa oraz społeczeństwo 
w danej sytuacji.

22  B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 8.
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Podsumowanie

Odnosząc się do celu przedstawionego na początku artykułu, należy stwierdzić, 
że analiza rzeczywistych wydarzeń oraz źródeł literaturowych wykazała konieczność 
uwzględniania przy podejmowaniu decyzji społeczno-ekonomicznych szerokiego obsza-
ru ich oddziaływania na przedsiębiorstwa oraz społeczeństwo. Wdrażanie nowych rozwią-
zań, adekwatnych do istniejącego stanu, jest umiejętnością, która może być przekazywana 
przez przedstawicieli świata nauki innym osobom. Jak pisze Eraut, możliwość transferu 
wiedzy jest zatem główną alternatywą do możliwości jej uogólnienia23. W odniesieniu do 
powyższego stwierdzenia ważne jest dla osób podejmujących decyzję w  jakim stopniu 
wiedza teoretyczna może zostać wykorzystana przy realizacji danego projektu.

Analizując zdarzenia w Detroit w dłuższej perspektywie, obserwujemy, że należy ba-
dać zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne w celu modyfikowania istniejącego sta-
nu wiedzy. Należy również zwrócić uwagę, że podejmowane właściwe decyzje, oparte na 
silnych podstawach teoretycznych, mają wpływ na zrównoważony i trwały rozwój przed-
siębiorstw oraz regionu, w którym te przedsiębiorstwa działają. Pozytywnym przykładem 
jest Henry Ford, który będąc pionierem działań socjalnych mających na celu poprawę 
warunków pracy i płacy swoich pracowników, przetrwał jako jedyny spośród piętnastu 
przedsiębiorstw w Detroit po II wojnie światowej.

To, w jaki sposób analizujemy procesy gospodarcze, ma kluczowe znaczenie dla two-
rzenia nowych rozwiązań efektywniej wykorzystujących posiadane zasoby. W metodo-
logii nauk o zarządzaniu występują dwie tradycyjne myśli naukowe, które dominowały 
i zwalczały się, tj. euklidesowo-kartezjańska, nazywana także podejściem aksjomatycz-
no-dedukcyjnym, oraz babilońska, oparta na całościowym, holistycznym ujmowaniu 
zdarzeń, z podkreśleniem norm moralnych24. Jak pokazuje doświadczenie, w celu prze-
prowadzenia kompleksowej analizy nie należy zawężać metodologii, jak również na-
leży odwoływać się do przeszłości w celu wybrania właściwych rozwiązań. Konieczne 
jest również uwzględnienie kreatywnego potencjału wszystkich interesariuszy. Badania           
C. Prahalada pokazują, że przyszłość może być postrzegana z uwzględnieniem zupełnie 
nowego podejścia do tworzenia wartości, bazującego na jej współtworzeniu przy ak-
tywnym udziale interesariuszy i organizacji. Aby dostrzec tę przyszłość, należy odrzucić 
przeszłość. Odrzucenie przeszłości wymaga jej zrozumienia, czyli dostrzeżenia układu 
przekonań leżących u podstaw działań menedżerów w organizacjach25. W kontekście 
powyższego stwierdzenia należy mieć nadzieję, że realizacja koncepcji zrównoważone-
go rozwoju przedsiębiorstw, w którym właściciele środków produkcji i  interesariusze 
udzielają sobie wsparcia, będzie paradygmatem zarządczym wykorzystywanym w prak-
tyce.

23  M. Eraut, Developing Professional Knowledge and Competence, Allen & Uniwin, London 1996, s. 64.
24  W. Kowalczewski, T. Wojciechowski, Współczesne paradygmaty…, s. 10.
25  C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2005, s. 14.
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Prowadzone badania pokazują, że organizacje wdrażające szeroko rozumiane założe-
nia zrównoważonego rozwoju w dłuższym okresie odnoszą sukces. Organizacje, które nie 
skupiają się wyłącznie na uzyskiwaniu zysku, ale na tworzeniu wartości dla interesariuszy: 
klientów, środowiska naturalnego, pracowników, dostawców, właścicieli, państwa i społe-
czeństwa, mają silniejsze podstawy do długotrwałej działalności. Kluczowym elementem 
w realizacji wyznaczonych celów przez organizację jest posiadanie odpowiedniej wiedzy 
przez kadrę zarządzającą. Jak piszą C. Prahalad i V. Ramaswamy, wiedza ma się stać mo-
torem dynamicznego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wymaga to zwrócenia 
większej uwagi na powiązania pomiędzy szeroko rozumianą nauką – źródłem pomysłów 
i innowacyjnych rozwiązań – a praktyką, w ramach której wykorzystuje się ową wiedzę26.
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