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Streszczenie: W rozdziale dokonano analizy funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku 
z uwzględnieniem otoczenia dalszego oraz zmian technologicznych, gospodarczych i społecz-
nych, w tym kryzysów gospodarczych i obecnej pandemii. Zaprezentowano i omówiono świa-
towe dane ekonomiczno-społeczne oraz trendy w UE, gdzie z uwagi na epidemię widoczne 
są różnice wewnętrzne, problemy gospodarcze i polityczne, zbyt wolny rozwój gospodarczy, 
brak skutecznej ochrony granic, Brexit, konflikty i słabo kontrolowane migracje ludności. Na 
tym tle zaprezentowano wybrane elementy zarządzania oraz trendy w organizacji przyszłości. 
Obecnie w przedsiębiorstwach istotną rolę odgrywają marketing, finanse, zysk, strategie, ka-
dry, innowacyjność, nowoczesne metody zarządzania i formy organizacji itp. Niektóre firmy 
sektora IT mają już swoją ważną i rosnącą pozycję, zwłaszcza w obliczu pandemii, pracy zdal-
nej i kryzysu globalnego. Na podstawie zebranych danych statystycznych, badań własnych, 
obserwacji i literatury sformułowano wnioski dotyczące trendów w organizacji i zastosowania 
nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz form zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce 
globalnej, w warunkach pandemii i kryzysu gospodarczego. W rozdziale zaprezentowano także 
problemy współczesnej gospodarki globalnej w ramach rozwoju zrównoważonego i trwałego.
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1. Wprowadzenie

W warunkach pandemii COVID-19, mutujących ciągle coraz groźniejszych wiru-
sów, otoczenie przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej niestabilne i niepewne. Do 
szybkich zmian w otoczeniu globalnym i problemów politycznych, społecznych 
oraz gospodarczych w Unii Europejskiej doszła jeszcze pandemia. Zarówno przed-
siębiorstwa, jak i obywatele muszą się szybko dostosowywać do otoczenia, aby za-
rabiać i przeżyć. Są to aspekty nie tylko ekonomiczne, prawne, polityczne, techno-
logiczne, IT, nowe metody zarządzania (Szymańska, 2015), ale także te związane 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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z otoczeniem socjokulturowym, mieszaniem się kultur oraz ze środowiskiem natural-
nym (Pollok, 2015). Ważne jest także dostosowanie się do obostrzeń wynikających 
z pandemii. Są one kreowane na poziomie globalnym, a także Unii Europejskiej oraz 
poszczególnych państw narodowych.

Wyzwania dla przedsiębiorstw są z pewnością bardzo duże. Możliwe są kolejne 
fale pandemii, terroryzm, stany wyjątkowe, co może zaburzać stabilność gospodarczą, 
zwykle tak ważną dla przedsiębiorstw i ich planów strategicznych. W czasie epide-
mii okazało się, że IT i telekomunikacja mogą być wykorzystywane bardzo często, 
w wielu przypadkach do pracy zdalnej w przedsiębiorstwie lub w organizacjach, 
np. rządowych, samorządowych czy w szkolnictwie. Zdarzało się wiele razy, że sieci, 
serwery lokalne lub oprogramowanie zawodziły z uwagi na zbyt wielu aktywnych 
uczestników i skomplikowane procesy informatyczne, nie bez znaczenia były też 
działania hakerów. W okresie tym ważne jest, aby przetrwać, przeżyć, móc pracować 
i zarabiać. O niektórych strategicznych zasobach, produktach, jak np. szczepionki czy 
lekarstwa, nie można myśleć tylko w kategoriach ekonomicznych i wynegocjowanych 
niskich kosztach, bo może ich po prostu zabraknąć do przetrwania, otwierania gospo-
darki i przedsiębiorstw. Stąd w wiązce celów organizacji, oprócz celów zysku, mak-
symalizacji wartości przedsiębiorstwa, muszą być jeszcze uwzględnione elementy 
związane z przetrwaniem, zabezpieczeniem strategicznych zasobów dla przeżycia, 
produkowanie ich na własne potrzeby, a nie tylko ich importowanie. Ważne są tutaj 
także zarządzanie procesowe (Nadolna i Skowronek-Mielczarek, 2014), programy 
pomocowe państwa, zwłaszcza dla strategicznie ważnych sektorów gospodarczych 
i firm oraz zasiłki pomagające ludności przetrwać.

Celem rozdziału jest przedstawienie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw 
na rynku globalnym, preferencji pracowników w okresie pandemii i kryzysu w za-
istniałym otoczeniu. Na podstawie zebranych danych, obserwacji i badań własnych 
zostały sformułowane wnioski i propozycje dotyczące walki z pandemią, otwarcia 
oraz rozwoju firm i gospodarek.

2. Otoczenie przedsiębiorstw a kryzys gospodarczy i pandemia

Kryzys gospodarczy wraz z obecną epidemią to szczególny czas na sprawdzenie i wy-
korzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (Brilman, 2002), metod zarządzania 
kryzysowego oraz systemów IT i telekomunikacyjnych środków multimedialnych 
(Kasprzak, 2003). Ich wdrażanie jest konieczne do powstrzymania rozprzestrzeniania 
się wirusów i bakterii z jednej strony, a spowolnienia kryzysu gospodarczego, społecz-
nego z drugiej strony. Dzięki systemom IT możliwe jest funkcjonowanie gospodarki 
i państwa, a sektor IT rośnie w siłę. Pracownicy tej branży są poszukiwani, w od-
różnieniu od wielu innych gałęzi gospodarki, które odnotowują straty i zwolnienia 
z pracy (np. w turystyce, hotelarstwie czy gastronomii). 

Walka z pandemią przebiega w różnych krajach w sposób często bardzo odmienny. 
W warunkach systemów autokratycznych, które bardzo dobrze kontrolują państwo, 
społeczność i gospodarkę, także prywatne firmy i korporacje, jak np. w Chinach, udało 
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się już wiele osiągnąć. Wielka gospodarka Chin ma dodatni wzrost PKB, za 2020 rok 
na poziomie +1,9%, a nowych zarażeń jak na razie praktycznie i oficjalnie nie ma. 
Skuteczna metoda zdyscyplinowanego państwa chińskiego w walce z pandemią nie 
jest jednak, jak się wydaje, do zastosowania w krajach demokratycznego Zachodu, 
gdzie dynamika PKB za 2020 rok jest ujemna. 

Rozprzestrzeniająca się jak pożar epidemia wymaga wygaszenia ognisk prak-
tycznie do zera, aby móc ją opanować i dopiero wtedy luzować obostrzenia. Jeśli 
bowiem po pewnym okresowym spadku zakażeń każdorazowo luzuje się obostrzenia, 
to jakby dodawać paliwa do tego pożaru epidemii, który trwa dalej. Ponadto, im dłużej 
będzie trwać pandemia, tym więcej będzie zmutowanych, coraz groźniejszych wiru-
sów i trudniej będzie szybko dopasowywać nowe szczepionki czy lekarstwa. 

Gospodarka światowa, po przeżytym kryzysie 2008 roku i poprzednich, tak na-
prawdę nie odreagowała dobrze. Zastosowane wtedy działania zaradcze, takie jak np. 
niższe stopy procentowe i zwiększenie podaży pieniędzy, dodruk środków finanso-
wych, rosnące zadłużenie, jedynie odroczyły kryzys światowy, który nadszedł w 2020 
i 2021 roku z jeszcze większymi siłą i zasięgiem. W 2020 roku doszła do tego epi-
demia, która jeszcze bardziej pogłębiła ten kryzys. Jest to ciekawa sytuacja w wielu 
krajach, gdyż za kryzys gospodarczy obwinia się głównie pandemię, a nie władze 
firm, korporacji czy rządu, podczas gdy ten kryzys gospodarki światowej nawarstwiał 
się od wielu lat i zaistniałby prawdopodobnie też bez pandemii koronawirusa.

Pandemii może już nie być, a kryzys gospodarczy będzie nadal trwał, nie tylko 
z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 czy jego mutacji, ale także z przyczyn nawar-
stwiania się problemów gospodarczych i społecznych z poprzednich lat, licząc od 
ostatnich kryzysów gospodarczych na świecie. Prognozy, jak i dane za 2020 rok są 
pesymistyczne, wręcz tragiczne dla gospodarki światowej, która – jak się przewi-
duje – ulegnie skurczeniu według PKB o 3% lub więcej. Wiele krajów wpadnie w re-
cesję i wysokie bezrobocie, co przewiduje między innymi MFW (Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy). Jak wynika z przedstawionych prognoz, światu grozi globalna 
recesja na wielką skalę, podobną do kryzysu z lat 1929–1933, zakończonego drugą 
wojną światową. Nadzieją są jednak skuteczne chroniące przed COVID-19 szcze-
pionki, które będzie można szybko udoskonalić do nowych wersji mutacji koronawi-
rusa. Pozwoliłoby to otwierać gospodarki na większą, normalną skalę.

Większość ważnych gospodarczo krajów świata, posiadających nowoczesne 
technologie, w tym IT, może mieć według tych prognoz ujemną dynamikę PKB oraz 
wzrost bezrobocia. Nie dotyczy to jednak Chin, które po znacznym spowolnieniu 
gospodarczym, z około 6,1% w roku 2019, mają za 2020 rok dynamikę PKB jednak 
dodatnią +1,9%, w miarę zgodnie z prognozami MFW. Kolejna fala pandemii jesienią 
2020 roku nie dotknęła znacząco krajów Dalekiego Wschodu, np. Chin, Japonii, Korei 
Południowej itp. Kraje te przyzwyczajone do różnych epidemii od wielu lat są bar-
dziej przystosowane do zaistniałej sytuacji i są w stanie łatwiej pokonywać pandemię 
koronawirusa. Nadchodzi jednak czwarta fala pandemii w 2021 roku i nowe, jeszcze 
groźniejsze mutacje tego wirusa. 

W przypadku zaawansowanych, rozszerzających się procesów globalizacyj-
nych (Griffin, 2017) obszar otoczenia globalnego coraz bardziej zachodzi na obszar 
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otoczenia dalszego przedsiębiorstwa w danym kraju, w tym też w Polsce. Rodzi to 
oczywiście określone problemy w zakresie socjokulturowym, środowiska natural-
nego, polityczno-prawnym, makroekonomicznym i technologicznym. Może to do-
tyczyć środowiska naturalnego (Kryński i in., 2013), epidemii itp. w danym kraju, 
regionie i na świecie. Stanowić to może zarówno nowe szanse, jak i zagrożenia dla 
przedsiębiorstw w tym kraju oraz na globalnym rynku. Jedne przedsiębiorstwa mogą 
podupadać, a inne przeciwnie, rozwijać się. Problemy gospodarcze w zmiennym i nie-
określonym otoczeniu, przed którymi stoją przedsiębiorstwa na rynku globalnym, są 
bardzo złożone. Nie musi to oznaczać całkowitego zastąpienia mechanizmu rynko-
wego przez dyrektywy rządu czy parlamentu, a chodzi jedynie o całkowicie nowy 
interwencjonizm państwa w czasie pandemii i kryzysu.

W tabeli 1 zaprezentowano dla wybranych krajów, tj. znaczących gospodarczo 
oraz o bliskich kontaktach z Polską, dynamikę PKB wraz z danymi dotyczącymi 
bezrobocia w 2020 roku. Prognozy dynamiki PKB zostały opracowane przez MFW 
w maju 2020 roku. Natomiast realne dane dla dynamiki PKB w 2020 roku przedsta-
wiono w kolejnej kolumnie (według Knoema).

Tabela 1
Dynamika PKB w 2020 roku oraz bezrobocie w wybranych krajach świata

Kraj/region

Prognozy 
MFW 

dynamiki PKB 
dla 2020 roku

Najbardziej 
prawdopodobna 
dynamika PKB 
według MFW 
w 2020 roku

Dynamika 
PKB realny 
w 2020 roku

Bezrobocie 

Od 
[%]

Do 
[%] [%] [%] [%] Okres

Grecja −10 −5 −10,0 −9,8 16,2 2.2020

Włochy −10 −5 −9,1 −10,6 8,0 4.2020

Litwa −10 −5 −8,1 −1,8 11,2 5.2020

Hiszpania −10 −5 −8,0 −12.8 13,8 3.2020

Ukraina −10 −5 −7,7 −7.2 8,7 3.2020

Francja −10 −5 −7,2 −9,8 8,1 3.2020

Holandia −10 −5 −7,2 −5,4 2,9 4.2020

Niemcy −10 −5 −7,0 −6.0 3,5 4.2020

Austria −10 −5 −7,0 −6,7 12,8 5.2020

Szwecja −10 −5 −6,8 −4,7 7,1 4.2020

Australia −10 −5 −6,7 −4,2 6,2 4.2020

Czechy −10 −5 −6,5 −6,5 3,7 5.2020
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Wielka Brytania −10 −5 −6,5 −9,8 4,0 3.2020

Norwegia −10 −5 −6,3 −2,8 3,5 3.2020

Słowacja −10 −5 −6,2 −7,1 5,2 4.2020

Kanada −10 −5 −6,2 −7,2 13,0 5.2020

USA −10 −5 −5,9 −4,3 14,7 5.2020

Rosja −10 −5 −5,5 −4,1 4,7 4.2020

Brazylia −10 −5 −5,3 −5,8 12,2 4.2020

Japonia −10 −5 −5,2 −5.3 2,5 4.2020

Turcja −5 0 −5,0 −5,8 13,8 2.2020

Polska −5 0 −4,6 −3,6 5,4 4.2020

Arabia Saudyjska 0 −5 −2,3 −5,4 5,7 1.2020

Korea Południowa 0 −5 −1,2 −1,9 3,8 5.2020

Chiny 0 +5 +1,2 +1,9 5,9 4.2020

Indie 0 +5 +1,9 −10,3 23,5 5.2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-prognozy-
gospodarcze-mfw/d742kyd [30.05.2020] oraz https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2020-gdp-
by-country-data-and-charts [30.04.2021] 

Prognozy MFW na 2020 rok dotyczące dynamiki PKB w miarę się sprawdziły 
co do tendencji, jednak z niektórymi wyjątkami, gdzie dane liczbowe są wprawdzie 
zwykle ujemne, ale nieco inne. Nie zmienia to faktu, że świat w 2020 roku był w kry-
zysie gospodarczym, a jedynie Chiny miały realną wartość dynamiki PKB na plusie 
(+1,9) w tym zestawieniu. Wprawdzie kolejne prognozy dynamiki PKB według MFW 
na 2021 rok są optymistyczne i zwykle na plusie, ale nie wiadomo nadal, czy pande-
mia się zakończy. Możliwe są bowiem kolejne mutacje koronawirusa i kolejne fale 
pandemii. Niepokojąca jest sytuacja pandemiczna w Indiach, gdzie dynamika PKB 
za 2020 rok była na poziomie aż −10,3%, podczas gdy prognozy MFW dla Indii 
były +1,9% i się nie sprawdziły.

Zadaniem władz jest przede wszystkim zapewnienie przetrwania społeczności 
i gospodarce, dobra podstawowa opieka medyczna, kultura zdrowia i zapobieganie 
epidemii, a dalej – odpowiednie stymulowanie i kreowanie wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia i produkcji, ochrona przed zagrożeniami oraz zrównoważony rozwój. 
Jest to istotne zwłaszcza w dobie pandemii i zarządzania kryzysowego. Miarą rozwoju 
gospodarczego i optymizmu przedsiębiorców jest głównie dynamika wzrostu PKB 
w ujęciu procentowym, jest to jednak za mało, bo nie uwzględnia się całego dobro-
stanu życia ludności, związanego ze zdrowiem i rozwojem zrównoważonym i trwa-
łym (sustainable development).

Tabela 1 cd.

https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-prognozy-gospodarcze-mfw/d742kyd
https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-prognozy-gospodarcze-mfw/d742kyd
https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2020-gdp-by-country-data-and-charts
https://knoema.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2020-gdp-by-country-data-and-charts
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Dlatego warto prowadzić badania własne pogłębione, aby określić realne, wy-
brane przyczyny spowolnienia gospodarczego czy kryzysu, dotyczące problemów 
firm i pracowników w danym czasie i regionie. 

3. Badania własne

Badania prowadzone były na początku 2019 roku, jeszcze przed pandemią, celem ich 
było przedstawienie rankingu ważności wybranych elementów zarządzania, widzia-
nych oczami pracowników różnych branż i pracujących na różnych stano wiskach, 
z różnych rejonów Małopolski. Próba była dobrana możliwie losowo. Badania 
własne z udziałem 40 pracowników w Małopolsce, wskazujące na praktyczne aspekty 
wykorzystania wybranych elementów zarządzania, przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Przydatność i zastosowanie wybranych elementów w zarządzaniu

Wybrane 
elementy 

zarządzania

Średnia 
ważona ocen 
wybranych 
elementów 

zarządzania 

Liczba ocen 
w skali 1–5 dla przydatności 

wybranych elementów 
w zarządzaniu (1 min, 5 max)

Zastosowanie 
wybranych elementów 

zarządzania 
zdaniem respondentów 

w organizacji, 
w której pracują

Skala 1–5 1 2 3 4 5 Tak Nie

Marketing 4,425 0 0 4 15 21 33 7

Finanse 4,300 0 3 2 15 20 31 9

Biznes plan 4,150 1 3 4 13 19 35 5

Zasoby ludzkie 4,050 1 4 7 8 20 31 9

Informatyczne 
techniki 3,975 1 1 11 12 15 32 8

Outsourcing 3,675 2 0 12 21 5 30 10

Lean 
Management 3,675 1 1 14 18 6 21 19

Ekologia 3,525 2 4 11 17 6 20 20

Organizacja 
wirtualna 3,500 2 4 13 14 7 22 18

Pierwsze miejsce zajmują marketing, finanse i biznes plan. IT mają swoją ugrun-
towaną pozycję w środku, ekologia znajduje się pod koniec tego rankingu.
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Wykorzystanie szerokiej wiedzy oraz IT dla biznesu (Myers, 2013) i przezwy-
ciężenie pandemii czy podobnych zagrożeń jest konieczne i daje pozytywne rezul-
taty w ograniczeniu niekorzystnych zjawisk. Natomiast wydaje się, że dużo trudniej 
jest zażegnać kryzys gospodarczy, wykorzystując jedynie te technologie, bo kryzys 
czy spowolnienie gospodarcze dotyka wszystkie kraje świata. Ponadto kryzys ten 
lub spowolnienie gospodarcze obejmuje silnie właśnie te kraje, które na masową, 
powszechną skalę stosują IT i nowoczesną telekomunikację, chcące iść w model roz-
winiętego globalnego społeczeństwa informacyjnego, bez granic. Branża IT pomimo 
pandemii i zapowiadanych niekorzystnych danych gospodarczych nadal rośnie. Jak 
widać, jest na nią i na pracowników duże zapotrzebowanie, a wyuczone społecznie 
zachowania z czasu pandemii będą istnieć także po jej zakończeniu, dalej rozwijając 
ten sektor.

Z kolejnych badań ankietowych wynika, że duże znaczenie dla pracowników od 
początku pandemii w 2020 roku ma natomiast zdrowie, praca, rodzina, elementy eko-
nomiczne, społeczne i nawet ekologiczne. Wpływ pandemii na osoby pracujące był 
prezentowany w polskich mediach na początku 2020 roku. Przeprowadzono kolejne 
badania, wśród pracowników z Małopolski, z firm różnych branż, próba była dobrana 
możliwie losowo. Preferencje dotyczące różnych elementów wybranych 42 pracow-
ników Małopolski przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3
Preferencje pracowników dla różnych elementów zarządzania, gospodarki i życia

Elementy
Czy są ważne?

Tak Raczej 
tak

Raczej 
nie Nie

Ekonomiczno-finansowe (np. zarobki, ceny, inwestycje, 
koszty) 33 7 2 0

Rodzina 33 5 2 2

Kwalifikacje i doświadczenie 26 13 3 0

Zdrowie i zdrowa żywność 26 13 3 0

Społeczne (np. warunki socjalne, towarzyskie) 24 16 2 0

Wypoczynek 23 15 4 0

Ekologiczne (np. czysta woda powietrze) 22 15 3 2

Technologiczne (wiedza, nowe technologie) 21 20 1 0

Praca 21 18 3 0

Prawne (np. przepisy prawne, wymiar sprawiedliwości) 14 19 9 0

Polityczne (system polityczny, sytuacja na świecie) 7 18 17 0
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Elementy życia związane z finansami, rodziną, zdrowiem, kwalifikacjami wysu-
wają się na pierwsze miejsca, ale także aspekty społeczne i ekologiczne oraz wypo-
czynek są bardzo ważne. Mniejsza waga przywiązywana jest do aspektów prawnych 
i politycznych w kraju i na świecie. W niektórych pojedynczych przypadkach respon-
denci zwracają uwagę na to, że elementy technologiczne są dla nich mniej ważne, 
co może być związane z ich szczególną pracą, mniej innowacyjną, niewykorzystu-
jącą nowoczesnych technologii, które mają zarówno zalety, jak i wady. Technologie 
mogą jednak powodować, także zaburzenie równowagi w środowisku naturalnym 
(Poskrobko i Poskrobko, 2012).

4. Wnioski

Warunkiem podstawowym przeżycia przedsiębiorstw, gospodarek i ludzi jest dosto-
sowanie się do panujących zmiennych warunków otoczenia, w tym otoczenia zwią-
zanego z pandemią. Istnieje też konieczność posiadania własnych strategicznych 
zasobów w przedsiębiorstwach i państwach, aby nie uzależniać się od niepewnego 
importu.

W wyniku zaskoczenia pandemią otoczenie burzliwie się zmienia, co jeszcze 
szybciej wyzwoliło kolejny kryzys gospodarki światowej w 2020 i 2021 roku, który 
narastał już od roku 2008. Być może ten kryzys gospodarczy i bez pandemii korona-
wirusa by zaistniał, ale może na mniejszą skalę. Obecnie jednak rządzący państwami 
i przedsiębiorstwami starają się wytłumaczyć zaistniały kryzys gospodarczy przede 
wszystkim zaskoczeniem związanym z pandemią koronawirusa, a nie własnym złym 
zarządzaniem, co w poprzednich latach, np. w 2001 roku i 2008 roku, też doprowa-
dziło do kryzysu, chociaż pandemii nie było. Dlatego konieczne jest szukanie nowo-
czesnych technologii – nie tylko medycznych, szczepionek, leków do nowo zmuto-
wanych wirusów, ale i w zakresie elementów zarządzania, nowoczesnych koncepcji 
i technik zarządzania, zarządzania procesowego (Kunasz, 2010; Bitkowska, 2013), 
kryzysowego i wykorzystania mediów w nowoczesnym przedsiębiorstwie i gospo-
darce, a także lepszego wykorzystania IT oraz nowych procedur systemowych i praw-
nych (McNeil i in., 2015). Wykorzystanie wiedzy oraz IT do przezwyciężenia pande-
mii, zagrożeń jest konieczne i przynosi pozytywne rezultaty w postaci ograniczenia 
niekorzystnych zjawisk. Nadzieją na przezwyciężenie pandemii koronawirusa są nie 
tylko udoskonalane szczepionki i leki, ale także nowe metody zarządzania, bardziej 
dopasowane do zagrożeń kryzysowych i szybkich zmian otoczenia, które jednak wy-
magają badań (Easterby-Smith i in., 2012).

Zażegnanie kryzysu gospodarczego jedynie za pomocą technologii informatycz-
nej jest praktycznie niemożliwe, bo kryzys czy spowolnienie gospodarcze, które do-
tykają wszystkich krajów świata, są pogłębiane przez pandemię. Branża IT pomimo 
pandemii i zapowiadanych niekorzystnych danych gospodarczych nadal się rozwija. 
Jak widać, jest na nią i na pracowników duże zapotrzebowanie. W ramach kryzysu 
i pandemii większość firm traci, ale są i takie, które mogą więcej zarabiać. Nawet przy 
założeniu, że pandemia i kryzysy przeminą, potrzebne jest działanie interwencyjne 
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państwa pozwalające przetrwać słabszym przedsiębiorstwom i wypłata zasiłków dla 
poszkodowanej ludności. Jednak to bez końca trwać nie może, ponieważ doprowadzi 
do jeszcze głębszego kryzysu gospodarczego, chaosu, niewypłacalności systemu fi-
nansowego, może grozić niepokojami społecznymi i upadkiem gospodarki i państw.

Wydaje się, że skuteczne rozwiązania chińskie w walce z pandemią koronawi-
rusa w ramach autokratycznego, zdyscyplinowanego państwa chińskiego − nie są 
do zastosowania na Zachodzie w warunkach innej kultury państw demokratycznych 
i prawa. Stąd dynamika PKB tych państw za 2020 rok jest wszędzie ujemna, a ko-
ronawirus jest ciągle groźny dla gospodarki, ponieważ spycha te kraje i rejony (jak 
np. USA, Wielką Brytanię i państwa UE) w kryzys gospodarczy, podczas gdy wielka 
gospodarka świata Chin odnotowuje jedynie spowolnienie gospodarcze, a dyna-
mika PKB za 2020 rok jest tam dodatnia. Zakażeń, według oficjalnych danych, prak-
tycznie nie ma. Jest to też pewna nadzieja dla światowej gospodarki, że mocne nadal 
gospodarczo Chiny pomogą całemu światu. Może to jednak skutkować późniejszą 
dominacją Chin w światowej gospodarce, co prawdopodobnie będzie już niekorzystne 
w czwartej rewolucji przemysłowej na świecie (Schwab, 2018).

Jak wynika z badań ankietowych z początku 2020 roku, duże znaczenie dla pra-
cowników ma zdrowie, praca, rodzina, elementy ekonomiczne, społeczne i nawet 
ekologiczne. Są to więc potrzeby głównie przetrwania w ramach piramidy potrzeb 
Maslowa, zwłaszcza w obliczu pandemii, pracy zdalnej i kryzysu globalnego.

Chociaż obecnie próbuje się otwierać gospodarki, by uniknąć kryzysu gospodar-
czego sytuacja związana z pandemią na świecie jest ciągle poważna. Kolejne lata nie-
stety mogą być podobne (i dla ludzi, i dla gospodarki), z uwagi na sezonowość zacho-
rowań i pojawiające się kolejne mutacje wirusów. Nadzieją, szczególnie dla państw 
zachodnich, są szczepionki i leki oraz nowe technologie, ponieważ drastycznych 
organizacyjnych metod chińskich nie mogą zastosować. Współcześnie w firmach, 
organizacjach konieczne jest racjonalne wykorzystywanie wszelkich dostępnych in-
nowacji (Kraśnicka, 2018) i strategii (Kapferer, 2012) pomocnych w przezwyciężeniu 
pandemii i kryzysu gospodarczego.
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ENTERPRISE IN GLOBAL ECONOMIC,  
AND ECONOMIC CRISIS AND PANDEMIC

Summary: The study analyses the functioning of enterprises in the 21st century taking into 
account the continuing environment and technological, economic and social changes, including 
economic crises and the current pandemic. Global economic and social data and trends are 
presented and discussed in the EU, where internal differences, economic and political prob-
lems, too slow development, lack of effective border protection, Brexit, conflicts and poorly 
controlled population migration are visible due to the epidemic. Against this background, are 
presented selected management elements and trends of changes in the organization of the fu-
ture. Today, marketing, finance, profit, strategies, human resources, innovation, modern man-
agement methods and forms of organisation, etc. play an important role in companies. It ele-
ments, on the other hand, already have an important and growing position, especially in the face 
of pandemies, remote work and the global crisis. On the basis of the collected statistics, own 
research, observations and literature, conclusions were drawn on trends in the organisation and 
application of modern management concepts and forms of business management in the global 
economy, in a context of pandemic and economic crisis. The study also presents the problems 
of the modern global economy as part of sustainable development.

Keywords: economic crisis, business environment, pandemic, innovation


