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Wstęp
Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych stwarza
nowe warunki działania większości przedsiębiorstw ułatwiając wymianę towarów,
usług, informacji i innowacji. Dzięki temu następuje globalizacja gospodarki, która przejawia się m.in. funkcjonowaniem firm ponadnarodowych. Pojawianie się
na rynkach krajowych dużych graczy jest czynnikiem, który dodatkowo sprzyja
koncentracji podmiotów krajowych.
Rozwój technik informacyjnych, w tym przede wszystkim Internetu, zwiększa
przejrzystość rynków, poszerza wiedzę i świadomość konsumentów, co zmienia
ich zachowania na rynku.
Rośnie także świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu za swoje
działania.
Wszystkie te zjawiska stwarzają nowe wyzwania, którym przedsiębiorstwa
muszą stawić czoło. Identyfikacja tych wyzwań oraz problemy wynikające
z konieczności zmierzenia się z nimi były przedmiotem konferencji naukowej
zorganizowanej przez Wyższą Szkolę Bankową we Wrocławiu w związku z jubileuszem 15-lecia jej działalności.
Tematyka przedstawionych na konferencji referatów, które zamieszczone
zostały w niniejszym zbiorze, koncentrowała się wokół najważniejszych z nich.
Ich lektura powinna zainteresować więc nie tylko naukowców zajmujących się tą
problematyką, czy studentów kierunków ekonomicznych, ale także świadomych
wyzwań przedsiębiorców.
prof. dr hab. Stefan Forlicz
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Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 5(43)/2014

Dorota Bednarska-Olejniczak

Jarosław Olejniczak

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Obywatele jako świadomi uczestnicy
procesów decyzyjnych w gminach

Streszczenie. Uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących kluczowych
kwestii dla ich społeczności lokalnych może być uznawane za istotny atrybut współczesnego samorządu terytorialnego. Kluczową kwestią jest tu reagowanie przez władze gmin na zgłaszane
przez obywateli potrzeby. Przejawem tych reakcji może być przekazywanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gmin i organizacji trzeciego sektora. Działania tego typu wpływać
mają na lepsze lub pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin. Pojawia się zatem pytanie
o faktyczne zaangażowanie i aktywność obywateli związaną z tymi projektami, w szczególności
młodych, którzy dopiero zaczynają uczestniczyć w tzw. społeczeństwie obywatelskim. Wyniki
przeprowadzonej wśród studentów uczelni ekonomicznych Wrocławia ankiety wskazują, że
istnieje poważny problem z ich uczestnictwem w podejmowaniu decyzji, wynikający przede
wszystkim ze zniechęcenia i nieufności do organów władzy samorządowej. Deklarowana jest
jednocześnie potrzeba i chęć udziału w podejmowanych przez gminy decyzjach w przypadku
faktycznego uwzględniania ich zdania.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, gminy, procesy decyzyjne, partycypacja

Wstęp
W ostatnich latach nasiliły się głosy, by jednostki samorządu terytorialnego
w większym stopniu reagowały na zgłaszane przez obywateli potrzeby. Przejawem tych reakcji może być w szczególności przekazywanie zwiększonych
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środków radom osiedli czy dzielnic, wykorzystywanie funduszy sołeckich, wspieranie organizacji trzeciego sektora czy też tworzenie budżetów obywatelskich.
Wszystkie wymienione działania mają wpływać na lepsze czy też pełniejsze zaspokajanie potrzeb obywateli danej społeczności. Jednocześnie należy podkreślić
że większość z nich wynika głównie z wykorzystania przez organ uchwałodawczy
i wykonawczy możliwości stwarzanych przez ustawy o samorządzie gminnym1,
funduszu sołeckim2 bądź o działalności pożytku publicznego i wolontariacie3.
Jednocześnie pojawia się pytanie o faktyczne zaangażowanie i aktywność obywateli związaną z tymi projektami – w szczególności młodych, którzy dopiero
zaczynają uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim. Powstaje zatem pytanie,
jak odbierane są obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie możliwości partycypacji przez obywateli w działaniach gminy, począwszy od możliwości uzyskiwania przez nich wystarczających informacji o jej działalności, możliwości
dyskusji o proponowanych działaniach aż do możliwości wnoszenia projektów
i postulatów do obecnych i nowych działań.

1. Cel i metody badań
Celem przeprowadzonej analizy było określenie stosunku badanej grupy studentów do istniejących systemów/możliwości partycypacji w działaniach gmin,
będących miejscem ich stałego zamieszkania W badaniu przeprowadzonym
wiosną 2013 r. uczestniczyło 142 studentów studiów magisterskich wrocławskich uczelni ekonomicznych. Dobór próby był doborem celowym. Ankieta
badawcza4 zawierała 40 pytań, przy czym 38 z nich było pytaniami ocenianymi
w pięciostopniowej skali Likerta (odpowiedź 1 oznaczała zdecydowanie nie,
5 zdecydowanie tak). Trzydzieści z nich dotyczyło kwestii związanych z sytuacją
faktyczną w gminie zamieszkania osób ankietowanych, natomiast dalsze 8 dotyczyło „gminy idealnej”. Pierwsza grupa pytań odnosiła się do kwestii związanych z poziomem zadowolenia, wynikającego z zamieszkiwania w danej gminie;

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Dz.U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.
3
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Dz.U. nr 96, poz. 873.
4
W 2008 r. przeprowadzono badania ankietowe z wykorzystaniem tego narzędzia na 288
osobowej próbie, por. D. Bednarska-Olejniczak, J. Olejniczak, Civil Society – the Issue of Youth
Participation in the Activity of Territorial Governments Based on the Example of Students of
Economy Schools from Wroclaw, w: Agrarian Perspectives XVII. Challenges For The 21st Century,
Ceska Zemedelska Univerzita, Prague 2008, s. 435.
1
2
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znajomości stanu finansów, zamierzeń inwestycyjnych oraz źródeł i kierunków
przepływu środków finansowych w gminie; poziomu zaangażowania danej osoby
w sprawy gminy (udział w wyborach, uczestnictwo w konsultacjach, działalność
w organizacjach pozarządowych etc.); korzystania z dostępnych źródeł informacji
o działalności gminy i satysfakcji z ich szczegółowości; poziomu zadowolenia
z możliwości uczestnictwa w decydowaniu o działaniach gminy oraz ze skali
oddziaływania na kierunki jej rozwoju. W drugiej części pytań, dotyczącej gminy
idealnej, uwagę poświęcono przede wszystkim znaczeniu poszczególnych form
i obszarów oddziaływania na decyzje gmin, jakie jest im przypisywane przez
ankietowanych. Ostatnie dwa pytania poświęcone były przyczynom zamieszkiwania w danej gminie oraz indywidualnym wypowiedziom badanych na temat
partycypacji obywateli w działaniach gminy.

2. Wyniki badań
Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w gminie wymaga aktywizacji jej
mieszkańców do współdziałania z władzami samorządowymi w kwestiach ustalania celów, kierunków, sposobów oraz skali działalności gminy w najistotniejszych
dla nich obszarach. W badaniu zostały zadane pytania dotyczące oczekiwanych
w tym zakresie od gmin zachowań, umożliwiających takie współdziałanie. Z jednej strony pytania dotyczyły możliwości aktywnego udziału w tworzeniu i modyfikacji zadań wykonywanych przez gminy (w ankiecie pytania 31-34), z drugiej
strony dotyczyły one mechanizmu konsultacyjnego, związanego z proponowaniem przez gminę gotowych rozwiązań. Miało to na celu próbę ustalenia czy
większe znaczenie przypisywane jest możliwości realizacji własnych pomysłów
(jak to jest realizowane w budżetach obywatelskich), czy też mieszkańcy preferują bierną formę partycypacji w postaci procesów konsultacyjnych, dotyczących
przygotowanych przez gminę propozycji.
Pierwsze z tej grupy pytań (w ankiecie pytanie 31) dotyczyło oczekiwanych
przez mieszkańców możliwości zgłaszania postulatów ustanowienia, wygaszenia
lub przeniesienia strumieni środków budżetowych pomiędzy określonymi zadaniami (np. w postaci programów, priorytetów itp.), wydatkami i dochodami. Wyniki ankiety wskazują, że ponad połowa ankietowanych (64%) uznała umożliwienie
przez gminy obywatelom takich działań za istotne lub bardzo istotne, natomiast
dla 6% ankietowanych stworzenie takich możliwości przez gminę było nieistotne.
Drugie z pytań (pyt. 32) dotyczyło potrzeby umożliwienia obywatelom zgłaszania
oczekiwanych przez nich parametrów świadczonych przez gminę usług (np. ilości podopiecznych organizacji pozarządowych, liczby dzieci objętych opieką na
danym osiedlu, wzrostu potrzeb środowisk gospodarczych w zakresie obsługi,
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częstotliwości wywozu śmieci). Wbrew oczekiwaniom jedynie 55% badanych
uznało możliwość wywierania wpływu na dostosowanie usług do ich potrzeb
za istotne lub bardzo istotne. Ponad 32% ankietowanych uznało taką możliwość
za pożądaną, a tylko 3% badanych określiło ją jako nieistotną. Trzecie z pytań
(pyt. 33), dotyczące możliwości oddziaływania na jakość (standard) świadczonych obywatelom usług, w przeciwieństwie do drugiego z pytań, uzyskało najwyższy poziom odpowiedzi pozytywnych – łącznie ponad 74%. Świadczyć to
może o istotnym znaczeniu jakości już świadczonych usług dla mieszkańców,
przy jednoczesnym odbiorze istniejącej już struktury (zakresu) usług do preferencji obywateli. Także czwarte pytanie (pyt. 34), na temat możliwości wnoszenia
postulatów dotyczących zakresu finansowania poszczególnych obszarów działalności gmin, zostało przez ankietowanych uznane za istotne, ponad połowa z ankietowanych oceniła bowiem taką możliwość jako istotną bądź bardzo istotną.

Rys. 1. Struktura odpowiedzi na pytania 31-38 – preferowany model współpracy
z gminą idealną
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W kolejnej grupie pytań (w ankiecie pyt. 35-38) uwidoczniły się preferencje ankietowanych, związane z możliwością opiniowania gotowych rozwiązań
(w przeciwieństwie do możliwości ich zgłaszania). Dla badanych nieznacznie
istotniejsza jest możliwość opiniowania gotowych postulatów zgłaszanych
przez gminę (66% odpowiedzi pozytywnych) niż wskazana w odpowiedzi na
pytanie pierwsze istotność możliwości ich samodzielnego zgłaszania. Oczywiście
różnica rzędu 2 pkt proc. nie może być traktowana jako istotna, lecz zbliżone
wartości odzwierciedlać mogą istnienie różnych obszarów aktywności gminy,
dla których będzie korzystniejszy jeden bądź drugi wariant podejmowania decyzji. Zdecydowanie istotniejsza dla ankietowanych od możliwości zgłaszania
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oczekiwanych parametrów świadczonych usług (pyt. 32) jest możliwość opiniowania zaproponowanych przez gminę wartości (pyt. 36). Tu różnica sięga
7 pkt proc. – za istotną lub bardzo istotną uznało możliwość opiniowania aż
63% ankietowanych przy 56% pozytywnych odpowiedzi na pytanie 32.
Podsumowując można stwierdzić, że ankietowani deklarują zazwyczaj dużą
chęć uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji dotyczących działań
gmin będących ich miejscem zamieszkania. Świadczyć to może o dużych możliwościach włączenia mieszkańców w procesy konsultacyjno-decyzyjne, co może
przyczynić się do korzystniejszego z ich punktu widzenia zagospodarowania
środków finansowych będących w dyspozycji gmin.
Należy zauważyć, że sama deklaracja chęci nie musi przybrać w konsekwencji realnej postaci współuczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji. Wyniki
przeprowadzonej ankiety wskazują na taką rozbieżność. Ankietowani w pytaniu
dotyczącym ich obecnej postawy wobec procesów konsultacyjnych wskazali, że
w zdecydowanej większości (81%) nie uczestniczą w nich (w ankiecie pyt. 2).
Jednocześnie aż 82% badanych nie była zaangażowana w działalność gminnych
organizacji pozarządowych (pyt. 4). Negatywnie należy także ocenić poziom
deklarowanych przez ankietowanych kontaktów z radnymi w trakcie trwania kadencji – 77% nie spotyka się z nimi (pyt. 6) – oraz udział w działaniach jednostek
pomocniczych – 83% przyjmuje bierną postawę (pyt. 7). Także, mimo deklaracji
o chęci uczestniczenia w procesach konsultacyjnych, aż 81% ankietowanych nie
uczestniczy w organizowanych spotkaniach czy konsultacjach (pyt. 3). Jedynym
pozytywnym przejawem aktywności ankietowanych jest udział w wyborach samorządowych (pyt. 5). Tu 67% badanych deklaruje, że zazwyczaj uczestniczy

Rys. 2. Struktura odpowiedzi na pytania 1-7 – współpraca ankietowanych z organami gminy
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
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w wyborach samorządowych, przy czym 48% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”.
Należy zatem zastanowić się, jakie są powody braku zaangażowania ankietowanych w działania gminy, umożliwiające im współuczestniczenie w kształtowaniu ich otoczenia. Najprostszą odpowiedzią byłoby stwierdzenie, że ankietowani
są zadowoleni z tego, co gmina im oferuje. W badaniu prawie 70% ankietowanych
udzieliło pozytywnych odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z zamieszkiwania
w danej gminie (pyt. 1). Jednocześnie tylko 14% badanych było niezadowolonych z tego faktu.

Rys. 3. Struktura odpowiedzi na pytania 8-13 – obszary zainteresowania sprawami lokalnymi
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Pierwszym z możliwych do zauważenia, na podstawie przeprowadzonych
badań ankietowych, problemów wpływających na niską aktywność mieszkańców
gmin jest ich małe zainteresowanie sprawami gminy. W ankiecie badawczej postawiono pytania dotyczące zainteresowania ankietowanych: decyzjami w sprawie wysokości podatków nakładanych przez daną gminę (pyt. 8), kierunkami wydatkowania środków w ich gminie (pyt. 9), śledzenia procesów inwestycyjnych
realizowanych przez gminę (pyt. 10), znajomości zamierzeń gminy, co do dalszego rozwoju infrastruktury (pyt. 11) czy też udziału środków UE w finansowaniu
gminnych przedsięwzięć (pyt. 13).
Osoby biorące udział w badaniu deklarowały bardzo małe zainteresowanie
daninami nakładanymi przez gminy na swoich mieszkańców (pyt. 8). Jedynie
niewiele ponad 20% ankietowanych zwracało uwagę na ich wysokość w gminie. Jednak w tym przypadku może to być związane z relatywnie niewielkim ich
znaczeniem dla ankietowanych. Niewiele większe zainteresowanie okazywali
badani kierunkami wydatków gminy (dla ponad 50% były one mało istotne lub
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nieistotne – pyt. 9) oraz realizowanymi (pyt. 10) i planowanymi (pyt. 11) procesami inwestycyjnymi w gminach. W ostatnich dwóch przypadkach odpowiednio
41% i 28% ankietowanych oceniało swoje zainteresowanie nimi jako istotne lub
raczej istotne.
Jednocześnie zostały zadane pytania o źródła informacji, z których korzystali
ankietowani, by zgromadzić informacje o działaniach gminy. Brane były pod
uwagę zarówno źródła nieformalne, jak i wymiana informacji ze znajomymi
(pyt. 12), dyskusje na forach internetowych (pyt. 18) i tradycyjnie wykorzystywane przez gminy oficjalne kanały informacji, strony WWW (pyt. 14), prasa lokalna
(pyt. 15), materiały informacyjne, foldery, broszury (pyt. 16), tablice ogłoszeń
(pyt. 17). W wynikach tej części ankiety potwierdza się niskie zainteresowanie
badanych sprawami lokalnymi. Relatywnie częste korzystanie z różnego rodzaju
źródeł informacji o gminie deklaruje 15-33% ankietowanych, podczas gdy między 30% a 50% ankietowanych w zasadzie w ogóle nie poszukuje informacji
o swojej gminie. Mimo powszechnej dostępności Internetu, jako najczęściej wybierane źródło informacji wskazywana była prasa lokalna (pyt. 15). W tym przypadku ponad 30% ankietowanych deklarowało częste korzystanie z tego źródła.
Na drugim miejscu ze względu na istotność (istotne lub bardzo istotne dla 29%
badanych) uplasowały się strony internetowe gminy (pyt. 14), natomiast pozostałe źródła informacji o gminie były marginalizowane przez ankietowanych.

Rys. 4. Struktura odpowiedzi na pytania 14-18 – znaczenie poszczególnych źródeł informacji
o działalności gmin
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Podstawowym problemem uwidaczniającym się w wynikach badań jest
niskie poczucie skuteczności podejmowanych przez mieszkańców inicjatyw. Jedynie 9% ankietowanych uważa, że może mieć realny wpływ na to, co się dzieje
w gminie (pyt. 19). Oznacza to, iż nawet w przypadku umożliwienia obywatelom
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zgłaszania swoich opinii czy wniosków prawdopodobne będzie, że oni nie skorzystają z takich możliwości. Wynika to także z postrzegania siebie przez ankietowanych jako biernych wyborców (ponad 50% odpowiedzi potwierdzających
taką tezę), ponieważ „politycy i tak zrobią co chcą w mojej gminie” (pyt. 20).
Jednocześnie ponad 30% ankietowanych deklaruje, że chciałoby mieć większy
wpływ na działalność gminy, a około 28% nie odczuwa takiej potrzeby (pyt. 22).
Prowadzona przez gminy polityka informacyjna była natomiast oceniana raczej
w sposób neutralny (pyt. 21). Nieznaczną przewagę miały głosy negatywne (33%)
nad pozytywnymi (28%). Patrząc z kolei na odpowiedzi na pytanie dotyczące docierania do ankietowanych informacji o planowanych referendach i konsultacjach
społecznych (pyt. 23), trzeba zauważyć, że ankietowani oceniają dostępność takich informacji w sposób bardzo negatywny. Prawie 60% udzielonych odpowiedzi wskazywało na niezadowolenie z poziomu dostępności tychże informacji.

Rys. 5. Struktura odpowiedzi na pytania 19-23 – ocena możliwości wpływu przez ankietowanych
na decyzje gmin
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Istotną kwestią w kontekście odpowiedzi na poprzednie pytania wydaje się
możliwość komunikowania się mieszkańców gmin z ich reprezentantami w celu
wyrażania swoich opinii. W ocenie ankietowanych istnieje poważna bariera (bądź
też brak) możliwości w przekazywaniu ich opinii władzom gmin. Ankietowani
ocenili, że prawie w połowie gmin istnieją procedury umożliwiające zbieranie
informacji od mieszkańców o sprawach dla nich istotnych (portale internetowe,
kontakt e-mail, poczta, ankiety etc. – pyt. 29), lecz jednocześnie tylko 8% ankietowanych pozytywnie oceniło skuteczność zaproponowanych przez gminy
rozwiązań (pyt. 30). Dodatkowo, mając na uwadze znaczenie rozwoju infrastruktury dla standardów i komfortu życia mieszkańców gmin oraz zazwyczaj rolę
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tychże wydatków w budżetach gmin, zadano ankietowanym pytanie o skuteczność procesów konsultacyjnych dotyczących planowanych inwestycji gminnych
(pyt. 24). Ponad 64% ankietowanych negatywnie oceniło istniejące w tym zakresie rozwiązania w gminach.

Rys. 6. Struktura odpowiedzi na pytania 24-30 – możliwości i bariery zaangażowania
mieszkańców w procesy decyzyjne w gminach
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Aby ocenić możliwość skutecznego włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne gmin, należy przede wszystkim ustalić, czy sprawy społeczności lokalnych
są im bliskie. Wyniki badań ankietowych wskazują, że około połowy ankietowanych deklaruje, że sprawy lokalnie nie są im obce (pyt. 27), a tylko 20% odpowiada przeciwnie. Drugą zasadniczą kwestią jest chęć działania na rzecz gminy.
Działania te mogą polegać na jawnym uczestnictwie mieszkańców w procesach
konsultacyjnych. Chęć występowania we własnym imieniu deklaruje w badaniu
około 50% ankietowanych (pyt. 25), jednak muszą oni mieć świadomość posiadania realnego wpływu na decyzje radnych. Znacznie mniejszą chęć deklarowali
ankietowani, gdy chodzi o działanie w organizacji społecznej, mającej wpływ na
sprawy lokalne (pyt. 26). Jedynie 20% badanych wskazało zainteresowanie taką
formą współpracy z gminami.
Ostatnią kwestią była subiektywna ocena celowości uczestniczenia w działaniach społeczności lokalnych mieszkańców gmin. Jedynie 20% ankietowanych
było przekonanych, że ich większy udział w działaniach społeczności lokalnych
gminy skutkowałby korzystniejszym z punktu widzenia mieszkańców rozdysponowaniem środków finansowych (pyt. 28).
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania ankietowe miały na celu ustalenie postaw ankietowanej grupy wobec możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych w gminach. Analiza uzyskanych wyników ankiet prowadzi do następujących spostrzeżeń. Po pierwsze, należy zauważyć, że ankietowani są negatywnie nastawieni do
przyjętych praktyk w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z nimi. Wydaje się to podyktowane przede wszystkim niejasnością procedur konsultacyjnych, ograniczonymi możliwościami wnoszenia projektów i opinii do projektów, a także utartymi schematami myślowymi w świadomości mieszkańców.
Po drugie, wykazują oni umiarkowane, jeżeli nie małe, zainteresowanie sprawami
lokalnymi – co wynika z ich negatywnej oceny możliwości wpływania na działania gmin. Deklarują natomiast, że w przypadku gdy ich opinie byłyby brane pod
uwagę, chcieliby uczestniczyć przede wszystkim w procesach konsultacyjnych.
Po trzecie, ankietowani wskazują na słabe poinformowanie o działaniach gminy
– przy czym istnienie wielu źródeł informacji (zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych) nie wpływa na chęć pozyskiwania informacji o gminach. Oznacza to,
że jednym z podstawowych celów działalności informacyjnej gmin, umożliwiającym udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji, powinno być docieranie do
mieszkańców i ich aktywizowanie. Bez zaangażowania istotnej części społeczeństwa może się bowiem okazać, że cele przez nas zidentyfikowane i realizowane
działania nie odzwierciedlają potrzeb większości mieszkańców, co w konsekwencji oznaczać będzie dalsze niezadowolenie obywateli.
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Citizens as conscious participants of decision-making processes
in municipalities
Summary. Participation of citizens in decision-making on important issues for the local community can be considered as an important attribute of modern local government. The key problem
here is the response of the authorities of municipalities to citizens needs. Such reflection of these
reactions may be, for example, transmission of funds to subsidiary bodies of municipalities and third
sector organizations. Such activities are undertaken to better or fuller meet the needs of municipalities residents. This raises the problem of the actual involvement and active participation of citizens,
which is associated with these projects, especially with the young who begin to participate in the
so-called civil society. The results of pools between students of economic universities of Wroclaw
indicate that there is a serious problem with their participation in decision-making, mainly due to
discouragement and distrust to local authorities. It also shows that there is a need and a desire to participate in the decisions that are taken by the municipality, and it depends on real consideration of
their opinion by local government.
Key words: civil society, municipalities, decision-making, participation
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Kredyt handlowy w małej firmie

Streszczenie. Artykuł jest próbą oceny znaczenia kredytu handlowego dla funkcjonowania
małej firmy. Prezentowana jest istota tego instrumentu oraz jego funkcje, które są odmienne dla
kredytodawcy i kredytobiorcy. Najwięcej miejsca poświęca się jego głównej funkcji – finansowej
ze źródłem finansowania u biorcy i problematycznymi należnościami za dostawę u dawcy kredytu.
Wskazuje się też inne funkcje, jakie pełni kredyt, w tym jego marketingową rolę. Na podstawie
prowadzonych badań panelowych dokonano analizy wpływu kredytu handlowego na działalność
badanych firm, a badania obce i doświadczenia przedsiębiorcze autora posłużyły do takiej oceny
w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Obserwacje przedsiębiorstw
od początku lat 90. i trwające od 2001 r. badania panelowe pozwoliły na pokazanie zmian funkcji
i wpływu tego instrumentu na funkcjonowanie i rozwój małych firm.
Słowa kluczowe: kredyt handlowy, źródła finansowania, należności, zobowiązania, kontrahent, mała firma, rynek dóbr produkcyjnych, płynność finansowa

Wstęp
Obrót gospodarczy na rynku dóbr zaopatrzeniowych (B2B) opiera się prawie
wyłącznie na kredycie handlowym. Dla jednego z kontrahentów jest to źródło
finansowania, dla drugiego „luka finansowa”, którą trzeba uzupełnić innym finansowaniem, najlepiej kredytem udzielonym przez dostawców, ponieważ firmy
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są tu jednocześnie i kredytodawcami, i kredytobiorcami. Znaczenie kredytu handlowego rośnie wraz z wydłużaniem się okresu kredytowego. Jednak jako mali
gracze rynkowi mogą spotkać się z wymuszaniem przez dużych kontrahentów
długich okresów kredytowania. Wtedy może pojawić się trudność w uzyskaniu
podobnych warunków po stronie dostawców-kredytodawców. Kredyt handlowy,
który jest zaliczany do źródeł finansowania działalności firmy, przestaje pełnić tę
funkcję, ponieważ wymusza inne finansowanie.
Należy także pamiętać, że kredyt handlowy to ważny element oferty handlowej i podobnie jak cena konkurencyjna, pomaga w sprzedaży produktów. Kredyt
handlowy pełni więc funkcję finansową i marketingową. Mali przedsiębiorcy
stają przed kuszącą perspektywą wzrostu sprzedaży dzięki wydłużaniu okresu
kredytu, który może oznaczać jednocześnie problemy z płynnością finansową.
Jest to szczególnie istotne w fazie startu firmy, kiedy pierwsi klienci dają nadzieję
na rynkowe zaistnienie. W tym jednak okresie firmy mają ograniczone możliwości finansowania i udzielony kontrahentowi kredyt może poważnie zaburzyć
płynność finansową. Dodatkowo z kredytem zawsze wiąże się ryzyko opóźnienia,
a nawet nieotrzymania należności za towar. Jest to zagrożenie nawet dla egzystencji firmy.
Celem artykułu jest analiza znaczenia kredytu handlowego w funkcjonowaniu
małej firmy. Uwaga skupiona jest głównie na małych dostawcach na rynku B2B.
Do realizacji celu wykorzystano studia literaturowe, badania własne i obce oraz
doświadczenia przedsiębiorcze autora.

1. Istota kredytu handlowego
Kredyt handlowy należy do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa i obok pożyczek od krewnych i znajomych, to drugie, ważne źródło w fazie
startu małych firm1. Kredyt handlowy zwany jest też kupieckim2 lub towarowym3, udzielany jest nabywcy przez sprzedawcę produktów lub usług i ma formę
odroczenia przez sprzedawcę terminu zapłaty w stosunku do daty sprzedaży4.
Zob. A. Brzeziński, Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw – cele i oczekiwania,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 32, s. 146; A. Brzeziński,
Development of small and medium enterprises in Lower Silesia, w: Enterprise, Logistics and
Innovations in knowledge based economy, red. M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, Haut Ecole,
Blaice Pascal, Arlton 2008, s. 139.
2
Niektórzy autorzy, np. D. Krzemińska, określają go wyłącznie kredytem kupieckim. Zob.
D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010, s. 145.
3
J. Szczepański, L. Szyszko, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2007, s. 429.
4
W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 1998, s. 164.
1
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Stronami umowy są przedsiębiorstwa (nie będące bankami)5, które są zatem biorcami i dawcami kredytu. Jest to więc forma krótkoterminowego kredytu o charakterze finansowania „pozabankowego”6.
Niezwykle istotny dla obu stron jest okres kredytowania. W zależności od
długości jego udzielenia przez dostawcę może mieć charakter: kredytu manipulacyjnego lub właściwego kredytu handlowego7. W pierwszym przypadku,
kilkudniowa zwłoka zapłaty pełni funkcję techniczną, związaną ze sprawdzeniem
zgodności dostawy z zamówieniem oraz czasem na dokonanie przelewu. W dobie
Internetu procedura przelewu uległa skróceniu do kilku godzin, stąd okres kredytu
manipulacyjnego będzie ulegał skracaniu.
Okres właściwego kredytu handlowego jest znacznie dłuższy, wynosi od 7 dni
do kilku miesięcy, i zależy od wielu czynników związanych z poziomem konkurencji czy zwyczajami w danej branży oraz od charakteru oferowanego produktu
(usługi). W przypadku kosztownych zakupów inwestycyjnych oraz złożonych
i kosztownych projektów, kredyt handlowy udzielany przez wykonawcę, jest
ważnym składnikiem ich finansowania, a jego okres jest zwykle wielokrotnie
dłuższy niż w przypadku regularnych dostaw produktów.
Występuje, choć znacznie rzadziej, forma, w której dawcą jest kontrahent-kupujący. Określany jako kredyt odbiorcy przyjmuje formę: zaliczki, przedpłaty bądź pożyczki8. Podstawową funkcją tego rodzaju kredytu jest gwarancja
zakupu i odbioru zamówionego towaru przez klienta. Wpłacone środki, które
stanowią część przyszłej należności, są do dowolnej dyspozycji przedsiębiorstwa, czyli jest to źródło finansowania jego działalności. Z udzielonym kredytem wiążą się najczęściej oczekiwania jego dawcy (kupującego), co do opustu
cenowego, który jest wtedy kosztem uzyskania kredytu dla dostawcy. Wysokość
i udzielenie opustu zależą od pozycji rynkowej obydwu podmiotów i sztuki
negocjacji.
Należy dodać, że pożyczka, najrzadziej występująca forma tego kredytu, jest
bardzo zbliżona do kredytu bankowego, ale w przeciwieństwie do niego może
odbywać się bez odsetek.
Kredyt handlowy występuje również w obrotach z zagranicą w postaci9:
– kredytu w rachunku otwartym,
– kredytu wekslowego.
Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, WN PWN, Warszawa 1996, s. 101.
Finansowanie przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. H. Zadora, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2009, s. 99.
7
W. Bień, Wybrane problemy udzielania kredytu handlowego, „Rachunkowość” 2001, nr 9,
s. 538.
8
D. Krzemińska, Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wyd. UE w Poznaniu,
Poznań 2009, s. 94.
9
W. Bień, Zarządzanie…, s. 288.
5
6

30

Andrzej Brzeziński

Mechanizm kredytu na rachunku otwartym jest taki sam, jak w obrocie krajowym i nie występuje tu element zabezpieczenia należności. Jego zastosowanie ma
zwykle miejsce w przypadku podmiotów o wysokiej wiarygodności i partnerów,
z którymi współpraca nie budziła zastrzeżeń. Kredyt wekslowy posiada zabezpieczenie należności wekslem trasowanym lub przyjętym od importera wekslem
własnym.
W przypadku odmowy zapłaty za towar, należność może być egzekwowana
w zaostrzonym trybie postępowania egzekucyjnego (rygor wekslowy). Weksel
może być zdyskontowany w banku, co może mieć miejsce w przypadku dłuższych okresów kredytowania. Wtedy bank staje się kredytodawcą do momentu
wykupu weksla. Jest to dość bezpieczna forma, jednak wiąże się z określonymi
kosztami (opłaty bankowe).
W wyniku sprzedaży z kredytem handlowym u sprzedawcy powstają krótkoterminowe należności, nazywane w sprawozdawczości finansowej należnościami za dostawę towarów i usług, a u nabywcy krótkoterminowe zobowiązania handlowe. W ujęciu prawnym należności są określane jako wierzytelności
pieniężne10.
Dla biorcy kredytu w sprawozdawczości finansowej stanowi on zobowiązanie
wobec dostawcy i jest traktowany jako źródło finansowania zewnętrznego. Po
stronie dawcy pojawia się należność za dostarczony produkt, która powinna być
uregulowana przez biorcę w uzgodnionym, i zamieszczonym na fakturze sprzedaży, terminie.
Kredyt handlowy można traktować jako specyficzny rodzaj inwestycji, polegający na lokowaniu środków finansowych w należności od klientów, oczekując
na późniejszą zapłatę11. Jest to także inwestycja w budowę kontaktów handlowych
i relacji z kontrahentem12. Ryzyko tej decyzji związane jest z tym, że transakcja
będzie tylko jednorazowa i kolejne nie nastąpią, ale jego głównym składnikiem
jest ryzyko finansowe. Dostawca bowiem nie ma pewności, co do otrzymania
uzgodnionej kwoty, gdyż nie ma pełnej kontroli nad należnościami. Przedsiębiorcy opracowują więc politykę finansową odnośnie do kredytowania sprzedaży
i określa się w niej13:
– okres kredytowania,
– kryteria oceny kredytobiorców, głównie finansowe,
D. Krzemińska, Wiarygodność..., s. 24.
A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007, s. 429-430.
12
P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd.
Difin, Warszawa 2009, s. 27.
13
Zob. także E.F. Bringham, Podstawy zarządzania finansami, Wyd. PWE, Warszawa 1996,
s. 157-158; D. Krzemińska, Wiarygodność..., s. 27; G. Michalski, Ocena finansowa kontrahenta,
Wyd. ODDK, Gdańsk 2008, s. 110; S.A. Ross, R.W. Westerfild, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 676.
10
11
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– wielkość kredytu dla poszczególnych klientów na podstawie ich oceny,
– politykę ściągania przeterminowanych należności,
– rabaty za przedterminowe i terminowe płatności.
Opierając się na przyjętych regułach, przeprowadza się ocenę kontrahenta
i podejmuje decyzję o kredytowaniu. Tu może być stosowana metoda ABC, czyli
podział kontrahentów na trzy grupy, co pozwala na dopasowanie warunków do
sytuacji finansowej kontrahenta i jego udziału w sprzedaży. Kryteria przydziału
firmy do jednej z grup to najczęściej wielkość przychodów i związany z nimi
poziom należności. Do grupy A zaliczani są najwięksi klienci firmy. Stosowane
zróżnicowane warunki dla wydzielonych grup (A, B i C) służą powiązaniu poziomu ryzyka z wielkością oczekiwanych korzyści. Poszczególni klienci mogą być
oceniani według stosowanej w bankowości tradycyjnej metody oceny kredytobiorców, tzw. 5C14, i jest to ocena: kapitału, charakteru (chęci spłaty), zabezpieczenia, potencjału rozwojowego i kondycji firmy15.
Warunki kredytowania są negocjowane z każdym klientem indywidualnie
i po uzgodnieniach zawarte w umowach o współpracy. Poza okresem kredytowania są to rabaty za wcześniejszy przelew i odsetki karne za przekroczenie terminu
zapłaty (jeśli wyższe niż ustawowe).
W większości przypadków określa się także limit kredytu, będący sumą narastających należności. Przekroczenie tego poziomu uniemożliwia dalsze kredytowanie, co wymusza na nabywcy regulowanie zobowiązań, nawet jeśli wymagany
termin jest późniejszy. W przeciwnym razie sprzedaż może odbywać się po dokonaniu zapłaty za towar (przedpłata).
W przypadku dużych projektów dostawcy (wykonawcy) opracowują indywidualne warunki kredytowania, tym bardziej, że są one często narzucane w warunkach przetargu.
Mimo że kredyt określa się jako występujący w formie klasycznej (odpłatny)
albo neoklasycznej (nieodpłatny)16, jego koszt, szczególnie przy dłuższych okresach kredytowania, zawarty (ukryty) jest zawsze w cenie produktu. W koszcie
tym uwzględnia się koszt kapitału i ponoszone ryzyko finansowe, związane z niespłaconymi należnościami.
Zdarza się, że małym firmom uruchamiającym działalność potencjalni dostawcy proponują kredyt wyposażeniowy17. Ma on postać dostawy środków trwałych (urządzenia, meble), a nawet formę pieniężną, w zamian za zobowiązanie
do późniejszych, w określonej wysokości, zakupów. Taki kredyt spotykany jest
14
Nazwa 5C pochodzi od pierwszych liter składników metody, czyli: Capital, Charakter,
Collateral, Capacity i Conditions.
15
Więcej zob. A. Rutkowski, Zarządzanie..., s. 431-432.
16
E.F. Bringham, Podstawy..., s. 27.
17
Ibidem, s. 99.
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w branży farmaceutycznej, gdzie hurtownicy leków proponują go startującym
aptekom, aby stać się ich zaopatrzeniowcami.
W trakcie trwania kredytu, dostawcy stosują zróżnicowane formy monitorowania i sterowania należnościami. Powszechnie występują opusty cenowe za
przedterminowe płatności, które służą poprawie płynności finansowej i są odbierane jako dowód dobrej kondycji finansowej klienta. Monitoring należności służy
kontroli rozmiarów tych aktywów i realizacji spłat zobowiązań przez odbiorców.
Przekroczenie wielkości tych aktywów oraz wystąpienie opóźnień w spłatach jest
bardzo niebezpieczne dla firmy, dlatego stosowane tu metody powinny18:
– wychwycić każde opóźnienie płatności i rejestrować we wskaźnikach opisujących należności,
– umożliwić obserwacje odchyleń od przyjętych założeń dla określenia przyczyn tych odchyleń,
– być proste i zrozumiałe oraz jednoznaczne w interpretacji służb finansowych i marketingowych.
Kredytowanie wiąże się z potrzebą poszukiwania sfinansowania należności,
dla zapewnienia bieżącej działalności, a także na wypełnienie zobowiązań podatkowych, głównie podatku VAT, gdy jego płatność jest wcześniejsza od terminu
zapłaty za towar. Najczęściej podejmowana jest próba uzyskania podobnych
warunków kredytowych u dostawców, a występujące niedobory są uzupełnione
z innych źródeł zewnętrznych, w postaci kredytów bankowych lub poprzez faktoring. Jak pokazują wyniki badań, małe firmy częściej korzystają z usług faktoringowych niż duże przedsiębiorstwa, co tłumaczy się problemami w uzyskaniu
(tańszych) kredytów bankowych19.

2. Funkcje kredytu handlowego
Kredyt handlowy ma przede wszystkim charakter finansowy, ale jego rola
jest odmienna u dostawcy i u klienta. Dla klienta to zewnętrzne źródło finansowania o wysokiej dostępności, które nie wymaga zawiłych procedur pozyskiwania jak inne kredyty. Nawet wysoki poziom tych zobowiązań nie stanowi
problemu, jeśli sprzedaż zakupionych produktów nastąpi za gotówkę i przed
terminem regulowania zobowiązań (np. firmy dystrybucji detalicznej). Dla
dawcy kredytu to obciążenie finansowe, które wymaga sfinansowania środkami
A. Rutkowski, Zarządzanie..., s. 444.
Wyniki badań B. Summersa i N. Wilsona pokazały odwrotną zależność korzystania
z faktoringu od wielkości firmy. B. Summers, N. Wilson, Why do firm use factoring?, „Credit
Management”, February 1998.
18
19
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własnymi lub z zewnętrznego źródła. Jego stosowanie jednak wspiera sprzedaż jako istotny składnik oferty handlowej. Tym samym dla sprzedawcy to
instrument o charakterze marketingowym. Chętnie stosowany jest przez działy
marketingu w celu zwiększania sprzedaży i udziału w rynku. Kredyt, obok
konkurencyjnej ceny, jest istotnym argumentem wpływającym na decyzje zakupowe, przede wszystkim na rynku przedsiębiorstw. Dla odbiorców, którzy
są dystrybutorami to argument nie mniej istotny niż cena. Wraz ze wzrostem
okresu kredytu rośnie „bezpieczeństwo” tych firm, bo pozwala zrealizować
sprzedaż i z uzyskanych środków spłacić zobowiązania wobec dostawców. Podobnie ważny jest dla firm usługowych, które także mogą zrealizować projekt
i zapłacić za dostawy towarów czy nawet urządzeń z uzyskanych kwot za swoją
usługę. Dla firm produkcyjnych to ważne wsparcie finansowe, gdyż one także
kredytują swoich klientów.
Kredyt handlowy pełni także funkcję informacyjną. Kolejne transakcje i sposób wywiązywania się z finansowych zobowiązań daje dostawcy finansowy obraz
jego kontrahentów. Przelewy docierające terminowo, a co więcej z wyprzedzeniem, świadczą o dobrej kondycji finansowej, a rosnące zamówienia pod względem wartości i częstotliwości to dowód na wzrost firmy. Opóźnienia spłaty i malejące zamówienia mogą świadczyć o problemach odbiorcy (chyba że dostawca
jest zastępowany inną firmą zaopatrzeniową). Kredyt jest środkiem pozyskania
informacji o wiarygodności kredytowej klientów.
W przypadku klienta kredyt pełni rolę gwarancyjną w odniesieniu do zakupionego dobra. W okresie kredytu daje możliwość sprawdzenia produktu pod względem jakości. Mimo że zakupiony towar jest już własnością klienta, to jest wyższe
prawdopodobieństwo na podjęcie działań naprawczych przez sprzedawcę, jeśli
zapłata nie została jeszcze dokonana.
Inną korzyścią dla klienta o charakterze inwestycyjnym jest możliwość przeznaczenia pojawiających się „wolnych” środków finansowych na wcześniejszą
spłatę zobowiązań za uzgodniony rabat. Rabat zaś może być także nośnikiem
informacji. Proponowany przez nowych dostawców w wysokości przekraczającej występujące poziomy w branży, może być sygnałem o złej jakości produktu
i po części też nieuczciwości dostawcy. Y.W. Lee i J.D. Stowe zaproponowali
model, który pokazuje zależność między wielkością opustu cenowego a jakością
produktu20. Wynika z niego, że dostawcy oferujący produkty niższej jakości proponują wyższe opusty cenowe. Producenci dóbr wyższej jakości nie są skłonni
do udzielania wyższych rabatów, co wynika z ich pewności, że produkt spełnia
wymagania stawiane przez klientów.
Y.W. Lee, J.D. Stowe, Product risk, asymmetric information and trade credit, „Journal of
Financial and Quantitative Analisis” t. 28, nr 5, s. 285-300, za: P. Rytko, Zarządzanie..., s. 25.
20
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S. Mian i C. Smith obok funkcji informacyjnej wskazują funkcję motywacyjną oraz koordynacyjno-kontrolną21. Motywowanie występuje w odniesieniu do
kontrahenta poprzez opust cenowy, który zachęca do zwiększania zakupów oraz
wcześniejszej zapłaty za towar. Funkcja kontrolno-koordynacyjna służy zmniejszeniu ryzyka, a jej korzyść występuje, gdy należności za dostawę są zabezpieczone finansowo.
W literaturze wskazuje się jeszcze na inne funkcje kredytu, takie jak ograniczanie kosztów transakcyjnych22, ale w dobie Internetu i malejących kosztów
operacji bankowych, ich znaczenie wydaje się coraz mniej istotne.

3. Kredyty handlowy w małych firmach – wyniki badań
Badania panelowe prowadzone są od 2001 r. na próbie 45 małych i średnich
przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego. Jest to forma wywiadu skategoryzowanego, przy wykorzystaniu kwestionariusza pytań skierowanych do właścicieli firm. Korzystano przy tym z udostępnionej dokumentacji, obrazującej
zmieniającą się kondycję ekonomiczną badanych przedsiębiorstw. Dobór próby
był celowy dla uzyskania różnorodności: przedmiotu działalności, struktury
własności i form organizacyjno-prawnych, wielkości zatrudnienia czy rynków
funkcjonowania. Badane firmy uruchamiane były w różnych okresach, co zostało
pokazane w tabeli 1.
Tabela 1. Okres uruchamiania badanych przedsiębiorstw
Rok powołania

do 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Firmy (%)

13,3

2,2

6,7

11,1

8,9

13,3

15,6

Rok powołania

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

8,9

6,7

6,7

0,0

2,2

0,0

6,7

Firmy (%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.

Najwięcej badanych firm, bo 15,6%, powstało w 1994 r. Większość firm
startowała ze znikomymi zasobami finansowymi (77,8%). Co piąty ankietowany
21
D. Wędzki, Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie,
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, seria specjalna: „Monografie” nr 141,
Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000, s. 23.
22
P. Rytko, Zarządzanie..., s. 20-21.
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(22,2%) przyznał, że korzystał wtedy z pożyczek od krewnych. Inne źródła
finansowania praktycznie nie były wtedy dostępne. Funkcjonowanie badanych
firm było możliwe, zdaniem przedsiębiorców, głównie dzięki kredytowi handlowemu. Okres kredytowania przez dostawców z początkiem lat 90., wynosił
zwykle 7 dni. Był to krótki okres, ale w przypadku sprzedaży detalicznej czy
firm usługowych pozwalał w wielu przypadkach sprzedać zakupiony towar bądź
zrealizować usługę i spłacić zobowiązanie wobec dostawcy. Polityka kredytowania sprzedaży w większości firm była podobna. Pierwsza sprzedaż odbywała
się za gotówkę i dopiero po niej odbiorcy mogli podejmować rozmowy o kredycie handlowym. Decyzje o kredytowaniu odbywały się głównie na podstawie
aktywów firmy i oceny przedsiębiorcy, a przesądzała najczęściej perspektywa
pozyskania stałego klienta.
Okres kredytu handlowego ulegał z czasem wydłużaniu do 10, 14 i 21 dni.
Było to konsekwencją rosnącej konkurencji oraz stosowania kredytu handlowego
przez firmę-odbiorcę. Mimo że okres kredytowania ulegał wydłużaniu, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań w ocenie właścicieli także rosły. W znacznej części opóźnienia płatności powiększały 2-krotnie uzgodniony okres kredytowania
i taka tendencja wskazywana była w późniejszym okresie. Podobny wynik otrzymała Danuta Krzemińska, gdzie rzeczywisty okres kredytowania (okres umowny
i okres opóźnienia płatności) był w niektórych latach (1999-2001) nawet ponad
2-krotnie dłuższy od wymaganego w umowie (na fakturze sprzedaży)23.
Kredyt handlowy uległ nagłemu wydłużeniu wraz z pojawieniem się w Polsce w połowie lat 90., dużych firm dystrybucyjnych. Zachodnie hipermarkety
wymusiły na dostawcach kredyt z 30-dniowym okresem. W kolejnych latach
wydłużano ten okres do 60, 90 dni, a niektóre sieci handlowe żądały kredytowania przez 180 dni. Stosowana siła przetargowa tych dużych organizacji czyniła
małych dostawców, którzy mieli do wyboru akceptację wymogów albo rezygnację ze współpracy, bezsilnymi. Nie było bowiem możliwe przeniesienie ciężaru
kredytowania na własnych dostawców. Wprawdzie wśród badanych firm niewielki odsetek współpracował z tymi dystrybutorami, ale podobne wymagania
zaczęli stawiać krajowi dystrybutorzy i problem długiego kredytowania dotknął
wszystkie firmy handlowe (24,4%). Zdaniem ankietowanych, okres kredytu
handlowego zaczął stawać się wtedy jednym z ważniejszych elementów oferty handlowej. W przypadku wielu odbiorców warunkiem przystępowania do
rozmów o współpracy była wstępna akceptacja żądanego okresu kredytowania
(najczęściej 30 dni).
Uzyskanie długiego kredytu po stronie dostaw, dawało szanse na współpracę
z dużymi odbiorcami, tak dystrybutorami, jak i producentami. Trudne zadania
23

D. Krzemińska, Wiarygodność..., s. 79.
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stanęły wtedy przed małymi dostawcami (52,9%), a przede wszystkim mikrofirmami (23,5%%), którzy z jednej strony nie byli w stanie wynegocjować korzystniejszych dla siebie warunków, a z drugiej strony mieli ograniczony dostęp do
zewnętrznych źródeł finansowania, aby uzupełnić lukę kredytową. Szczególnie
odczuły to firmy, które funkcjonują wyłącznie na rynku B2B (37,8%).
Takie reguły kredytowania zaczęły obowiązywać w innych branżach. Rzeczywisty okres kredytowania zaczął sięgać 50 dni. Potwierdziły to także wyniki badań Heleny Kościelnik i Agnieszki Wróblewskiej-Kazakin, gdzie zarejestrowano
ponad 50-dniowy cykl rotacji należności za dostawy24.
Zaobserwowano także odwrotną zależność rzeczywistego okresu kredytowania od wielkości firmy. W mikrofirmach okres kredytowania był najdłuższy,
w małych firmach dłuższy niż w średnich. Mogło to być powodem stosowania
przez grupę najmniejszych firm wyższych opustów cenowych za przedterminowe
płatności, niż robiono to w większych firmach.
Jako główną przyczynę opóźnień w płatnościach ankietowani wskazują powstające zatory płatnicze, określane w literaturze jako „łańcuch niepłatności”25,
doprowadzające do sytuacji, w której „nikt nikomu nie płaci”. Narzekano także na
kolejność regulowania zobowiązań, która sprowadza się do zapłaty w pierwszej
kolejności dużym dostawcom, posiadającym profesjonalne działy windykacji należności. Wymieniana była także nieuczciwość odbiorców, którzy wstrzymywali
płatności pod pretekstem braku wpłat od swoich dostawców, co nie zawsze było
prawdą.
W firmach współpracujących z dystrybutorami zewnętrznymi i zaopatrujących producentów dostrzega się funkcję marketingową kredytu i jest on chętnie
stosowany przez działy sprzedaży. W firmach o strukturze funkcjonalnej (głównie
średnie przedsiębiorstwa) występują konflikty pomiędzy menedżerami odpowiedzialnymi za sprzedaż i finanse. Rozstrzygają je właściciele, którzy każdorazowo
dokonują wyboru między wyższą sprzedażą a bezpieczeństwem finansowym.
Tylko firmy prowadzące sprzedaż detaliczną i usługi gastronomiczne (6,6%)
nie kredytują sprzedaży. Realizacja zaopatrzenia w tych jednostkach odbywa się
z kredytem handlowym, więc w tej grupie pełni on funkcję źródła kapitału.
Podkreślić należy, że powodem bankructw, które zarejestrowano w 2007 r.
(15,6%) wśród dostawców rynku B2B, to kredyt handlowy był głównym powodem. Pogarszająca się płynność finansowa była powodowana opóźnieniami
24
H. Kościelniak, A. Wróblewska-Kazakin, Rola kredytu handlowego w finansowaniu firm
rodzinnych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego, w: Firmy rodzinne
– determinanty funkcjonowania i rozwoju, red. Ł. Sułkowski, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”
t. XII, z. 6, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź 2011, s. 372.
25
D. Redel, Mikroekonomiczne przyczyny zatorów płatniczych w okresie transformacji
gospodarczej, w: Finanse przedsiębiorstwa wobec procesów globalizacji, UG, Gdańska Akademia
Bankowa, Gdańsk 2003, s. 169.
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w spłatach należności, a upadłości były konsekwencją niezapłaconych faktur.
W jednym przypadku przesądził o tym pojedynczy, ale największy klient.
Niezapłacone faktury to problem uregulowania zobowiązań wobec swoich
dostawców, a także zobowiązań podatkowych, zwłaszcza podatku Vat. Problem
podatku Vat został częściowo rozwiązany ustawowym wprowadzeniem w 2003 r.
faktur Vat-MP z metodą kasową, która wprowadza obowiązek jego zapłaty dopiero po otrzymaniu należności za dostawę26. Tym samym kontrahent może odliczyć
(naliczony) podatek Vat związany z zakupem dopiero po zapłaceniu należności.
Przedsiębiorcy nie odnotowali znaczącej poprawy w płatnościach w związku
z tymi regulacjami, a część spotkała się z żądaniami kontrahentów wystawiania
„zwykłych” faktur.

Podsumowanie
Kredyt handlowy to istotny instrument, który pomaga w sprzedaży produktów. Coraz częściej jednak jego stosowanie jest już wymuszone przez rynek,
zwłaszcza na rynku B2B. Mali przedsiębiorcy podejmują wtedy negocjacje dla
skrócenia jego okresu. W przypadku dużych odbiorców takie działania mogą
być coraz mniej skuteczne, a przeniesienie ciężaru kredytowania na dostawców
nie zawsze się udaje. Kredyt handlowy, który według przedsiębiorców pełnił
w latach 90., funkcję źródła finansowania i przyczynił się znacząco do rozwoju
sektora MSP, wydaje się mieć ostatnio mniejsze znaczenie w tej roli. Długie
okresy kredytowania odbiorców niwelują tę funkcję, ponieważ należy szukać
innych źródeł finansowania bieżącej działalności. Co więcej, rosnący poziom
należności obniża zdolność kredytową i utrudnia to zadanie. Większym problemem są występujące opóźnienia w zapłatach należności, które zaburzają płynność finansową i zagrażająca egzystencji małych firm niewypłacalność kontrahentów. Odczuły to badane firmy, a w kilku przypadkach niespłacone faktury
przyczyniły się do bankructwa i podobnie pokazuje to praktyka gospodarcza,
z branżą budowlaną na czele.
Problemy te wymuszają na właścicielach małych firm zwiększenie zainteresowania polityką kredytowania odbiorców. Dotychczasowa, nawet wieloletnia,
nienaganna współpraca i wypracowany wysoki poziom zaufania, wymaga bieżącej oceny każdego kredytowanego odbiorcy. Nawet firmy z najlepszą kondycją
finansową mogą nagle popaść w poważne problemy finansowe i najbardziej
solidny klient może zamienić się w niewypłacalnego dłużnika. Pojawiające się
26
Więcej zobacz: www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/_543_+Broszura++Najwazniejsze+zmiany+w+podatku+od+1+stycznia+2013r..z+publikatoramipdf.pdf [8.08.2013].
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pierwsze opóźnienia w płatnościach muszą być sygnałem do przestrzegania
ustalonych reguł polityki kredytowej, a kolejne przekroczone terminy do ich zaostrzenia, po przerwanie dostaw włącznie. Są to decyzje trudne, ponieważ obniżają wartość sprzedaży, a mogą również oznaczać utratę klienta. Jednak obniżenie
przychodów i niższe zyski są korzystniejsze od utraty płynności finansowej i wizji
upadku firmy. Decyzje te należą do bardziej ryzykownych w menedżerskiej pracy.
Wyeliminowanie ryzyka to zaprzestanie kredytowania, a to oznacza drastyczne
ograniczenie sprzedaży, skutkujące zakończeniem działalności firmy. Zbyt łagodna polityka kredytowania kończy się tym samym z powodu „złych długów”.
Trafność tych decyzji opiera się na właściwej ocenie kontrahenta i wstrzymaniu
kredytowania tam, gdzie czyha zagrożenie niewypłacalnością, a sprzedaż tam,
gdzie te problemy są przejściowe. W tym drugim przypadku jest to forma pomocy, która może przerodzić się w trwałe relacje z kontrahentem, służące rozwojowi
małej firmy.
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Commercial loan in a small business
Summary. This article attempts to assess the impact of commercial loans for the operation of
a small business. Presented here are the mechanism of action of this instrument and its features that
are different to the lender and the borrower. The main part of this this article is devoted to the credit’s
main function – the financial function, with the source of financing for the recipient and problematic
debts for its delivery from the lender. Other functions that the loan fulfills, including its marketing
role are also shown. As based on research conducted by a panel study, an analysis is made on the
impact of commercial loans on the activities of the surveyed companies. Separate research and
entrepreneurial experience of the author has been used for such assessment in relation to small and
medium-sized enterprises in Poland. Observations of businesses since the early 1990s and on-going
panel studies conducted since 2001 have allowed to show changes in the function and effect of this
instrument on the functioning and development of small businesses.
Key words: commercial loan, small business, sources of financing, debts, liabilities, counterparty
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Streszczenie. Coraz większy nacisk kładzie się na innowacyjność jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa. Skłonność do innowacyjności wzrasta w okresie dekoniunktury, gdy firmy zmuszone
są redefiniować swoją działalność w kontekście nie tylko rozwoju, ale gdy walczą o przetrwanie na
rynku. W opracowaniu oceniono innowacyjność przedsiębiorstw logistycznych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w województwie dolnośląskim.
Słowa kluczowe: logistyka, innowacyjność, przedsiębiorstwa logistyczne, wdrażanie innowacji

Wstęp
Opisując współczesne warunki, w których działają organizacje logistyczne
podkreśla się wzrost burzliwości oraz nieprzewidywalności otoczenia. W szybkim tempie zmieniają się kluczowe warunki rozwoju, coraz trudniej przewidzieć
przyszłość i wskazać kierunek, w którym przedsiębiorstwo powinno podążać. Organizacje nie tyle aby przetrwać na rynku, ale, co ważniejsze, aby kreować swój
skuteczny rozwój zmuszone są konsekwentnie implementować w proces zarządzania przedsiębiorstwem efektywną proinnowacyjność, rozumianą jako zdolność
do nieustannego rozwoju w zakresie wprowadzania nowych produktów/usług,
nowych technologii, technik zarządzania itp. Celem takiej aktywności jest
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odpowiedź na oczekiwania klientów, obniżkę kosztów, podniesienie wydajności
z zachowaniem odpowiedniej jakości. Aby skutecznie kreować innowacyjność,
kluczowym zagadnieniem staje się zdiagnozowanie jej poziomu. Dopiero wtedy
możliwe jest wskazanie rekomendacji, które mogą z powodzeniem zostać wdrożone w praktykę gospodarczą. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom pracownicy
Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zaangażowali się
w prowadzenie szeroko zakrojonych badań empirycznych dotyczących „Skali
i potrzeb innowacyjności firm logistycznych działających na terenie Dolnego
Śląska”. (Projekt naukowo-badawczy realizowany ze środków własnych WSB
we Wrocławiu, kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak, skład
zespołu badawczego: dr inż. Jacek Jagodziński, dr Damian Ostrowski, mgr Jarosław Kłosowski, mgr Tomasz Hetmańczuk. Celem projektu jest uzyskanie wiedzy
na temat stanu i kultury innowacyjności w przedsiębiorstwach logistycznych na
terenie Dolnego Śląska. Kluczowym aspektem badania jest identyfikacja potrzeb
w zakresie kształcenia związanych z tym problemem. Wyciągnięte wnioski zostaną implementowane w procesie dostosowania poziomu kształcenia do potrzeb
rynku). Celem przeprowadzonej analizy stanu innowacyjności w badanych firmach logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska jest nie tylko element
diagnostyczny, który ma wskazać jak jest (w zakresie innowacyjności), ale co
ważniejsze, to próba stworzenia projekcji sprowadzająca się do przedstawienia
ogólnego zarysu podstawowych wariantów przyszłych rozwiązań w zakresie
działań proinnowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wstępne wyniki badań.

1. Pojęcie innowacji i jej podział
Na potrzeby niniejszego opracowania zostaną przytoczone jedynie wybrane
definicje i jej rodzaje. Do nauk ekonomicznych ujęcie innowacji wprowadził
w latach 60. XX w. J.A. Schumpeter, według niego innowacja to1:
– „wprowadzenie nowego produktu lub wprowadzenie nowego gatunku, czy
odmiany produktu znajdującego się już na tym rynku,
– wprowadzenie nowej metody produkcji, niezastosowanej jeszcze w praktyce,
– otwarcie nowego rynku zbytu, na którym dana gałąź produkcji nie była
jeszcze obecna,
– zdobycie nowych źródeł surowców, przeprowadzenie nowej organizacji
procesów produkcyjnych (utworzenie oligopolu, stworzenie konkurencji monopolistycznej czy likwidacja monopolu)”.
1

J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
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Przegląd innowacji w logistyce prezentuje Andrzej Bujak2, wskazując z jednej strony na rozwój technologiczny specjalistycznych narzędzi, szybsze komputery, zwiększone możliwości w zainteresowanych dziedzinach. Z drugiej zaś,
wskazuje na innowacje w obszarze: wiedzy, metod, technik, koncepcji i filozofii
działania organizacji, które pozwalają na uzyskiwanie większych marży, obniżenie kosztów, z wykorzystaniem niezmienionej infrastruktury. Według autorów
artykułu za innowację, można uznać produkt lub usługę, która nie tyle zostanie
wykreowana i wprowadzona na rynek, ale – co istotniejsze – uzyska akceptację
klientów (rynku)3. Kluczowym aspektem innowacji (tab. 1) jest fakt, że oddziałuje na zewnętrzne i wewnętrzne sfery działalności przedsiębiorstwa.
Tabela 1. Rola innowacji w działalności przedsiębiorstwa
Rola innowacji
zewnętrzna

wewnętrzna

– kreowanie nowych wartości,
– zapewnienie wewnętrznej elastyczności
– tworzenie (wykorzystanie) okazji rynkofunkcjonowania w niestabilnych warunkach
wych,
otoczenia,
– kreowanie (adaptacja do) warunków funk- – integracja pionowa i pozioma procesów
cjonowania nowych uczestników rynku,
realizowanych w przedsiębiorstwie,
– wzmocnienie (utrzymanie) pozycji konku- – zdolność adaptowania procesów wewnęrencyjnej.
trznych do wymagań otoczenia,
– uczenie się przedsiębiorstwa.
Ź r ó d ł o: A. Jasieńska, Rola innowacji w działalności przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Kraków 2005, s. 45.

W literaturze wyróżnia się powszechnie cztery kategorie innowacji, zgodnie
z tzw. Oslo Manual – wspólnej publikacji państw członków OECD – Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji:
„– produktową – jest to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są albo
nowe, albo znacznie udoskonalone pod względem cech charakterystycznych lub
zamierzonego użycia; może to wynikać ze znacznej poprawy specyfikacji technicznej, komponentów i materiałów oraz dołączonego oprogramowania, a także
zwiększonej przyjazności produktu lub z innej cechy funkcjonalnej (innowacje
produktowe służą rozwojowi nowych asortymentów towarów lub produktów
o znacznie zmodyfikowanych współzależnościach);
2
A. Bujak, Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, „Logistyka” 2011, nr 2,
s. 93-94.
3
Szerzej na ten temat: J. Jagodziński, D. Ostrowski, Uzasadnienie potrzeby badań nad
innowacyjnością w logistyce z wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 5(37), s. 103-121.
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– procesową – jest to wprowadzenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostawy; wynika to ze znacznych zmian techniki, wyposażenia
i (lub) oprogramowania (innowacje procesowe mają służyć obniżeniu jednostkowego kosztu produkcji, poprawie jakości lub produkcji/dostawie nowych bądź
wyraźnie lepszych produktów);
– marketingową – jest to wprowadzenie nowej metody marketingowej,
wymagającej znacznych zmian konstrukcji produktu lub opakowania, promocji
produktu lub jego ulokowania na rynku (innowacje marketingowe mają na celu
wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, otwarcie się na nowe rynki lub lepsze usytuowanie produktu firmy na rynku, a przez to zwiększenie sprzedaży);
– organizacyjną – jest to wprowadzenie nowej metody organizacji praktyki
biznesowej przedsiębiorstwa, miejsca pracy lub relacji zewnętrznych (w celu
zwiększenia efektywności działania firmy przez obniżenie kosztów administracyjnych i handlowych, poprawę warunków pracy lub redukcję kosztów
dostaw)”4.

2. Zakres i metodyka przeprowadzonego badania
Populację w przeprowadzonym badaniu stanowiły przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianym obszarze logistyki, które charakteryzowały się następującymi cechami:
– działały na terenie województwa Dolnego Śląska,
– wykonywały procesy, które można zaklasyfikować jako logistyczne,
– wdrażały innowacje.
Pierwszym krokiem po określeniu populacji badawczej było nawiązanie
kontaktu z każdą potencjalną organizacją logistyczną. W badaniu chciano poddać
analizie jak największą liczbę przedsiębiorstw. W tym celu autorzy, wykorzystując różne kanały komunikacyjne, skontaktowali się z przedstawicielami 229
firm. Niestety, tylko przedstawiciele 98 (42,8%) przedsiębiorstw wyrazili zgodę
na przeprowadzenie badań, dlatego też interpretacja rezultatów badań może dotyczyć jedynie tych organizacji, które wyraziły zgodę na udział w badaniach ankietowych. W procesie badań ankietowych autorzy starali się dotrzeć do przedstawicieli kadry menedżerskiej ankietowanych przedsiębiorstw. Proces krystalizacji
ostatecznej grupy przedsiębiorstw, które zostały poddane badaniu przedstawiono
w tabeli 2.
4
Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd ed., OECD
Publishing, Paris 2005, cytuję za Z. Kłos, Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Wyd.
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s. 55-56.
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Tabela 2. Ostateczna liczba przedsiębiorstw poddanych badaniu
Wyszczególnienie

Liczba
przedsiębiorstw

Udział w %

229

100

98

43

Populacja przedsiębiorstw logistycznych, do których
autorzy skierowali zapytanie o pozwolenie na przeprowadzenie badań
Liczba przedsiębiorstw, które zostały poddane badaniu
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Badania ankietowe przeprowadzono w okresie wiosennym 2013 r.

3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw logistycznych
W niniejszym tekście wskazano strukturę próby badawczej, składającej się
z przedsiębiorstw województwa Dolnego Śląska, przy uwzględnieniu ich wielkości i rodzaju działalności. Badane firmy w większości przypadków prowadziły
działalność w zakresie wytwórczym, a procesy logistyczne w nich dotyczą obszarów produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, transportu (53%), mniejszą grupę
stanowiły firmy świadczące usługi kurierskie (19,39%), usługi transportowe
(17,35%), usługi związane z operacjami logistycznymi (9,18%), oraz usługi
w zakresie transportu pasażerskiego (1,08%). Wśród badanych firm znalazły
się: przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (48,98%), przedsiębiorstwa
z kapitałem polskim (35,71%), przedsiębiorstwa państwowe (12,24%) oraz nieokreślone przez ankietowanych (3,07%). Poddane badaniu przedsiębiorstwa to
w przeważającej większości spółki prawa handlowego – odpowiednio: spółki
z o.o. (66,33%) i spółki akcyjne (18,37%). Pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej ankietowanych przedsiębiorstw to: jednoosobowa działalność gospodarcza (8,16%), spółki osobowe (1,02%) oraz nieokreślone przez
Tabela 3. Liczba zatrudnionych pracowników w badanych przedsiębiorstwach logistycznych
Wyszczególnienie

Udział w %

Powyżej 250 osób

53,06

50-249 osób

22,45

10-49 osób

13,27

1-9 osób

11,22

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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wypełniających (6,12%). Ankietowane przedsiębiorstwa w większości przypadków można zaklasyfikować jako duże przedsiębiorstwa zatrudniające średnio
powyżej 250 pracowników. Owe zależności przedstawiono w tabeli 3.
Strukturę geograficznej działalności badanych przedsiębiorstw przedstawiono
w tabeli 4.
Tabela 4. Badane przedsiębiorstwa według struktury geograficznej działalności
Wyszczególnienie

Udział w %

Rynek krajowy

38,78

Rynek globalny

31,63

Rynek europejski

22,45

Rynek lokalny

5,10

Nie określono działalności

2,04

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W większości przypadków analizowane firmy swoją działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska prowadzą powyżej 10 lat (64,29%), w przedziale
czasowym od 5 do 10 lat można zaklasyfikować 22,45% firm oraz w krótszym
okresie od 2 do 5 lat – 10,20% i do 2 lat – 3,06%.

4. Poziom innowacyjności
w badanych przedsiębiorstwach logistycznych
Aby uzyskać w miarę spójną odpowiedź dotyczącą poziomu innowacyjności,
autorzy badania, bazując na klasycznym ujęciu innowacyjności zaproponowanym
przez J.A. Schumpetera, przedstawili definicję tego pojęcia w arkuszu ankiety.
„Innowacyjność:
– udoskonalanie dotychczas produkowanych wyrobów/usług oraz wprowadzanie nowych,
– wprowadzanie nowych metod produkcji oraz udoskonalenie dotychczasowych,
– aktywizowanie i otwieranie nowych rynków zbytu,
– działania zmierzające do unowocześniania i stosowania nowych sposobów
sprzedaży,
– unowocześnienia w zakresie organizacji produkcji, zarządzania,
– wykorzystanie nowych rodzajów surowców i materiałów”.
Wykorzystując zaprezentowaną definicję, zdaniem 76,53% respondentów,
o firmach można powiedzieć, że są zdecydowanie innowacyjne i raczej inno-
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wacyjne – odpowiednio 35,71% i 40,82%. Natomiast około 20% firm zdaniem
ankietowanych nie jest innowacyjnych odpowiednio, raczej nie 16,33%, zdecydowanie nie 4,08%. Dane te świadczą, że zarządzający uznają swoje firmy za
innowacyjne. Jeżeli chodzi o rodzaje innowacji, to w przeważającej większości
implementowane są innowacje w obszarze nowoczesnych technik i metod zarządzania (62%) oraz w nowe technologie (25%). Niepokoi niski procent odpowiedzi
dotyczących innowacji w zakresie produktów lub usług (8,55%). Strukturę wdrożonych innowacji w zakresie technologii prezentuje tabela 5 (respondenci mogli
wskazać większą liczbę odpowiedzi).
Tabela 5. Rodzaje innowacji technologicznych w badanych firmach logistycznych
Wyszczególnienie

Udział w %

Zintegrowane systemy informacyjne

39,80

Automatyczna identyfikacja

31,63

Systemy zarządzania bazą danych

27,55

Elektroniczna wymiana danych

26,53

Systemy łączności bezprzewodowej
Monitorowanie przesyłek

23,4
16,33

Innowacyjne technologie magazynowe

9,18

Innowacyjne rozwiązania transportowe

6,12

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zaprezentowane w tabeli 5 dane wskazują, że główne innowacje technologiczne dotyczą obszarów szeroko rozumianej komunikacji i przepływu
informacji. Taka sytuacja jest rezultatem wzrastającej presji konkurencyjnej
w zakresie zmieniających się potrzeb klientów oraz postrzegania przez nich
elementów jakościowych. Potwierdzeniem odpowiedzi zaprezentowanych
w tabeli 5 jest przekonanie respondentów, że ich firmy (80,6%) dostosowują się
do trendów technologicznych w swojej dziedzinie działalności, odpowiednio
– zdecydowanie tak 43,88%, raczej tak 36,73%. Jedynie 17,35% ankietowanych
wskazało, że według nich firmy mają problem z nadążeniem za zmieniającą się
technologią i pozostają poza głównym nurtem zmian. W osiąganiu przewagi
konkurencyjnej, a co za tym idzie – w prowadzeniu proinnowacyjnej polityki kluczowe znaczenie ma zaangażowanie pracowników i ich identyfikacja
z organizacją. Zdaniem 69,39% respondentów pracownicy mają świadomość
pracy w nowoczesnej, stosującej innowacje organizacji oraz są zainteresowani
wdrażaniem innowacji, natomiast 28,58% ankietowanych wskazało, że mają
trudności z właściwą polityką personalną w zakresie angażowania i motywowania swoich pracowników w implementacje innowacji. Istotne znaczenie ma

48 Andrzej Bujak, Jacek Jagodziński, Damian Ostrowski, Jarosław Kłosowski, Tomasz Hetmańczuk
właściwa postawa i sposób komunikowania innowacyjności w firmie przez kadrę zarządzającą. Zdaniem 59,19% badanych menedżerowie są źródłem, a zarazem motorem innowacyjności, niepokoi natomiast fakt, że według 37,75%
badanych kierownictwo wyższego szczebla nie jest właściwie zmotywowane
do bycia liderem, przewodnikiem w prowadzeniu efektywnej polityki innowacji
w badanej firmie. Jedną z głównych cech współczesnej gospodarki światowej,
ale również i lokalnej, jest współpraca biznesu z nauką. Ta swoista synergia
zasobów sprzyja budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja
prac B+R nie jest dzisiaj postrzegana jako swoista moda, ale stanowi konieczność. Skuteczne zarządzanie wiedzą jest procesem kapitałochłonnym oraz czasochłonnym i obarczone jest ryzykiem w zakresie efektów takiej działalności.
Obecnie 42,86% badanych firm współpracuje z jednostką naukową lub posiada
dział badania i rozwoju dotyczący proinnowacyjnych rozwiązań. Natomiast co
druga z badanych firm (54,08%) nie współpracuje z przedstawicielami świata
nauki lub nie posiada działu B+R.

5. Korzyści ze stosowania innowacji
w badanych przedsiębiorstwach logistycznych
Współcześnie uważa się, że wprowadzanie innowacji jest nie tyle jedną
z alternatyw, ale koniecznością, by sprostać wymaganiom burzliwego otoczenia.
W niniejszym podrozdziale zaprezentowano korzyści, jakie zostały wskazane ze
stosowania innowacji w przeprowadzonym badaniu ankietowym.
Zdaniem ankietowanych, wdrożenie innowacji i efekty tej implementacji przyczyniły się w 72,45% do poprawy pozycji rynkowej, zdecydowanie
przyczyniły się w 31,63% badanych firm, raczej przyczyniły się w 40,82%
firm. Brak przełożenia innowacji na pozycję rynkową firmy wskazało 23,47%
reprezentantów firm logistycznych. Większość innowacji, 78,57% wskazań,
przyczyniło się do wzrostu jakości świadczonych usług i produktów, komfortu
i bezpieczeństwa pracy (74,49%). Respondenci wskazali, że implementacja
innowacji przyczyniła się do polepszenia wyników finansowych firmy w zdecydowany sposób w 30,61%, w mniejszej skali w 42,86%, natomiast w 16,33%
innowacje w ograniczony sposób wpłynęły na polepszenie wyników finansowych firmy, w 6,12% zaś respondenci nie zauważali przełożenia pomiędzy
polityką proinnowacyjną a poprawą wyniku finansowego. Zdaniem 71,43%
respondentów wdrożone innowacje przyczyniły się do poprawy wizerunku
firmy oraz jej postrzegania przez klientów, co ma niewątpliwe przełożenie na
wzrost konkurencyjności firmy. W analizowanym okresie, zdaniem 23,47%
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respondentów wprowadzone innowacje w ograniczony bądź w bardzo ograniczony sposób przyczyniły się do poprawy wizerunku firmy. Większość badanych firm (69,39%) zauważyła, że implementacja innowacyjnych rozwiązań
przyczynia się do poprawy wydajności pracy. Dane te potwierdzają wcześniejsze wskazania respondentów, mówiące o tym, że największa liczba wdrożonych
innowacji dotyczy szeroko rozumianego obszaru nowoczesnych technik i metod
zarządzania. Respondenci wskazali również znaczną korelację pomiędzy wzrostem wydajności a wzrostem komfortu i bezpieczeństwa pracy pracowników.
Ankietowani wskazali, że efekty innowacyjnych działań w 74,49% badanych
firm przekładają się na wzrost poczucia zadowolenia i bezpieczeństwa pracy.
Wskazane byłoby zweryfikowanie tych wyników porównując opinie pracowników badanych przedsiębiorstw logistycznych.

6. Bariery wdrażania innowacji
w badanych przedsiębiorstwach logistycznych
Wśród najważniejszych barier innowacyjności w literaturze przedmiotu wymienia się następujące:
„1. bariery rynkowe, związane z:
– regionalnym zróżnicowaniem popytu,
– silną konkurencją na rynku;
2. bariery finansowe, związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
które dotyczą:
– ograniczonej możliwości uzyskania środków finansowych na nowe przedsięwzięcia,
– finansowania rozwoju,
– leasingu jako formy finansowania inwestycji,
– braku rzetelnej informacji o kontrahentach,
– systemu podatkowego;
3. bariery związane z polityką rządu, dotyczące:
– wprowadzania aktów prawnych w życie,
– niejasności regulacji w prawie gospodarczym,
– koncesjonowania działalności gospodarczej,
– polityki regionalnej;
4. bariery związane z produkcją, dotyczące:
– czynników produkcji,
– zatrudnienia,
– infrastruktury technicznej i bariery lokalowej;
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5. bariery związane z dostępem do informacji na szczeblu lokalnym” 5.
Wskazane bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach logistycznych
zaprezentowano w poniższej tabeli. Ankietowani mogli podać wiele czynników.
Tabela 6. Bariery wdrażania innowacji w badanych firmach logistycznych
Wyszczególnienie

Udział w %

Utrudnienia w dostępie do kapitału

42,86

Zbyt długi czas wdrażania innowacji

28,57

Brak wsparcia działań innowacyjnych ze strony państwa

27,55

Niechęć do podejmowania ryzyka związanego z innowacyjnością

25,51

Brak współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi

19,39

Rozbudowana biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy

19,39

Brak wiedzy na temat sposobu pomiaru efektywności wdrażanych rozwiązań

18,37

Niska świadomość proinnowacyjna

17,35

Brak struktury badawczo-rozwojowej w firmie

17,35

Brak partnerów do efektywnego wprowadzania innowacji

15,31

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dane zaprezentowane w tabeli 6 potwierdzają, że główną przesłanką utrudniającą wdrażanie innowacyjności są względy finansowe oraz długi okres i niepewność związana z efektami wdrażania konkretnej innowacyjności. Warto również podkreślić, że przedsiębiorcy dostrzegają brak aktywnej roli rządu, władzy
samorządowej itp., propagujących innowacyjne rozwiązania.

Podsumowanie
Współczesna złożoność otoczenia, dynamiczne natężenie konkurencji, wzrost
wymagań klientów oraz utrudniona przewidywalność warunków gospodarowania
powodują, że szanse nie tyle na przetrwanie, ale – co ważniejsze – na skuteczny
długotrwały rozwój premiują te organizacje, które potrafią w sposób unikatowy,
5
M. Strużycki, B. Bojewska, Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki,
w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 22-23.
W Polsce badania dotyczące barier utrudniających wdrażanie innowacji są prowadzone
w szerszym ujęciu przez Główny Urząd Statystyczny. Ogólne dane dotyczące innowacyjności
przedsiębiorstw zbierane są co roku, natomiast szczegółowe dane są prezentowane w okresach
3-letnich.
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nieszablonowy implementować w działalność operacyjną i strategiczną efektywną
politykę proinnowacyjną. W niniejszym artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań dotyczących oceny i natężenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw
logistycznych działających na terenie Dolnego Śląska. Wyniki przeprowadzonych
badań ankietowych pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
– przedsiębiorstwa mają świadomość znaczenia i roli innowacyjności w budowaniu trwałego rozwoju,
– badane firmy w opinii zarządzających są innowacyjne i potrafią dostosować się do zmieniającego otoczenia,
– przeważają innowacje w obszarach technik i metod zarządzania oraz technologii,
– czynnikami, które decydują o powodzeniu wdrażania innowacyjności są
zaangażowanie pracowników oraz ich identyfikacja z firmą, w której pracują,
– przedsiębiorcy wskazują, że wdrożenie innowacji oraz efekty z tym związane przyczyniają się do polepszenia sytuacji finansowej, wzrostu pozycji konkurencyjnej, poprawy wizerunku firmy oraz znacznemu wzrostowi efektywności
i wydajności pracy,
– istotne znaczenie mają bariery, które uniemożliwiają skuteczne wdrażanie
innowacji, do szczególnie istotnych zaliczono: utrudnienia w dostępie do kapitału, długi okres oczekiwania na efekty działań innowacyjnych oraz brak aktywnej
roli państwa (władzy lokalnej) w wspieraniu innowacji.
Reasumując rozważania na temat innowacyjności badanych przedsiębiorstw
logistycznych należy stwierdzić, że firmy przykładają dużą wagę do rozwoju
innowacyjnego oraz że są zainteresowane pogłębieniem swoich działań w zakresie proinnowacyjności. Przedstawione wyniki badań nie odpowiadają na
wszystkie dylematy dotyczące innowacyjności. Autorzy opracowania mają
świadomość potrzeby pogłębionych analiz i badań w tym zakresie. Dlatego
zespół badawczy zamierza kontynuować badania, zachęcając jednocześnie
wszystkich zainteresowanych do wymiany poglądów i spojrzeń na ten złożony,
ale interesujący temat.
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Evaluation of innovation level of Lower Silesia logistics companies
Summary. The aim of this article is to present the results of research concerning the activity
of innovation of logistics companies in Lower Silesia. The research shows that entrepreneurs are
interested in deepening of innovation, and believe that through it they might improve their financial
condition and market position. The main barriers to the implementation of innovation include financial problems, long waits effects of innovation, and lack of the State’s active innovation policies.
Key words: innovation, logistics, logistics operators, pro-innovative trends and actions, Lower
Silesia
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Koszty minimalizowania ryzyka walutowego

Streszczenie. W artykule zaprezentowano zastosowanie instrumentów dostępnych na rynku
Forex. Przedstawiono analizę kosztów związanych z koniecznością utrzymywania depozytu zabezpieczającego oraz model teoretyczny, zawierający oszacowanie koniecznego depozytu zabezpieczającego przy otwarciu pozycji walutowej. Wartość depozytu zależy od dźwigni i kwoty otwartych
pozycji. W tym celu oszacowano nierówność Kołmogorowa.
Słowa kluczowe: transakcje walutowe, opcje, ryzyko walutowe, depozyt, błądzenie losowe,
wartość oczekiwana, zmienna losowa

Wstęp
Głównym celem artykułu jest analiza wybranych kosztów zabezpieczenia
transakcji walutowych z wykorzystaniem instrumentów dostępnych na rynku Forex. Rynek ten, oprócz rynku transakcji terminowych, rynku opcji oraz transakcji
swapowych daje istotną możliwość unikania ryzyka walutowego. Ponadto pod
pewnymi względami wykazuje wyższość nad pozostałymi sposobami zabezpieczeń. Jest płynny, powszechnie dostępny przez 120 godzin w tygodniu, jasny jest
przedmiot transakcji. Dzięki tej ostatniej cesze zyskał dużą popularność w Polsce
– jak dotąd, głównie wśród nastawionych na spekulacje inwestorów indywidualnych, osiągających czasami zyski sięgające kilku tysięcy procent miesięcznie.
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Niestety, dla większości inwestorów przygoda z Forexem kończy się obligatoryjnym zamknięciem rachunku ze względu na niedostateczną wielkość depozytu
zabezpieczającego. Analiza przedstawiona w tym artykule nie dotyczy jednak
inwestorów indywidualnych. Często oferowane tam instrumenty (np. wielkość
lotu, czyli jednostki transakcyjnej) w żaden sposób nie odpowiadają potrzebom
tego typu inwestorów. Przynajmniej do końca ubiegłej dekady Forex nie był rynkiem popularnym wśród polskich spółek. Zupełnie inaczej niż na świecie, gdzie
zaryzykować można stwierdzenie, że rynek ten powstał na potrzeby wielkich międzynarodowych korporacji, które stały się pierwszymi klientami (pozostają nimi
do dziś) globalnej giełdy walutowej.
Świadomość konieczności zabezpieczenia pozycji walutowych stała się powszechna po wydarzeniach z lat 2008 i 2009 w naszym kraju. Powszechnie nazwana aferą opcyjną1, akcja niektórych inwestorów przyniosła podmiotom gospodarczym w naszym kraju wielomiliardowe straty. Nieznajomość instrumentów,
brak płynności na rynku opcji był przyczyną nietrafnych decyzji, w tym głównie
wystawiania niepokrytych opcji kupna, co wystawiało emitentów na nieograniczone ryzyko (szczegóły przedstawiono np. w pkt 1). Opcje nadal są wrażliwym
do zastosowania instrumentem, jednakże praktyczny oligopol niektórych banków
sprawia, że ten rynek jest pozbawiony konkurencji oraz mało płynny. Alternatywą może być globalny rynek Forex. Niestety, również wokół niego nie ma
najlepszej atmosfery. Oświadczenia KNF o liczbie inwestorów, którzy stracili na
inwestycjach, na giełdzie Forex każą widzieć ten rynek jako rynek spekulacyjny.
Statystyki KNF nie są w stanie jednak zobrazować, jaką część ponoszących straty
stanowią inwestorzy o nastawieniu spekulacyjnym, a jaką inwestorzy, dla których ewentualne straty na rynku Forex były rekompensowane zyskami na rynku
kasowym i stanowiły zwykły koszt zabezpieczenia przed ekspozycją na ryzyko
walutowe. Dodatkowo element dźwigni oraz brak kontroli międzynarodowych
instytucji każe postrzegać ten rynek jako ekstremalnie ryzykowny. Paradoksalnie
jednak element dźwigni może być (i jest) wykorzystywany przez podmioty gospodarcze chcące uniknąć ryzyka walutowego. Niewątpliwą zaletą tego rynku jest
jego powszechna dostępność oraz doskonała (przynajmniej na najważniejszych
parach walutowych) płynność.
Pary złotówkowe (najpopularniejsze to USDPLN i EURPLN) wykazują zróżnicowaną płynność, ale niewątpliwie wystarczającą dla zabezpieczenia pozycji
walutowych. Wadą natomiast są często zbyt duże spready, które ograniczają możliwości inwestowania, szczególnie w krótkich okresach2.
1
M. Czekała, Kontrakty opcyjne w praktyce, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie” 2011, nr 2, s. 64-75.
2
M. Czekała, Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 2(34), s. 75-86.
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W pracy przedstawiona zostanie analiza najważniejszego rodzaju kosztów
związanych z koniecznością utrzymywania depozytu zabezpieczającego. Celem
pracy jest przedstawienie teoretycznego modelu, zawierającego oszacowanie
koniecznego depozytu zabezpieczającego przy otwarciu pozycji walutowej.
Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych jest to bardzo ważna wielkość
w zarządzaniu. Środki pozostawione w obligatoryjnym depozycie nie mogą być
wykorzystane w innym celu, nie mogą stanowić żadnej gwarancji z wyjątkiem
zabezpieczenia na poczet ewentualnych strat z otwartej pozycji walutowej.
Zmniejszenie środków do obrotu jest więc realnym ekonomicznym kosztem,
obok ewentualnie nieuzyskanych korzyści z depozytu.
Oszacowano również wartość oczekiwaną maksymalnego poziomu depozytu
w zastosowanym modelu błądzenia losowego.
W dalszej części pracy przedstawiono kilka oszacowań numerycznych.

1. Giełda Forex – zasady ogólne
Forex to globalny rynek, na którym notowane są najważniejsze pary walutowe, a również metale szlachetne, surowce, jednostki indeksowe itp. W pracy
największe zainteresowanie przykłada się do par EURPLN i USDPLN. Istotą
otwarcia kontraktu jest zakup danej pary walutowej na kredyt. Kredytującym jest
broker. Dźwignia zwykle wynosi 1:100, czasami 1:200, czasami 1:50 itp. W pracy
zakłada się, że dźwignia wynosi 1:100. W przykładach numerycznych oszacowana zostanie maksymalna wartość depozytu zabezpieczającego w danym okresie.
Istotą kontraktu jest kupno waluty pożądanej w danym momencie w przyszłości,
po dzisiejszym kursie. Dla przedsiębiorcy jest to związane zwykle z koniecznością
wypełnienia pewnych zobowiązań (płatności) określonego dnia w przyszłości.
W przypadku wzrostu kursu kupionej waluty przedsiębiorca uzyskuje korzyść, dzięki której neutralizuje wzrost kursu na rynku kasowym. W przypadku
spadku kursu kupionej waluty, przedsiębiorca traci na giełdzie Forex, ale uzyskuje możliwość kupna danej waluty na rynku kasowym po niższej cenie3.
Warunkiem otwarcia pozycji na giełdzie Forex jest złożenie depozytu zabezpieczającego (zwykle 1% wartości kontraktu). Właśnie dlatego przedsiębiorca
nie musi angażować – w celu uniknięcia ryzyka walutowego – całej kwoty, która
będzie wymagana w przyszłości. Właśnie oszacowania maksymalnej kwoty tego
depozytu będą przedmiotem niniejszej pracy.
M. Czekała, A. Szpara, Metody zabezpieczeń pozycji walutowych – model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”
2013, nr 2(34), s. 87-102.
3
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2. Model matematyczny
Istnieją różne modele opisujące zmienność kursów instrumentów finansowych. W artykule zakłada się brak istotnego trendu (lub też jego nieprzewidywalność). Niech x0 oznacza wartość waluty kwotowanej (np. EUR) w jednostkach
waluty kwotującej (np. PLN).
Zatem x0 jest ceną instrumentu EURPLN. Niech n będzie jednostką czasu.
W zależności od potrzeb może to być dzień (najczęściej przy zabezpieczaniu
płatności), godzina czy też minuty (raczej w przypadku transakcji krótkoterminowych o charakterze spekulacyjnym). Zakłada się, że istnieje proces błądzenia
losowego. Jeżeli xn jest ceną instrumentu w momencie n, to:
xn = x0 + Sn ,

(1)

gdzie: Sn = X1 + X2 + ... + Xn, gdzie Xi (i = 1, 2, ..., n) są niezależne oraz EXi = 0
i VarXi = σ2 > 0.
Zakłada się, że zabezpieczono płatność w walucie kwotowanej (np. EUR
w parze EURPLN). W tym celu kupuje się jednostkę transakcyjną waluty
kwotowanej. Wartość transakcji, przy założeniu, że lot 10 000 EUR wynosi
10 000 x0 PLN.
Niech Mn = max(|S1|, |S2|, ..., |Sn|). Wówczas, zgodnie z nierównością Kołmogorowa4,
(2)
2

Wobec przyjętych wyżej założeń ES n = Sn = nσ 2.
Nierówność (2) można zapisać w postaci:
(3)
W dalszych rozważaniach zakłada się, że

, ponieważ w przeciwnym

razie lewa strona nierówności (3) zostaje trywialnie oszacowana przez liczbę 1.
Wykorzystując nierówność (3) należy oszacować EMn. W nierówności tej t będzie
oznaczać liczbę pipsów od poziomu x0, o jaką może wzrosnąć kurs waluty. Oszacowana zostanie wartość oczekiwana EMn.
4

W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978.
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Zgodnie z definicją Mn maksymalna wartość transakcji do momentu n wynosi
najwyżej:
Wn = 10 000x0 + 10 000Mn = 10 000(x0 + Mn).

(4)

Oznacza to (przy dźwigni 1:100), że maksymalna wartość depozytu do momentu n wynosi:
Dn = 100x0 + Mn.

(5)

Należy wyjaśnić, że otwierający pozycję na rynku ma obowiązek utrzymywać depozyt o wartości 1% (przy dźwigni 1:100), wartości otwarcia kontraktu,
powiększonych o wartość niezrealizowanej straty od całego kontraktu. W przypadku strat dźwignia nie ma zastosowania. Dlatego też maksymalna wartość depozytu koniecznego do utrzymania otwartej pozycji jest wyrażona wzorem (5).
Zmienna Mn przyjmuje wartości dodatnie, zatem prawdziwe są przedstawione
niżej oszacowania:
(6)
gdzie FMn oznacza dystrybuantę zmiennej losowej Mn = max(|S1|, |S2|, ..., |Sn|).
Oznacza to, że:
EDn ≤ 100x0 + nσ 2.

(7)

Wzór (7) podaje górne oszacowanie wartości oczekiwanej zmiennej losowej,
która oznacza maksymalną wartość depozytu. Widać, że wielkość EDn zależy od
początkowej wartości depozytu (potrzebnej do otwarcia pozycji), oraz liniowo od
wariancji i liczby okresów do przewidywanego momentu zamknięcia. Moment
zamknięcia pozycji jest – w przypadku transakcji o charakterze zabezpieczającym – skojarzony z rzeczywistą transakcją (płatnością), dokonaną na rynku
kasowym. Wariancja jest miarą zmienności dla notowań analizowanego okresu
przy interwale zgodnym z jednostką parametru n. W punkcie 3 zaprezentowane zostaną oszacowania numeryczne dla okresów miesięcznych. Dlatego też n
będzie oznaczało liczbę miesięcy pozostałych do zamknięcia kontraktu (wbrew
oznaczeniu sugerującemu liczbę naturalną, n nie musi być całkowite). W konsekwencji wariancja zostanie oszacowana dla okresów miesięcznych. Wzór (7) ma
jednak daleko bardziej uniwersalne znaczenie. Aby go stosować, należy jedynie
przestrzegać zgodności jednostki n oraz częstotliwości notowań dla szacowania
wariancji. Oczywiście jak w większości tego typu problemów zarówno wariancja,
jak również wartość oczekiwana, nie są znane i powinny zostać oszacowane na
podstawie próby. W tym sensie praktyczne oszacowanie zgodne ze wzorem (7)
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będzie zawierało ewentualny błąd wynikający z własności estymatora wariancji.
Do szacowania zastosowano estymator:
(8)
Zachodzi pytanie: czy nierówność Kołmogorowa jest właściwym narzędziem
dla szacowania charakterystyk zmienności walut? Nierówność ta ma charakter
bardzo ogólny. Nie jest wymagane istnienie momentów rzędów wyższych niż 2.
Praktycznie nie zależy od rozkładu przyrostów (przy procesie stacjonarnym).
W związku z tym oszacowanie wartości oczekiwanej zmiennej losowej Mn jest
bardzo grube. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to jednak, że jest
ostrożne, co w rozpatrywanym zagadnieniu ma niebagatelne znaczenie.
Oczywiście kuszące jest zastosowanie innych metod. Wszystkie one jednak
wymagają przyjęcia dodatkowych, często trudnych do weryfikacji założeń dotyczących kształtu rozkładu. Obiecujące wydaje się zastosowanie oszacowania
Berry-Essena5. W tym przypadku prawdopodobnie oszacowanie zależałoby nieliniowo od n. Z drugiej jednak strony należałoby przyjąć pewne założenia, przede
wszystkim o istnieniu trzeciego bezwzględnego momentu przyrostów. Założenie
takie jest praktycznie nieweryfikowalne.

3. Oszacowania numeryczne
Z punktu widzenia polskiego inwestora najciekawsze są pary walutowe
EURPLN, USDPLN a także EURUSD. Oszacowania przedstawione w poprzednim punkcie stanowią wygodne narzędzie do oszacowania wartości oczekiwanej
maksymalnego depozytu zabezpieczającego dla wspomnianych par walutowych.
Ze wzoru (5) wynika, że wartość oczekiwana maksymalnej wartości depozytu zabezpieczającego jest liniową funkcją liczby okresów. Wariancja jest tutaj szacowana na podstawie kursów wymiennych (a nie stóp zwrotu – jak w analizie portfelowej). Dla oszacowania wariancji posłużono się kursami par walutowych EURPLN,
USDPLN oraz EURUSD. Notowania przedstawiono na rysunkach 1, 2 i 3.
W przypadku notowań pary USDPLN można zaobserwować znaczną zmienność od około 2 PLN za USD do około 4,50. Mimo to, w ostatnim okresie kurs
tej pary jest względnie stabilny. W przypadku pary walutowej EURPLN kurs jest
względnie stabilny od około 3,20 (wartość minimalna) do około 4,90 (maksimum). W obu przypadkach można jednak zaobserwować dość dużą wariancję.
5

W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978.
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Rys. 1. Kursy pary walutowej USDPLN
Ź r ó d ł o: www.nbp.pl, kursy walut, archiwum [5.03.2012].

Rys. 2. Kursy pary walutowej EURPLN
Ź r ó d ł o: www.nbp.pl, kursy walut, archiwum [5.03.2012].

W przypadku pary EURUSD po początkowej „przewadze” dolara kurs utrzymuje się na poziomie ponad 1.20 przy stosunkowo małym (w porównaniu z parami złotówkowymi) współczynniku zmienności.
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Jak zostanie wykazane niżej, współczynnik zmienności (poprzez wariancję)
będzie miał decydujący wpływ na poziom depozytu zabezpieczającego potrzebnego do utrzymania otwartej pozycji walutowej zabezpieczającej kontrakt. Wielkość ta będzie wyrażona w jednostkach waluty kwotującej.

Rys. 3. Kursy pary walutowej EURUSD
Ź r ó d ł o: www.nbp.pl, kursy walut, archiwum [5.03.2012].

Na rysunkach przedstawiono kursy walut od początku istnienia euro (wcześniej jako jednostki rozliczeniowej) od 1999 do lutego 2012 r. Dane zaprezentowano w ujęciu miesięcznym, biorąc pod uwagę ostatnią cenę w każdym miesiącu. Na podstawie powyższych danych oszacowano przeciętną oraz wariancję
kursów.
Dla pary walutowej EURPLN uzyskano: xˉ = 4,036 oraz wariancja s2 = 0,1088.
Dla pary USDPLN: xˉ = 3,4345, s2 = 0,3746.
Dla pary EURUSD: xˉ = 1,2078, s2 = 0,038748.
Przedstawione powyżej oceny posłużą do oszacowania wartości oczekiwanej
maksymalnego depozytu zabezpieczającego do otwarcia i utrzymania pozycji
na rynku Forex, przy założeniu, że nominał transakcji wynosi 10 000 jednostek
waluty kwotowanej. Rozważyć należy typowe okresy, na jakie eksporterzy zabezpieczają pozycje walutowe.
Dla pary EURPLN wynoszą:
D1 = 100 · 4,036 + 10 000 · 1 · 0,1088 = 403,6 + 1088 = 1491,60
dla jednego okresu,

(9)
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D3 = 403,6 + 10 000 · 3 · 0,1088 = 3667,60

(10)

D6 = 403,6 + 10 000 · 6 · 0,1088 = 6931,60

(11)

dla 3 okresów,

dla 6 okresów.
Powyższe kwoty są wyrażone w walucie kwotującej, czyli w złotych. Kwoty
te są umiarkowane i nawet dla najdłuższego okresu nie przekraczają kilkunastu
procent wartości lota. Należy pamiętać, że nie są to kwoty wydatkowane, lecz
depozyty, które zostaną zwolnione w przypadku zamknięcia pozycji.
Zgodnie ze wzorem (5) depozyty te dla pary USDPLN wynoszą:
D1 = 100 · 3,4345 + 10 000 · 1 · 0,3746 = 343,45 + 3746 = 4089,45

(12)

dla jednego okresu,
D3 = 343,45 + 10 000 · 3 · 0,3746 = 11 581,45

(13)

D6 = 343,45 + 10 000 · 6 · 0,3746 = 22 819,45

(14)

dla 3 okresów,

dla 6 okresów.
Powyższe kwoty są wyrażone w walucie kwotującej, czyli w złotych. W przypadku dolara kwoty depozytów są już bardzo znaczące i w praktyce w wielu przypadkach mogą być sprzeczne z postulatami zarządzania płynnością.
Do innych wniosków dojść jednak można w przypadku podmiotów prowadzących rachunek opłacalności w euro.
Dla pary EURUSD depozyty wynoszą:
D1 = 100 · 1,2078 + 10 000 · 1 · 0,038748 = 120,78 + 387,48 = 508,26

(15)

dla jednego okresu,
D3 = 120,78 + 10 000 · 3 · 0,038748 = 1283,22

(16)

D6 = 120,78 + 10 000 · 6 · 0,038748 = 2445,66

(17)

dla 3 okresów,

dla 6 okresów.
Tym razem walutą kwotującą są dolary.
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4. Inne koszty
W dotychczasowych rozważaniach analizowano koszty związane z koniecznością utrzymywania depozytu zabezpieczającego, wynikające ze zmienności
analizowanych instrumentów. Nie uwzględniono kosztów specyficznych dla
danej firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek. Pierwszy z nich jest związany
ze spreadem. Wynika on bezpośrednio z oferty brokera i jest stosunkowo łatwy
do oszacowania. W przypadku pary EURUSD spready zwykle nie przekraczają
2 pipsów i w przypadku tej pary są niemal pomijalne, ponieważ w ciągu doby
obserwujemy średnio około 18 000 zmian kursu. W przypadku par, gdzie walutą
kwotującą jest złoty, spready bywają bardzo duże (od kilku do nawet 150 pipsów).
W takim przypadku rozważania zawarte w poprzednim punkcie powinny być uzupełnione o analizę specyficznych ofert brokera.
Innym kosztem (lub przychodem) jest koszt związany z niezamknięciem pozycji przed końcem dnia obrotowego (ang. rollover). Koszt ten wynika z różnicy
oprocentowania walut występujących w danej parze walutowej. Różni brokerzy
stosują różne zasady naliczenia tego kosztu (lub przychodu). W przypadku kupna
waluty wyżej oprocentowanej rollover staje się dodatkowym przychodem. Oznacza to, że otwierając krótką pozycję na parach EURPLN i USDPLN koszt tego
rodzaju nie powinien występować. Stawia to w uprzywilejowanej pozycji polskich eksporterów chcących zabezpieczyć przyszłe płatności w walutach obcych,
a prowadzących rachunek opłacalności w złotówkach. Otwieranie długich pozycji
na tych parach jest związane z dodatkowym (w przeszłości, kiedy różnica oprocentowania była znacząca – dotkliwym) kosztem. To samo, ale w mniejszej skali,
dotyczy pary walutowej EURUSD z uwagi na wyraźnie mniejszą różnicę między
stopami oprocentowania depozytów międzybankowych w tych walutach.

Podsumowanie
W pracy podano, przy ogólnie przyjętych założeniach, oszacowanie depozytu
zabezpieczającego dla otwartych pozycji na giełdzie Forex. Skorzystano z nierówności Kołmogorowa. Nierówność Kołmogorowa jest grubym oszacowaniem
dla maksimów sum przy pewnych, szczególnych założeniach, np. o normalności
rozkładu, możliwe jest uzyskanie lepszych oszacowań. Niewątpliwie jednak
zabezpieczenia za pomocą instrumentów dostępnych na giełdzie Forex są interesującą alternatywą dla opcji. Propozycja zabezpieczania pozycji walutowych
z wykorzystaniem instrumentów dostępnych na giełdzie Forex powinna być
szczególnie interesująca dla polskich eksporterów.

Koszty minimalizowania ryzyka walutowego
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The costs of minimizing the currency risk
Summary. The article presents the use of the instruments available in the Forex market. It
shows the analysis of the costs associated with the need to maintain a security deposit. The aim
of the work is to offer a theoretical model that contains an estimate of the required security deposit
at the opening of the currency position. The value of deposit depends on leverage and the amount
of opened position. This amount is estimated using Kolmogoroff inequality.
Key words: currency exchange, option, currency risk, deposit, random walk, expected value,
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Streszczenie. Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji poświęconych działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010. Głównym jego celem jest analiza
struktury i dynamiki źródeł finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne w zakreślonym czasie. Badanie przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego,
dotyczących podmiotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę poprzedzono
omówieniem pojęć wykorzystanych w badaniu dotyczącym inwestycji, wartości niematerialnych
i prawnych oraz źródeł ich finansowania.
Słowa kluczowe: finansowanie inwestycji, inwestycje przedsiębiorstw, wartości niematerialne
i prawne

Wstęp
Funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa nieodłącznie wiąże się
z dokonywaniem inwestycji w różne składniki majątku. Z uwagi na duże nakłady
początkowe oraz długi okres ich zwrotu, szczególnego znaczenia dla inwestującego przedsiębiorstwa i dla jego otoczenia nabierają inwestycje w aktywa trwałe.
Obok środków trwałych najistotniejszą grupę tychże składników, odgrywającą
znaczącą rolę w działalności podstawowej podmiotów gospodarczych, stanowią
wartości niematerialne i prawne.
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Niniejszy artykuł jest drugim z cyklu publikacji poświęconych działalności inwestycyjnej polskich podmiotów gospodarczych1. Jego celem jest analiza źródeł
finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne w latach 2001-2010.
Badanie przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczących podmiotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 49 osób.
Dane te nie uwzględniają wydatków inwestycyjnych podmiotów gospodarczych
z sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”2. Użyte metody badawcze to
głównie analiza struktury i dynamiki nakładów inwestycyjnych oraz ich finansowania. Analizę poprzedzono omówieniem pojęć wykorzystanych w badaniu
dotyczących inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych oraz źródeł ich
finansowania.

1. Definicja i klasyfikacja badanych inwestycji
oraz źródeł ich finansowania
Wydatki inwestycyjne, uwzględnione w analizie, dotyczą zarówno podmiotów
z sektora prywatnego, jak i podmiotów gospodarczych z sektora publicznego, będących własnością państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych),
własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiących „własność
mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego3. Dane
te nie zawierają jednak wydatków inwestycyjnych podmiotów gospodarczych
z sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”4 oraz podmiotów zatrudniających do 49 osób.
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostki prawa majątkowe,
nadające się do gospodarczego wykorzystania o okresie ekonomicznej użyteczności przekraczającym jeden rok. W ich skład wchodzą w szczególności5:
– licencje, koncesje i inne autorskie prawa majątkowe,
– patenty, znaki towarowe i wzory użytkowe oraz zdobnicze, inne prawa do
wynalazków,
1
Zob. L. Czerwonka, J. Jaworski, Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami.
Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, red. D. Zarzecki, „Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 59, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013,
nr 760.
2
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2011, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2012, www.stat.gov.pl [6.01.2013].
3
Pojęcia stosowane w Rejestrze Urzędowym REGON, Główny Urząd Statystyczny,
www.stat.gov.pl [27.09.2013].
4
Wyniki finansowe...
5
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
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– prawa do wykorzystywanych technologii, własne know-how,
– wartość firmy rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia przedsiębiorstwa
nad wartością jego majątku w momencie sprzedaży,
– koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wartości niematerialne i prawne obok środków trwałych stanowią najistotniejszą grupę aktywów długoterminowych wykorzystywanych w działalności
podstawowej dzisiejszego przedsiębiorstwa. Należy przy tym zaznaczyć, że ich
rola w tworzeniu wartości dodanej stale rośnie wraz z coraz szerszym wykorzystywaniem we współczesnej gospodarce nowoczesnych technologii, w szczególności informatycznych.
Wśród źródeł finansowania działalności inwestycyjnej w badaniu wzięto pod
uwagę6:
– środki własne inwestora – kwoty pochodzące z kapitałów własnych jednostek,
– środki budżetowe – kwoty pozyskane przez jednostki z budżetu państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego,
– krajowy kredyt bankowy – zaciągnięte zobowiązania w bankach i w innych
krajowych instytucjach finansowych o charakterze kredytu bankowego,
– środki z zagranicy – źródła pozyskane poza granicami Polski, w tym wyspecyfikowano zagraniczny kredyt bankowy,
– inne źródła – wszelkie pozostałe źródła finansowania wykorzystane przez
jednostki, w tym: dotacje, fundusze celowe, leasing (tylko w zakresie środków
nim sfinansowanych i wykazanych w aktywach jednostek) itp.
Nakłady, dla których w danym roku jednostki nie otrzymały finansowania
zostały wykazane w pozycji „nakłady niesfinansowane”. Obejmują one niezapłacone faktury, nieotrzymane transze kredytów i dotacji itp.

2. Struktura inwestycji w wartości niematerialne i prawne
oraz źródeł ich finansowania
na tle struktury finansowania inwestycji ogółem
Inwestycje podmiotów gospodarczych w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz finansowe składniki majątku wyniosły w 2001 r. 150,7 mld zł,
zaś w roku 2010 – 230,8 mld zł (tab. 1). Stanowiły odpowiednio: 19,3% i 16,3%
polskiego produktu krajowego brutto (PKB) w tychże latach.
6
Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2011, www.stat.gov.pl [6.01.2013].
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5 174
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1 799
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6,87

16 009
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1,97
2,32

2 972
108

4,02
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6 052
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9,32
4,55

14 037
212

1,57
0,21

2 369
10

80,47
84,89

121 227
3 955

3,09

150 658
4 659

2001

3,41
2,57

4 208
116

1,22
0,80

1 499
36

9,93
6,76

12 242
305

1,93
3,23

2 382
146

3,80
3,43

4 682
155

8,00
3,52

9 860
159

0,88
0,29

1 084
13

82,70
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101 990
4 035

3,66

123 323
4 514

2002

3,48
16,00

4 464
951

1,36
0,57

1 748
34

7,57
4,59

9 707
273

1,37
0,69

1 759
41

2,67
3,28

3 418
195

6,20
3,90

7 948
232

1,00
0,32

1 287
19

85,29
75,92

109 342
4 512

4,64

128 207
5 943

2003

2,81
6,88

4 185
350

0,80
0,28

1 188
14

6,66
3,42

9 918
174

1,60
1,87

2 391
95

3,03
2,40

4 515
122

5,05
1,55

7 527
79

1,07
0,24

1 592
12

87,24
88,66

129 966
4 513

3,42

148 973
5 090

2004

2,75
5,44

4 425
237

3,74
0,96

6 025
42

5,64
0,73

9 091
32

1,12
0,02

1 803
1

2,88
0,34

4 648
15

4,52
0,71

7 288
31

1,25
0,41

2 008
18

84,86
92,13

136 718
4 017

2,71

161 113
4 360

2005

2,51
5,42

4 643
314

1,32
0,48

2 450
28

7,85
1,93

14 542
112

1,33
0,02

2 464
1

3,83
0,31

7 087
18

6,52
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12 078
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0,29
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17

84,33
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2,60
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1,12
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0,06
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4

4,31
4,48

9 322
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7,33
1,06

15 852
72

1,59
0,48

3 430
33

82,38
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178 054
5 923

3,15

216 132
6 814
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2,32
2,89

5 608
204

5,89
1,58
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111

8,64
5,45

20 894
384

1,37
3,89

3 310
274

3,65
4,20

8 829
296

7,27
1,56

17 584
110

1,38
0,57

3 351
40

79,49
89,19

192 324
6 285

2,91

241 952
7 047
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2,87
2,10

5 603
165

5,31
1,20

10 311
94

10,72
3,17

20 815
249

2,59
1,36

5 034
96

5,45
1,42

10 589
112

8,13
1,95

15 781
153

1,96
0,53

3 806
42

76,26
92,81

148 041
7 296

4,05

194 130
7 861
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2001 r. (do 2010 r.), www.stat.gov.pl [6.01.2013].
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8,11
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752
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4,45

15 767
413
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6,50

16 663
603

0,97
1,59

2 246
147

3,32
3,95

7 661
366

6,25
4,92

14 417
456

2,13
0,71

4 926
66

78,88
77,85

182 066
7 218

4,02

230 821
9 272

2010

Tabela 1. Inwestycje podmiotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 49 osób, w wartości niematerialne i prawne w Polsce
w latach 2001-2010 oraz źródła ich finansowania
2010/01

2,76
5,86

49 112
3 596

3,34
1,69

59 525
1 039

8,43
4,12

150 088
2 528

1,61
1,49

28 716
913

3,75
2,89

66 803
1 772

6,87
2,63

122 372
1 615

1,50
0,44

26 614
270

81,77
86,48

1 455 913
53 060

3,44

1 780 513
61 354
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Głównym kierunkiem inwestowania podmiotów gospodarczych w analizowanym okresie były środki trwałe. Wydatki te stanowiły od 46,62% inwestycji
ogółem w 2010 r. do 57,93% w roku 2009. Wysoki udział w strukturze inwestycji
miały także wydatki na finansowe składniki majątku trwałego tychże podmiotów
– od 38,02% w 2009 r. do 49,03% w roku 20017. W tym samym czasie wartości
niematerialne i prawne stanowią niewielką część wszystkich inwestycji podmiotów gospodarczych i wahają się w przedziale: wartość minimalna to 2,61%
w 2005 r., zaś wartość maksymalna to 4,64% w roku 2003.
Analiza struktury źródeł finansowania inwestycji w latach 2001-2010 wskazuje, że w całym tym okresie głównym źródłem finansowania były środki własne
inwestorów, stanowiły one około 4/5 wszystkich środków użytych do sfinansowania inwestycji (tab. 1). Drugim, pod względem udziału w ogólnej kwocie źródłem
finansowania były kredyty bankowe, stanowiąc przeciętnie około 8% wykorzystanych środków. Do źródeł finansowania inwestycji o mniejszym znaczeniu
należą: środki budżetowe, środki z zagranicy oraz inne.
Ogółem wydatki na wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych, zatrudniających powyżej 49 osób, wyniosły 4659 mln zł w 2001 oraz
9272 mln zł w 2010 r., co stanowiło odpowiednio 3,09% oraz 4,02% wszystkich
nakładów inwestycyjnych tych podmiotów.
Głównym źródłem finansowania wartości materialnych i prawnych w analizowanym okresie były środki własne inwestorów, stanowiąc przeciętnie około
86% wartości nakładów – najmniej (75,9%) w roku 2003, zaś najwięcej (92,8%)
w 2009 r. W ciągu całej analizowanej dekady udział środków własnych wykorzystywanych do finansowania inwestycji ogółem jedynie dwa razy był wyższy od
udziału środków własnych w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych
(lata 2003 oraz 2010). Przez wszystkie pozostałe lata wartości niematerialne
i prawne były finansowane środkami własnymi w większym stopniu niż wszystkie
inwestycje ogółem. Oznacza to, że inwestycje w wartości niematerialne i prawne
finansowane są środkami własnymi w stopniu ponadprzeciętnym w stosunku do
wszystkich kategorii inwestycji.
Kolejnym źródłem pod względem znaczenia w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych są kredyty bankowe oraz nakłady niesfinansowane
(niezapłacone faktury). Wartość niezapłaconych faktur stanowiła przeciętnie
5,9% inwestycji w wartości niematerialne i prawne w analizowanym okresie,
natomiast z kredytów bankowych zostało sfinansowanych przeciętnie 4,1%
inwestycji w wartości niematerialne i prawne. W przypadku inwestycji ogółem
nakłady niesfinansowane stanowiły przeciętnie 2,8%, zaś kredyty bankowe

7
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8,4% wartości inwestycji. Wskazuje to, że wartości niematerialne i prawne były
zdecydowanie wyżej niż inwestycje ogółem finansowane kredytem kupieckim
(niespłacone faktury). Poniżej przeciętnego poziomu znalazły się natomiast
kredyty bankowe. Potwierdza to analiza częstości występowania sytuacji, ile
razy dane źródło finansowania miało większy udział w finansowaniu wartości
niematerialnych i prawnych niż inwestycji ogółem. Udział kredytu handlowego w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych (najmniej, tzn. 2,1%,
w roku 2009 oraz najwięcej, tzn. 16%, w 2003 r.) jedynie dwa razy był mniejszy
niż w przypadku inwestycji ogółem (dla których wartość minimalna to 2,23%,
zaś wartość maksymalna to 3,48%).
Kredyty bankowe w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych najmniejszą rolę odgrywały w 2005 r. (0,73%), a największą w 2001 (6,87%). Ani
razu nie osiągnęły one poziomu finansowania w takim samym stopniu, jak inwestycje ogółem (dla których minimalna i maksymalna wartość w danym okresie to:
5,64% oraz 10,72%).
Do kredytów bankowych zaliczone zostały także kredyty zagraniczne. Biorąc
pod uwagę wszystkie środki z zagranicy, ich przeciętny udział w finansowaniu
wartości niematerialnych i prawnych wynosi 2,89% (wartość minimalna i maksymalna to: 0,31% oraz 4,48%), podczas gdy w finansowaniu inwestycji ogółem
3,75% (wartość minimalna i maksymalna to: 2,67% oraz 5,45%). Dla wartości
niematerialnych i prawnych udział środków z zagranicy dla pięciu lat był większy, a w pozostałych pięciu mniejszy, w porównaniu z finansowaniem inwestycji
ogółem.
Kolejną kategorią sklasyfikowaną według kryterium udziału w finansowaniu
wartości niematerialnych i prawnych są inne źródła. W pierwszej dekadzie bieżącego wieku ich udział w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,69% (wartość minimalna i maksymalna to 0,28% oraz 4,45%), natomiast
dla inwestycji ogółem aż 3,34 % (wartość minimalna i maksymalna to 0,8% oraz
6,83%).
Środki budżetowe stanowiły mniej niż 1% w finansowaniu inwestycji
w wartości niematerialne i prawne. Najmniej w 2001 r. (0,21%), a najwięcej
w roku 2010 (0,71%). Udział ten był od trzech do pięciu razy niższy w porównaniu z udziałem w finansowaniu inwestycji ogółem, gdzie wynosił od 0,88%
do 2,13%. Środki budżetowe były więc wykorzystywane w stopniu poniżej
przeciętnym do finansowania wartości niematerialnych i prawnych niż w przypadku inwestycji ogółem, stanowiąc jednocześnie znikomy odsetek ich źródeł
finansowania.
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3. Zmiany w finansowaniu nakładów inwestycyjnych
na wartości niematerialne i prawne
Analizując dynamikę wydatków inwestycyjnych zauważyć można, że wartość inwestycji ogółem w latach 2001-2010 wzrosła o 53%, zaś dla wartości
niematerialnych i prawnych wzrost ten wyniósł ponad 99% (tab. 2). Uwzględniając pozostałe rodzaje inwestycji (środki trwałe – 49,19%, finansowe składniki
majątku trwałego – 54,24%) nakłady na wartości niematerialne i prawne rosły
najdynamiczniej8.
Największy wzrost wydatków na wartości niematerialne i prawne nastąpił
w 2006 r., kiedy wzrosły one o 32,9% w stosunku do roku poprzedniego. W całej
dekadzie wystąpiły także spadki tychże wydatków – największy z nich miał miejsce w 2004 r. i wyniósł 14,4%.
Wydatki na wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków własnych inwestorów wzrosły w latach 2001-2010 o 82,5% (dla inwestycji ogółem
wzrost wyniósł 50,2%). Najszybszy wzrost nakładów finansowanych środkami
własnymi nastąpił w 2006 r. i wyniósł 32%, zaś największy spadek odnotowano
w 2005 r. i wyniósł 11%. Wolniejszy wzrost wykorzystania środków własnych
od ogólnego wzrostu nakładów na wartości niematerialne i prawne wskazuje, że
w analizowanym okresie nieznacznie zmalała rola środków własnych inwestorów
w ich finansowaniu. Jednak ze względu na naprzemienne wzrosty i spadki udziału
środków własnych w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych nie można tego zjawiska uznać za tendencję trwałą.
Wzrost nakładów na wartości niematerialne i prawne sfinansowanych kredytem bankowym wyniósł w analizowanym okresie 88% (dla inwestycji ogółem
wzrost ten wyniósł jedynie 4,1%). Oznacza to, że wykorzystanie kredytu bankowego w finansowaniu tychże inwestycji rosło w tempie podobnym do wydatków
ze środków własnych. Jednak fluktuacje inwestycji finansowanych z kredytu były
zdecydowanie większe (wzrosty w roku 2006 o 250, czy też w 2008 r. o 405%
i spadki o 81,6% w 2005 r.). Oznacza to znaczne zmiany w znaczeniu kredytu
bankowego w finansowaniu wartości niematerialnych i prawnych.
Kolejne istotne źródło finansowania wartości niematerialnych i prawnych,
czyli środki z zagranicy, wzrosło w latach 2001-2010 o 94,7% (dla inwestycji
ogółem wzrost wyniósł 26,6%). Tempo wzrostu finansowania ze środków zagranicznych było większe o prawie 10 pkt proc. w porównaniu z kredytem i środkami własnymi. Na wzrost w ciągu całej dekady składały się jednak zarówno
o wiele bardziej dramatyczne spadki (np. w 2005 r. o 87,3%), jak i o wiele większe wzrosty. Największy z nich wyniósł 1594,4% w 2007 r. Przy czym jest to rok
8

Ibidem.
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Środki własne inwestora
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ogółem
wartości NiP
dynamika

ogółem
wartości NiP
dynamika

ogółem
wartości NiP
dynamika

W tym zagraniczny
kredyt bankowy

Kredyt bankowy razem

Inne źródła
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mln zł

%

mln zł

%

mln zł

%

mln zł

%

mln zł

%

mln zł

%

mln zł

%

mln zł

%

mln zł

Jednostka
miary
–27 335
–145
81,86
96,89
–19 237
80
84,13
102,02
–1 285
3
45,76
130,00
–4 177
–53
70,24
75,00
–1 370
–33
77,36
82,45
–590
38
80,15
135,19
–3 767
–15
76,47
95,31
–300
–54
83,32
40,00
–966
–88
81,33
56,86

2002/1
4 884
1 429
103,96
131,66
7 352
477
107,21
111,82
203
6
118,73
146,15
–1 912
73
80,61
145,91
–1 264
40
73,00
125,81
–623
–105
73,85
28,08
–2 535
–32
79,29
89,51
249
–2
116,61
94,44
256
835
106,08
819,83

2003/2
20 766
–853
116,20
85,65
20 624
1
118,86
100,02
305
–7
123,70
63,16
–421
–153
94,70
34,05
1 097
–73
132,09
62,56
632
54
135,93
231,71
211
–99
102,17
63,74
–560
–20
67,96
41,18
–279
–601
93,75
36,80

2004/3
12 140
–730
108,15
85,66
6 752
–496
105,20
89,01
416
6
126,13
150,00
–239
–48
96,82
39,24
133
–107
102,95
12,30
–588
–94
75,41
1,05
–827
–142
91,66
18,39
4 837
28
504,15
300,00
240
–113
105,73
67,71

2005/4
24 091
1 434
114,95
132,89
19 467
1 289
114,24
132,09
753
–1
137,50
94,44
4 790
80
165,72
358,06
2 439
3
152,47
120,00
661
0
136,66
100,00
5 451
80
159,96
350,00
–3 575
–14
40,66
66,67
218
77
108,88
132,49

2006/5
30 928
1 020
116,70
117,60
21 869
617
114,00
111,63
669
16
124,23
194,12
3 774
–39
131,25
64,86
2 235
287
131,54
1694,44
1 891
3
176,75
400,00
5 665
–36
138,96
67,86
2 030
149
182,86
632,14
175
–11
103,77
96,50

2007/6
25 820
233
111,95
103,42
14 270
362
108,01
106,11
–79
7
97,70
121,21
1 732
38
110,93
152,78
–493
–9
94,71
97,05
–1 045
270
76,00
6850,00
687
308
103,40
505,26
9 778
–66
318,26
62,71
790
–99
116,40
67,33

2008/7
–47 822
814
80,23
111,55
–44 283
1 011
76,97
116,09
455
2
113,58
105,00
–1 803
43
89,75
139,09
1 760
–184
119,93
37,84
1 724
–178
152,08
35,04
–79
–135
99,62
64,84
–3 947
–17
72,32
84,68
–5
–39
99,91
80,88

2009/8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2001 r. (do 2010 r.), www.stat.gov.pl [6.01.2013].

Nakłady niesfinansowane ogółem
(niezapłacone faktury)
wartości NiP
dynamika

ogółem
wartości NiP
dynamika

Środki z zagranicy

Krajowy kredyt bankowy ogółem
wartości NiP
dynamika

ogółem
wartości NiP
dynamika

Sektor

Nakłady ogółem

Pozycja
36 691
1 411
118,90
117,65
34 025
–78
122,98
98,93
1 120
24
129,43
157,14
–1 364
303
91,36
298,04
–2 928
254
72,35
326,79
–2 788
51
44,62
153,13
–4 152
354
80,05
242,17
5 456
319
152,91
439,36
381
587
106,80
455,76

2010/9
80 163
4 613
153,21
199,01
60 839
3 263
150,19
182,50
2 577
56
207,94
660,00
380
244
102,71
215,09
1 609
178
126,59
194,68
–726
39
75,57
136,11
654
283
104,09
188,44
13 968
323
876,43
458,89
810
548
115,66
368,63

2010/01

Tabela 2. Zmiany nakładów inwestycyjnych na wartości niematerialne i prawne oraz źródeł ich finansowania w podmiotach gospodarczych
zatrudniających powyżej 49 osób w Polsce w latach 2001-2010
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o tyle charakterystyczny, że w pozostałych latach największy udział w środkach
zagranicznych stanowił kredyt bankowy, natomiast w roku 2007 wyniósł on jedynie 4 mln zł, podczas gdy wszystkie środki z zagranicy wyniosły 305 mln zł.
Ta dysproporcja miała niewątpliwie związek z ogromnym przypływem środków
Unii Europejskiej, prawdopodobnie w związku z ich uruchomieniem w ramach
perspektywy finansowej 2007-20139.
Nakłady niesfinansowane w ramach inwestycji w wartości niematerialne
i prawne wzrosły w analizowanym okresie o 268,6% (dla inwestycji ogółem
wzrost wyniósł 15,7%). Wzrost ten był efektem przede wszystkim dwóch istotnych zmian w latach 2003 oraz 2010 (odpowiednio: 719% oraz 355%). W pozostałych latach występowały spadki nakładów niesfinansowanych. Nie dotyczy to
jedynie roku 2006, kiedy wzrosły one o 32,5%.
Podobną charakterystyką cechowało się finansowanie wartości niematerialnych i prawnych z innych źródeł. Ich wzrost o 359% w latach 2001-2010 spowodowany był wysokimi wzrostami w latach 2005, 2007 oraz 2010 (odpowiednio: 200,
532 oraz 339%). Pozostałe lata to spadki tego źródła finansowania. Finansowanie
inwestycji ogółem z innych źródeł znacznie wzrosło w drugiej połowie analizowanej dekady, co spowodowało wzrost tej kategorii w latach 2001-2010 o 776%.
Najmniej istotnym źródłem finansowania wartości niematerialnych i prawnych były środki budżetowe, chociaż ich znaczenie systematycznie rosło. Oprócz
lat 2004 oraz 2006 (spadki o 36,8 oraz 5,5%) finansowanie wartości niematerialnych i prawnych środkami budżetowymi rosło, dzięki czemu w latach 2001-2010
wzrost wartości tego źródła finansowania wyniósł 560% (dla inwestycji ogółem
wzrost wyniósł 108%).

Podsumowanie
Wartości niematerialne i prawne, pomimo że z gospodarczego punktu widzenia są drugim po środkach trwałych składnikiem majątku trwałego wykorzystywanym w działalności podstawowej jednostki gospodarującej, nie stanowią
istotnego kierunku inwestycyjnego w Polsce. Podmioty gospodarcze na inwestycje w wartości niematerialne i prawne w latach 2001-2010 przeznaczyły jedynie
ok. 3% swoich wydatków inwestycyjnych ogółem. Podstawową rolę w tym
względzie odegrały wspomniane środki trwałe (ok. 52% inwestycji ogółem) oraz
finansowe składniki aktywów trwałych (ok. 45% inwestycji ogółem). Jednak
9
Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01), http://eurlex.europa.eu/ [30.09.2012].
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dynamika zmian tychże inwestycji jest zdecydowanie mniejsza niż nakładów na
wartości niematerialne i prawne. Rosną one prawie dwukrotnie szybciej (99% do
54%). Może to wskazywać na rosnącą rolę tych aktywów w polskich przedsiębiorstwach.
Spośród analizowanych źródeł finansowania, najszerzej wykorzystywanym
w finansowaniu inwestycji w wartości niematerialne i prawne, był, podobnie
jak w przypadku pozostałych rodzajów inwestycji, kapitał własny inwestorów.
Podmioty gospodarcze w latach 2001-2010 blisko 85% nakładów na wartości
niematerialne i prawne sfinansowały środkami własnymi.
Kredyt bankowy, najczęściej wskazywany jako główne źródło kapitału obcego w przedsiębiorstwach, wykorzystywany był w przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne jedynie w ok. 4%. Jego udział w finansowaniu tychże
inwestycji był dwu-, a w niektórych latach nawet trzykrotnie mniejszy niż w przypadku inwestycji ogółem. Był to głównie kredyt krajowy.
Częściej niż w przypadku innych rodzajów inwestycji, podmioty gospodarcze
finansowały nakłady na wartości niematerialne i prawne kredytem handlowym.
Jego udział w źródłach finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne wyniósł w badanym okresie ok. 5-6%, podczas gdy inwestycji ogółem jedynie
2-3%. Zatem udział nakładów niesfinansowanych w strukturze źródeł finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne jest wyższy niż kredytu.
Najmniej istotnymi źródłami finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne okazały się środki z zagranicy (udział ok. 2%) oraz środki budżetowe
i inne źródła (udział poniżej 1%). Ich znaczenie było nieco mniejsze niż dla inwestycji ogółem.
Najstabilniejszym źródłem nakładów na wartości niematerialne i prawne okazały się środki własne inwestorów. Ich tempo wzrostu w finansowaniu inwestycji
w ten rodzaj aktywów trwałych było nieco mniejsze niż przeciętne (82% do 99%).
Oznacza to, że w latach 2001-2010 coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać
pozostałe źródła. Jednak ich dynamika odznaczała się dużymi fluktuacjami.
W poszczególnych latach notowano dynamiczne wzrosty (ponad 100%), ale
i głębokie spadki (ponad 80%) tychże źródeł. Wydaje się zatem, że w kolejnych
latach podmioty gospodarcze dalej będą wykorzystywały w przypadku inwestycji
w wartości niematerialne i prawne przede wszystkim środki własne.
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Financing sources of investments in intangible assets
of economic entities in Poland in the years 2001-2010
Summary. The paper is a continuation of publication series devoted to investing activities of
economic entities in Poland in the years 2001-2010. Its main aim is to analyse the structure and
dynamics of financing sources of investments in intangible assets within the aforementioned period.
The study was based on the data from the Central Statistical Office of Poland and it concerned the
entities employing more than 49 people. The analysis was preceded by a discussion of the concepts
used in the study related to intangible assets and financing sources.
Key words: investment financing, investment of enterprises, intangible assets
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Accessibility as a factor in reducing
the digital divide

Summary. A digital divide is defined as an exclusion affecting people who do not have access
to the Internet and other modern information technologies. However, the digital divide also influences those people who have access to the Internet and technologies but due to incompatible tools
cannot use it. It particularly concerns the disabled. The paper presents accessibility as a factor in
reducing the digital divide targeted at the group of people. The paper is based on literature research
and research reports.
Key words: accessability, usability, UX, digital divide

Introduction
A digital divideis defined as an exclusion affecting people who do not have
an access to the internet and other modern information technologies. However the
digital divide also influences those people who have an access to the internet and
technologies but due to incompatible tools cannot use it. It particularly concerns
the disabled. The author develops a thesis in the paper stating that accessibility
constitutes a factor in reducing the digital divide.
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1. The digital divide and the disabled
Often the literature interchangeably but wrongly applies the terms an information divide and a digital divide. The information divide (information gap) according to W. Gogołka is a state where there is a division of a global community into
those people who are able, may and want to use the IT potential and those (the majority) who (not all) are barely aware of such needs or who do not have such needs
at all1. As far as the digital divide is concerned it about splitting the society into
those who have an access to the internet and modern communication forms and
those who do not have such possibilities. At present one can speak about a new
type of social stratification where the divide is made between the connected and
the unconnected with the internet.
Nevertheless people connected to the Internet may also be digitally excluded.
The digital divide term does not only concern the mere physical possibility of access to the Internet but there are other important factors such as:
– The lack of ability to use the internet (especially among the elderly). The
basic barrier in using the Internet is constituted by a mental barrier related to the
lack of motivation and sometimes the fear of making use of digital media. It is
connected to the fact that e-excluded people do not trust knowledge inter alia
new technologies so they do not try to use them independently not knowing how
digital media work, how to use them, how much it costs and first of all what they
might use it for, what benefits they will have using new technologies in everyday
life and work. According to data from the Main Statistical Office from 2011,
9.5 ml Polish citizens do not have access to the Internet which constitutes 33% of
households. The largest divide is visible among people with secondary and lower
secondary education comprising 9.2 ml of digitally excluded persons. Then there
are people over 55 with 6.1 ml people who have not used online resources2.
– Poor quality of connection/high costs of a better connection (particularly
in smaller towns and villages). In cases of some social groups, first of all when
it comes to people with low income, the limitation is also in costs related to new
technologies (the equipment, software, operation costs).
– Command of languages (the inability to speak the language the information
is provided).
– The lack of accessibility for the disabled people. In this case the barrier
lies in the failure to adjust the contents and the form of a message going through
1

286.

W. Gogołek, Information Technologies of Media, ed. II, ASPRA-JR, Warszawa 2006, p. 239,

Information Society in Poland. Results of Statistical Research 2006-2011, ed. D. Rozkruta,
MSO Report, Szczecin 2012, www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm [20.10.2013].
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digital media to their needs and possibilities as well as the failure to adjust these
possibilities to the software and the equipment. Taking into account the disabled
– there are 1.6 ml citizens who are excluded3.
Due to the constant development of the Internet and virtual communities, it is
necessary to counteract “the digital divide” of disabled people. Changes should be
made to greater accessibility of the disabled to the equipment and the connection
to the Internet as well as better understanding the needs of people with disabilities
shown by organizations placing information on websites. These changes should
occur both on the legal and cultural basis – disabled people constitute a separate
group of Internet users with regard to information accessibility and not with regard to needs.
According to the social diagnosis the usage of the internet makes4:
– Internet users take more active part in culture than people who do not use
the Internet. They more often do sports. Internet users group clearly comprises
more socially active people, more involved in local communities and functioning
in organizations and associations.
– Internet users not only work more often as compared to non-internet users
and additionally if we compare working people, it will turn out that users more
often take up a better paid job, more often raise their qualifications and skills in
view of better earnings, they are also more frequently promoted. Internet users
tend to set up their own business. Using the internet refers to a smaller threat of
unemployment and greater chances of finding a job.
In everyday life of a disabled person a computer connected to the internet may
perform a few tasks5:
– Can be used for standard activities such as writing texts, archiving, browsing and filing photos, doing shopping online etc.;
– Can counteract the social divide by communicating with other people, initiating social relations (through social websites) etc.;
– Perform an educational function by acquiring new skills and broadening
knowledge on various fields. Disabled people have worse education than non-disabled people. In 2008, 68% of people over 18 did not have a secondary education.
People with impairment tend to have difficulties in receiving or supplementing their
education not only on the higher level but also on secondary or even primary level;
– Can be used for earning purposes by activating the disabled and the possibility of working from home to earn money.
The Visible Foundation: http://widzialni.org/index.php?p=sd&id=89&action=show [20.10.2013].
Social Diagnosis 2013, The Poles facing digital technologies – determinants of accessibility
and the usage, eds. J. Czapiński, T. Panek, 2013, www.diagnoza.com [20.10.2013].
5
PFRON, Internet without barriers – accessibility and usability and needs of disabled people,
[20.10.2013].
3
4
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Authorities face a great challenge to make the internet more accessible. There are more and more important matters to be dealt with online. That is why the
public administration should pay particular attention to accessibility of their systems. In May 2012 an Ordinance of the Cabinet on National Framework of Interoperability came into effect obliging entities carrying out public tasks to adjust
their websites for the purposes of digitally divided people.
It imposes a duty of adjusting websites to comply with guidelines of WCAG
2.0 on AA level within 3 years. The Ordinance also stipulates that every website
update should be carried out in line with the new guidelines.According to 2013
social diagnosis more widespread usage of information and communication
technologies, a growth in their possibilities and indispensability in everyday life,
study, work, access to information and knowledge make their users threatened, to
a greater extent, with social exclusion6. Nevertheless the scale of the digital divide
in Poland is not decreasing.

2. Accessibilityand the digital divide
Accessibility in simple terms is a science and a collection of standards describing methods and guidelines for creating WWWto provide the highest number
of recipients with an easy access. The available websites may easily be used by
the blind, visually impaired people, users of less common browsers or mobile
platforms. Accessibility is dependent on numerous elements harmonizing with
each other. Both tools, namely appropriate software, as well as people creating
websites are important. The main reasons for the lack of accessibility of websites
are internet tools which do not sufficiently support accessibility and additionally
designers of websites are not aware of it and they do not understand its basic
aspects. E-accessibility is one of priorities of a Digital Agenda for Europe for
years 2010-20157.
An appropriate website designis important to:
a. Visually impaired and blind people: the internet mainly consists of visual
messagesso the blind make use of the software which reads the website and generates Braille version (the so called Braille monitor). Visually impaired people may
use the internet if websites have icons changing the font size and the contrast.
b. Deaf people who need a simple conversion of an audio file into a text file.
Social Diagnosis 2013...
Information of the Digital Agenda of Europe: http://europa.eu/rapid/pressReleasesActi
on.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
[20.10.2013].
6
7
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c. Colour blind people; an option removing problems with inability to read
certain areas on the website, links etc.
d. People with movement dysfunctions: effective reading information from
websites requires operation of various manipulators (e.g. a function computer
keyboard). The application of keyboard shortcuts is a simple facilitation.
e. People with cognitive dysfunctions (e.g. Down’s syndrome): adjusting
websites to perception of particular recipients such as simplifications of texts,
removing animations, icons, advertisements.
Websites designers more often think about visually impaired and blind people
and they adjust websites to their needs. Some websites contain references helping
to adopt the contents of the website to the needs of visually impaired and blind
people e.g. by enlarging them or changing their colours.
Adjusting websites to needs of disabled people is not only a necessity but an
urgent must. It will enable digitally divided people to use the contents related to
areas included in table 1.
In the author’s view, social contacts are so vital and possible thanks to the
Internet when accessibility principles are applied on the internet. It counteracts
Table 1. Benefits from online accessibility for the disabled people
Area

Benefits

E-commerce

Possibility of shopping online:
– auctions,
– food purchases,
– clothes purchases.

On-line services

Possibilities of using:
– electronic banking,
– consulting services,
– finance and time management services etc.

Work

Possibilities of:
– looking for a job,
– working from home,
– initiating business contacts.

Education

Possibility of:
– developing professional competences,
– learning on-line.

Socialising

Possibility of:
– taking active part in social media,
– initiating social contacts,
– counteracting social divide.

S o u r c e: elaboration of one’s own.
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the social divide that particularly influences the disabled people. The social divide
is a contrary term to social participation in wider communities. It denotes a voluntary or enforced by external conditions (poverty, unemployment, a disability,
behaviour not accepted by the environment, sexual preferences or any other)
isolation of individuals or social groups from the community and institutions of
a contemporary state. The notion of the social divide means:
1. Functioning outside rights and privileges of the society,
2. A structural characteristic of a specific community – placing it on the lowest level of the social hierarchy,
3. Effects of a defined process constituting a sum of the place in the social
structure and experiences and expectations of an individual or a social group8.
Disabled people who are threatened with a digital or social divide are “thrown”
on the margins of contemporary society. In the long term it leads to limitations of
assimilation with the society, functioning and it also lowers self-esteem and motivation to make changes in life.

3. Accessibilityin practice
Taking into account various types of disabilities, one may claim that technology keeps pace with needs of people with dysfunctions, however it does not
hold true for accessibility of the internet9. Table 2 presents areas failing to adjust
websites to needs of the blind and the colour blind.
Solutions concerning accessibilityin this respect are as follows:
– Buttons for changing the font size displayed on the website.
A simple feature facilitating communication with visually impaired and elderly people. Possibilities of changing a font: default, medium, big one (fig. 1).

Fig. 1. Buttons for changing the font size on the website
S o u r c e: elaboration of one’s own.

Mistakes often made in this areas: enlarging function working only in selected
area (e.g. headlines), hidden buttons – not visible to the recipient (especially with
M. Jarosz, Wstęp. Divide Areas in Poland, w: Divided. Social, Material and Ethnic Dimension,
ed. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2008.
9
More about it: D. Paszkiewicz, J. Dębski, Accessibility of Websites, Warszawa 2013.
8
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Table 2. Techniques and inaccessibility of websites to needs of selected groups of the disabled
Type of disability

Technical solutions

Websites inaccessibility areas

Blind or visually
impaired people

Blind users have been able to
freely use computers for several
years thanks to inventions. Speech
recognition combined with a screen reader allows a blind person
to operate the computer and the
installed software.

Not all online services are compatible
with screen readers. Most of them contain basic technical errors which make
access to information and services
more difficult or impossible for blind
people.

Colour blindness,
tritanopia and
monochromacy*

Disorders in seeing colours influence
the usage of websites. In case of all
disorders related to seeing colours, one
has to remember about an important
rule: a colur cannot be the only way of
conveying information on the website.

*
No possibility of seeing red (protanopia), other do not see green – deuteranopia called colour blindness.
The lack of possibility differentiating yellow and blue (tritanopia). There are also people having problems with
seeing any colours (monochromacy).

S o u r c e: own elaboration on the basis of D. Paszkiewicz, J. Dębski, Accessibility of websites, Warszawa
2013.

poor eyesight people), buttons not accessible from the keyboard level and enlarging a text is slight10.
– A setting up option: big contrast.
This is a simple, alternative option to set up a contrast on the website (on some
websites there are alternative colour version). The website designed in light colours (majority of websites) has a possibility of switching into a „negative” version
in which most colours change into “reverse”. The background remains dark, texts
are in light colours. Another option is to put on the main page an icon changing
the contrast – after clicking the icon one may set up a big contrast of the website
which is facilitation for people with poor eyesight.
– Recognition of the websites by contents reading software.
The website should be recognised by reading software for the blind. It makes the use of the website easier and in some cases of dysfunctions it enables
reading.
The next group of the disabled comprises deaf and poorly hearing people.
Table 3 presents areas of inaccessibility of websites for the deaf and people with
colour recognition dysfunctions.
10
On the basis of Accessibility of Websites, State Rehabilitation Fund of the Disabled, Warsaw
2012, www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/PODRECZNIK.pdf [20.10.2013].
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Table 3. Areas of non-adjustment of websites to needs of the deaf and people
with colour recognition dysfunctions
Type of disability

Deaf or hearing impaired

Areas of non-adjustment of websites
When it comes to accessibility, deaf people have problems with
access to multimedia contents. Videos with no subtitles
or translation into sign language are out of reach for those users.

S o u r c e: own elaboration on the basis of D. Paszkiewicz, J. Dębski, Accessibility of Websites, Warszawa
2013.

Solutions related to accessibilityare as follows:
– Listening to the contents of a website. “Talking page” feature
Some websites have a built-in possibility of listening to the content, processed
by speech recognition. Websites should contain a loudspeaker icon which can be
pressed by a disabled person to listen to the contents11.
– Placing materials for deaf people
Placing materials for deaf people – most often in the form of videos including
translation into a sign language.

Summing up
Due to the constant development of the internet and virtual communities it is
necessary to counteract the “digital divide” of disabled people which in turn may
result in social divide. According to the author accessibilityconstitute a factor in
reducing the digital divide of disabled people. Solution is also seen in introduction
of an “easy-read” website which a simplified version12. It should be characterised
by a simple language, communicativeness, audio description on the website13,
easy navigation and adjustment to various functions. However it makes website designers look not only at the design and usability of the website but also at
disabled people to facilitate their movements in the virtual world by introducing
simple accessibilitysolutions sometimes.
11
Google is an example of good practice – to meet needs of the blind Google has introduced
voice messages informing about events on the screen. Web services of Google support tools reading
texts such as JAWS, VoiceOverorChromeVox: www.google.com [20.10.2013].
12
Easy-read: www.mencap.org.uk/easyread [20.10.2013].
13
Audio description is valuable to films and works of culture. The technique consists in
describing features of a film that are not accessible in voice but result from the visions. Thanks to
audio description the blind have a broader image and a better reception of the contents of the film.
More information: www.audiodeskrypcja.org/viewpage.php?page_id=1 [20.10.2013].

Accessability as a factor of reducing the digital divide

85

References
Gogołek W., Information Technologies of Media, ed. II, ASPRA-JR, Warszawa 2006.
Information on the Digital Agenda of Europe, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/200&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en [20.10.2013].
Information Society in Poland. Results of Statistical Research 2006-2011, ed. D. Rozkruta, MSO
Report, Szczecin 2012, www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm [20.10.2013].
Jarosz M., Wstęp. Divide Areas in Polande, w: Divided. Social, Material and Ethnic Dimension, ed.
M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa 2008.
Paszkiewicz D., Dębski J., Accessibility of Websites, Warszawa 2013.
PFRON [20.10.2013].
Report on “Accessibility of Websites”, State Rehabilitation Fund of Disabled People, Warszawa
2012, www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/PODRECZNIK.pdf [20.10.2013].
Social Diagnosis 2013, The Poles facing digital technologies-determinants of accessibility and ways
of using, eds. J. Czapiński, T. Panek, 2013, www.diagnoza.com [20.10.2013].
The Visible Foundation: http://widzialni.org/index.php?p=sd&id=89&action=show [20.10.2013].
www.audiodeskrypcja.org/viewpage.php?page_id=1 [20.10.2013].
www.google.com [20.10.2013].
www.mencap.org.uk/easyread [20.10.2013].

Accessability jako czynnik redukcji cyfrowego wykluczenia
Streszczenie. Wykluczenie cyfrowe definiowane jest jako wykluczenie, które dotyka osób,
niemających dostępu do Internetu i innych nowoczesnych technologii informacyjnych. Jednakże
wykluczenie cyfrowe dotyka także te osoby, które mając dostęp do Internetu i technologii nie mogą,
z racji niedopasowania narzędzi, z nich korzystać. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych. Artykuł prezentuje accesability jako czynnik redukcji cyfrowego wykluczenia, związanego
z osobami niepełnosprawnymi. Artykuł oparty jest na badaniach literaturowych oraz raportach
badawczych.
Słowa kluczowe: użyteczność, dostępność, doświadczenie użytkownika, społeczne wykluczenie
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Doskonalenie procesów
w ujęciu systemowym

Streszczenie. Doskonalenie procesów jest zagadnieniem aktualnym i ważnym, wynikającym
z potrzeby ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Niemniej jednak doskonalenie procesów nie może być działaniem przypadkowym, musi wynikać z przyjętej strategii
działania, w przeciwnym przypadku nie przyniesie spodziewanych efektów. W artykule najpierw
opisano niedoskonałość struktury funkcjonalnej, odwołując się do zalet podejścia systemowego.
Następnie dokonano charakterystyki doskonalenia procesów i metod wykorzystywanych w usprawnianiu procesów. Wskazano możliwe przyczyny ograniczonego wpływu przyjętej strategii działania
na doskonalenie procesów. Końcowa część artykułu została poświęcona analizie sposobu doskonalenia procesów, opartej na przyjętej strategii, ze wskazaniem konkretnych zleceń w zakresie dekompozycji celów strategicznych na niższe poziomy zarządzania.
Słowa kluczowe: podejście systemowe, doskonalenie procesów, metody doskonalenia
procesów

Wstęp
Współczesne organizacje muszą posiadać umiejętność szybkiego reagowania i dostosowywania do zmieniających się warunków otoczenia. Elastyczność
działania wymaga zarówno odpowiednich struktur organizacyjnych, umożliwiających szybki przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami,
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jak również metod pozwalających na zbieranie, przetwarzanie i wprowadzanie
stosownych modyfikacji. Zmienność otoczenia narzuca organizacji konieczność
doskonalenia funkcjonujących procesów.
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę doskonalenia procesów
opartych na analizie strategii oraz organizacji jako spójnej całości, czyli systemu.
Jak wskazują badania1, zaledwie 3,6% podmiotów doskonalących procesy deklarowało, że przeprowadzone zmiany w strategii rozwoju znajdują odzwierciedlenie w architekturze procesów. W konsekwencji niedostosowania architektury
procesów do strategii rozwoju, procesy przebiegające w przedsiębiorstwach nie
były nakierowane na osiąganie celów strategicznych, co w długim okresie może
skutkować niemożnością realizacji zakładanej strategii rozwoju.
Doskonalenie procesów jest niezbędne do poprawy funkcjonowania organizacji, jednak spodziewane efekty można uzyskać tylko wtedy, jeśli podejmowane
działania są spójne z przyjętą strategią.

1. Struktury organizacyjne
Klasycznie w naukach o zarządzaniu struktura organizacyjna przedsiębiorstwa prezentowana jest w sposób funkcjonalny. Poszczególne stanowiska pracy
zgrupowane są w większe komórki, te zaś tworzą działy. Głównym kryterium grupowania jest ten sam lub zbliżony zakres funkcji (działań), jakie dane elementy
pełnią w przedsiębiorstwie2. Typowy układ funkcjonalnej struktury organizacyjnej prezentuje rysunek 1.

Rys. 1. Typowy układ struktury organizacyjnej
Ź r ó d ł o: A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi
plamami” w strukturze organizacyjnej?, Warszawa 2000, s. 32.

S. Cyfert, Metody podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach –
ograniczenia i kierunki zmian, w: Podejście procesowe w organizacjach, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52, s. 164.
2
M. Maciejczak, Zarządzanie procesami biznesowymi, www.maciejczak.pl, Orientacja
funkcjonalna a orientacja procesowa, s. 1.
1
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Rys. 2. Przebieg procesu przez organizację
Ź r ó d ł o: R.L. Manganelli, M.M. Klein, Reengineering, PWE, Warszawa 1998, s. 28.

Struktura funkcjonalna zapewnia podział zadań zgodnie z kwalifikacjami pracowników, jednocześnie gwarantując specjalizację działania. Niestety, przyjęty
układ ogranicza kreatywność pracowników, narzucając im rutynowe wykonywanie powierzonych zadań.
Mając na uwadze, w jakich realiach funkcjonują współczesne organizacje:
– powszechna dostępność do wiedzy i informacji,
– bardzo duża zmienność rynkowych i technicznych realiów działania,
– coraz krótszy cykl życia wyrobów, usług i systemów,
– globalizacja procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych3,
pojawia się pytanie, czy wykorzystanie struktury funkcjonalnej umożliwi przedsiębiorstwu dostosowanie się do wymagań zmiennego otoczenia?

3

s. 76.

P. Grajewski, Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń 2003,

90

Alicja Gębczyńska

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od analizy następujących czynników:
1. Faktyczny przepływ informacji, materiałów i produktów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami nie jest realizowany tylko w jednym dziale (rys. 2).
Przepływ ten następuje pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa, wiąże się
to z koniecznością właściwej komunikacji, co w przypadku wykorzystania struktury funkcjonalnej, może być utrudnione. Problem polega na identyfikacji i integracji najważniejszych przepływów mających miejsce w organizacji. Istnieje
konieczność współpracy międzyfunkcjonalnej, od której zależy jakość finalnych
produktów i usług. Rozłożenie zależnych czynności pomiędzy różne działy jest
źródłem problemów związanych z wydłużonym czasem realizacji i możliwymi
błędami pojawiającymi w trakcie wykonywania oderwanych działań. Pracownik
powinien rozumieć powiązania pomiędzy różnymi czynnościami i ich wpływ na
efekt finalny – wyrób dostarczony klientowi, w przeciwnym wypadku może być
nieświadomy błędów, jakie popełnia, i ich konsekwencji dla klienta.
2. Struktura funkcjonalna nie uwzględnia powiązań z odbiorami i dostawcami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Utrudnia to przepływ informacji
w układzie wewnętrznym, klient wewnętrzny – dostawca wewnętrzny, i w układzie zewnętrznym pomiędzy poszczególnymi partnerami, z którymi współpracuje
przedsiębiorstwo. Niewłaściwy przepływ informacji może odbić się na poziomie
obsługi klienta lub na jakości produktu finalnego. Dostarczenie klientowi wyrobu
o oczekiwanej przez niego jakości zależy od integracji łańcucha logistycznego,
zatem brak powiązań z odbiorcami i dostawcami wpłynie na poziom zadowolenia
klienta, a tym samym na pozycję konkurencyjną firmy na rynku.
3. Segmentacja klientów jest kolejnym elementem, który determinuje powodzenie przedsiębiorstwa na rynku. Tylko właściwe rozpoznanie, a potem konsekwentna realizacja wymagań klienta może zapewnić jego satysfakcję. Obecne
tendencje pokazują indywidualizację potrzeb klientów, dlatego coraz większym
powodzeniem cieszą się produkty „szyte na miarę”. Spełnienie specyficznych
wymagań klienta możliwe jest przy indywidualnym podejściu do jego potrzeb.
Podejście takie wymaga elastycznych struktur działania, w których pracownicy
nie działają rutynowo, ale jednostkowo traktują każdego klienta.
4. Bardzo duże znaczenie w rozwoju funkcjonowania współczesnych organizacji ma globalizacja, która wpłynęła na skalę i zakres działania firm. Przedsiębiorstwa posiadają filie, fabryki w różnych krajach. Wiąże się to z koniecznością
szybkiego i sprawnego przepływu informacji zarówno wewnątrz organizacji, jak
i umiejętności dostosowania się do wymagań zewnętrznych.
W świetle przedstawionej argumentacji pozytywna odpowiedź na pytanie, czy
wykorzystanie struktury funkcjonalnej umożliwi przedsiębiorstwu dostosowanie
się do zmiennych wymagań otoczenia, budzi spore wątpliwości. Zatem jakie inne
rozwiązanie będzie dostosowane do aktualnych tendencji?
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We współczesnych rozwiązaniach strukturalnych należy uwzględnić następujące elementy:
– znaczenie klienta w rozwoju i działaniu organizacji,
– stałe doskonalenie wszystkich procesów w organizacji,
– partycypację pracowników w zarządzaniu organizacją, w tym w podejmowaniu decyzji,
– szybki rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
– współpracę z partnerami, tj. dostawcami, klientami, konkurencją4.
Aktualna sytuacja wymusza wykorzystanie nowych rozwiązań dostosowanych do panujących trendów. Sprostanie wymaganiom współczesnych organizacji wiąże się z koniecznością wprowadzenia rozwiązań systemowych.

2. Podejście systemowe
System można zdefiniować jako zestaw powiązanych ze sobą elementów
funkcjonujących jako całość. System to wyodrębniona część rzeczywistości, dla
której można określić granice wejścia oraz wyjścia, procesy wewnętrznego przetwarzania5.
Systemowe podejście do organizacji (horyzontalne, poziome):
– zawiera elementy, których wcześniej nie było: klientów, produktu, przebiegu pracy,
– pozwala dostrzec, jak wykonywana jest praca – procesy, które przekraczają
granice między działami funkcjonalnymi,
– pokazuje wewnętrzne powiązania między klientami, dostawcami, które
przyczyniają się do powstawania produktów i usług6.
Podejście systemowe umożliwia integrację wszystkich procesów i działań
realizowanych w przedsiębiorstwie w celu szybkiego dostosowania się do warunków panujących w otoczeniu. Reakcja na pojawiające się zmiany, bez przebudowy podstawowych założeń funkcjonowania, gwarantuje dostosowanie do
wymagań rynkowych przy zachowaniu spójnej wizji działania.
Systemowe spojrzenie na organizację jest punktem wyjścia, podstawą do projektowania i zarządzania organizacjami, będącymi w stanie sprawnie odpowiadać na nową rzeczywistość, która charakteryzuje się bezwzględną konkurencją
i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów7.
P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s. 47-48.
K. Perechuda, Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997, s. 24.
6
G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi
plamami” w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000, s. 34-35.
7
Ibidem, s. 36.
4
5
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Organizację możemy traktować jako system pod warunkiem, że wszystkie jej
elementy są spójne i zintegrowane w realizacji wspólnych celów. Zachodzenie relacji spójności, zwieńczającej niejako wszystkie relacje systemotwórcze, pozwala
na stwierdzenie, że dana całość tworzy system8. Aby system właściwie funkcjonował, musi być nakierowany na realizację przyjętych celów.
Podejście systemowe bazuje na procesach, zatem wymaga ich zidentyfikowania, wdrożenia oraz doskonalenia.

3. Doskonalenie procesów
Zmienność warunków działania wymaga od współczesnego przedsiębiorstwa
elastyczności działania i ciągłego dostosowywania się do aktualnych potrzeb
odbiorców. Zatem ciągłe doskonalenie procesów jest niezbędnym działaniem
podejmowanym w ramach zarządzania przedsiębiorstwem.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:20069, doskonalenie jakości to część
zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości. Na podstawie przytoczonej definicji można stwierdzić, że doskonalenie procesów będzie polegało na zwiększeniu ich zdolności do
spełnienia wymagań. Tak sformułowana definicja zwraca uwagę na dwie kwestie:
zdolności procesu oraz wymagania. Ogólnie zdolność jest pewnego rodzaju
możliwością, potencjałem, zatem zdolność procesu wiąże się z szybkością jego
przebiegu, skutecznością i efektywnością. Zdolności procesu można zwiększyć
poprzez jego reorganizację lub usprawnienie.
W definicji doskonalenia procesów oprócz zdolności procesów pojawiło się
pojęcie wymagań. Czyje wymagania należy wziąć pod uwagę doskonaląc proces? Czy należy skoncentrować się na wymaganiach klientów zewnętrznych,
wewnętrznych, a może partnerów? W celu wyeliminowania takich wątpliwości
należy odnieść się do celów strategicznych, ponieważ powinny być one sformułowane na podstawie analizy wymagań wszystkich wymienionych grup interesów,
przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości organizacji.
Doskonalenie umożliwia poprawę funkcjonowania istniejących procesów,
polega na dążeniu do prowadzenia działalności na poziomie przewyższającym
planowane wyniki. Doskonalenie procesów można realizować poprzez10:
8
A. Stabryła, Analiza systemowa procesu zarządzania, ZN im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków
1984, s. 16.
9
Norma PN-EN ISO 9000:2006, Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia,
PKN, Warszawa 2006, s. 29.
10
ISO 9000 – Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu zarządzania jakością, red.
E. Kreier, J. Łuczak, Wyd. Forum, Poznań 2002.
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– usprawnianie procesów,
– reorganizację procesów (reengineering – fundamentalne przemyślenie od
nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do przełomowej poprawy osiąganych wyników11).
Reorganizacja procesów ma charakter bardziej radykalny niż usprawnianie
procesów i ma zastosowanie w konkretnych sytuacjach, takich jak: zmiana profilu działalności firmy, wybór innego rynku docelowego lub zmiana asortymentu
przedsiębiorstwa oraz istotne zmiany w otoczeniu, np. pojawienie się nowych
technologii. Zatem wykorzystanie reorganizacji procesów będzie uzasadnione
tylko w pewnych sytuacjach, natomiast usprawnianie procesów znajduje znacznie
szersze zastosowanie w praktyce.
Usprawnienia procesów mogą polegać na:
– eliminowaniu działań, które nie wnoszą wartości do procesu,
– wprowadzaniu działań podnoszących jakość rezultatów działań i satysfakcję klientów oraz poprawiających komunikację między uczestnikami procesu,
– wprowadzaniu działań kontrolnych, aby zminimalizować powielanie błędów w kolejnych etapach procesu lub działań zapobiegających powstawaniu
nadużyć12.
W usprawnianiu procesów można wykorzystać jedną z poniższych metod:
– benchmarking,
– audyt,
– samoocenę,
– bieżącą kontrolę procesów,
– statystyczną kontrolę procesów13.
Wykorzystanie którejkolwiek z wymienionych metod wymaga wyznaczenia
kryteriów/wytycznych, na podstawie których będzie przeprowadzane doskonalenie. W przypadku benchmarkingu należy wybrać proces/y, które chcemy udoskonalić. Wybór ten powinien wynikać z analizy mapy procesów i wyłonienia
procesów kluczowych, które mają największe znaczenie w realizacji strategii.
Następnie podobne procesy należy odszukać i przeanalizować u konkurencji, która funkcjonuje lepiej, sprawniej od naszego przedsiębiorstwa. Zidentyfikowanie
efektywniejszych sposobów działania powinno być zaimplementowane w odpowiednich procesach kluczowych.
Doskonalenie procesu na podstawie audytu zazwyczaj wykorzystują przedsiębiorstwa posiadające System Zarządzania Jakością (SZJ), ponieważ jest to
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003, s. 18.
A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT,
Warszawa 2009, s. 106.
13
Szczegółowy opis tych metod można znaleźć w: A. Gębczyńska, A. Bujak, Wykorzystanie
modelu dojrzałości procesowej w doskonaleniu systemów zarządzania jakością, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 20, s. 182-183.
11

12

94

Alicja Gębczyńska

metoda charakterystyczna dla tego systemu. Kryteria, na podstawie których
przeprowadzany jest audyt procesu, powinny wynikać z przyjętej polityki jakości, oczywiście spójnej ze strategią działania przedsiębiorstwa. Jeśli System
Zarządzania Jakością został właściwie wkomponowany w przyjętą strategię
działania oraz kryteria audytu odzwierciedlają założenia wdrożonego systemu,
to wykorzystanie audytu powinno zapewnić spójne ze strategią doskonalenie
procesów.
W przypadku samooceny wybór kryteriów jest organiczny i wynika z przyjętego modelu samooceny np. Polskiej Nagrody Jakości (PJN), Europejskiej
Nagrody Jakości czy Modelu Nagrody im. Malcolma Baldridge’a. W każdej
z wymienionych nagród pojawia się kryterium „procesy”, które w przypadku PNJ
oceniane jest pod względem określenia, identyfikacji i powiązania procesów między sobą. W ramach kryterium „procesy” oceniane jest również wykorzystanie
opinii i uwag bezpośrednich interesariuszy, rozumianych jako klienci, partnerzy,
dostawcy oraz różnego rodzaju organizacje powiązane lub oddziaływające na
przedsiębiorstwo. Samoocena bardziej zwraca uwagę na realizację wyznaczonych
działań, które powinno podjąć przedsiębiorstwo, aby skutecznie zarządzać procesami, niż na doskonalenie procesów. W tym kontekście doskonalenie procesów
sprowadza się do działań, które powinny być jeszcze wdrożone, aby skutecznie
zarządzać procesami. Samoocena nie pokazuje jak doskonalić procesy, tylko
w jakich obszarach należy je jeszcze poprawić.
Dwie ostatnie metody usprawniania procesów, tzn. bieżąca kontrola procesów
oraz statystyczna kontrola procesów prowadzone są na podstawie przyjętych standardów realizacji, czyli procesy analizowane są pod kątem pojawiających się odchyleń od ustalonych wartości. W przypadku pojawienia się odchyleń podejmuje
się stosowane działania korygujące, ewentualnie zapobiegawcze, zatem również
doskonalące. Przyjęte standardy realizacji powinny wynikać z celów procesów,
które zgodnie z teorią powinny zostać określone na podstawie celów strategicznych. Jeżeli cele strategiczne zostały właściwie dekomponowane na cele procesów i na ich podstawie ustalono standardy realizacji, to bieżąca kontrola procesów
oraz statystyczna kontrola procesów zapewniają spójne ze strategią doskonalenie
procesów.
Warto zwrócić uwagę, że wszystkie wymienione metody doskonalenia procesów są pośrednio powiązane ze strategią przedsiębiorstwa, ale w trakcie ich realizacji może pojawić się wiele niejasności, wątpliwości, które uniemożliwią bezpośrednie przetransformowanie założeń strategii na procesy. Może jest to jedna
z przyczyn ograniczonego wpływu przyjętej strategii działania na doskonalenie
procesów. W związku z tym warto przeanalizować, w jaki inny sposób doskonalić
procesy oparte na przyjętej strategii. Punktem wyjścia powinno być założenie, że
strategia znajduje odzwierciedlenie w celach strategicznych, czyli celach organizacji. Zgodnie z hierarchią formułowania celów (rys. 3), cele organizacji przekła-
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Rys. 3. Hierarchia formułowania celów organizacji
Ź r ó d ł o: A.G. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi
plamami” w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000, s. 100.

dane są na cele procesów i cele poszczególnych komórek organizacyjnych, aby na
ich podstawie zdefiniować cele poszczególnych stanowisk pracy.
Zaskakujące są wyniki badań J. Kraśnika14, z których wynika, że głównymi
czynnikami, które wpłynęły na wdrożenie podejścia procesowego w przedsiębiorstwach są wymagania klienta i strategia przedsiębiorstwa. Jednocześnie przeprowadzone badania wskazują, że powiązanie strategii z procesami zarówno w niewielkim stopniu (5,4%) wspierało wdrożenie organizacji procesowej, jak również
w znikomym stopniu utrudniało jej wdrożenie. Odpowiednio jako czynniki
utrudniające wdrożenie organizacji procesowej respondenci ocenili na poziomie
4,4% element powiązania strategii z procesami. Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujący wniosek: strategia przedsiębiorstwa jest czynnikiem,
który skłania organizację do wdrożenia podejścia procesowego/systemowego,
niestety tak późniejsze funkcjonowanie, jak i doskonalenie procesów nie jest powiązane z przyjętą strategią. Z przeprowadzonych badań wynika, że strategia ani
nie wspiera podejścia procesowego, ani nie utrudnia jego funkcjonowania, zatem
nie była sprzężona z podejściem procesowym.
J. Kraśnik, Uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne wdrażania organizacji procesowej,
w: Podejście procesowe w organizacjach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2009, nr 52, s. 392.
14
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Doskonalenie procesów należy rozpocząć od analizy celów procesów, które
wynikają z celów organizacji. Badania przeprowadzone przez S. Cyferta15 wskazują, że największych możliwości podniesienia efektywności funkcjonowania
polskich przedsiębiorstw należy poszukiwać w obszarze dostosowania architektury procesów do zakładanej strategii rozwoju. Ten wniosek może wskazywać na
sytuację, w której po pierwsze – brak integracji pomiędzy strategią a strukturą
procesów, po drugie – można również wnioskować, że taki stan rzeczy jest konsekwencją braku dekompozycji celów strategicznych na cele procesów. Obserwacje
autorki wskazują na realizację działań dotyczących transformacji celów strategicznych na cele działów oraz braku takich inicjatyw w zakresie odwzorowania
celów strategicznych w celach procesów. Z powyższych spostrzeżeń nasuwa się
wniosek dotyczący braku spójności celów procesów z celami strategicznymi.
Przypuszczenie to potwierdzają przytoczone wcześniej badania S. Cyferta.
Kolejna wątpliwość dotyczy spójności celów stanowiska pracy z celami
działów i procesów. W tym zakresie z pewnością należy przeprowadzić stosowne
badania. Jeżeli w wyniku zrealizowanych badań potwierdzą się przypuszczenia
na temat braku spójności celów stanowiska pracy z celami działów i procesów, to
przyjęta strategia działania nie ma szans na właściwą realizację.
Poniżej zostaną sformułowane zalecenia dotyczące dekompozycji celów
strategicznych na niższe poziomy hierarchiczne i organizacyjne, zgodnie z rysunkiem 3.
Właściwa dekompozycja celów strategicznych na cele działów wymaga:
1) ustalenia, które działy będą zaangażowane w realizację konkretnego celu
strategicznego,
2) określenia, w jakim zakresie dany dział wpływa na realizację celu strategicznego,
3) uwzględnienia w celu działu tego elementu celu strategicznego, który ma
w nim zastosowanie.
Dekompozycja celów strategicznych na cele procesów wymaga:
1) identyfikacji procesów wpływających na realizację konkretnego celu strategicznego,
2) określenia, w jakim stopniu realizacja danego procesu wpływa na osiągnięcie celu strategicznego,
3) sformułowania celu procesu uwzględniającego wymagania w zakresie
celu strategicznego.
Ustalenie celów stanowiska pracy na bazie celów działów i celów procesów
spójnych z celami strategicznymi wymaga:
S. Cyfert, Metody podnoszenia efektywności procesów w polskich przedsiębiorstwach
– ograniczenia i kierunki zmian, w: Podejście procesowe w organizacjach, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52, s. 165.
15
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1) identyfikacji wszystkich stanowisk pracy występujących w ramach działów zaangażowanych w realizację konkretnego celu strategicznego,
2) określenia, jakie stanowiska pracy pojawiają się w realizacji procesów
wpływających na realizację konkretnego celu strategicznego,
3) stworzenia macierzy, w ramach której dla każdego stanowiska ocenia się
powiązanie z poszczególnymi celami procesów i działów,
4) ustalenia celów dla poszczególnych stanowisk zaangażowanych w realizację konkretnego celu strategicznego.
Dla uproszczenia można przyjąć założenie, że cele działów będą przydzielane kierownikom działów, którzy następnie zdekomponują je na poszczególne
stanowiska pracy, natomiast za realizację celów procesów będą odpowiedzialni
właściciele procesów, którzy również przydzielą je poszczególnym stanowiskom
pracy.
Najtrudniejszym elementem w dekompozycji celów jest właściwe ustalenie
celów stanowiska pracy, ponieważ powinny one uwzględniać zarówno cele działów, jak i procesów. Jeżeli zakres funkcjonujących procesów odpowiada zakresowi pracy działu, to dekompozycja celów strategicznych jest dość ułatwiona,
ponieważ w wielu przypadkach cele procesów będą zbieżne z celami działów,
zatem przeniesienie ich na cel stanowiska pracy nie będzie sprawiało większych
trudności. Problem pojawi się, jeśli proces nie jest realizowany tylko w jednym
dziale, np. proces realizacji zamówienie klienta. W takim przypadku uwzględnienie celów procesów i celów działów w celach stanowiska praca jest o wiele
trudniejsze i wymaga kompleksowego podejścia.
Dekompozycja celów strategicznych nie jest przedsięwzięciem łatwym, wymaga uwzględnienia licznych zależności, które nie zawsze są od razu czytelne
i oczywiste. Niemniej jednak bez podjęcia takich działań wszelkie doraźne inicjatywy doskonalące niepowiązane z przyjętą strategią nie zapewnią długotrwałych
spójnych efektów poprawiających kondycję przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Rozwój przedsiębiorstwa wymaga jego umiejętności dostosowania się do
zmiennych warunków otoczenia, wiąże się to również z koniecznością podnoszenia efektywności działania. W przypadku wykorzystania podejścia systemowego
poprawę efektywności działania uzyskujemy poprzez doskonalenie procesów.
Funkcjonowanie przez dłuższy czas w niezmienionym układzie powoduje cofanie
organizacji, ponieważ zmiany technologiczne i informacyjne następują w tak szybkim tempie, że brak działania błyskawicznie znajduje odzwierciedlenie w spadku pozycji konkurencyjnej firmy. Przedsiębiorstwo, pomimo bardzo dobrych
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efektów działania, nie może pozwolić sobie na rezygnację z doskonalenia, ponieważ wymagania klientów ciągle ewoluują, co pociąga za sobą konieczność
zmian, modyfikacji. Powodzenie organizacji zależy od umiejętności dostosowania się od pojawiających się zmian zewnętrznych i wewnętrznych. Zadaniem
kierownictwa jest śledzenie tych zmian i nadążanie za nimi lub ich przewidywanie, wyprzedzanie. Uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów w tym obszarze
jest łatwiejsze przy wykorzystaniu podejścia systemowego. Jeżeli doskonalenie
wynika z doraźnych założeń, niespójnych z przyjętą strategią działania, może
w konsekwencji zamiast planowanych korzyści przynieść straty w odniesieniu
do organizacji jako całości. Punktem wyjścia w działaniach związanych z doskonaleniem organizacji powinna być strategia znajdująca swoje odzwierciedlenie
w celach działów oraz procesów, które z kolei powinny determinować cele przyjęte dla stanowiska pracy.
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Process improvement in terms of system
Summary. Process improvement is a current and important problem arising from the need to
a continuous adaptation to changing environmental conditions. Nevertheless, process improvement
cannot be an accidental activity, it must be based on an adopted strategy, otherwise it will not bring
the expected results. The article first describes the imperfection of the functional structure referring
to the advantages of system approach. What follows is a discussion of characteristics of process
improvement as well as methods used to improve processes. Possible reasons for a limited impact of
the strategy envisaged on the process improvement are indicated. The final part of the article is devoted to analysing how to improve the processes based on the adopted strategy, and proposes specific
recommendations for decomposition of strategic goals into lower levels of management.
Key words: systemic approach, process improvement, process improvement methods
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Mechanizm 1% – zachowanie darczyńców
w świetle badań sondażowych

Streszczenie. Artykuł prezentuje zasady przekazywania 1% podatku od dochodów osobistych
przez podatników na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego w Polsce. Przedstawione
informacje statystyczne wskazują, że występuje zróżnicowanie w ilości przekazywanych darowizn
między tymi organizacjami. W referacie podjęto próbę wskazania przyczyn tych różnic, wśród których duże znaczenie mają zachowania darczyńców i ich reakcja na działania marketingowe tych
organizacji.
Słowa kluczowe: podatek, organizacje pożytku publicznego, mechanizm 1%, darczyńcy, darowizna

Wstęp
„Mechanizm 1%” to instytucja wprowadzona do systemu podatkowego
w Polsce z dniem 1 stycznia 2004 r. Reguluje ona zasady przekazywania przez
podatników (tj. osoby fizyczne) 1% podatku od dochodów osobistych na rzecz
indywidualnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Początkowo, w latach
2003-2006, odpis 1% podatku był formą ulgi podatkowej, która umożliwiała
podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych dokonania samodzielnej wpłaty na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego,
co upoważniało do zmniejszenia należnego podatku o tę kwotę. Od roku 2007
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podatnicy już nie przekazują bezpośrednio 1% podatku wybranej organizacji,
lecz korzystają z pośrednictwa urzędów skarbowych. Podstawą tego jest wniosek
o przekazanie 1% należnego podatku, który jest integralną częścią zeznania podatkowego. Gromadzony przez organizacje pożytku publicznego fundusz, którego
źródłem jest „mechanizm 1%”, jest dla nich szansą na finansowanie realizacji zamierzeń społecznych. Z tego powodu obserwuje się dużą aktywność marketingową i promocyjną tych organizacji, skierowaną do podatników w celu przekonania
ich o przekazaniu 1% podatku na rzecz konkretnej organizacji.
Celem artykułu jest zobrazowanie skali aktywności podatników przekazujących 1% podatku od dochodów osobistych na rzecz organizacji pożytku publicznego w konfrontacji ze skutecznością działań promocyjnych podejmowanych przez
te organizacje.

1. Zasady gromadzenia funduszy
przez organizacje pożytku publicznego
Uzależnienie skali działań prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego od efektywnie zgromadzonego funduszu powoduje, że organizacje te w procesach
pozyskiwania funduszy rozwojowych zwanych fundraisingiem1, poszukują i doskonalą strategie i formy gromadzenia środków finansowych od osób indywidualnych,
biznesu, agencji rządowych i to zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.
Prezentowane w tabeli 1 dane dotyczące struktury źródeł finansowania NGOs (Nongovernmental Organizations) wskazują, że w Polsce w latach 2003-2008 wzrosło
znaczenie środków publicznych i filantropii w finansowaniu organizacji społecznych.
Natomiast prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako źródła finansowania
traciło na znaczeniu. Taka struktura przychodów obserwowana jest także w 2011 r.,
gdzie średnio 19% budżetu tych organizacji stanowiły przychody od administracji
samorządowej, 18% od administracji centralnej, a 12% z Unii Europejskiej2.
Tendencję taką potwierdzają wyniki badań prowadzonych w USA3, z których
wynika, że NGOs postrzegają fundraising jako działania generujące koszty, które
głównie obejmują4:
Zob. P.F. Drucker, Managing The Non Profit Organization, Heinemann Ltd., 2007, s. 127 i n.;
S. Clarke, M. Norton, The Complete Fundraising Handbook, Directory of Social Change, London
1999, s. 11.
2
Por. Polskie Organizacje Pozarządowe 2012, www.civicpedia.ngo.pl [10.08.2013].
3
L. Moulton, H.K. Anhaier, Public-priwate partnership in Unites States: Historical patterns
and current trends, „Civil Society Working Paper” 16, Februar 2001, Centre for Civil Society,
London School of Economics, London 2002, s. 9.
4
J. Andreoni, A.A. Payne, Do the Grants to Private Charities Crowd out Giving Or Fund-Raising?, „The American Economic Review” 2003, t. 93, nr 3, s. 792-812 (EBSCO).
1
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Tabela 1. Udział wybranych źródeł finansowania w całości przychodów sektora organizacji
pozarządowych w latach 2003-2011
Źródło finansowania

Przychody (w %)
2003

2005

2009

2011

Środki publiczne

30

41

44

49

Własna działalność gospodarcza

21

14

12

10

Filantropia (poza 1%)

12

11

10

10

1% podatku

–

1

5

3

Odpłatna działalność statutowa

5

6

7

6

Składki członkowskie

8

7

7

7

Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 115.

Tabela 2. Podatnicy i kwoty 1% podatku od dochodów osobistych w Polsce w latach 2004-2012

Rok

Liczba
podatników
przekazujących
1%

% do roku
poprzedniego

Kwota
przekazana
na rzecz OPP*
(w mln zł)

% do roku
poprzedniego

2004

80 320

–

10,4

–

2005

680 541

847

41,6

400

2006

1 156 510

170

62,3

150

2007

1 604 142

139

105,4

169

2008

5 134 675

320

298,3

283

2009

7 324 953

143

381,5

128

2010

8 623 928

118

360,9

95
112

2011

10 134 625

118

403,9

2012

11 165 578

110

457,3

113

2013

11 537 414

103

480,0

105

* OPP – Organizacje Pożytku Publicznego
Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od
osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 i 2012 rok, Departament
Podatków Dochodowych, www.mf.gov.pl [20.07.2013].

– zapłatę zewnętrznej firmie organizującej profesjonalny fundraising,
– rekompensatę finansową dla fundraiserów i członków organizacji, którzy
wolą być zaangażowani w działalność usługową organizacji, a nie w zbieranie
funduszy,
– nakłady na promocję.
Natomiast aplikowanie o pomoc publiczną nie wiąże się z wydatkami i ryzykiem. Są to główne powody wzrostu skali finansowania działań NGOs ze
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środków publicznych. Pomimo że ważnym źródłem finansowania stają się fundusze publiczne, co może być zagrożeniem dla niezależności NGOs, to z pewnością
traktować można ten fakt jako wyznacznik przemian związanych z rozwojem
relacji partnerskich między państwem a sektorem pozarządowym5.
Obecnie w Polsce organizacje pożytku publicznego mają możliwość pozyskiwania funduszy publicznych jako odpisów 1% od podatku od dochodów osobistych osób fizycznych. To źródło gromadzenia publicznych funduszy staje się
znaczące, jednak tylko dla części organizacji. W Polsce obserwuje się stałą tendencję wzrostu liczby podatników, którzy przekazali 1% podatku od dochodów
osobistych na rzecz organizacji pożytku publicznego (zob. tab. 2).
Przedstawione w tabeli 2 dane wskazują, że z roku na rok wzrasta liczba podatników i przekazywanego przez nich funduszu z 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, to jednak trzeba zauważyć, że od 2010 r. przyrost ten
słabnie. W ślad za tym obserwuje się także tendencję zmniejszania się wielkości
średniej kwoty przekazywanej na rzecz OPP w przeliczeniu na 1 podatnika deklarującego wpłatę (por. tab. 3).
Tabela 3. Kwota 1% podatku przekazywana na OPP w przeliczeniu na 1 podatnika
w latach 2004-2013
Rok

Średnia kwota 1% podatku
w przeliczeniu na 1 podatnika

2004

129,48

2005

61,12

2006

53,86

2007

65,70

2008

58,09

2009

52,08

2010

41,84

2011

39,85

2012

40,95

2013

41,60

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 2.

Zaznaczyć trzeba, że słabnąca tendencja wzrostu liczby podatników przekazujących 1% podatku na rzecz OPP nie oznacza, że obecnie w Polsce większość
podatników deklaruje taką wpłatę. Okazuje się, że udział podatników deklarujących taką wpłatę w 2013 r. wyniósł 44%, podczas gdy w roku 2004 jedynie
J. Herbst, Sector „in statu descendi”? O relacjach między sektorem pozarządowym i administracją publiczną w Polsce, „Trzeci Sektor” wiosna 2010, nr 20, s. 24.
5
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0,33% podatników zdecydowało się na przekazanie części podatku na rzecz OPP.
To może być wyjaśnieniem, że wraz z upowszechnianiem aktywności Polaków
przekazujących 1% podatku zmniejsza się jego średnia kwota.
Pozyskiwanie przez organizacje społeczne (organizacje pożytku publicznego) funduszy w formie 1% łączy redystrybucję publicznych środków
z osobistymi decyzjami podatników, co do wyboru organizacji, na rzecz której
przekazane zostaną fundusze. Wymaga to jednak od tych organizacji aktywności promocyjnej i zaangażowania w nagłaśnianie potrzeb i prezentowanie
dotychczasowych osiągnięć, a także umiejętności posługiwania się technikami
fundraisingu, co bezpośrednio wpływa na poziom zróżnicowania uzyskiwanych
kwot przez OPP.

2. Skuteczność mechanizmu 1% na tle zachowań
podatników-darczyńców
Z opublikowanych sprawozdań Ministerstwa Finansów wynika, że w 2013 r.,
podobnie jak w poprzednich latach, większość pieniędzy od podatników trafiło
do kilkudziesięciu największych organizacji, bowiem 50 organizacji (spośród
7295 organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% w 2013 r.) zgromadziło
największe sumy, łącznie ponad połowę całej kwoty funduszu pozyskanego z 1%,
tj. z 480 mln PLN6.
Wysokość dofinansowania na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego
w 2013 r. wahała się od 117 182 811 PLN, którą otrzymała Fundacja Dzieciom
Zdążyć z Pomocą, do kwoty 0,40 PLN przekazanej na rzecz Stowarzyszenia
Centrum Prewencji Narkomanii „Nadzieja”. W tabeli 4 zaprezentowano wykaz
organizacji, które otrzymały najwyższe dofinansowanie w 2010 i 2013 r.
Wykazane w tabeli 4 organizacje mają głównie formę fundacji, a ich cele
koncentrują się na niesieniu pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom.
Przedstawione zestawienie dobitnie wskazuje duże dysproporcje między organizacjami co do wysokości uzyskanego dofinansowania z 1% podatku w obu
prezentowanych latach, zaznaczone nawet wśród 10 organizacji o najwyższych
wpłatach przez podatników. Jednocześnie widać, że w 2013 r. w pierwszej
dziesiątce w porównaniu z 2010 r. pozostało jedynie 5 organizacji tj.: Fundacja
Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Zob. Wyniki 1% – komu daliśmy pół miliarda, badanie podatników na zlecenie Stowarzyszenia
Klon/Jawor zrealizowała firma Millward Brown na losowej reprezentatywnej próbie 1001 Polaków
w wieku 15 i więcej lat w grudniu 2012 roku, www.civicpedia.ngo.pl/x/29348?print_doc_
id=918292) [15.04.2013].
6
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Tabela 4. Organizacje pożytku publicznego o największym dofinansowaniu od darczyńców
jako 1% podatku dochodowego (wpłata w 2010 i 2013 r.)
Podatek płacony w 2010
nazwa organizacji

kwota w zł

Podatek płacony w 2013
nazwa organizacji

kwota w zł

Fundacja Dzieciom
Zdążyć z Pomocą

61 859 671,74 Fundacja Dzieciom
Zdążyć z Pomocą

117 182 981,43

Fundacja Anny Dymnej
Mimo Wszystko

11 857 068,86 Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Słoneczko

15 329 441,95

Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Słoneczko

7 590 432,80 AVALON Bezpośrednia
Pomoc Niepełnosprawnym

8 559 917,06

Fundacja TVN
Nie Jesteś Sam

6 321 122,75 Fundacja „ROSA”

8 065 022,84

Stowarzyszenie SOS
Wioski Dziecięce w Polsce

5 194 350,96 Fundacja Anny Dymnej
Mimo Wszystko

6 224 868,13

Fundacja Warszawskie
Hospicjum dla Dzieci

4 922 453,27 Dolnośląska Fundacja
Rozwoju Ochrony Zdrowia

5 922 295,56

Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

4 481 486,74 Stowarzyszenie Rodziców
na rzecz pomocy szkołom
„Przyjazna szkoła”

4 788 916,32

Dolnośląska Fundacja
Rozwoju Ochrony Zdrowia

4 337 467,36 Fundacja Studencka
„Młodzi – Młodym”

4 779 531,41

Lubelskie Hospicjum dla
Dzieci im. Małego Księcia

4 140 266,32 Fundacja TVN
Nie Jesteś Sam

4 705 323,24

Fundacja Ewy Błaszczyk
AKOGO

3 761 752,57 Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego

4 617 208,70

Ź r ó d ł o: opracowano na podstawie Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2009 rok, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa 2010, s. 74; Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób
fizycznych przekazana organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2012 rok, Departament Podatków
Dochodowych, Warszawa 2013, www.mf.gov.pl [12.04.2013].

Słoneczko, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Dolnośląska Fundacja
Rozwoju Ochrony Zdrowia i Fundacja TVN Nie Jesteś Sam. Można założyć, że
ich działania popiera duża część Polaków i traktuje jako ważne społecznie.
Przeprowadzone badania skłonności Polaków do korzystania z „mechanizmu
1%” wykazały, że w początkowym okresie z możliwości przekazania 1% podatku
korzystali podatnicy o najwyższych dochodach. W roku 2004 udział kwot przekazanych przez podatników (III przedziału podatkowego) wynosił 72%, natomiast
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w roku 2007 uległ zmniejszeniu do 53%, przy wzroście udziału wpłat dokonanych przez podatników (II przedziału) do 27% i (I przedziału) do 20%7.
Potwierdza to wcześniejsze uwagi, że silniejszą motywację do finansowania
działań społecznych mają osoby o wyższych dochodach. Wyniki badań cech darczyńców-podatników, którzy przekazali w 2010 r. 1% podatku dochodowego na
rzecz OPP wykazały, że z możliwości świadczenia pomocy w ten sposób skorzystały przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem i o wyższych dochodach oraz takie, które cechuje zaufanie do innych i wiara w celowość współdziałania, a ponadto uważają, że organizacje rozwiązują ważne problemy społeczne
i są w tym bardziej skuteczne niż instytucje publiczne8.
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2012 r. przez TNS Polska9 wykazały, że podatnicy deklarując przekazanie 1% podatku od dochodów
nie znają działalności organizacji pożytku publicznego. Uzyskane wyniki wskazują, że tylko 16% Polaków wie o tych organizacjach dużo lub bardzo dużo,
36% podało, że wie o nich trochę, natomiast znaczna większość podatników,
tj. 48%, stwierdziło, że wie o nich mało lub bardzo mało. W badaniu tym wykazano także, że ważnym czynnikiem skłaniającym podatników do przekazania kwot podatku na rzecz OPP jest przekonanie, że organizacje te rozliczają
się z powierzonych im pieniędzy. Te stwierdzenia warto uzupełnić wynikami
badania ankietowego przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor10,
z których wynika, że pomimo iż coraz więcej Polaków przekazuje organizacjom
1% podatku, to spora ich część nie interesuje się działaniami organizacji, którą
wsparła. Okazało się, że tylko 39% podatników, którzy przekazali 1% podatku
(na początku 2012 r.), w grudniu potrafiło wymienić nazwę tej organizacji, 15%
nie było pewnych jej nazwy, a 45% w ogóle nie potrafiło sobie przypomnieć
na rzecz jakiej organizacji przekazało fundusze. Zidentyfikowane w badaniu
powody są następujące:
– spontaniczne wybranie organizacji pod wpływem impulsu, a głównie
reklamy TV,
– przekazanie tej decyzji osobie wypełniającej PIT (małżonkowi, księgowej),
7
Zob. A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, Filantropia i 1%. Raport z badań 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 49.
8
J. Przewłocka, Stale rośnie zainteresowanie Polaków 1% dla OPP, Stowarzyszenie Klon/
/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/ngo/618102.html [30.01.2011].
9
Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Raport, Badanie TNS Polska 2012
(N = 1004).
10
Wyniki 1% – komu daliśmy pół miliarda, Badanie podatników na zlecenie Stowarzyszenia
Klon/Jawor zrealizowała firma Millward Brown na losowej reprezentatywnej próbie 1001 Polaków
w wieku 15 i więcej lat w grudniu 2012 r., www.civicpedia.ngo.pl/x/29348?print_doc_id=918292
[10.04.2013].
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Tabela 5. Czynniki decyzji dotyczącej przekazania 1% podatku od dochodów osobistych
na rzecz OPP
Przyczyny

Liczba
wskazań

Udział
wskazań w %

Przekazywanie wybranej (stałej) organizacji
Tradycja rodzinna (sentyment) wspierania tej organizacji

90

32,6

Organizacja ta pomaga moim bliskim (członkom rodziny,
znajomym)

83

30,1

Jestem członkiem tej organizacji

56

20,3

Obserwuję działania tej organizacji i uważam, że warto jej
pomagać

34

12,3

Pomagam tej organizacji także w ciągu roku

13

4,7

276

100,0

105

27,4

Elektroniczny formularz PIT, ze wskazaniem konkretnej
organizacji

94

24,5

Moja opinia, że trzeba pomagać różnym organizacjom

82

21,3

Brak znajomości działań organizacji i wiedzy, której organizacji pomóc

65

16,9

Losowy wybór organizacji z listy OPP

38

9,9

384

100,0

Razem (n = 92)
Przekazywanie na rzecz różnych organizacji
Impuls pod wpływem akcji promocyjnej prowadzonej przez
tę organizację

Razem (n = 128)

Ź r ó d ł o: B. Iwankiewicz-Rak, Motywy podatników dotyczące przekazywania 1% podatku od dochodów
osobistych. Raport badania sondażowego. (N = 220), Katedra Podstaw Marketingu, UE Wrocław 2013 r.
(wydruk komputerowy).

– korzystanie z programu do wypełnienia PIT, wskazującego konkretną organizację.
Wymienione przyczyny znalazły potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań własnych, gdzie wyróżniono dwie grupy motywacji podatników
w zależności od tego czy przekazują 1% podatku wybranej (stałej) organizacji,
czy na rzecz różnych organizacji. Uzyskane wyniki pokazano w tabeli 5.
Przedstawione dane wskazują, że podatnicy najczęściej wspierają wybraną
wcześniej organizację ze względu na tradycje rodzinne (sentyment), a także
dlatego, że organizacja pomaga ich bliskim (członkom rodziny, znajomym itd.).
Natomiast przekazywanie funduszu na rzecz dowolnie (spontanicznie) wybranej
organizacji jest efektem impulsu pod wpływem akcji promocyjnej lub przypad-
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kowego wyboru elektronicznego formularza PIT, w którym jest wskazanie konkretnej organizacji.
Specyficzną cechą decyzji dotyczącej przekazywania funduszy na rzecz organizacji jest nie tyle wybór organizacji pożytku publicznego, ile wskazanie osoby
prywatnej, która w danej np. fundacji założyła tzw. subkonto. W tych sytuacjach
podatnik bardziej identyfikuje swoją decyzję z konkretną osobą prywatną, której
zamierza pomóc, niż z organizacją na rzecz której przekazuje część swojego podatku. W tych przypadkach duże znaczenie w nagłośnieniu i rozpropagowaniu
potrzeby przekazania funduszy z 1% podatku ma nie organizacja, lecz rodziny
osób, dla których utworzone zostały subkonta. Skala przekazywania funduszy publicznych (z podatków) poprzez subkonta osób prywatnych jest duża. W 2011 r.
1/3 podatników skierowała swój odpis podatku na rzecz osoby prywatnej poprzez
założone subkonto. Problem „prywatyzacji” przekazywanych kwot przez określanie przez podatnika celu ich wykorzystania dotyczy nie tylko wskazań związanych
z leczeniem czy rehabilitacją, lecz także rozwiązania innych problemów społecznych. „Z możliwości wskazania celu szczegółowego korzystają też organizacje
przekazujące środki z 1% konkretnym szkołom (co oznacza przeznaczanie tych
środków publicznych na prywatny cel – wsparcie szkoły, własnego dziecka), czy
nawet konkretnym organizacjom, które nie są uprawnione do pozyskania 1% podatku w danym roku”11. Nieuczciwość tego procederu przejawia się także w tym,
że organizacje pośredniczące w przekazywaniu takich funduszy pobierają opłaty.
Obecnie kwestie te są analizowane i będą uwzględnione w nowelizacji ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kolejny problem związany z pozyskiwaniem funduszy jako 1% odpisu podatków wiąże się z rozwojem rynku reklamy. Organizacje gromadzące najwyższe
kwoty inwestują duże pieniądze w promocję. Do obecnego roku prawo tego nie
regulowało. Na przykład w 2011 r., Fundacja Rosa, działająca na rzecz poprawy
edukacji dla dzieci, zgromadziła 6,6 mln zł, z czego 3,3 mln zł przeznaczyła na
kampanie fudraisingową; koszty reklamy Fundacji Radia Zet wyniosły ok. 47%
kwoty pozyskanej od podatników; Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo” wyłożyła na reklamę 51% uzyskanych funduszy. Dodać trzeba, że zdarzają się także
przypadki przeinwestowania w reklamę. Na przykład w omawianym roku Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, na kampanię reklamową wydało blisko
12,3 tys. zł, by pozyskać z 1% tylko 151,50 zł, podobnie Dolnośląski Związek
Organizacji Pozarządowych „Wrzos” sfinansował kampanię reklamową za 700 zł,
a uzyskał od podatników zaledwie 47,80 zł12. Zarówno w pierwszym, jak i drugim
11
Zob. Organizacje „prywatyzują” 1%, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Wiadomości NGO.pl
[17.10.2012].
12
Zob. P. Pieńkosz, Jeden procent kosztuje miliony, „Dziennik Gazeta Prawna” 10 października
2012, www.edgp.gazetaprawna.pl/index.phd?act [10.04.2013].
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przypadku można mówić o niewłaściwej decyzji dotyczącej skali finansowania
działań reklamowych. Duże nakłady przeznaczane na reklamę organizacji pozyskującej 1% podatku to szansa otrzymania wysokiego finansowania, ale oznacza
także brak wywiązania się organizacji ze zobowiązania wobec podatników, którzy
przekazując fundusze ufają, że będą one przeznaczone na rozwiązanie ważnego
zadania społecznego. Z kolei przeinwestowanie w reklamę oznacza konieczność
pokrycia nakładu na reklamę z funduszy organizacji, które miały być przeznaczone na cel społeczny.

Podsumowanie
Przedstawione problemy, dotyczące gromadzenia funduszy przez organizacje pożytku publicznego jako odpisów 1% podatku, mają już w Polsce 10-letnią
tradycję. Zasady przekazywania tego funduszu podlegały w tym czasie modyfikacjom ułatwiającym podatnikom korzystanie z mechanizmu 1%. Jednak ujawniły się także zjawiska niepożądane13, jak np. rozwarstwienie sektora organizacji
społecznych, dominacja części organizacji pozyskujących największą część funduszy z 1% podatków, wojna reklamowa o 1% podatku, wywołująca eskalację
nakładów na promocję, zdominowanie przekazywania funduszy na „prywatne
subkonta” prowadzone przez organizacje, brak wykształcenia wśród podatników
postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mechanizmu 1%.
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Mechanism of 1% in the light of donor behavior surveys
Summary. The article presents the principle of the transfer of 1% of personal income tax for
taxpayers to selected charitable organizations in Poland. The statistical information shows that there
is a variation in the number of reported donations between the charitable organizations. This paper
attempts to identify the causes of these differences, among which important are donors (taxpayers)
behavior and their response to marketing activities of organizations.
Key words: mechanism of 1% personal income tax, charitable organizations, donors, taxpayers, marketing activities, donor’s behavior
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Wybrane aspekty efektywności i polityki
personalnej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału
zagranicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej –
studium porównawcze

Streszczenie. Celem opracowania jest analiza różnic pomiędzy przedsiębiorstwami pozostającymi pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej
(w analizie uwzględniono następujące zmienne: liczbę przedsiębiorstw, liczbę osób zatrudnionych,
obroty, nadwyżkę operacyjną brutto, przychody na pracownika, wynik operacyjny brutto, rentowność sprzedaży, koszty siły roboczej, inwestycje), opierająca się na danych Eurostatu (2008-2010).
Badania wskazują, między innymi, na znaczne zróżnicowanie w grupie państw EU ze względu na
udział kapitału obcego w różnych klasach wielkości przedsiębiorstw (w Polsce segment MSP pozostaje w znacznej mierze pod kontrolą rodzimego kapitału) oraz na duży wpływ wielkości rynku
i niskich jednostkowych kosztów pracy na wybór kraju goszczącego. Przedsiębiorstwa pod kontrolą
kapitału zagranicznego w Polsce są znaczącym pracodawcą i mają dla gospodarki duże znaczenie
z uwagi na wielkość generowanych przychodów.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa pod kontrolą kapitału zagranicznego, Polska, Unia Europejska

Wstęp
Procesy reorganizacji produkcji, stymulowane zwłaszcza przez intensyfikację konkurencji i korzyści skali, powodują, że podmioty poszukują optimum
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lokalizacji1, wchodzą w interakcję o wymiarze światowym i stają się wzajemnie
powiązanymi uczestnikami globalnego systemu2. Warunkiem osiągnięcia korzyści jest lokalizacja poszczególnych elementów łańcucha wartości przedsiębiorstwa w tych krajach, w których przynoszą one najwyższą wartość dodaną3. Od
lat przedmiotem zainteresowania ekonomistów są zwłaszcza determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych4.
W rankingu „European attractiveness survey” Ernst & Young z 2010 r. Polska
została wskazana przez menedżerów firm międzynarodowych jako najczęściej
rozważana przez firmy lokalizacja nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Wśród podstawowych czynników branych pod uwagę przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski wymieniano: położenie Polski na przecięciu europejskich szlaków komunikacyjnych; relatywnie niskie koszty pracy oraz
wysoką jakość kadr, a także Specjalne Strefy Ekonomiczne5.
1
Por. J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej
– próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 182.
2
Por. A. Kryński, Europa w procesach globalizacji gospodarczej – szanse i zagrożenia,
w: Transformacja – integracja – globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego
Polski, red. S. Lis, S. Miklaszewski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
3
A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 68.
4
Zob. szerzej: J.H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham, Berkshire 1993; A. Stępniak, Integracja regionalna i transfer kapitału,
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996; M. Geldner, Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, „Monografie i Opracowania” nr 193, SGPiS, Warszawa 1986;
K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej,
Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001; World Investment Report 2012. Towards a New Generation
of Investment Polices, United Nations Conference on Trade and Development, New York and
Geneva 2012; J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
2004; J.P. Agarwal, Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey, „Weltwirtschaftliches
Archiv” 1980, nr 4, s. 739-773; P. Guimaraes, O. Figueiredo, D. Woodward, Agglomeration and
the location of foreign direct investment in Portugal, „Journal of Urban Economics” 2000, nr 47,
s. 115-135; C.C. Coughlin, E. Segev, Location determinants of new foreign-owned manufacturing
plants, „Journal of Regional Science” 2000, nr 40, s. 323-351; R. Basile, Acquisition versus greenfield investment: The location of foreign manufacturers in Italy, Institute for Studies and Economic
Analyses Discussion Paper, Rome 2002; T. Latocha, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii
Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji, „Studia Europejskie” 2/2005,
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2005_Latocha.pdf [25.08.2013]; M.K. Stawicka, Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
– studium komparatystyczne lat 2005 i 2011, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1/2, s. 315-328;
A. Schuh, Central and Eastern Europe after the boom: Time for a strategy change for foreign multinational companies?, „Central European Business Review” 2013, z. 2, s. 25-30.
5
Raport sporządzono na podstawie ankiety, w której wzięło udział 834 menedżerów z 43
krajów. Por. Ernst & Young’s 2010 European attractiveness survey, Waking up to the new economy,
www.economicresearch.se/public/userfiles/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/files/media_
2010-06_ErnstYoung_2010_EAS.pdf [20.08.2013].
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Celem opracowania jest analiza, porównanie i ocena wybranych charakterystyk (głównie związanych z efektywnością i polityką personalną) przedsiębiorstw
kontrolowanych przez kapitał zagraniczny w krajach członkowskich Unii Europejskieji Norwegii (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). W badaniach zostały wykorzystane bazy danych Eurostat6 (dane za lata 2008-2010).

1. Inwestycje i dezinwestycje zagraniczne
W rozważaniach dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych
ogromne znaczenie ma paradygmat Dunninga (zwany także paradygmatem OLI
od Ownership, Localization, Internalization)7. Zgodnie z nim, przedsiębiorstwo
podejmuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne, gdy spełnione są równocześnie
trzy warunki:
– Przedsiębiorstwo musi posiadać pewne specyficzne przewagi, aby mogło
konkurować przez podejmowanie produkcji w danym kraju (innym niż macierzysty).
– Dla przedsiębiorstwa korzystniejsza jest internalizacja (czyli samodzielne
wykorzystanie przewag własnościowych poprzez transfer za granicę wewnątrz
własnej organizacji – utworzenie filii) niż eksternalizacja działalności (wyprowadzanie działalności na zewnątrz organizacji, zlecanie podwykonawcom).
– Muszą wystąpić czynniki decydujące o większej atrakcyjności lokalizacji
produkcji w danym kraju, przyjmującym w porównaniu z krajem macierzystym
lub innymi krajami lokaty kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Do czynników tych należą m.in.: wielkość rynku, perspektywy rozwoju
rynku, koszty pracy, wyposażenie w zasoby naturalne, polityczna stabilność,
stopień ryzyka inwestycji w danym kraju, polityka rządu wobec inwestorów
zagranicznych, przeszkody taryfowe, stopień zliberalizowania handlu pomiędzy
krajem macierzystym inwestora a krajem przyjmującym, położenie geograficzne,
infrastruktura techniczno-ekonomiczna, różnice kulturowe.

6
Foreign control of enterprises by economic activity and a selection of controlling countries
(from 2008 onwards), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fats_g1a_08&lang=en
[20.08.2013].
7
Por. J.H. Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham 1993;
idem, Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, ,,Journal of
International Business Studies’’ 11, 1980, nr 1, s. 9-31; A. Zorska, Ku globalizacji, WN PWN,
Warszawa 1998, s. 62-69; W. Nowara, Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie – ujęcie teoretyczne,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. LXXV, 2013, z. 1, s. 197-212.
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Odwrócenie paradygmatu OLI zaproponował J. Boddewyn8. Dezinwestycje9
następują w wypadku zaniku warunku stymulującego bezpośrednie inwestycje
zagraniczne, czyli:
– utraty przewagi konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstw z innych
krajów,
– zmiany w kosztach transakcyjnych, powodujące, że inne formy internacjonalizacji stają się korzystniejsze,
– zmiany polityczne bądź ekonomiczne w kraju przyjmującym.
Zgodnie z paradygmatem Dunninga wszystkie trzy typy przewagi muszą się
pojawić, by doszło do inwestycji bezpośredniej. Natomiast w wypadku dezinwestycji wystarczy zanik pojedynczej przewagi10.

2. Wpływ internacjonalizacji na wyniki przedsiębiorstw
Temat wpływu internacjonalizacji na wyniki działalności przedsiębiorstw
podejmowali w swoich pracach m.in. S. Lall11, X. Liu12, M. Doms i B. Jansen13,
K. Ito14, W. Doryń, D. Stachera15. Do pierwszych prac empirycznych zaliczyć
można pracę S. Lall, w której dokonano analizy statystycznej różnic pomiędzy
wynikami korporacji międzynarodowych i firm lokalnych. Początkowo badacze
postulowali istnienie pozytywnego liniowego związku łączącego internacjona-

J. Boddewyn, Foreign Direct Divestment Theory: Is It the Reverse of FDI Theory,
„Weltwirtschaftliches Archiv” 1983, t. 119, s. 345-355.
9
Zob. szerzej: W. Nowara, Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie – ujęcie teoretyczne,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” R. LXXV, 2013, z. 1, s. 197-212; J. Mata,
P. Portugal, Closure and Divestiture by Foreign Entrants: The Impact of Entry and Post-Entry Strategies, „Strategic Management Journal” 2000, nr 21, s. 549-562; G. Osbert-Pociecha,
Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998,
s. 14.
10
W. Nowara, Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie..., s. 197-212.
11
S. Lall, Financial and profit performance of MNCs in developing countries: some evidence
from an Indian and Columbia Sample, „World Development” 1976, nr 4(9), s. 713-724.
12
X. Lui, Comparative performance of foreign and local firms in Chinese industry, „Aston
University Working Paper” 2000.
13
M. Doms, B. Jensen, Comparing wages, skills and Productivity between domestically and
foreign owned manufacturing establishment in the US, NBER Working Paper, 1998, s. 235-258.
14
K. Ito, Are foreign multinationals more efficient? Plant productivity in Thai Automobile
industry, „ICSED Working Paper” t. 19, July 2002.
15
W. Doryń, D. Stachera, Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych
polskich przedsiębiorstw przemysłowych, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 11-12, s. 95-114.
8
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lizację i wyniki przedsiębiorstwa16. Uwzględnienie kosztów związanych z procesem umiędzynarodowienia spowodowało, że pozytywny (lub negatywny) związek liniowy zależał od wystąpienia nadwyżki korzyści nad kosztami (lub kosztów
nad korzyściami)17. W latach 80. XX w. zaczęto dostrzegać zmienność omawianej
zależności w czasie, otrzymując związki o charakterze krzywoliniowym18. Ustalił
się podział modeli nieliniowych na trzy grupy: zależności o kształcie liter J i U,
związki o kształcie odwróconych liter J i U, modele wpływu sigmoidalnego19.
W. Doryń, D. Stachera podjęły próbę zbadania charakteru związku łączącego
stopień internacjonalizacji i rentowność (zyskowność) przedsiębiorstw w warunkach polskich20, na próbie 79 przedsiębiorstw z Listy 500 „Rzeczpospolitej” największych firm działających w Polsce, zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Związek między stopniem umiędzynarodowienia (tu: udziałem eksportu
w sprzedaży) a wynikami ekonomicznymi polskich przedsiębiorstw ma kształt
litery U. W początkowym etapie internacjonalizacji wyniki przedsiębiorstw
(mierzone stopą zwrotu z aktywów ROA) pogarszają się. W miarę jak przedsiębiorstwo nabiera doświadczenia, korzyści z internacjonalizacji zaczynają rosnąć
szybciej niż koszty i następuje wzrost ROA.
16
R. Buhner, Assessing international diversification of West German corporations, „Strategic
Management Journal” 1987, nr 8(1), s. 25-37; R. Vernon, Sovereignty at bay: the multinational
spread of U.S. enterprises, Basic Books, New York 1971; A Bausch., M. Krist, The Effect of
Context-Related Moderators on the Internationalization-Performance Relationship: Evidence from
Meta-Analysis, „Management International Review” 2007, nr 47(3), s. 319-347.
17
K. Ramaswamy, Multinationality and performance: a synthesis and redirection, „Advances
in International Comparative Management” 1992, nr 7(2), s. 241-267; H.L. Brewer, Investor benefits
from corporate international diversification, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”
1981, nr 16(1), s. 113-126; W. Ruigrok, H. Wagner, Internationalization and firm performance:
Meta-analytic review and future research directions, Paper presented at the Annual Meeting of the
Academy of International Business, Stockholm, Sweden 2004; W. Ruigrok, W. Amann, H. Wagner,
The Internationalization – Performance Relationship at Swiss Firms: A Test of the S-Shape and
Extreme Degrees of Internationalization, „Management International Review” 2007, nr 3(47),
s. 349-368.
18
W. Ruigrok, H. Wagner, Internationalization and Performance: An Organizational Learning
Perspective, „Management International Review” 2003, nr 43(1), s. 63-83; idem, Internationalization
and firm performance...; W. Ruigrok, W. Amann, H. Wagner, The Internationalization – Performance
Relationship at Swiss Firms: A Test of the S-Shape and Extreme Degrees of Internationalization,
„Management International Review” 2007, nr 3(47), s. 349-368.
19
I tak na przykład w przypadku zależności o kształcie liter J i U przyjmuje się wyjaśnienie,
że w miarę upływu czasu i wzrostu zaangażowania międzynarodowego, przedsiębiorstwa uczą się
minimalizować koszty związane z ekspansją zagraniczną, czyli przyrost kosztów internacjonalizacji
jest wyższy od przyrostu korzyści tylko do momentu, kiedy przedsiębiorstwo uzyska odpowiednie
doświadczenie. Por. W. Doryń, D. Stachera, Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne
największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 11-12,
s. 100.
20
W. Doryń, D. Stachera, Wpływ internacjonalizacji..., s. 95-114.
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3. Wyniki i dyskusja
Statystyki europejskie pokazują (tab. 1), że na tle pozostałych krajów EU,
inwestorzy zagraniczni prowadzą w Polsce raczej przedsięwzięcia duże, choć
ze względu na zatrudnienie i obroty przedsiębiorstwa pod kontrolą kapitału
zagranicznego lokują się w klasie wielkości przedsiębiorstw średnich (średnio:
zatrudnienie niemal 211 osób na przedsiębiorstwo w roku 2010, obroty nieco
mniejsze niż 36 mln EUR na przedsiębiorstwo)21. W 2010 r. spośród 25 krajów
(kraje EU oraz Norwegia), dla których dostępne były dane statystyczne, tylko
7 krajów (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania oraz
Holandia) wyprzedziło Polskę z uwagi na średnią wielkość obrotów, a z uwagi
na wielkość zatrudnienia Polska uplasowała się na pierwszym miejscu. Można
więc stwierdzić, że inwestorzy zagraniczni skupili się w naszym kraju na działaniach biznesowych w największym wymiarze. Prawdopodobną tego przyczyną
były możliwości wynikające z przekształceń własnościowych okresu po 1989 r.
Najwyraźniej small business w Polsce pozostaje jak dotąd domeną rodzimych
przedsiębiorstw, czego już nie można powiedzieć na przykład o Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, Łotwie, Chorwacji, a nawet Czechach. Dla rodzimych przedsiębiorców stanowi to i wyzwanie biznesowe i swoiste ostrzeżenie, że po fali
akwizycji przedsiębiorstw dużych może rozpocząć się podobny proces w grupie
przedsiębiorstw mniejszych. Wyzwaniem dla podmiotów klasy MSP jest więc
umacnianie własnej pozycji na rynku zarówno przez działania innowacyjne,
rozwój sieci dystrybucyjnych, nowe modele biznesowe czy konsolidowanie
mniejszych podmiotów. Wszystkich przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału
zagranicznego w Polsce w roku 2010 było ponad 6 tys., co w stosunku do potentatów w tej mierze – Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet Czech stanowi wartość kilkukrotnie mniejszą. Swoistym fenomenem jest w tej mierze Rumunia,
dla której liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne
wynosi ponad 28 tys. Są to jednak, jak już wspomniano, podmioty raczej małe,
o relatywnie niewielkich obrotach. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
r dla liczby ludności danego kraju EU oraz liczby przedsiębiorstw będących
pod kontrolą zagraniczną wynosi dla 2010 r. r = 0,61. Świadczy to o zależności,
która jest jednak moderowana przez ogólne warunki do prowadzenia biznesu.
Na przykład w liczącym 0,5 mln mieszkańców Luksemburgu jest więcej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego niż w Polsce.

Zalecenie Komisji Europejskiej (2003/361/WE) na kategorię mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw składają się te, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny
obrót nie przekracza 50 mln euro, i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
21
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Przedsiębiorstwa będące pod kontrolą kapitału zagranicznego wykazują wysokie wartości rentowności sprzedaży brutto (tab. 2), liczonej jako wynik operacyjny brutto (EBIT) w relacji do wartości przychodów ze sprzedaży. Wartość
na poziomie ok. 12-13% lokuje Polskę na piątym miejscu wśród krajów EU za
Niemcami, Cyprem, Chorwacją oraz Irlandią (19,4%). Na absolutnym europejskim szczycie znajdują się w tej mierze przedsiębiorstwa norweskie. Wartość ta
może tylko potwierdzać, że przedsiębiorstwa pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce są sprawnie zarządzane operacyjnie, a pierwotnie, strategicznie,
poprawnie wybrano cele akwizycyjne. Zauważmy, że wykazywane wartości
rentowności są poniekąd także pochodną parametrów systemów podatkowych
poszczególnych krajów. Trudno jednak wnioskować na podstawie danych, czy
ma miejsce na większą skalę transfer zysków przez kompanie międzynarodowe
(np. przez zawyżane ceny usług spółki matki świadczonych spółce córce) i czy
dane na temat rentowności nie są zaniżane. Niezależnie od tego, przedsiębiorstwa pod kontrolą kapitału zagranicznego działające na polskim rynku są rentowne zdecydowanie powyżej europejskiej wartości mediany, która dla 2010 r.
wynosi 9,4%.
Także wartości wyniku z działalności operacyjnej brutto na osobę (tab. 2)
są dobre, choć w tej mierze lokujemy się pośrodku europejskiej stawki (mediana 23,7 tys. EUR, zaś bez odstających od całości Norwegii i Irlandii 21,1 tys.
EUR, co dokładnie odpowiada pozycji Polski w 2010 r.). Absolutnym liderem
jest w tej mierze Irlandia. Nie wiadomo, czy wartości te nie będą jednym ze
źródeł tendencji w kierunku dalszego racjonalizowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach pod kontrolą kapitału zagranicznego funkcjonujących na rynku
polskim, tak aby swoista produktywność operacyjna osiągnęła poziom powyżej
średniej europejskiej. Może to być jednym z zadań i wyzwań kadr kierowniczych
przedsiębiorstw omawianej grupy. Sugerować mógłby to także przychód generowany przez jednego zatrudnionego pracownika, który lokuje się poniżej mediany – 170,6 tys. EUR w 2010 r., przy medianie wynoszącej 232 tys. EUR (tab. 2).
Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy wpływ na taki stan rzeczy mają realne przerosty zatrudnienia. Jeśli nawet zostanie ono zredukowane, rentowność
może nie wzrosnąć, gdyż wzrośnie presja na wyższe wartości wynagrodzeń.
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach będących pod kontrolą
zagranicznych podmiotów, która stale w Polsce w latach 2008-2010 wynosi ponad 1,2 mln osób, wskazuje, że ta grupa przedsiębiorstw to ważny pracodawca
Polaków (tab. 3). Wprawdzie w Niemczech jest tych osób dwukrotnie więcej, zaś
w małych Czechach niemal tyle samo, ale i tak Polska znajduje się w tej mierze w absolutnej europejskiej czołówce. Inwestycje na osobę (bez wartości
inwestycji rzeczowych w majątek przedsiębiorstwa) lokują nas jednak razem
z Czechami na czwartym miejscu od końca europejskiej stawki z wartością
6,6 tys. EUR. Podobnie, na końcu europejskiej stawki, lokują się całościowe

2 458,1

Bułgaria

[120]

7 036,1
11 595,2
30 362,8
13 037,1
29 836,1
45 094,2
52 105,5
72 413,1

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Hiszpania

Holandia

–

–

Belgia

Chorwacja

22 037,8

–

2008

Austria

UE (27 krajów)

Wyszczególnienie

64 904,3

39 795,5

38 219,5

23 060,7

10 888,5

27 119,9

7 357,3

6 863,9

–

1 998,2

–

19 139,2

–

2009

56 887,9

43 872,5

38 149,1

25 199,4

13 829,1

–

8 691,0

7 849,2

4 509,1

2 280,3

–

20 747,8

–

2010

Średni obrót przedsiębiorstwa
(tys. EUR)

134,7

163,9

114,6

84,9

114,4

90,7

59,6

34,3

–

20,4

258,0

55,9

–

2008

134,1

131,0

103,5

80,1

106,3

87,4

40,8

35,0

–

18,9

–

53,9

–

2009

106,2

136,9

96,5

79,1

113,2

–

43,0

40,6

27,3

19,8

–

52,4

–

2010

Średnia liczba zatrudnionych
w przedsiębiorstwie

5 810

7 497

17 260

2 722

863

3 503

16 777

329

2 912

13 297

1 500

8 653

–

2008

5 989

8 712

16 715

2 805

800

3 296

22 871

302

–

13 915

–

8 773

236 166

2009

7 575

9 279

17 843

2 722

728

–

21 562

312

3 838

13 352

–

9 170

–

2010

Liczba przedsiębiorstw

Tabela 1. Metryka przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i pozostałych krajach UE wraz z Norwegią
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11 701,2
60 843,3
25 832,1
37 456,7
13 952,4
9 684,5
18 877,7
8 293,3
19 417,0
7 989,7
59 966,5
36 313,3

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

33 632,9

52 018,3

6 617,1

15 281,4

7 299,7

16 910,9

3 439,4

12 509,8

30 672,7

21 132,2

38 194,5

–

2 852,6

4 649,0

5 648,4

46 515,5

36 624,7

56 365,8

6 983,6

17 901,6

7 797,9

18 590,1

3 436,1

14 887,9

35 964,3

22 931,2

38 328,7

–

3 279,9

5 553,3

6 445,3

52 895,1

88,5

149,2

33,6

59,5

35,9

99,0

86,1

60,3

203,9

50,2

130,6

60,9

30,4

–

47,2

84,0

86,8

151,0

32,0

53,0

34,1

96,9

37,2

59,3

200,8

49,5

95,9

–

23,7

11,3

42,2

73,2

86,6

153,9

32,9

52,8

33,6

90,6

32,8

68,0

210,8

47,3

91,8

–

22,5

11,4

40,2

82,2

13 413

22 407

18 698

11 194

2 174

3 624

11 396

5 046

5 980

5 877

21 376

246

3 483

–

2 619

3 205

Ź r ó d ł o: Foreign control of enterprises by economic activity and a selection of controlling countries (from 2008 onwards), Eurostat.
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4 352,5

Łotwa

–

7 842,9

Litwa

Luksemburg

49 432,9

Irlandia

13 136

21 516

18 383

11 772

2 171

3 483

25 835

4 984

6 058

5 669

23 131

–

4 032

7 903

2 698

3 451

12 718

21 210

18 293

11 757

2 245

3 645

28 754

4 397

6 157

6 119

26 934

–

4 144

8 372

2 741

3 094
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20,5
18,8
39,7
9,8
28,4
43,6
23,7
43,9

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Hiszpania

Holandia

10,4

Bułgaria

Cypr

–

Belgia

–

28,2

Austria

Chorwacja

–
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38,0

20,1

13,5

21,8

8,4

33,2

17,5

24,5

–

9,2

–

21,0

–

43,8

26,4

18,4

29,2

12,4

–

19,6

25,2

23,7

10,9

–

29,8

–

2010

537,8

317,8

393,6

351,4

114,0

334,9

194,7

205,0

–

120,5

–

394,4

–

483,9

303,8

369,1

287,8

102,4

310,3

180,5

196,2

–

105,5

–

354,9

–

2009

535,7

320,4

395,2

318,7

122,2

–

202,3

193,3

165,0

115,4

–

396,2

–

2010

2008

2009

2008

UE (27 krajów)

Wyszczególnienie

Średni obrót na zatrudnionego
(tys. EUR)

Średni wynik operacyjny brutto
na zatrudnionego
(tys. EUR)

8,2

7,4

11,1

8,1

8,6

11,9

9,7

10,0

–

8,6

–

7,1

–

2008

7,9

6,6

3,7

7,6

8,2

10,7

9,7

12,5

–

8,7

–

5,9

–

2009

8,2

8,2

4,7

9,2

10,2

–

9,7

13,1

14,3

9,4

–

7,5

–

2010

Rentowność sprzedaży brutto
(%)

Tabela 2. Efektywność przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego działających w UE oraz Norwegii w latach 2008-2010
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9,1
–
10,1
46,7
42,4
114,4
24,0
21,2
13,9
14,3
18,0
22,8
30,0
20,4
49,3

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

38,8

19,2

24,1

24,2

12,2

12,2

9,8

19,4

20,2

78,6

42,6

–

7,8

31,7

8,2

110,6

43,8

20,8

36,8

33,6

15,2

18,1

11,9

20,5

21,1

88,8

54,3

–

12,1

34,6

12,5

125,0

402,0

238,1

410,3

326,4

231,1

190,6

112,5

231,2

183,7

514,5

465,9

192,0

143,1

–

166,3

588,6

344,5

207,0

387,5

288,2

213,9

174,4

92,3

210,9

152,7

427,2

398,4

–

120,2

412,8

133,8

635,2

366,3

212,2

422,8

339,1

232,0

205,3

104,8

219,0

170,6

484,7

417,5

–

145,5

486,8

160,4

643,8

12,3

8,6

7,3

7,0

7,8

7,5

12,3

9,1

13,0

22,2

9,1

24,3

7,1

–

5,4

19,0

Ź r ó d ł o: Foreign control of enterprises by economic activity and a selection of controlling countries (from 2008 onwards), Eurostat.
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111,6

Irlandia

11,3

9,3

6,2

8,4

5,7

7,0

10,6

9,2

13,2

18,4

10,7

–

6,5

7,7

6,1

17,4

12,0

9,8

8,7

9,9

6,5

8,8

11,3

9,4

12,4

18,3

13,0

–

8,3

7,1

7,8

19,4
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11 294
999 225
317 616
98 688
231 114
1 977 590
1 229 100
782 343

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Hiszpania

Holandia

271 246

Bułgaria
–

386 944

Belgia

Chorwacja

483 474

–

2008

Austria

UE (27 krajów)

Wyszczególnienie
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803 245

1 141 132

1 730 748

224 725

85 051

288 053

932 442

10 567

–

263 663

–

473 127

17 873 532

2009

Zatrudnienie
(osób)

804 404

1 270 499

1 722 537

215 253

82 407

–

926 124

12 672

104 872

263 879

–

480 159

–

2010

48,7

37,2

57,9

46,9

14,6

52,6

17,3

27,1

–

7,0

–

48,4

–

2008

48,8

38,6

59,1

46,3

14,4

58,7

17,1

28,1

–

7,6

–

48,8

–

2009

51,3

39,4

61,3

47,9

14,7

0,0

18,5

28,9

18,9

7,9

–

49,6

–

2010

Koszty na zatrudnionego
(tys. EUR)

12,8

13,8

1,7

9,4

5,8

15,5

10,9

10,1

–

14,9

–

17,3

–

2008

11,8

10,0

0,1

7,7

5,2

12,2

7,0

9,1

–

12,5

–

12,4

–

2009

11,9

10,7

13,9

6,2

4,6

–

6,6

8,2

10,3

7,6

–

13,0

–

2010

Inwestycje na zatrudnionego
(tys. EUR)

Tabela 3. Zatrudnienie, koszty na zatrudnionego oraz inwestycje w pracowników w przedsiębiorstwach pod kontrolą kapitału zagranicznego
w krajach UE oraz Norwegii w latach 2008-2010
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665 836
627 431

Szwecja

Węgry

1 140 090

3 249 274

587 703

624 216

74 087

337 640

962 306

295 633

1 216 687

280 434

2 217 517

–

95 691

89 013

113 913

252 725

1 101 672

3 263 412

601 946

620 757

75 467

330 077

942 997

298 875

1 297 848

289 473

2 472 616

–

93 402

95 515

110 120

254 202

45,1

40,5

17,9

48,4

23,1

14,2

9,7

24,6

16,4

64,8

49,5

17,8

13,1

–

13,1

49,3

44,7

37,2

16,4

45,8

23,6

15,5

8,9

25,0

13,5

62,7

53,3

–

12,2

42,4

12,7

49,8

46,7

38,5

16,9

51,9

24,7

16,7

9,2

24,8

15,2

68,3

52,3

–

12,2

44,9

12,7

49,2

13,9

12,1

10,3

13,7

11,8

11,9

13,4

16,3

10,3

22,3

13,5

124,2

17,0

–

8,5

20,3

Ź r ó d ł o: Foreign control of enterprises by economic activity and a selection of controlling countries (from 2008 onwards), Eurostat.
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1 187 221

78 008

Słowenia

Włochy

358 888

Słowacja

3 342 659

980 711

Rumunia

Wielka Brytania

304 458

Portugalia

1 219 274

295 070

Norwegia

Polska

2 791 494

14 989

Malta

Niemcy

105 907

Łotwa

–

123 491

Litwa

Luksemburg

269 183

Irlandia

11,9

10,0

9,0

11,0

8,5

9,0

9,7

12,6

6,8

18,6

14,1

–

8,6

7,9

4,4

14,4

12,7

11,0

8,9

10,8

10,5

8,5

10,8

9,3

6,6

9,9

11,7

–

7,6

8,1

5,3

20,7
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koszty związane z utrzymaniem w naszym kraju pracownika. Przedsiębiorstwa
pod kontrolą podmiotów zagranicznych korzystają więc w Polsce w dalszym
ciągu z taniej siły roboczej.
Zasadniczym problemem przyszłości i wyzwaniem dla naszego kraju może
być kwestia przenoszenia produkcji do krajów o tańszej sile roboczej, kiedy dodatkowo kończą się ulgi związane z opodatkowaniem, a zaczyna dekoniunktura
rynkowa (przykład firmy produkującej spodnie Wrangler i Lee w Łodzi – VF
Polska sp. z o.o. bądź fabryki Coca-coli w Łodzi)22. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy lepsze przygotowanie zawodowe młodzieży, które wydaje się odpowiedzią na ten problem, wpłynie na pozostawanie inwestorów w naszym kraju, czy
też jedynie na nasz koszt zasili szeregi pracowników w krajach wyżej rozwiniętych gospodarczo.
W trakcie analizy danych pochodzących z bazy Eurostat stwierdzono dodatkowo interesującą, powtarzającą się w trzech kolejnych latach badania,
wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona r pomiędzy zmiennymi:
wynik operacyjny brutto na zatrudnionego oraz koszty osobowe na zatrudnionego. W roku 2008 współczynnik korelacji liniowej r Pearsona wynosił
r = 0,67, w 2009 r. wynosił r = 0,59, zaś w 2010 przyjmuje wartość r = 0,63.
Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której wyższy poziom kosztów związanych z utrzymaniem pracownika współwystępuje z wyższą wartością zysku
operacyjnego na zatrudnionego. Z jednej strony wynik taki nie powinien dziwić, gdyż pracownicy lepiej opłacani czy bardziej generalnie – wynagradzani
powinni być bardziej efektywni, z drugiej strony nasuwa się wątpliwość – czy
polityka ucieczki inwestorów zagranicznych do stref z niższymi kosztami pracy
jest długoterminowo racjonalna? Zapewne ów wynik pozostaje też pod silnym
wpływem tzw. Starej Europy, cechującej się dużym udziałem wysokich technologii w przemyśle, które generują duże wartości dodane i bazują na dobrze
opłacanej, wykwalifikowanej sile roboczej. Czy uda nam się jednak dołączyć do
grona krajów o takiej strukturze przemysłu, to jednocześnie pytanie i wyzwanie
biznesowe XXI w. Należy bezwzględnie wykorzystywać naturalną przewagę
i istniejące kompetencje w branżach wysokiej technologii tak, jak chociażby
w przypadku amerykańskiej firmy Sikorsky Aircraft Corp. działającej w Mielcu
czy Valeant Pharmaceuticals International – Jelfa S.A. w Jeleniej Górze. Zbyt
wysokie koszty transakcyjne i wykwalifikowana siła robocza są w takich przypadkach skuteczną barierą ucieczki kapitału z rynku polskiego.

22

www.index.forum.gazeta.pl [20.08.2013].
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Podsumowanie
Grupa krajów członkowskich Unii Europejskiej nie jest homogeniczna pod
względem znaczenia przedsiębiorstw pozostających pod kontrolą podmiotów
zagranicznych. Widoczne są różnice dotyczące nie tylko skali zaangażowania,
ale także m.in. wielkości przedsiębiorstw, kosztów pracy, wyników ekonomicznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz można sformułować następujące
wnioski:
1. Inwestorzy zagraniczni prowadzą w Polsce przedsięwzięcia relatywnie
duże (na tle innych krajów europejskich), choć ze względu na przeciętne wartości
zatrudnienia i obrotów lokują się one w klasie wielkości przedsiębiorstw średnich
(średnio: niemal 211 osób na przedsiębiorstwo w roku 2010, obroty nieco mniejsze niż 36 mln EUR na przedsiębiorstwo).
2. Small business w Polsce pozostaje jak dotąd domeną rodzimych przedsiębiorstw, co nie jest regułą we wszystkich krajach europejskich.
3. Po fali akwizycji przedsiębiorstw dużych może rozpocząć się podobny
proces w grupie przedsiębiorstw mniejszych. Wyzwaniem dla podmiotów klasy
MSP jest umacnianie własnej pozycji na rynku zarówno przez działania innowacyjne, rozwój sieci dystrybucyjnych, nowe modele biznesowe czy konsolidowanie mniejszych podmiotów.
4. Liczba przedsiębiorstw pozostających pod kontrolą podmiotów zagranicznych wykazuje związek z liczbą mieszkańców danego kraju, jest jednak moderowana przez ogólne warunki do prowadzenia biznesu (współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla liczby ludności danego kraju EU oraz liczby przedsiębiorstw
będących pod kontrolą zagraniczną wynosi dla roku 2010 r = 0,61).
5. Przedsiębiorstwa będące pod kontrolą zagraniczną wykazują wysokie
wartości rentowności sprzedaży brutto. Wartość na poziomie ok. 12-13% lokuje
Polskę na piątym miejscu wśród krajów EU za Niemcami, Cyprem, Chorwacją
oraz Irlandią (19,4%).
6. Wartości wyniku z działalności operacyjnej brutto na osobę są dobre, choć
w tej mierze lokujemy się pośrodku europejskiej stawki. Nie wiadomo, czy wartości te nie będą jednym ze źródeł tendencji w kierunku dalszego racjonalizowania
zatrudnienia w przedsiębiorstwach funkcjonujących pod kontrolą podmiotów
zagranicznych na rynku polskim, tak aby swoista produktywność operacyjna
osiągnęła poziom powyżej średniej europejskiej. Sugerować mógłby to także
relatywnie niski przychód generowany przez jednego zatrudnionego pracownika – 170,6 tys. EUR w 2010 r. przy medianie wynoszącej 232 tys. EUR.
7. Przedsiębiorstwa pozostające pod kontrolą zagranicznych jednostek to
ważny pracodawca Polaków. W latach 2008-2010 zatrudnienie w nich wynosiło
ponad 1,2 mln osób.
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8. Pracodawcy zagraniczni nadal korzystają w Polsce z taniej siły roboczej,
na co wskazują miary kosztów zatrudnienia na osobę i inwestycji na zatrudnioną
osobę, lokujące nas w końcowej części europejskiego rankingu.
9. Może następować z Polski odpływ inwestycji, dla których ważnym motywem była tania siła robocza i ulgi podatkowe.
10. Należy, wykorzystując naturalną przewagę i istniejące kompetencje, budować gospodarkę opartą w coraz większym stopniu na wysokich technologiach,
które są zarówno korzystniejsze społecznie (wysokie kwalifikacje – wysokie zarobki), jak i mniej podatne na odpływ zagranicznych inwestycji (wysokie koszty
transakcyjne).
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Selected aspects of efficiency and human resources policy
in foreign-controlled enterprises in Poland
and in EU member countries: a comparative study
Summary. This study investigates the differences between foreign-controlled enterprises in
Poland and in EU member countries in view of type of presence in Polish economy (big vs. small
enterprises), their efficiency, human factor policy using such variables as number of enterprises,
number of persons employed per enterprise, turnover per enterprise gross operating surplus per
person employed, turnover per person employed, gross operating rate, number of persons employed,
personnel cost/number of person employed, investment per person employed) as based on Eurostat
data (2008-2010). The study shows a strong impact of market size and low unit labour costs the
choice of the host country. In general, foreign-controlled enterprises in Poland due to their larger
than average size have a significant economic impact in terms of turnover and employment. They
are efficient but investments in labour are below the average European level. SME enterprises are
still mainly controlled by Polish capital.
Key words: foreign-controlled enterprises, Poland, European Union
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Functioning of peripheries under conditions
of space metropolisation and knowledge-based
economy – a discussion on selected aspects

Summary. Contemporary background of economic life is conditioned by globalisation processes of both quantitative and qualitative nature. One may often speak of facing the economy of
the turn of the 20th and 21st c., also referred to as the “new economy.” Its most crucial resource is
knowledge and, to be more specific, knowledge management. A notion of growing popularity is
knowledge-based economy (KBE), claimed to rely on more extensive utilisation of knowledge
resources and skills as well as on development of technologies providing fast and cheap access to
information. It is indeed a type of economy whose development and growth are directly dependent
on concepts, information and various kinds of knowledge. Therefore, one may claim that the idea of
KBE manifests itself in educational dimensions (knowledge-based society), the innovation system
as well as the institutional and legal framework. Under such economic circumstances, international
fluxes of technology and investment are heavily concentrated on developed countries, ensuring them
advantage in terms of technological advancement level, attractiveness of products, efficiency of
systemic and organisational features. Consequently, managing local businesses in such conditions is
not an easy process, as it seems that a completely different set of tools is required to manage local
economic development under a centrally-administered system, and yet a different set may become
useful when one faces new social and economic circumstances where horizontal relationships within
collectives of economic entities (networks) have already started playing a dominant role. Hence the
two unprecedented economic phenomena, whose scale has already grown to dimensions formerly
unobserved in the economic history, namely globalisation and metropolisation of the social and
economic sphere, causing the relationships between entities operating in the global economic space
and their local environment to become specific. The said local dimension of globalisation is on one
hand a measure of growth rate, and on the other hand, it makes one realise the power of ongoing
phenomena taking an extremely abrupt course.
Key words: peripheries, peripheral space, metropolisation, globalisation
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Introduction
The functioning of peripheral territorial units under new social and economic
conditions of the present is very specific, both in practical and the theoretical
terms. The related problems are becoming more and more complicated, mainly
due to the complexity and multifaceted nature of this extremely difficult process.
Having observed economic events taking place in the local dimension, numerous
authors have reached diverse conclusions which – based on complex analyses,
procedures and often specific guidelines – lead to a diversity of approaches and
standpoints, and hence to the multifaceted attitude when considering the notion of
development in peripheral socioeconomic spheres. There is a particular bone of
contention in this respect, namely the divisions in studying the influence of a new
paradigm of transfer from the industrial economy to the post-industrial one, mainly focusing on the impact of endogenous and exogenous factors on the efficiency
of structures and entities functioning in social and economic spheres.
In the local socioeconomic space, there are fairly complicated economic processes taking place, predominantly resulting from the system of mutual correlations between individual entities, including the public and the private ones, only
to mention the major elements. It means that, when operating in such a space, one
must face the local economy, local growth, local economic policy, local labour
market or certain elements of knowledge-based economy, as it is a part of creative
economy, between which there are mutual correlations heavily dependent on both
endogenous an exogenous factors. These correlation factors may exert positive influence on the capacity to drive the local growth, however, when they are applied
in inappropriate combinations, they may well, and often do, lead to economic and
social peripherality.

1. Peripherality in regional economy
The literature of the subject provides no explicit and unambiguous definition
of a peripheral territory. In general, one may only speak of certain groups defining
peripherality. One of them claims that peripheries are areas distant from economic
centres and hardly accessible in terms of communication and transport. They are
characterised by a low population density and poor urbanisation. The second of
the aforementioned groups refers to economic notions1, emphasising the level
According to the European Union’s cohesion policy, the fundamental criterion decisive of
peripherality is the local level of economic growth the measure of which is low GDP (below 75% of
the EU average per capita, according to the purchasing power parity).
1

Functioning of peripheries under the conditions of space metropolisation...

133

of social and economic development. There are also other definitions which
speak of properties of poor economic development, such as being specialised in
agricultural and forest products or raw material processing, manufacturing based
on cheap and labour-consuming workforce, low level of the infrastructural and
managerial (including public) development, low level of innovativeness and entrepreneurship.
Some definitions are based on a reference to the economic dependence of peripheral areas on economic and political centres. It may be manifested in various
ways, for instance through exploitation of the given peripheral region’s resources
(such as labour, natural resources, outlet market), only to mention attracting the
most valuable part of the human capital from peripheries to centres. At the same
time, peripheral areas depend on the transfer of public aid and investment funds
supplied from central regions.
It should be stressed that peripherality may be a property of countries, regions,
microregions, but that one may also observe internal peripherality within those
structures. Peripherality thus understood is obviously identified from a perspective of distance (point of reference), nevertheless, the location itself does not necessarily need to be decisive of the economic peripherality. In this respect, it is worth
stressing that a peripheral region (microregion) is predominantly associated with
a peripheral municipality which directly influences the entire peripheral area. The
foregoing may imply that both communes and administrative districts in Poland
can be peripheral, if only from the perspective of significance and standing of their
leading administrative units (municipalities, villages), which may further imply
that peripherality can also depend on the status of the leading unit (rural commune, urban commune, urban-rural commune). And it has already been observed
as typical for such peripheral units that their inhabitants are stagnant and their
population is declining2.
Under the new paradigm of development observed in the global economy,
which consists in a transfer from the industrial to the post-industrial phase (transformation of the industrial economy into information-based or knowledge-based economy), peripherality acquires special meaning, since the disproportions
emerging in a region due to the leading role of a large centre (agglomeration,
metropolis, conurbation) lead to changes in quantitative and qualitative terms.
The foregoing means that the settlement system of the given local socioeconomic
space may determine the peripherality. What is additionally worth stressing is that
a specific selection of historical factors has been responsible for the development
of some socioeconomic spaces under more advantageous conditions compared
A. Kwiatek-Sołtys, Dynamika zaludnienia a zmiany w użytkowaniu przestrzeni małych miast
w Polsce, in: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, ed. J. Słodczyk, R. Klimek, Opole
University, Opole 2006, p. 223.
2
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to others. For many years, large centres imposed the growth rate upon themselves
assuming invariability of parameters in the peripheries (population index, average
population density, share of forests in the overall area, share of farmland in the
overall area of the unit).
Under the contemporary social and economic circumstances, a distinct and
profound regression can be observed in peripheries. It extends the group of peripherality definitions by stressing negative elements and hazards, only to mention
the expansion of the grey market (illegal employment, building the model of
economy based on standard growth factors), which does not correlate with the
processes taking place in large centres. The lack of cohesion in the process of
building a regional model of creative economy leads to divisions, disappearance
or marginalisation of peripheries. Hence the existing civilisational backwardness
petrifies, and the outflow of capital, human and innovative resources from peripheries becomes excessive. Consequently, one may speak of the economy of peripheries based on its own tightly closed and complete model featuring very weak
bonds with the centre (capital of the region).
Peripheral economy does not currently provide enough impulses capable of
contributing to intensification of the socioeconomic growth rate of local communities, since the most fundamental growth factor is the increase of production
intensity which may only be achieved when modern technologies are applied.
A factor limiting the development of peripheries to a considerable extent, besides the lack of state-of-the-art technologies, is also a narrow and little absorptive
outlet market. Fragmented peripheral markets cause reduced internal and external
demand for products supplied by peripheries.
What has recently been considered as particularly important is a process of
metropolisation of space which, besides positive effects such as innovativeness,
development of modern technologies, scientific research or increase of budget
revenues of large cities, also induces negatives, such as the following: space
appropriation, economic and social polarisation, social exclusion, crime growth
etc. Also isolation between peripheries, semi-peripheries and metropolises is becoming evident, with most benefits being drawn by the latter. At the proverbial
“bottom”, a specific model is emerging and it cannot keep up with the effects of
large centres. One can observe more and more clearly the elements of negative
public management, manifesting themselves in such spheres as conflicts of authorities or preferential treatment of particular personal benefits valued higher than
the public good. It should also be added that one may observe fading out of the
exogenous functions which could permeate the endogenous functions in order to
accumulate the effect of synergy between individual centres, and hence also spaces in the region. Under such circumstances, various types of barriers emerge, including natural barriers resulting from the distance between the core centre and the
peripheries, but also, if not primarily from historical conditions. In peripheries,
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such a process mainly induces financial barriers which determine the economic
growth and development in a very special manner. The clearly noticeable process
of decentralisation and deconcentration of tasks does nothing but force one to seek
additional sources of revenue, and this task must be performed by a basic public
entity managing the local economy and development, namely the local self-government. There are specific processes taking place in peripheries of a region, as
one may observe more and more evident stratification of the capacity to generate
internal grass-roots forces, which consists in the metropolis’s ability to take over
such peripheral spaces from another region.

2. Metropolisation of social and economic space
as an outcome of globalisation
Metropolisation is basically an element of globalisation. It consists in emergence of a new spatial structure that not only accumulates the global potential but
also changes former relations between the centre and the surrounding, the ultimate
outcome of which is the development of urbanised space. It is also a phenomenon
occurring in time. Without a doubt, an important element of this process is the
decline in the state’s role in the economy and the simultaneous increase of the
economic role played by regions and municipalities. It is also directly associated
with a new specific phenomenon referred to as regionalisation.
Contemporary economy is based on the creation of spatial economic networks, as they are referred to, through which all sorts of activities and socioeconomic phenomena tend to naturally accumulate in selected cities. This is also
related to concentration of the latest types of operations as well as scientific and
economic institutions. It is often referred to as flexible production agglomeration.
It is for this phenomenon that not only do large urban entities become areas of
economic process concentration, but also transform into real centres strongly
affecting the development of other areas. This is how one can observe the emergence of metropolises the characteristics of which were defined by B. Jałowiecki
and M.S. Szczepański claiming that3:
– they absorb foreign production factors, investments, workforce as well as
goods and services,
– there are foreign companies, headquarters, regional branches of international corporations, banks, non-governmental organisations, educational institutions
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar,
Warszawa 2002, p. 225.
3
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(schools) and universities with a considerable share of foreign students as well as
diplomatic posts operating on their territories,
– they export production factors, and there are enterprises, banks and other
social and economic, cultural and scientific institutions,
– they are directly linked with the abroad by means of various transport systems, including motorways, fast railways, international airports,
– they are characterised by intensive communication with foreign countries
via post, telecommunications and tourism,
– they feature a well-developed service sector targeting foreign customers
(conference and exhibition centres, luxury hotels, international schools, high-quality office premises, international law firms, international scientific institutions),
– there are mass media of international range,
– there are international events (congresses, festivals etc,) being organised,
– they host national and regional institutions involved in foreign relations
(associations, sports clubs).
The foregoing substantiates the claim that large cities (agglomerations, metropolises) being the final outcome of the space metropolisation process are potential target locations for migration and capital accumulation. Malisz believes that
metropolitan centres are only subject to internal deconcentration, this being an
outcome of the fact that people, while changing places of residence or business,
still tend to remain within a sphere of influence of the metropolitan system, thus
usually increasing its spatial range4 (concentrated dispersion).
With regard to the foregoing, in times of new metropolitan centres emerging,
one may observe yet another phenomenon being induced, namely the centres competing with one another. Hence in order to win competitive advantage over other
similar centres, one should distance itself from its own surrounding, focusing on
individual criteria of this advantage, as well as from small peripheral territorial
units to be found in the region. “When perceived in such a context, the metropolis
represents the functions of its own and of its surrounding. In the process of a large
city’s development, structural units operating in the region are becoming elements
of the former’s internal organisational structure and perform dedicated functions,
both in an internal and an external arrangement” 5. Under such conditions, i.e. in
times of such a dynamic competition, metropolitan systems are dominated by exogenous, urbanising functions which should indeed play the most significant role
in strengthening regional structures, thus influencing the cohesion of settlement
B. Malisz, Podstawy gospodarki przestrzennej, Ossolineum, Wrocław 1984, p. 75.
K. Heffner, Konkurencyjność małych regionów i znaczenie aglomeracji miejskich w ich
rozwoju, in: Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów, ed. K. Szołek, Publishing House of the Department of Economic Policy and European Regional Studies of the
Wrocław University of Economics, Biblioteka Regionalisty No. 2, Wrocław 2002, p. 52.
4
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systems. Consequently, it may turn out that the growing increment in the size of
an urban centre actually limits its functions.
Based on such considerations, one may reach a conclusion that large centres
emerging as a result of the space metropolisation process, by participating in production, export, import, investment, scientific collaboration, cultural exchange
etc., become more independent of smaller municipalities. It also means that the
space metropolisation process can be perceived in a twofold manner: on one hand,
from the perspective of a certain population inhabiting the given socioeconomic
space, and on the other hand, from the perspective of concentration of specific
functions and institutions.

3. Knowledge as a development driver
It should be stressed in the first instance that, in the age of globalisation, liberalisation, internationalisation and metropolisation of socioeconomic space, standard growth factors become less and less important to the benefit of knowledge.
“However, unlike with material resources, knowledge is scattered, variable and
does not constitute any company’s property” 6. It also requires emphasising the
fact that the contemporary market organises economic activity around knowledge,
which means that it is a factor that keeps developing and that it is generally possible under the conditions of full collaboration. “From an economic point of view,
knowledge is an important component of the economic infrastructure and market
processes, however, it constitutes public good which becomes materialised in
artefacts and realised in education of individual persons. It has been qualified
among new production factors, but it is not merely a simple sum. As a new factor,
it has been responsible for redefinition of the old ones, and all these changes take
place in the process of their dematerialisation” 7.
More and more is currently being said about knowledge management or
knowledge-based economy (KBE). The content of this notion may be assigned at
least four interpretations8:
– knowledge-based economy constitutes a sphere of an economy type where development is achieved under predominant influence of science or scientific
knowledge prevailing over other factors,
M. Leszczyński, Wiedza czynnikiem rozwoju regionu, in: Gospodarka lokalna i regionalna
– wybrane aspekty, Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce 2011, p. 133.
7
S. Korenik, Region ekonomiczny, CeDeWu, Warszawa 2011, p. 33.
8
Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006, pp. 18-19.
6
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– knowledge-based economy is a part of economy driven by technological
knowledge or innovations based upon it, which may be applied in production of
goods and services. In this respect, special importance is attached to ICT innovations,
– knowledge-based economy is not only created by innovative correlations,
but also by processes of learning and educating of economic entities, both in the
preparatory stage and in the course of the economic activity. From the perspective
of education, knowledge-based economy is envisaged to constitute economy of
“learning people” (the notion of human capital is based on the same assumptions),
– besides innovativeness and education, knowledge-based economy is also
characterised by specific organisational and institutional conditions of economic
activity which influence the absorption of knowledge and innovation as well as
the competitiveness of economy. The foregoing also applies to the social sphere,
including the creation of social capital and implementation of an appropriate state
educational policy.
In the contemporary world, one of the most important phenomena driving
success has become innovativeness, currently also a key factor of competitiveness. Therefore, a significant element of knowledge management is innovation.
According to Castells, innovation is the single main source of productiveness,
whereas knowledge and information provide grounds for the management process. Then there is also education, which is becoming a key property of work.
It threatens people who are not able to raise their professional qualifications on
an ongoing basis with marginalisation. All elements of life are becoming more
and more networked. New economic rules manifest themselves in the transfer
towards flexible production, targeting a certain individualised recipient (market),
where quality play a key role. Economies of scale have replaced economies of
scope.
The very notions of knowledge-based economy, knowledge management, intellectual capital, and many other derivative terms, have recently become specific
buzzwords used, without much reflection, in various statements. Determining the
specificity of knowledge as a resource should enable assessment of its economic
significance, since the crisis has evidenced that we are well past the times of proven solutions understood as repeatable, standard activities based on commonly
recognised patterns. What seems to be growing in importance in a local scale is
the element of collaboration between various entities and persons, since creative,
innovative solutions emerge in the process o multifaceted interaction. And hence
the best space appears to be a region (microregion), since the physical proximity,
cultural bonds, similar values and trust are the best grounds for development of
different forms of flexible horizontal (non-hierarchical) connections, where the
interactions taking place are origins of innovation.
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4. Selected problems of peripheries
under the new development paradigm
Both the contemporary globalisation of the international economy and its consequences, which manifest themselves in the metropolisation of socioeconomic
space, including the grounds for emergence of knowledge-based economy, just
to mention one of its faces, does not favour small, peripheral entities. Growing
barriers of demand for goods and workforce are to be associated with technological development to a great extent. Automation and robotisation stand for development, but also for a phenomenon which constrains employment and wages,
thus disturbing the principles of revenue division in the society. Under such circumstances, it is very difficult to meet such conditions as to make the production
level generate demand and market. Hence the workforce absorption capacity of
economic growth is declining. Competition as well as the pursuit of cost cutting
and performance increase create pressure upon employment and salary reduction,
which then disturbs the creation of demand that market economy depends on. And
hence we have been facing a classical demand phenomenon, namely a sheep herd
instinct to acquire shares of the new economy. This situation is directly translated
into a local level.
As regards symptoms of globalisation, one may claim that the development
of such elements as local scale intellectual capital, to name but one, will be heavily diversified across individual industries (networks) in the future. For instance,
shortage of higher education schools or workplaces where state-of-the-art (R&D)
technologies are applied will not strengthen the local intellectual capital, and
neither will it become a factor stimulating the development of ICT technologies
in the processes of keeping up with the development typical for such industries.
Such a situation will trigger even greater disproportions penetrating the local environment, thus intensifying its marginalisation.
As far as the growing liberalisation is concerned, one should certainly mention the fact that it leads to dangerous competition not only between privatelyowned businesses, but primarily between public entities. Spatial administration
units, such as communes, which apply benchmarking, basically implement and
practice rankings enabling them to become eligible to acquire funds from outside when the standing of their own budgets keeps deteriorating. What follows
is a process of obligatory networking of communes which not entirely stems
from the objective and commonly recognised social and economic criteria.
The proverbial leader’s role in the process of blending is often assumed by an
administrative district (poviat), referring to the coordinative activity of communes, but what actually lies beneath such an initiative is a phenomenon of
the budget deficit among administrative districts which must apply for financial
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engineering instruments along with communes, and often even for the most
fundamental undertakings.
Not only did the decentralisation processes, which started spreading across
the proverbial “bottom” to a degree far larger than expected, weaken local sectors
such as industry, agriculture, trade, fishery, tourism, safety etc., as well as spatial
policy in the scope of development of new management forms, but primarily evidence the “erosion” of resources towards larger centres, thus strengthening them
both in social and economic terms, additionally contributing to further weakening
of smaller territorial entities. And therefore one is not mistaken claiming that,
in certain cases, what we actually face is pathologisation of smaller units, not
only from the angle of revenues, but also entailing technical, social or communicational infrastructure. As regards the second group mentioned, they are rather
associated with threats (barriers) for local growth which manifest themselves in
specific conflicts between local authorities with reference to strategic trends of
development, the source of which is yearning for power without comprehension
of the nature of public interest. Consequently, making a reference to local growth,
one should definitely not object to a statement that, in fact, it does occur and is
positively perceived in large urban centres (agglomerations, metropolitan areas),
whereas its negative perception is mainly a domain of smaller territorial units,
peripheral to the agglomeration. Specific “remoteness“ between polarised local
development areas within the same region is often not compensated through such
instruments as, for instance, intraregional policy which, in turn, determines interregional policy, thus weakening it to a certain extent. The evident disproportions
on the local development level most certainly confirm such a perspective, whereas
the time factor, in this particular case, intensifies these disproportions even further.
One may even claim that perception of spatial socioeconomic aspects, innovative
aspects and broadly understood social processes is gradually changing.
The foregoing only confirms that we have faced a phenomenon of anisotropisation9 which consists in accumulation (compaction) of economic activity around
active economic centres (usually large, modern metropolitan centres) and fading
(dilution) of economic activity proportionally to a distance from them. It triggers
a number of effects, including marginalisation of peripheries becoming poorer
and poorer. It has a direct impact on the development of functions of the given
socioeconomic system where, for instance, the rural style vanishes in favour of
the urban style, but also affects the division of material, financial as well as human
resources.
By strengthening the position of large cities, spatial economic networks emerge, and a network-type system of connections develops between them. Such specific network conglomerates perform what is referred to as network collectivism
9

S. Korenik, Region ekonomiczny..., p. 89.
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which determines the behaviour of the governmental and self-governmental sector, identifying and, at the same time, highlighting positions of these sectors in
the economy as well as problems involved in collaboration. It primarily applies to
possibilities of creating common platforms of financial engineering and acquiring
funds for shared tasks, at the same time. This, in turn, causes a “tunnel effect”, as it
is referred to, the nature of which is that areas located outside of a system of large
cities make use of its positive effects to a negligible extent, and often by no means
whatsoever. Among the rare cases showing that it is not the case, one may only
speak of the European Union structural funds being accessed. The only example
worth being mentioned in this respect is a platform of collaboration between the
chosen local self-governmental unit and the Marshal’s Office of a large municipality (Human Capital Regional Operational Programme and the projects implemented within the framework of these schemes). It is also an example showing
the element of hierarchisation of priorities, but also of the networks themselves
(national, regional, local ones).
Under such conditions, the role of smaller territorial units, and primarily the
peripheral ones (often of rural or rural-urban nature), should be strengthened
through grass-roots initiatives. Without assistance of local authorities, such initiatives will never penetrate the metropolis in order to hamper the phenomenon
of space discontinuity (breaking), and hence marginalisation of the role played
by smaller municipalities in regional development. One may refer to the practice
showing that what is needed is the common values for building (filling) of the gap
between centres and peripheries. The role of local self-governments as a bridging
link is indispensable in such conditions. This arrangement needs mutual influence (permeation) in a bottom-top configuration, i.e. from the commune to the
province, according to the principle of subsidiarity. What is at play in this case is
also some reverse actions, i.e. particular subsidiarity assuming to form of subsidies, grants etc., or in other words, specific consolidation of economic functions
of large and small municipalities through a shared regional and local financial
scheme. The necessity of the said consolidation under the new socioeconomic
conditions raises considerable difficulties, yet it is by no means unattainable,
at least to a degree enabling efforts to be made to counteract unemployment at
a local labour market.

Conclusions
The new paradigm of growth leads to spatial reorganisation of the economy, including the relationship changes it induces between the metropolis and
its regional surrounding. What we basically observe in practice is a process
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of the metropolis networking under an international network of large cities, which
actually leads to an equally high rate of decline in the significance of their relationships with the surrounding as the willingness to participate in the network.
Under such conditions of economic activity, global corporations tend to allocate
their businesses in places where no one actually controls them and, at the same
time, where there are expensive recipients. Unfortunately, territorial units referred
to as peripheries (communes, administrative districts) are no such places, since –
like other units of territorial administration performing similar functions – they do
not have the means required to become involved in more serious projects, mainly
investments. The explicitly emphasised discontinuity of space between such territorial units, just to mention metropolises, may pose threats of increased isolation
of such spaces, at the same time leading to a decay of endogenous factors capable
of fitting into the networked system of mutual dependencies in the region. It may
also mean that peripheries will keep growing in their peripherality, whereas large
centres will strengthen their position due to a lack of interest in the situation of
other municipalities. It may even be called “double peripherality” (both social and
economic), which can deepen the disproportions on the given region’s map even
further. Hence the force of impact of exogenous factors (impulses flowing from
the metropolis) will be too small to create synergy with endogenous factors.
Symptoms of knowledge-based economy entering peripheries are currently incidental which further contributes to the asymmetry between the units in
question. The need for ongoing adjustment to turbulent changes of the environment induces more and more serious threats to the local dimension, and hence
to local self-governmental institutions as well. On the other hand, the division
of a region’s socioeconomic space into peripheries, semi-peripheries and metropolises triggers a kind of isolation and tight closure of smaller units. They
are simply incapable of absorbing the solutions applied by metropolises, and
by themselves, they cannot permeate the network of horizontal regional correlations leading to various mutual transactions. It means that the contemporary
local development is becoming a new category, and one facing more and more
serious barriers.
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Funkcjonowanie obszarów peryferyjnych
w warunkach metropolizacji przestrzeni
i gospodarki opartej na wiedzy – wybrane aspekty
Streszczenie. Współczesne gospodarowanie w przekrojach lokalnych nie należy do procesów
łatwych, zupełnie inny bowiem wydaje się zbiór narzędzi niezbędnych do zarządzania rozwojem
lokalnym w gospodarce w układzie centralnym, a jeszcze inny w sytuacji występowania nowych
uwarunkowań społeczno-gospodarczych, w których zaczęły dominować relacje poziome w ramach
kolektywizmu działalności podmiotów gospodarczych (sieci). Takie cechy, jak m.in. odmienny
sens wielkości, żywiołowa zdolność do tworzenia skupisk, równość uczestników, reitermediacja
sprzyjająca budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, stają się siłą napędową rozwoju integracji
regionalnej, mającej źródło w procesach pogłębiania współzależności gospodarczych i politycznej
państw członkowskich Unii Europejskiej. Swego rodzaju sukcesy gospodarcze krajów UE doprowadziły do popularyzowania wielu koncepcji kształtowania współczesnej gospodarki, gdzie jedną
z nich jest kreacja gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Oznacza to, że w różnych przekrojach
gospodarowania, głównym motorem powinna być innowacja, która stanowić ma czynnik stwarzający przewagę konkurencyjną, opierający się na potencjale endogenicznym. Nie wydaje się jednak,
że kształtowanie tych procesów jest dla wszystkich możliwe szczególnie w przekrojach regionalnych i lokalnych. Występująca polaryzacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej nie tylko na arenie
krajowej, ale i regionalnej (wewnątrz regionu) jest tego potwierdzeniem. Pojawiające się peryferie
mocno polaryzują społeczność, a coraz większe bariery natury finansowej nie sprzyjają rozwojowi
takich obszarów. Zanik funkcji egzogenicznych przy jednoczesnym braku możliwości indukowania
funkcji endogenicznych tworzy swego rodzaju lukę w przestrzeni.
Słowa kluczowe: peryferie, metropolizacja, przestrzeń peryferyjna, globalizacja
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Wspieranie oraz promocja kultury i sztuki
jako obszar społecznej odpowiedzialności biznesu

Streszczenie. W niniejszym artykule poruszono problem miejsca działalności wspierającej
rozwój kultury i sztuki w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw. Przeanalizowano przyczyny, dla których kultura i sztuka stanowią ważny aspekt rozwoju społecznego.
Wskazano formy, jakie mogą przyjmować relacje między instytucjami kultury oraz twórcami
a przedsiębiorstwem oraz dokonano analizy tych relacji w kontekście działań CSR. Przedstawiono również przykłady działań przedsiębiorstw w obszarze tzw. Cultural Corporate Responsibility
(CCR) oraz typy firm, dla których takiego typu działalność jest szczególnie korzystna w aspekcie
kreowania wizerunku.
Słowa kluczowe: strategia przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu za kulturę, relacje, kultura, sponsoring, mecenat, patronat

Wstęp
Ars longa, vita brevis1. Życie jest krótkie, sztuka długotrwała. Ta łacińska
maksyma, po raz pierwszy wygłoszona przez starożytnego greckiego lekarza
Hipokratesa, odnosiła się początkowo do medycyny. Szybko jednak zaczęła być
Cytat łaciński według: Hipokratesa aforyzmy i rokowania oraz przysięga, tłum. H. Łuczkiewicz, Drukarnia Rządowa, Warszawa 1864.
1
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rozumiana jako podkreślające ulotność ludzkiego życia i trwałość sztuk pięknych
motto artystów i ich mecenasów. O ile artyści zapewniali sobie „nieśmiertelność”
swoją twórczością, o tyle mecenasi i patroni przechodzili do historii dzięki wspieraniu działalności artystycznej, jej ochronie i promocji.
Pojęcia mecenatu i patronatu również wywodzą się ze starożytności i oznaczają opiekę wpływowych, a także bogatych miłośników i amatorów sztuki oraz
kultury nad twórcami, najczęściej rozumianą jako finansowe wspieranie ich
działalności. Historycznie rzecz ujmując, rolę mecenasa brały na siebie dwory
królewskie i książęce, instytucje kościelne oraz osoby prywatne wywodzące
się z wyższych sfer. Jednak wraz z postępującymi zmianami politycznymi,
a przede wszystkim w związku z kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego, funkcję tę zaczęły przejmować wyspecjalizowane do tego celu instytucje społeczne – fundacje, finansowane zarówno ze środków państwowych,
jak i prywatnych. Natomiast współcześnie, w wyniku kształtowania się nowoczesnej gospodarki rynkowej, rolę patrona sztuk biorą na siebie coraz częściej
i chętniej przedsiębiorstwa, traktując taką działalność jako obszar społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz rozpatrując ją w kontekście kształtowania wizerunku firmy.
Zainteresowanie działających komercyjnie firm obszarem kultury i sztuki jest
zjawiskiem ciekawym zarówno na gruncie biznesowym, jak i naukowym. Jest
to również temat, który ze względu na społeczną wagę, powinien być obszarem
zainteresowania nauki. Niniejszy artykuł stawia sobie za cel:
– prezentację powodów, dla których działalność przedsiębiorstw na rzecz
kultury i sztuki może być ważnym elementem działań z obszaru CSR i przynosić
zarówno korzyści społeczne, jak i wizerunkowe,
– próbę uporządkowania pojęć związanych ze wspieraniem kultury i sztuki
przez przedsiębiorstwa, takich jak sponsoring, patronat, mecenat czy odpowiedzialność biznesu za kulturę,
– opisanie narzędzi CSR wykorzystywanych w obszarze wspierania oraz
promocji kultury i sztuki,
– przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.

1. Definicje i obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
Mimo ciągle rosnącej popularności tego pojęcia, trudno w literaturze naukowej o precyzyjną i uznawaną przez wszystkich definicję koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu. Najczęściej tłumaczy się ją się jako „przeformułowanie celów przedsiębiorstw w stronę zwiększenia działań prospołecznych
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w realizowanych strategiach biznesowych” 2. Popularnych definicji, częściej
niż literatura przedmiotu, dostarczają regulacje przygotowywane przez krajowe
i europejskie organy prawne, takie jak na przykład „Green Paper for Promoting
a European Framework for Corporate Social Responsibility” z 2001 r., wydany
przez Komisję Wspólnot Europejskich. W dokumencie tym przeczytamy, że CSR
to „dobrowolne łączenie aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach
biznesowych przedsiębiorstwa, a także w kontaktach z interesariuszami” 3.
Pożytecznej wiedzy w obszarze definiowania społecznej odpowiedzialności
biznesu dostarcza również ogłoszona w 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną norma ISO 26 0004, mająca szansę stać się, nie tylko ze
względu na swój zasięg, ale też z powodu wszechstronności ujęcia tematu, najbardziej powszechną na świecie wykładnią CSR. Projekt ten definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji
i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko”. Norma ta,
co jest niezwykle pożyteczne na gruncie naukowym i praktycznym, wyróżnia
w dalszej części definicji również sześć kluczowych obszarów CSR, takich jak:
– ład korporacyjny,
– prawa człowieka,
– stosunki pracy,
– ochrona środowiska naturalnego,
– relacje z konsumentami,
– zaangażowanie społeczne.
Powyższa lista pokazuje, co potwierdzają również cytowane przez M. Organę5 badania Ipsos Polska, Philips Morris International i Fundacji Komunikacji
Społecznej6, że CSR posiada trzy główne wymiary, a mianowicie:
– przestrzeganie norm prawnych, prowadzenie uczciwego i rzetelnego biznesu, w szczególności wobec klientów, pracowników i kontrahentów,
– budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, zapewnienie pracownikom możliwości do rozwoju (obszar wewnętrzny),
– prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz lokalnej społeczności.
2
M. Organa, Rola strategii CSR w budowaniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, w: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu. Teoria i praktyka, red. A. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010,
s. 153-178.
3
Green Paper promoting a European framework for Corporate Social Responsibility,
Komisja Wspólnot Europejskich, 2001, s. 6-7, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/
2001/com2001_0366en01.pdf [2.11.2013].
4
ISO 26 000, www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 [2.11.2013].
5
M. Organa, Rola strategii CSR..., s. 153-178.
6
Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, raport Ipsos Polska, Philip Morris
International i Fundacji Komunikacji Społecznej, www.ipsos.pl/sites/default/files/3_2_009a_0.pdf
[2.11.2013].
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Rys. 1. Główne wymiary CSR
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie M. Organa, Rola strategii CSR w budowaniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, w: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu.
Teoria i praktyka, red. A. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.

O ile działalność w dwóch pierwszych z tych obszarów powinna być realizowana niejako obligatoryjnie przez wszystkie organizacje, o tyle trzeci wymiar jest
w takim samym stopniu dobrowolny7, co pozostawiający szerokie pole manewru
w zakresie wyboru zarówno skali i zakresu, jak i tematyki działań na rzecz społeczności lokalnej.

2. Kultura i sztuka jako obszar zainteresowania CSR
Powróćmy raz jeszcze do wspomnianej w poprzednim rozdziale normy
ISO 26 000. Mówi ona o tym, że zadaniem przedsiębiorstw jest aktywne wspieranie społeczeństw lokalnych, a przy wyborze kierunków zaangażowania uwzględnienie realnych potrzeb społecznych. Należy tu przez chwilę zastanowić się nad
pojęciem potrzeb. Przytoczmy więc ich najpopularniejszą klasyfikację, gdzie rozumie się je jako poczucie niespełnienia, działające jako czynnik skłaniający jednostkę lub społeczeństwo do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę
zaspokoić. Autorem tej hierarchii, przedstawianej najczęściej w postaci piramidy,
jest amerykański psycholog, A.H. Maslow8.
Powyższa hierarchia przedstawia sekwencję potrzeb od najbardziej podstawowych – wynikających z funkcji życiowych, do potrzeb wyższego poziomu,
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Raport Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 46.
8
A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, WN PWN, Warszawa 2006.
7
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Rys. 2. Hierarchia potrzeb wg A.H. Maslowa
Ź r ó d ł o: A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, WN PWN, Warszawa 2006.

które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych. Działania przedsiębiorstw
w obszarze CSR najczęściej koncentrują się na dwóch najniższych „piętrach” tej
piramidy, czyli:
– realizacji potrzeb fizjologicznych, np. walka z niedożywieniem (zwłaszcza
wśród dzieci), organizacja dostępu do czystej wody pitnej itp.,
– realizacji potrzeby bezpieczeństwa, np. zwalczanie bezrobocia, ochrona
środowiska, ochrona zdrowia.
Realizacja wyżej wymienionych potrzeb ma oczywiście priorytetowe znaczenie, należy jednak pamiętać, również przy rozważaniu działań z obszaru CSR, że
nie są to jedyne potrzeby człowieka. Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu może uwzględniać również potrzeby wyższego rzędu, a zwłaszcza potrzebę
samorealizacji, rozumianej szeroko jako stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości.
Jednym z obszarów, gdzie samorealizacja może mieć miejsce, są kultura
i sztuka. Zarówno poprzez tworzenie kultury i sztuki, jak i dzięki uczestniczeniu
w niej człowiek rozwija się i realizuje swoje potrzeby kulturalne.
Rola kultury i sztuki nie jest istotna jedynie w kontekście potrzeb jednostek.
Sektor kulturalny stanowi również ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, będąc nie tylko obszarem zatrudnienia i źródłem zysków, ale
przyczyniając się do budowania kapitału ludzkiego, a także zaufania i kapitału
społecznego9.
9
M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa
2008, s. 16.
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Jeżeli jako kulturę rozumieć będziemy „całokształt dorobku ludzkości wytworzony w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego określonej epoce” 10, to
musimy jej przyznać ważną rolę społeczną, m.in. dlatego, że pozwala utrwalać
lub odbudowywać tożsamość lokalną oraz tworzyć społeczeństwo świadome,
kreatywne, wykształcone i zintegrowane. Dlatego wspieranie kultury (i sztuki)
oraz ich instytucji11, jako jednego z obszarów socjalizacji i kształtowania osobowości, tworzenia wartości oraz wrażliwości, powinno być przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw chcących realizować strategię CSR.

3. Odpowiedzialność biznesu za kulturę.
Pojęcie Corporate Cultural Responsibility
Powyższe rozważania pokazują, że kultura i sztuka mogą być ważnym obszarem CSR przedsiębiorstw, choć często nie mieszczą się w zakresie jego potocznego rozumienia. Słuszne skądinąd społecznie nadawanie pierwszeństwa innym,
bardziej priorytetowym zadaniom, takim jak pomoc biednym czy ochrona środowiska, nie muszą stanowić ograniczenia dla działań podejmowanych na rzecz
rozwoju i promocji kultury oraz sztuki. Różnorodność współczesnej gospodarki
rynkowej pozwala, by zainteresowane potrzebami wyższego rzędu w swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu były firmy o określonym profilu, dla
których skojarzanie z kulturą wysoką jest pożądane ze względu na typ prowadzonej działalności i aspekty wizerunkowe.
Ponieważ, co wynika z powyższych rozważań, zaangażowanie we wspieranie
i promocję kultury i sztuki nie mieści się w zakresie potocznego rozumienia CSR,
na gruncie współpracy między światem biznesu i kultury stworzono termin jednoznacznie określający ten obszar działania firm: Cultural Corporate Responsibility
(CCR)12.
Cultural Corporate Responsibility:
– to pojęcie, które nie posiada jeszcze jednoznacznej naukowej definicji i jest
rozumiane jako nowo zdefiniowany obszar CSR lub niezależny od CSR obszar
działalności firmy,

Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1969, s. 326.
Definicja instytucji kultury i sztuki funkcjonuje w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. nr 114, poz. 493. Por. http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911140493 [2.11.2013].
12
Odpowiedzialność firm za kulturę i sztukę – CCR, www.cte.org.pl/index.php?docid=70,
[2.11.2013].
10
11
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– jest pojęciem znacznie szerszym niż sponsoring i bliższym świadomemu,
zaangażowanemu mecenatowi (który, według wielu autorów powinien być bezinteresowny13 lub przynajmniej powodowany altruistycznymi pobudkami),
– nie jest działaniem stricte marketingowym, ale opiera się na świadomości
istoty inwestycji w kulturę i sztukę oraz poczuciu zbiorowej odpowiedzialności za
dziedzictwo kulturowe.

4. Relacje przedsiębiorstw z instytucjami kultury:
CCR a sponsoring, patronat, mecenat
Podobnie jak cały koncept społecznej odpowiedzialności biznesu, również
koncepcja CCR w dużej mierze opiera się na problemie relacji przedsiębiorstw
z otoczeniem. Budowanie partnerskich i odpowiedzialnych relacji z otoczeniem,
w tym przypadku z instytucjami kultury i twórcami, artystami, jest współcześnie
jednym z ważniejszych sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
Relacje w ujęciu nauk o zarządzaniu to więzi między uczestnikami rynku,
oparte na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i lojalności14. Ich konsekwentne,
strategiczne i przemyślane budowanie prowadzi do stworzenia tzw. kapitału
relacyjnego organizacji, będącego sumą właściwych stosunków z klientami, dystrybutorami, dostawcami i innymi podmiotami bliskiego otoczenia przedsiębiorstwa15, w tym również lokalnego społeczeństwa. W przypadku przedsiębiorstw
i instytucji kultury można mówić o kilku typach tych relacji, takich jak:
– sponsoring,
– patronat,
– mecenat.
Ich terminologiczne rozróżnienie, ze względu na niezgodności pomiędzy badaczami, jest niezwykle trudne. W tabeli 1 pokazano, jak kształtuje się wynikające z potocznego rozumienia i dostępnych definicji rozumienie tych pojęć.
Najczęstsze kontrowersje w literaturze naukowej oraz dyskusjach praktyków
dotyczą klasyfikowania mecenatu jako działalności bezinteresownej16. Autorka
M.in.: L. Stecki, Sponsoring, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom
Organizatora”, Toruń 2000, s. 221.
14
K. Rupik, Istota i zakres relacji, w: Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian,
red. K. Bilińska-Reformat, Wyd. Placet, Warszawa 2009, s. 60-69.
15
E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
s. 355.
16
Przytaczany przez wielu naukowców argument, jakoby historycznie mecenat był instytucją
o charakterze anonimowym i nieprzynoszącą splendoru mecenasowi, nie jest, w świetle źródeł
historycznych, prawdą. Chociażby przykłady europejskich dworów królewskich pokazują, że
taka relacja skutkowała w wielu przypadkach sławą nie tylko dla artysty, ale też dla jego patrona.
13
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Tabela 1. Różnice między sponsoringiem, patronatem i mecenatem

Forma relacji

Cechy relacji

Sponsoring*

– finansowanie określonego przedsięwzięcia
– jest pojęciem funkcjonującym w systemie prawnym
– jest nastawiony na korzyści zarówno dla sponsora, jak i sponsorowanego
– najczęściej ogranicza się do przekazania środków finansowych na
rzecz sponsorowanego, w zamian za określone umową działania promocyjne, wynikające z potencjału danego, sponsorowanego przedsięwzięcia

Patronat**

– merytoryczne lub organizacyjne sprawowanie opieki nad kimś albo
nad czymś
– nie musi wiązać się ze świadczeniem finansowym

Mecenat***

– wsparcie finansowe, rzeczowe albo organizacyjne państwa, instytucji
lub osób dla sztuki, literatury i nauki oraz artystów i naukowców w celu
umożliwienia im dalszego rozwoju
– jest związany ze świadomością społecznej roli kultury, sztuki i nauki
– brak świadczenia wzajemnego (działania mecenasa podejmowane są
bezinteresownie lub w interesie społecznym)

***
L. Stecki, Sponsoring, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń
2000, s. 221-223.
***
Patronat, hasło w: http://sjp.pwn.pl/slownik/2570953/ [2.11.2013].
***
L. Stecki, Sponsoring, s. 221-223.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

niniejszego artykułu stoi na stanowisku, że mecenat istotnie powinien wynikać
z altruizmu oraz znajomości społecznej roli sztuki, a kwestie własnej promocji
traktować niejako drugorzędnie (w przeciwieństwie do sponsoringu, który promocję sponsora traktuje jako warunek obligatoryjny), natomiast nie uważa, by
mecenas nie mógł się ujawniać i wspierać tego typu działalnością swojego wizerunku. Nie jest to kwestia, którą można rozstrzygnąć w tym krótkim artykule,
ale przyjmując taki tok rozumowania można uznać, że właśnie świadomy i zaangażowany mecenat jest najbliższy realizacji zadań, które można nazwać mianem
odpowiedzialności biznesu za kulturę. CCR, podobnie jak mecenat, przejawia się
w świadomości istoty inwestycji w kulturę i sztukę oraz poczuciu zbiorowej odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. Wtedy wszystkie wymienione wyżej
typy relacji przedsiębiorstw z instytucjami kultury można przedstawić na rysunku
(rys. 3), szeregującym je według stopnia zaangażowania organizacji:
Jednocześnie należy założyć, że realizacja CCR będzie wiązała się z korzystaniem z narzędzi, jakich dostarcza zarówno mecenat, jak i patronat oraz sponsoring.
Por. J. Białostocki, Mecenas, kolekcjoner, odbiorca, w: Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały
z XXXI sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1984.
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Rys. 3. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w relacje z instytucją kultury
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5. Formy realizacji odpowiedzialności biznesu za kulturę
Realizacja przez przedsiębiorstwa działań mieszczących się w obszarze odpowiedzialności biznesu za kulturę może przebiegać w różnorodnych formach,
zależnych od możliwości finansowych i organizacyjnych firmy oraz stopnia,
w jakim traktuje ona te działania w sposób strategiczny. By poszczególne działania sumarycznie można było nazwać CCR, muszą jednak nie być realizowane
wyłącznie dla budowy własnego wizerunku, ale spełniać m.in. kryteria długofalowości oraz prowadzenia ich w interesie społecznym.
Do najczęstszych tego typu aktywności należą:
– wspieranie finansowe instytucji kultury i sztuki (muzeów, teatrów, filharmonii itp.), czyli sponsoring instytucji kultury,
– wspieranie finansowe i organizacyjne twórców i artystów (stypendia dla
młodych muzyków, malarzy itp.),
– tworzenie i prezentacja własnych kolekcji i cykli we współpracy z instytucjami kultury i sztuki,
– organizowanie konkursów artystycznych – wraz z nagradzaniem i promocją ich laureatów,
– zaangażowanie w rewitalizację obiektów zabytkowych, cennych z punktu
widzenia ich roli kulturowej i artystycznej, ochrona dziedzictwa.
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W tabeli 2 zestawiono realizowane na rynku polskim przykłady takich dziaTabela 2. Przykłady działań wspierających kulturę i sztukę
realizowanych przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku
Firma

Branża

Santander
Consumer Bank/
BZ WBK

finansowa

Wspierany obszar
kultury/sztuki
sztuki plastyczne

Przykładowe działania
Kolekcja Santander prezentowana
w MN we Wrocławiu
Konkurs BZ WBK Press Photo

PKO Bank Polski finansowa

sztuki plastyczne, Mecenat nad Teatrem Polskim
teatr
w Warszawie
Mecenas wystaw w MN
w Warszawie

PZU SA

ubezpieczeniowa

sztuki plastyczne, Program „PZU dla kultury i sztuki”
architektura
– ochrona zabytków
Mecenat nad Muzeum Łazienki
Królewskie

Lexus

motoryzacyjna

wzornictwo,
kinematografia

Lexus Design Award
Lexus Short Films

Lincoln

motoryzacyjna

muzyka

Projekt „Hello Again”

Tauron Polska
Energia

energetyczna

sztuki plastyczne, Mecenas „Teatru Stu” w Krakowie
teatr, muzyka
Mecenas Opery Wrocławskiej

Grupa Lotos

paliwowa

sztuki plastyczne, Mecenas Festiwalu Szekspirowskiego
teatr, literatura
Lotos Jazz Festiwal

T-Mobile

komunikacyjna

kinematografia

Festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

6. Profil przedsiębiorstwa realizującego CCR
Na realizację CCR w ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności
biznesu mogą sobie aktualnie pozwolić, jeżeli mówimy o rynku polskim, jedynie
specyficzne przedsiębiorstwa, o dużym kapitale oraz cechujące się dużą dojrzałością w realizacji zarówno działań biznesowych, jak i społecznych. Z reguły są
to większe firmy o kapitale zagranicznym, które dobre wzorce w tym zakresie
czerpią ze swoich zagranicznych central.
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Wspieranie kultury i sztuki, komunikowane jako element społecznej odpowiedzialności biznesu powinno być istotne zwłaszcza dla tych spośród przedsiębiorstw, które nie bazują na działalności produkcyjnej, a więc dla firm sektora
usługowego: instytucji finansowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych
czy kancelarii prawniczych. Dzięki pozytywnym emocjom związanym z sektorem kultury i sztuki (bo zaspokajanie potrzeb kulturalnych wynika z pozytywnej
motywacji i najczęściej łączy się z dużym zaangażowaniem nabywcy17), przedsiębiorstwa mogą umacniać swój wizerunek firm zaangażowanych społecznie
i jednocześnie nowoczesnych oraz kreatywnych.
Także wielowątkowość i różnorodność sfery kultury i sztuki daje przedsiębiorstwom szeroki wybór w zakresie szczegółowego obszaru zaangażowania.
I tak firmy pochodzące z przemysłów nowoczesnych najczęściej zainteresowane
są wspieraniem różnych nurtów sztuki współczesnej, awangardowej (np. Lexus
Design Award, Lotos Jazz Festiwal, T-Mobile Nowe Horyzonty), a firmy chcące
ugruntować swój tradycyjny, budowany przez wiele lat wizerunek – angażują się
we wspieranie zabytków i dzieł sztuki związanych z tożsamością narodową (np.
PZU dla kultury i sztuki) lub rodzimych, młodych artystów i edukacji kulturalnej
(BZ WBK Press Photo, Fundacja Sztuki Polskiej ING).
Należy przy tym pamiętać, że zainteresowanie kulturą, zwłaszcza wysoką,
wykazuje – niestety – tylko niewielki procent społeczeństwa. Działania firm we
wspieraniu tego obszaru będzie więc w stanie docenić tylko niewielka część odbiorców. Z tego powodu niezwykle ważne jest, dla osiągnięcia pożądanego efektu
wizerunkowego, precyzyjne dobranie wspieranej działalności kulturalnej lub artystycznej do preferencji w tym zakresie grupy docelowej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Powyższa wstępna analiza pokazuje, że wspieranie kultury i sztuki przez
przedsiębiorstwa może być istotnym elementem ich strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule wskazano, że bez względu na swoją specyfikę
– a może właśnie przez wzgląd na nią, kultura i sztuka stanowią ważny obszar
rozwoju społecznego. Zaangażowanie w ich ochronę i wspieranie powinno być
rozważane na równi z inicjatywami charytatywnymi, proekologicznymi czy sportowymi, jako element CSR.
Jednocześnie, ze względu na wyjątkowość kultury i sztuki na tle innych
działalności człowieka, stworzono specjalny termin – Cultural Corporate
17

M. Sobocińska, Zachowania nabywców..., s. 72.
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Responsibility – odpowiedzialności biznesu za kulturę. Obejmuje on całokształt
działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa i skierowanych w stronę instytucji
kultury i twórców, realizowanych za pomocą różnorodnych form relacji, takich jak
sponsoring, patronat czy mecenat, których próbę uporządkowania podjęto w niniejszym artykule. W tekście wskazano również podstawowe narzędzia, które pozwalają realizować powyższe formy współpracy między instytucjami kultury a przedsiębiorstwami, a także skrótowo przedstawiono dobre praktyki w tym zakresie.
Podsumowując: spadający poziom zainteresowania polskiego społeczeństwa
kulturą i sztuką nie powinien być dla przedsiębiorstw przyczyną rezygnacji ze
wspierania tego obszaru. Wręcz przeciwnie, świadomość znaczenia działalności
kulturalnej dla rozwoju społeczeństwa, jego kreatywności i kapitału ludzkiego
powinna powodować jeszcze żywsze zainteresowanie tym tematem. Ostatecznie – ars longa, vita brevis.
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Support and promotion of culture and art as the area
of corporate social responsibility
Summary. The activities supporting the development of culture and art can be important
elements of Corporate Social Responsibility strategy. The article outlines the reasons why arts and
culture are important aspects of social development and it points out the forms that the relationship between cultural institutions and the companies can take. Also, it conducts an analysis of this
relationship in the context of CSR and presents examples of companies’ activities in this area. The
article introduces the concept of Cultural Corporate Responsibility and shows business types where
such activities are particularly advantageous.
Key words: corporate strategy, corporate social responsibility, cultural corporate responsibility,
relationships, culture, sponsorship, patronage
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Streszczenie. Celem artykułu jest ocena koncentracji banków w Polsce, w szczególności
w aspekcie reguł konkurencji. Analiza decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie oceny koncentracji banków pokazuje liberalne podejście do fuzji i przejęć na rynku usług
finansowych, co nie oznacza, że zarówno UOKiK, jak i Komisja Nadzoru Finansowego nie przyglądają się łączeniom banków. Każdy zamiar dokonania koncentracji banków musi być notyfikowany
Urzędowi. Podobnie w literaturze przedmiotu przeważa pozytywna ocena koncentracji banków
z uwagi na wpływ koncentracji na ich efektywność i zmniejszenie zagrożenia kryzysem.
Słowa kluczowe: banki, koncentracja, przejęcia, dominacja przedsiębiorstwa, rynek usług
finansowych

Wstęp
Koncentracja przedsiębiorstw w świetle reguł konkurencji Unii Europejskiej,
a zatem i polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1 (dalej Ustawa)
nie stanowi zakazanej praktyki antykonkurencyjnej, ale może wpływać negatywnie na strukturę rynku poprzez zmniejszenie liczby przedsiębiorców na rynku
1
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50,
poz. 331.
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i doprowadzenie do osiągnięcia przez nich pozycji dominującej, pozwalającej
zapobiegać skutecznej konkurencji poprzez działania w znacznym zakresie niezależne od konkurentów oraz konsumentów. Domniemywa się, że przedsiębiorca
posiada pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza
40%, co w efekcie pozwala mu na jej nadużywanie, a to już stanowi zakazaną
przez Ustawę praktykę monopolistyczną.
Zgodnie z art. 13 pkt 2 Ustawy pojęcie koncentracji obejmuje fuzje i przejęcia. Fuzją jest połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
natomiast przejęcie polega na nabyciu lub objęciu akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredni lub pośredni
– kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców; utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
nabyciu przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy, jeżeli obrót
realizowany przez to mienie, w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro2. Zarówno jedna, jak i druga forma koncentracji może
w przyszłości spowodować ograniczenie bądź wyeliminowanie konkurencji
z rynku poprzez, wspomniane powyżej, osiągnięcie pozycji dominującej (której
posiadanie nie jest zakazane), natomiast jej nadużywanie stanowi praktykę zakazaną art. 9 Ustawy.
Prawo konkurencji nie zabrania koncentracji, lecz wprowadza wymóg jej notyfikacji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w celu oceny, czy koncentracja doprowadzi do utworzenia pozycji dominującej, a w przyszłości do jej nadużywania.
Banki w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3 są
przedsiębiorstwami, stąd ocena ich koncentracji leży w gestii Prezesa UOKiK, który w drodze decyzji wyraża zgodę na ich łączenie lub jej odmawia. W celu oceny
koncentracji banków wymagane jest również zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Kontrola sprawowana przez KNF w zakresie procesów koncentracji
odbywa się bądź przez zastosowanie wymogu uzyskania zgody na przeprowadzenie
określonej transakcji (nabycia lub objęcia akcji, połączenia banków) lub wprowadzenie wymogu informowania Komisji o planach utworzenia bankowej grupy
kapitałowej lub o podpisaniu umowy zrzeszającej banki. Wypada zaznaczyć, że
kontrola koncentracji przez KNF przeprowadzana na podstawie Prawa bankowego
odbywa się na innej płaszczyźnie niż kontrola koncentracji na podstawie Ustawy.
Otóż KNF bada przede wszystkim, jaki może mieć wpływ np. nabycie akcji banku
na stabilne zarządzanie nim i nie odnosi się do zagadnień ochrony konkurencji,
która leży w gestii Prezesa UOKiK.
Ibidem, art. 13(2).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz.
1807 (ostatnia nowelizacja z 2014 r., Dz.U. poz. 822), art. 4.
2
3
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Celem niniejszego artykułu jest analiza decyzji Prezesa UOKiK dotycząca
koncentracji banków oraz odpowiedź na pytanie czy i kiedy koncentracja ogranicza konkurencję, a zatem szkodzi konsumentom.

1. Koncentracja sektora bankowego w Polsce
Koncentracja banków jest przedmiotem analizy wielu opracowań naukowych4. Wzbudza kontrowersje, przede wszystkim z uwagi na jej wpływ na
konkurencję, ceny, jakość usług oraz stabilizację systemów finansowych. Fuzje
i przejęcia są najczęściej stosowaną metodą rozwoju sektora bankowego i z tego
powodu w literaturze przedmiotu pojawiają się niejednoznaczne opinie na temat
ich wpływu na konkurencję, ponieważ z jednej strony koncentracja banków przyczynia się do tworzenia dużych banków, które mogą być efektywniej zarządzane
i osiągać korzyści skali, co wpływa pozytywnie na stabilność systemu finansowego, a zatem większą odporność na kryzys, z drugiej strony bankructwo tak dużych
banków może stanowić zagrożenie dla jego stabilności5.
M. Lubiński6 zauważa, że koncentracja w sektorze bankowym oznacza wzrost
skali i zakresu działalności, co stwarza przesłanki do podniesienia efektywności,
z drugiej strony natomiast osłabia konkurencję oraz kreuje duże banki, do których
może być stosowana zasada „zbyt duży żeby upaść”, „zbyt ważny żeby upaść”.
W opinii M. Pawłowskiej7 koncentracja oznacza wyższe ceny dla konsumentów
i wyższą rentowność banków.
W literaturze przedmiotu spotyka się dwa podejścia do efektów koncentracji banków, a mianowicie pierwsze określane jako concentration stability view
stanowi, że koncentracja banków prowadzi do większej stabilności finansowej,
a zatem większej odporności na kryzysy. Przedstawicielami tego poglądu są Alley, Besanko, Thakor8, którzy przyjmują, że koncentracja w bankowości zwiększa
Np. R.G. Gelos, Consolidation and Market Strukture in Emerging Banking Systems, „IMF
Working Paper” 2002, nr 2, s. 186; M. Groeneveld, Competition and Concentration in the EU
Banking Industry, „Journal of Banking and Finance” 2002, nr 26, s. 2191-2214.
5
M. Pawłowska, Wpływ procesów konsolidacyjnych na poziom konkurencji i efektywności
systemów bankowych – wyniki badań ilościowych, „Zeszyty BRE Banku” 2005, nr 76, s. 25.
6
M. Lubiński, Wpływ banków zagranicznych na stabilność gospodarki kraju goszczącego,
„Gospodarka Narodowa” 2012, nr 7-8, s. 3.
7
M. Pawłowska, W polskim sektorze bankowym jest sporo miejsca na fuzje, wywiad, www.obserwatorfinansowy.pl [8.04.2013].
8
D. Besanko, A. Thakor, Relationschip Banking, Deposit Insurance and Banking Portfolio,
w: Capital Market and Financial Intermediation, Cambridge 1993, s. 292-318; A. Thakor, Comment
on Crises in Competitive versus Monopolistic Banking Systems, „Journal of Money, Kredit and
Banking”, Ohio State University Press, Ohio 2004, s. 317.
4
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siłę rynkową największych banków, co powoduje maksymalizację ich zysków,
a to z kolei prowadzi do zminimalizowania ryzyka. Druga koncepcja concentration-fragility view opiera się na twierdzeniu, że siła rynkowa banków osiągnięta
dzięki koncentracji powoduje np. naliczanie przez nie wyższych oprocentowań
kredytów, czego skutkiem może być zmniejszenie kwot ich udzielania, co z kolei
może zagrażać równowadze finansowej i stabilności samych banków. Wyrazicielami tej koncepcji są Boyd i De Nicolo9.
Ustosunkowując się do obu koncepcji należy zauważyć (w szczególności
z punktu widzenia utrzymania na rynku efektywnej konkurencji), że zwiększenie
siły rynkowej banków na skutek koncentracji może prowadzić do jej nadużywania, a więc takiego zachowania dużego banku na rynku, które prowadzi do wyeliminowania konkurentów.
Pomimo poszukiwania kompleksowego wskaźnika koncentracji, dotychczas
nie udało się opracować jednego najlepszego miernika koncentracji. Jako miarę
koncentracji bankowości przyjęto więc wskaźniki: CR5, CR10, CR15 oznaczające udział pięciu, dziesięciu i piętnastu największych banków w aktywach, kredytach czy depozytach sektora. Wskaźniki te oddają tylko udział w rynku głównych
firm, pomijając wpływ pozostałych podmiotów w strukturze rynku. Również często stosowaną miarą koncentracji jest wskaźnik Herfindhala Hirschmana (HHI),
który oblicza się sumując kwadraty udziałów w rynku każdego konkurującego
przedsiębiorcy, a więc jest wyliczany z danych o wszystkich podmiotach rynkowych. Jeżeli wskaźnik osiąga wartość 0,1 wskazuje na rynek nieskoncentrowany,
wartość indeksu w przedziale pomiędzy 0,1 a 0,18 oznacza średnią koncentrację,
a powyżej 0,18 – wysoką koncentrację10.
Dane przedstawione przez A. Baszyńskiego11 pokazują, że w latach 2008-2009 od 51,9 do 58,2% zysków netto koncentrowało się w dwóch największych
bankach, a mianowicie w Banku Pekao S.A. oraz PKO BP, natomiast w 2009 r.
ING Bank Śląski zajął czwarte miejsce pod względem zysków netto. Wskaźniki
CR10 i CR15 wynosiły odpowiednio 91,5% oraz 96% a wskaźnik HHI wzrósł
w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 z 0,1538 do 19,39. Autor stawia tezę, że
wysoki poziom koncentracji zysków netto prowadzić będzie do wzrostu znaczenia największych banków na rynku, co spowoduje spadek konkurencji między
nimi i pogłębienie koncentracji wokół kilku największych instytucji bankowych.
M. Pawłowska podaje, że w 2011 r. wskaźnik koncentracji CR5 wyniósł
43,7, co jest poniżej średniej europejskiej, natomiast wskaźnik HHI dla polskiego
9
J.H. Boyd, G. De Nicolo, The Theory of Bank Risk – Taking and Competition Revisited,
„Journal of Finance” 2005, nr 3, s. 1332.
10
A. Baszyński, Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym a struktura konkurencyjna rynku usług
bankowych w Polsce od roku 2004, „Ekonomia i Prawo” 2011, t. VII, s. 394-395.
11
Ibidem, s. 399.
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rynku za rok 2011 wynosił ok. 0,053, co oznacza niską koncentrację. Znaczy
to, że polski sektor bankowy nie jest silnie skoncentrowany12. Wydaje się jednak, że ostatnie fuzje banków: BZ WBK z Kredyt Bankiem oraz Reiffeisen
z Polbankiem, a także przygotowywane przejęcie Nordea Bank Polska przez
PKO BP będą miały wpływ na wzrost koncentracji w polskim sektorze bankowym, choć wielu ekonomistów uważa, że nadal jest w Polsce przestrzeń do
konsolidacji.
W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, w warunkach wysokiej stabilności i efektywności krajowego systemu bankowego obecny poziom koncentracji
na rynku bankowym w Polsce jest bliski optimum13. Należy jednak zwrócić
uwagę na fakt, że nie ma w Polsce zbyt dużych banków, których ewentualnych
problemów nie można byłoby rozwiązać opierając się na dostępnych krajowych
instrumentach zarządzania kryzysowego. Nadzór finansowy w Polsce dokonuje
oceny jakości podmiotu przejmującego w zakresie wyposażenia kapitałowego,
możliwości zwiększania funduszy, poziomu ryzyka, poziomu płynności i źródeł
finansowania działalności. Przy ocenie koncentracji banków KNF szczególną
uwagę zwraca na potrzebę zapewnienia transparentnej i niezakłóconej obsługi
klientów, strategię biznesową oraz jej wpływ na poziom ryzyka zarówno w banku, jak i całego rynku14.
Obecnie na rynku polskim udział największego banku – PKO BP – nie przekracza 20%, a więc nie kontroluje on nawet połowy rynku, jednak w czerwcu
2013 r. pojawiła się informacja o przejęciu przez PKO BP Banku Nordea Bank
Polska. Transakcja ta ma przyczynić się do wzmocnienia pozycji PKO BP
w segmencie bankowości korporacyjnej. Przejęcie to ma poprawić stabilność
sektora bankowego poprzez wzrost udziału polskiego kapitału w aktywach
krajowego sektora o ok. 3 punkty procentowe do poziomu ponad 40%, co ma
ograniczyć jego uzależnienie od zagranicznego finansowania. Jednocześnie silna pozycja kapitałowa PKO BP umożliwi utrzymanie wysokich wymaganych
przez nadzór współczynników wypłacalności w połączonym podmiocie, co
pożytecznie wpłynie na bezpieczeństwo sektora bankowego. Sfinalizowanie
koncentracji powinno nastąpić na przełomie 2013 i 2014 r., jednak dojście jej
do skutku uzależnione jest od zgody UOKiK oraz KNF, które wydając zgodę
na koncentrację największego banku w Polsce PKO BP i trzynastego – Nordea
(pod względem aktywów w Polsce) na pewno będą brały pod uwagę interesy
klientów banku Nordea, a te mogą być zagrożone ze względu np. na prawdopodobne zwiększenie prowizji dla klientów Nordea czy zwiększenie odsetek za
udzielane kredyty.
12
13
14

M. Pawłowska, W polskim sektorze bankowym...
http://finanse.wp.pl [29.07.2013].
Ibidem.
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Mając na względzie konkurencję na rynku bankowym można śmiało stwierdzić, że rynek zdominowany jest przez trzy największe banki, a resztę rynku
stanowią mniejsze banki, które będą starały się budować swoją pozycję konkurencyjną.

2. Ocena koncentracji banków na przykładzie decyzji UOKiK
Jak wspomniano we wstępie, koncentracja przedsiębiorstw (banków) prowadzi do posiadania siły rynkowej, która umożliwia dużym podmiotom przede
wszystkim wpływać na cenę i jakość produktów. Takie zachowanie powoduje wypaczenie konkurencji i łamanie reguł gry rynkowej. Wysoka koncentracja stanowi
barierę wejścia na dany rynek. Stąd władze regulacyjne: UOKiK oraz Komisja
Nadzoru Finansowego monitorują stan koncentracji i interweniują, gdy zachodzi
prawdopodobieństwo ograniczenia konkurencji. Biorąc pod uwagę sektor bankowy, zadaniem obu organów jest ocena struktury rynku i jej wpływu na stabilność
i bezpieczeństwo obrotu finansowego. Jak wspomniano, ocena koncentracji przez
UOKiK polega na stwierdzeniu zgodności lub niezgodności koncentracji z rynkiem polskim z punktu widzenia utrzymania i rozwoju skutecznej konkurencji,
natomiast KNF przy ocenie fuzji i przejęć dokonuje analizy wpływu łączenia banków na konkurencyjność, bezpieczeństwo banku przejmującego, a przede wszystkim skutki połączenia banków dla klientów. Ponadto KNF ma zamiar przyglądać
się połączeniom, które spowodują koncentrację na poziomie 5% aktywów sektora
finansowego15.
Od lat 90. XX w. następuje w Polsce stały, dynamiczny wzrost koncentracji
banków. Poniżej przedstawiona zostanie analiza wybranych decyzji wydanych
w latach 2005-2013 przez Prezesa UOKiK w zakresie problemu koncentracji
banków.
Niezbędne przesłanki uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji są
wyrażone w art. 13 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 Ustawy, który stanowi, że
koncentracja podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro
lub 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro (Ustawa, art. 13). Decyzja
15
KNF zapowiada dokładniejszą ocenę nowych fuzji banków, wypowiedź Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego A. Jakubiaka, www.newseria.pl [2.07.2013].
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wydana przez Prezesa UOKiK wyraża zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli
w jej wyniku konkurencja nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, natomiast w sytuacji, w której w wyniku koncentracji konkurencja może zostać ograniczona
nie ma zgody na jej dokonanie. Pomimo koncentracji istotnie ograniczającej
konkurencję, Prezes UOKiK może wyrazić zgodę na jej dokonanie, jeżeli
przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego bądź
wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową (art. 20 ust. 2 Ustawy).
Tak więc koncentracja nie jest zabroniona, ale przedsiębiorcy mają obowiązek
jej notyfikacji.
Z dokonanej przez autorkę analizy decyzji UOKiK, wydanych w latach 2005-2013 z zakresu koncentracji banków w Polsce wynika, że UOKiK wydał zgodę
na łączenie, koncentracja banków nie stanowiła bowiem zagrożenia dla konkurencji. Można więc wyrazić pogląd, że UOKiK zwraca uwagę na pozytywne efekty
koncentracji i brak z jej strony zagrożeń dla skutecznej konkurencji. Z wydanych
przez UOKiK decyzji wynika szczegółowa analiza oceny oparta na wskaźnikach
koncentracji sytuacji na rynku przed i po ewentualnym dokonaniu fuzji lub przejęć banków. W każdej wydanej decyzji Urząd dokonuje niezwykle dokładnego
określenia rynku właściwego (rynku produktu i rynku w wymiarze geograficznym), bierze w tej ocenie pod uwagę przede wszystkim substytucję po stronie
popytu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 Ustawy przez rynek właściwy rozumie się
rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości,
w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane
na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier
dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji16.
Rynkami właściwymi produktowo, na których zaangażowani są uczestnicy
koncentracji są17:
– rynek bankowości detalicznej, który obejmuje usługi bankowe świadczone
na rzecz osób fizycznych, jak np. prowadzenie rachunków bieżących, prowadzenie rachunków oszczędnościowych, udzielanie pożyczek, kredytów, zarządzanie
aktywami,
– rynek bankowości korporacyjnej, obejmujący świadczenie usług bankowych np. małym i średnim przedsiębiorstwom,
– rynek zarządzania kapitałem, obejmujący świadczenie usług doradczych
dotyczących zarządzania aktywami klienta,

Ibidem, art. 4 pkt 8.
Decyzje UOKiK w zakresie łączeń banków: DAR 8/2005, DKK 62/2008, DKK 23/2010,
DKK 45/2011, DKK68/2011, DKK 135/2011, DKK 27/2013, DKK 23/2013.
16
17
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– rynek bankowości inwestycyjnej, w skład którego wchodzi świadczenie
usług doradczych dotyczących finansowych aspektów transakcji, usług w zakresie emisji oraz obrotu papierami wartościowymi,
– rynek usług leasingowych,
– rynek usług ubezpieczeniowych.
W każdej z analizowanych decyzji UOKiK występuje ocena rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, a mianowicie:
1) rynku w układzie horyzontalnym (poziomym), którym jest każdy rynek
produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego
udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%18,
2) rynku w układzie wertykalnym (pionowym), chodzi tu o taki rynek, na
którym równocześnie działa co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący
w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży, na którym
działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i indywidualny lub łączny udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji na tych rynkach przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie
istnieje powiązanie typu dostawca-odbiorca między tymi przedsiębiorcami19,
3) rynkiem właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie
konglomeratowym, jest każdy rynek, na którym pomiędzy uczestnikami koncentracji nie istnieją żadne powiązania horyzontalne lub wertykalne, ale przynajmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji posiada więcej niż 40%
udziału w jakimkolwiek rynku właściwym20.
W decyzji w sprawie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Getin Noble
Bank S.A. kontroli nad Delia Kommunalkredit Bank Polska S.A., UOKiK zawęził
definicję rynku produktu do rynku bankowości korporacyjnej sektora samorządowego z uwagi na fakt, że grupa Delia, działając w ramach polskiego rynku bankowości korporacyjnej, obsługuje wyłącznie podmioty sektora samorządowego.
Biorąc pod uwagę ocenę wpływu koncentracji na rynek w układzie horyzontalnym
UOKiK w powyższej sprawie uznał, że koncentracja nie doprowadzi do uzyskania
przez uczestników koncentracji łącznego udziału w rynku w wysokości nie większej niż 20%. Jak powyżej wspomniano, zgodnie z art. 4 pkt 10 Ustawy, pozycję
dominującą posiada przedsiębiorca, którego udział w rynku właściwym przekracza
40%, co umożliwia zapobieganiu skutecznej konkurencji przez uzyskanie możliwości działania w znacznym stopniu, niezależnie od konkurentów, kontrahentów
oraz konsumentów.

18
19
20

Decyzja Prezesa UOKiK, DAR 8/2005.
Ibidem.
Ibidem.
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Dla oceny wpływu koncentracji na konkurencję istotne jest też zbadanie jej
wpływu na rynek w układzie wertykalnym. Otóż UOKiK bada tu, czy któryś
z uczestników koncentracji nie działa na rynkach produktowych, będących poprzednim lub następnym szczeblem obrotu dla któregokolwiek z pozostałych
uczestników koncentracji, w których indywidualny bądź łączny ich udział przekraczałby 30%. Ponadto istotne jest też uzasadnienie wpływu koncentracji na
rynek w układzie konglomeratowym, mając na względzie udział uczestników
koncentracji w jakimkolwiek rynku, na którym prowadzą działalność, a przekraczającym próg 40%.
Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Prezesa UOKiK oraz Komisji
Europejskiej rynki usług finansowych w aspekcie geograficznym definiowane
są jako krajowe. Przy wyznaczaniu rynku geograficznego, właściwego dla danej
koncentracji, uwzględnia się obszar, na którym ze względu na rodzaj oferowanych usług i ich właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje
konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu panują zbliżone warunki
konkurencji.
Prezes Urzędu, na podstawie art. 18 Ustawy, w drodze decyzji wydaje zgodę
na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku.
Dokonując wyznaczania rynków: produktu i geograficznego, UOKiK określa
rynki produktów wąsko, mając świadomość, że kredyty dla małych i średnich
przedsiębiorstw mogą tworzyć odrębny rynek od kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Przykładem wąskiego określenia rynku produktu jest także rynek
kredytów samochodowych21. Jednocześnie z uwagi na istnienie specyficznych
uwarunkowań w zakresie rynku kredytów, takich jak: sprecyzowany, specjalny
cel kredytowania, stosowane zabezpieczenia kredytu w postaci przewłaszczenia
lub zastawu na kredytowanym pojeździe, mniejsze ryzyko kredytowe, pozwalające na ustalanie niższych cen dla klienta itp. Urząd wyznaczył rynek produktu jako
rynek kredytów samochodowych. W ocenie Urzędu, na tak wąskie określenie rynku produktu miały wpływ: sprecyzowany, specjalny cel kredytowania, stosowane
zabezpieczenia kredytu w postaci przewłaszczenia lub zastawu na kredytowanym
pojeździe, mniejsze ryzyko kredytowe, pozwalające na ustalenie niższych cen dla
klienta.
Dokonywana przez Urząd ocena wpływu danej koncentracji na sytuację na
wyznaczonych rynkach jest istotna dla ustalenia przyszłej pozycji rynkowej stron
koncentracji i związanej z tym potencjalnej siły rynkowej. Analiza antykonkurencyjnego wpływu koncentracji powinna również dotyczyć oceny istniejącej
21

Decyzja Prezesa UOKiK, DKK-23/2010.
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dotychczas konkurencji, informacje na ten temat służą bowiem przede wszystkim do ustalenia przyszłej pozycji rynkowej stron koncentracji i związanej z tym
potencjalnej siły rynkowej. Skoro np. na polskim rynku kredytów samochodowych działa kilkadziesiąt banków komercyjnych (udział w rynku banków
zamierzających dokonać koncentracji przekracza 20%) świadczy to o istnieniu
konkurentów, którzy nie dopuszczą do negatywnego wpływu tej koncentracji na
konkurencję.
Występowanie barier wejścia jest istotne dla oceny sytuacji konkurencyjnej na
rynku właściwym. Stąd organy antymonopolowe przy ocenie koncentracji muszą
je uwzględnić. Bariery wejścia znacząco utrudniają lub uniemożliwiają wejście
na rynek potencjalnym konkurentom. W decyzjach UOKiK stwierdza istnienie
bariery wejścia, jaką jest m.in. konieczność poddania się nadzorowi bankowemu, w Polsce – Komisji Nadzoru Finansowego, w zakresie uzyskania zgody lub
zezwolenia na utworzenie banku, rozpoczęcie działalności bankowej, połączenie
banków lub nabycie przedsiębiorstwa bankowego22.

Podsumowanie
Dokonywana coraz częściej koncentracja banków może mieć dwa aspekty:
pozytywny i negatywny. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dzięki fuzjom
i przejęciom poprawia się efektywność banków, prowadząca do zmniejszenia
ryzyka ich upadku oraz dywersyfikacji działalności. Efektem negatywnym koncentracji banków jest natomiast możliwość wystąpienia między nimi niszczącej,
destrukcyjnej konkurencji. Koncentracja prowadząc do powstania siły rynkowej
ogranicza efektywność systemu bankowego i dostępność kredytu, co w rezultacie
może wpłynąć na produkcję i wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie rozpiętości między oprocentowaniem depozytów i kredytów niżby miało to miejsce
w sytuacji konkurencji na rynku. Z punktu widzenia klientów polskich banków
koncentracja, polegająca na przejmowaniu mniejszych banków przez większe,
szkodzi im, wiąże się bowiem ze wzrostem prowizji. Stąd w Polsce koncentracja
banków jest uregulowana prawnie i poddana nadzorowi finansowemu – Komisji
Nadzoru Finansowego oraz UOKiK.
Z analizy spraw rozpatrywanych przez UOKiK z zakresu koncentracji banków wynika, że Urząd podchodzi do koncentracji liberalnie i w rozpatrywanych
sprawach wyraził, w formie decyzji, zgodę na łączenia i przejęcia. Wynika to
z faktu, że po pierwsze, koncentracja prowadzi do zwiększenia efektywności
22

Decyzja Prezesa UOKiK, DKK-135/2011.
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i innowacyjności, a po drugie, samo posiadanie siły rynkowej nie stanowi naruszenia prawa. Ponadto Urząd nie może dziś przewidzieć jak zachowa się nowo
utworzona po połączeniu jednostka gospodarcza w przyszłości, czy posiadając
siłę rynkową będzie ją wykorzystywać (nadużywać), co stanowi naruszenie art. 9
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stąd wymóg notyfikacji do Urzędu zamiaru koncentracji.
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Concentration of banks in the aspects of competition rules
Summary. The article concerns the problem of concentration of banks, especially in the aspect
of competition rules. The Polish Office of Competition and Consumer Protection has a liberal look
at the concentration of banks because of their positive influence on economic effectiveness and
reduction the risk of economic crisis.
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Przedsiębiorcy – przyczynek do analizy
mechanizmów wykluczenia społecznego

Streszczenie. W artykule podjęto problem oceny pozycji społecznej przedsiębiorców na tle innych kategorii społeczno-zawodowych, gdzie centralnym obszarem analizy czyni się szeroko rozumiany rynek pracy oraz atrybuty pozycji społecznej. Wnioski oparte na analizie wybranych danych
empirycznych pozwalają zauważyć, że relatywnie korzystna pozycja przedsiębiorców na rynku pracy, kontrastuje z istniejącymi ograniczeniami do pełnienia społecznie pożądanych ról społecznych,
co prowadzi do wykluczenia z aktywnego uczestnictwa w istotnych wymiarach życia społecznego.
W artykule argumentuje się, że zauważana dysproporcja między posiadanymi zasobami (potencjałem) a faktycznie obejmowanymi bądź przypisanymi rolami w życiu społecznym może być efektem mechanizmów wykluczenia, którym podlegają przedsiębiorcy. Przy czym mechanizmy te są
zarówno egzogenne, związane z procesami ogólniejszymi – niezależnymi od przedsiębiorców – jak
również endogenne i objawiają się samoograniczeniami w sferze aspiracji i celów życiowych.
Słowa kluczowe: przedsiębiorcy, przedsiębiorczość, klasa średnia, wykluczenie społeczne

Wstęp
Jeśliby przyjąć, że tematyka profesjonalnych analiz jest dobrym tropem do
definiowania problemów społecznych wartych uwagi, to niedostatek dyskusji związanej z pozycją i rolą przedsiębiorców we współczesnym społeczeństwie polskim, angażujących badaczy spoza wyraźnie zdefiniowanych nauk
o przedsiębiorczości, świadczy o stopniowym marginalizowaniu ich roli. O ile

172

Robert Majkut, Jacek Pluta

przedsiębiorcy jako pożądany element tworzącej się klasy średniej w Polsce po
roku 1989 byli obecni w analizach związanych z tzw. paradygmatem transformacji, to wraz ze zmierzchem procesu transformacji w naturalny sposób zostali
z dyskusji wyłączeni. Poczuciu nadejścia końca ery transformacji, której symbolicznym kresem mogą być takie polityczne wydarzenia, jak przystąpienie Polski
do NATO czy UE, towarzyszy wielokroć ogłaszany zmierzch społeczeństw nowoczesnych, co skutkuje wyraźnym przeorientowaniem się badaczy na problemy
związane z globalizacją jako źródłem zmiany społecznej. Konsekwencją takiego
stanu rzeczy jest choćby i to, że problemy niektórych kategorii społecznych ustępują problemom jednostek. Niniejszy artykuł, wychodząc od kilku konstatacji
empirycznych, pokazuje, jakie to może przynieść konsekwencje samym przedsiębiorcom.

1. Przedsiębiorcy jako kategoria społeczno-zawodowa
Argumentacja na rzecz oddziaływania czynników ograniczających społeczne
oczekiwania wobec przedsiębiorców, jaką w tym miejscu zamierza się przeprowadzić, wymaga wstępnego ich sportretowania jako kategorii społeczno-zawodowej. W tym też celu, w dalszym ciągu analiz, sięga się do danych z Diagnozy
Społecznej 2011, ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez prof. J. Czapińskiego1. Badanie objęło 26 218 respondentów indywidualnych w wieku 15+ 2,
co daje wygodną podstawę do analiz porównawczych. W badaniu tym wzięły
udział także osoby, które ze względu na główne źródło utrzymania samoidentyfikowały się jako przedsiębiorcy.
Analizy porównawczej przedsiębiorców dokonano na tle innych kategorii
obecnych na rynku pracy, przede wszystkim pracowników sektora prywatnego
i publicznego. Oznacza to celowe wykluczenie z analiz osób biernych zawodowo
(uczniów, bezrobotnych, rencistów, emerytów) oraz rolników, których pozycje na
rynku pracy należy uznać za szczególną, tzn. w niewielkim stopniu podatną na
oddziaływanie reguł popytu i podaży oraz tworzenia miejsc pracy.
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest liczebność i stopień
jednorodności interesującej nas kategorii. Kwestia ta nie jest oczywista. Zgodnie z oczekiwaniami, przedsiębiorcy stanowią najmniej liczną spośród kategorii
społeczno-zawodowych aktywnych zawodowo na rynku pracy, jakie uchwycono
Zob. Diagnoza społeczna 2011, www.diagnoza.com/ [2.09.2013].
Osoby w wieku 15-17 lat stanowiły 2% zbiorowości, a powyżej 65 roku życia 18%
zbiorowości, po wykluczeniu kategorii nieaktywnych zawodowo odsetek osób w tych kategoriach
wiekowych staje się pomijalny.
1
2
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Tabela 1. Status społeczno-zawodowy
Kategorie społeczne ze względu
na główne źródło dochodu

Kategorie społeczno-zawodowe ogółem

Uczestnicy rynku pracy
aktywni zawodowo

częstość

procent

częstość

procent

Pracownicy sektora publicznego

3003

11,5

3003

31,7

Pracownicy sektora prywatnego

5498

21,0

5498

58,2

951

10,1

9452

100,0

Prywatni przedsiębiorcy

951

3,6

Rolnicy

1250

4,8

Renciści

1967

7,5

Emeryci

6672

25,4

Uczniowie i studenci

2779

10,6

Bezrobotni

1733

6,6

Inni bierni zawodowo
Ogółem

2365

9,0

26 218

100,0

Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, www.diagnoza.com/ [2.09.2013], obliczenia własne.

w badaniu, było ich 10% (zob. tab. 1). Jednak tę ogólną wielkość należy uznać
za do pewnego stopnia przeszacowaną. Wpływ na to mają dwa podstawowe
czynniki. Po pierwsze, prywatni przedsiębiorcy to kategoria społeczna, w której występuje zdecydowanie największa fluktuacja (napływ i odpływ) przynależności. Te same cytowane badania wskazują, że w ciągu ostatniego roku od
momentu pomiaru aż 262 osób spośród osób aktywnych na rynku pracy (czyli
27,5% kategorii przedsiębiorców) stało się właścicielami własnego miejsca
pracy; po drugie, tylko 32% z nich zatrudniało innych pracowników (tworzyło
miejsca pracy). Pozostała reszta niemal w całości stanowiła osoby samozatrudnione (61%). Pozycja osób samozatrudnionych jest o tyle szczególna, że
jakkolwiek można ją rozpatrywać jako początkowy etap rozwoju działalności
biznesowej, to w praktyce jednym z głównych powodów rozpoczynania działalności gospodarczej na własny rachunek nie są motywy związane z emanacją
przedsiębiorczości, lecz z koniecznym dopasowaniem się do wymogów i zmian
zachodzących na samym rynku pracy. Wśród nich największe znaczenie mają
procesy deindustrializacji i rozwoju sektora usług, będące po części konsekwencją procesów globalizacji w naszym rejonie świata oraz w konsekwencji
strukturalnego kryzysu rynku pracy. Liczne analizy i ekspertyzy rynku pracy
w Polsce stan ten potwierdzają3.
3
Zob. S. Cichocki i in., Badania ankietowe rynku pracy, Instytut Ekonomiczny. NBP 2012,
s. 9-14, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/arp/arp.html [2.09.2013]; M. Pańków, Młodzi na
rynku pracy. Raport z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 15-32.
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Sytuacja scharakteryzowana powyżej ma wpływ na strukturę wiekową osób
aktywnych zawodowo w porównywanych kategoriach. Niezależnie od rodzaju
kategorii zawodowej (pracownicy sektora publicznego, prywatnego, przedsiębiorcy prywatni) największy odsetek każdej z nich stanowiły osoby w przedziale
wieku 45-59 lat (od 33% – sektor prywatny, do 50% – sektor publiczny). Charakterystyczne dla obecnej sytuacji na rynku pracy jest także to, że procentowo rzecz
ujmując osób młodych – do 34 roku życia – w sektorze publicznym jest niemal
dwukrotnie mniej (20%) niż w sektorze prywatnym (38%), wśród przedsiębiorców odsetek ten wynosi 23%. To sektor prywatny stwarza obecnie największe
szanse młodym na wejście na rynek pracy, z drugiej strony to sektor publiczny – zwłaszcza w stosunku do prywatnego – pozwala na utrzymanie się osób po
przekroczeniu 45 roku życia. Niemniej w każdym przypadku udział osób w wieku
60-64 lat dramatycznie spada (3,6-2,2%). Niski odsetek osób 50+ wśród kategorii
aktywnych zawodowo na rynku pracy jest obecnie jednym z największych problemów strukturalnych rynku pracy.
Odzwierciedlenie powyższych procesów znajduje wyraz w subiektywnym
sposobie postrzegania pracy. Dane na temat wartości, jaką niesie wykonywana
praca (zob. tab. 2) zdają się sugerować, że o ile pracownicy sektora publicznego
tworzą enklawę osób szczególnie silnie przywiązanych do wartości prosocjalTabela 2. Wartości towarzyszące pracy (procent respondentów – wartości nie sumują się
do 100 – można było wskazać trzy odpowiedzi)
Status społeczno-zawodowy
Co jest najważniejsze dla Pani/a
w pracy zawodowej

pracownicy pracownicy
sektora
sektora
publicznego prywatnego

prywatni
przedsiębiorcy

Ogółem

Brak napięć i stresów

58,2

58,5

47,2

57,3

Duża samodzielność

19,5

18,8

45,8

21,6

Możliwość rozwoju osobistego

26,0

20,6

21,6

22,4

Praca zgodna z umiejętnościami

32,4

24,0

28,6

27,1

Możliwość szybkiego awansowania

3,3

3,9

1,6

3,5

Stabilność zatrudnienia

57,2

56,1

34,1

54,4

Dogodne godziny pracy

12,5

15,6

17,8

14,8

Możliwość wykonywania pracy w domu

1,3

1,1

4,0

1,4

Długi urlop

3,3

2,8

1,4

2,8

Zajęcie poważane przez ludzi

4,2

2,1

3,2

2,9

Odpowiednia płaca

65,2

70,9

61,2

68,1

Liczebność n =

2921

5309

865

9095

Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, www.diagnoza.com/ [2.09.2013], obliczenia własne.
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nych, których rynek pracy w znacznym stopniu nie jest w stanie im zaoferować,
o tyle prywatni przedsiębiorcy zdają się znacznie bardziej elastyczni. Dotyczy to
takich kwestii, jak relatywnie mniejsze wyczulenie na kwestię płacową (część
przedsiębiorców zatrudniających pracowników przywiązuje do tej kwestii jeszcze niższą wagę niż pozostałe kategorie z przyczyn dla nich swoistych), istotnie
większe preferowanie samodzielności pracy, czy wreszcie gotowość na stres i napięcia, jakie mogą towarzyszyć pracy.
Jeśli zatem używamy etykiety „przedsiębiorca”, jako osoby posiadającej atrybut w postaci własnego przedsiębiorstwa, musimy pogodzić się z kontekstowością znaczenia tego określenia wpisaną w specyfikę współczesnego rynku pracy.

2. Atrybuty pozycji społecznej
Poddając charakterystyce wybrane kategorie społeczne ze względu na czynniki o znaczeniu stratyfikacyjnym, należy wskazać na występującą dwoistość
perspektyw opisu. Otóż w miarę jak narasta świadomość zmian, nowych zjawisk
w obrębie społeczeństw nowoczesnych, występuje coraz silniejsza skłonność
do tego, aby odchodzić od opisu kategorii społecznych jako istotnych części
społeczeństw według tradycyjnych wymiarów stratyfikacyjnych, związanych
z poziomem wykształcenia (jak też jego kierunkiem), władzą czy bogactwem.
Sens przemian w zglobalizowanym świecie próbuje się coraz częściej uchwycić łącząc perspektywę strukturalistyczną analizy, prezentującą rozkład i wartość zmiennych statusowych w obrębie poszczególnych kategorii społecznych
z czynnikami wyrażającymi potencjał indywidualnego działania ich uczestników.
Wskazuje się zatem na istotne mechanizmy sprawstwa, związanego z posiadanymi zasobami i zdolnością do ich uruchamiania w celu zajęcia uprzywilejowanej
pozycji społecznej. Dobrym przykładem takiej zmiany stają się analizy kapitałów
społecznych, symbolicznych czy kulturowych, stosowane jako uzupełnienie czy
wręcz propozycję radykalnej zmiany klasycznych opisów stratyfikacyjnych4.
O ile zmienne identyfikujące wykształcenie, dochód, zaangażowanie w pracę
etc. tworzą tradycyjne ramy stratyfikacyjne, o tyle poczucie sprawstwa, zaufanie,
liczba osób, z którymi utrzymujemy kontakty, czy – ogólniej – umiejętność wykorzystywania własnych zasobów stają się istotne, kiedy mówimy o rozmaitych
kapitałach.
Sytuacja przedsiębiorców, ich pozycja stratyfikacyjna na tle pozostałych
kategorii w obydwu zarysowanych tu perspektywach, szczególnie w aspekcie
Do takiego sposobu łączenia perspektyw zachęcają analizy znamiennych postaci współczesnej socjologii: P. Bourdieu, M. Archer czy A. Giddensa.
4
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Tabela 3. Faktyczne i oczekiwane dochody osobiste

Dochód
miesięczny netto
(na rękę) średnio
z ostatnich trzech
miesięcy (zł)

Spodziewany
dochód
miesięczny netto
(na rękę) za dwa
lata (zł)

Przyrost dochodu
(różnica między
przeciętnym
dochodem uzyskiwanym i spodziewanym jako
odsetek dochodu
bieżącego) (%)

średnia

2233,78

2768,93

23,96

mediana

2000,00

2500,00

2675

2612

średnia

1953,26

2655,80

mediana

1600,00

2000,00

4945

4835

średnia

3129,12

4486,73

mediana

2500,00

3500,00

Status społeczno-zawodowy

Pracownicy
sektora publicznego

N
Pracownicy
sektora prywatnego

N
Prywatni przedsiębiorcy

N
Ogółem

734

730

średnia

2146,40

2855,39

mediana

1800,00

2300,00

8354

8177

N

35,97

43,34

Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, www.diagnoza.com/ [2.09.2013], obliczenia własne.

posiadanego kapitału ekonomicznego, kulturowego i społecznego wydaje się
korzystna.
Po pierwsze, widać to wyraźnie na przykładzie zupełnie podstawowego kryterium, jakim jest osiągany dochód. W tabeli 3 przedstawiono miary statystyk pozycyjnych dla zadeklarowanych dochodów oraz, co ważne, aspiracje ekonomiczne
związane z dochodami oczekiwanymi.
Przedstawione dane są w istocie odbiciem bieżącej sytuacji gospodarczej
na rynku pracy. O ile kryzys ekonomiczny najboleśniej dotyka uczestników
sektora prywatnego (najniższe bieżące wynagrodzenia), o tyle ich aspiracje
ekonomiczne zdecydowanie wykraczają poza te zgłaszane przez sektor publiczny. Na tym tle pozycja ekonomiczna prywatnych przedsiębiorców rysuje się
zdecydowanie najlepiej nie tylko z powodu najwyższych przeciętnych dochodów (dochody pracowników sektora publicznego stanowią 71,4% dochodów
prywatnych przedsiębiorców, a pracowników sektora prywatnego 62,4%), ale
także właśnie ze względu na potencjał wzrostu. O ile rynek pracy, ze względu
na swoje uwarunkowania, w czasie spowolnienia gospodarczego dobrze chroni
sektor publiczny, to zarazem daje mu najmniejsze szanse spełnienia aspiracji
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ekonomicznych na przyszłość. W sposób charakterystyczny ten stan rzeczy odbija
się w sferze światopoglądowej. O ile sfera aspiracji – wartości osiąganych indywidualnie, uznanych za istotne, w ciągu życia są, w rozpatrywanych kategoriach
społecznych, nad wyraz homogeniczne, o tyle w przypadku posiadania pieniędzy
różnice dostrzegalne są jako największe. Pytani o najważniejszy warunek udanego i szczęśliwego życia pracownicy sektora publicznego wskazywali pieniądze
rzadziej (22,2%) niż pracownicy sektora prywatnego (31,3%) i prywatni przedsiębiorcy (29,7%).
Kolejnym potwierdzeniem korzystnej, na tle sektora publicznego i prywatnego,
pozycji stratyfikacyjnej przedsiębiorców jest relacja wiedza-wykształcenie. Na podstawie danych (zob. tab. 2) widzimy wyraźną waloryzację wykształcenia wyższego
w sektorze publicznym (50% pracowników tego sektora) i jego względnie małą rolę
w sektorze prywatnym, gdzie dominujące jest wykształcenie zawodowe. Przedsiębiorcy proporcjonalnie dominują pod względem wykształcenia średniego, a w przypadku wyższego znajdują się pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.
Tabela 4. Struktura wykształcenia
Status społeczno-zawodowy
Poziom wykształcenia

Podstawowe i niższe
Zasadnicze zawodowe/gimanzjum
Średnie
Wyższe i policealne
Ogółem

pracownicy pracownicy
sektora
sektora
publicznego prywatnego

prywatni
przedsiębiorcy

Ogółem

120

399

32

551

4,0%

7,3%

3,4%

5,8%

528

2017

259

2804

17,6%

36,7%

27,3%

29,7%

851

1872

370

3093

28,4%

34,1%

38,9%

32,8%

1501

1202

289

2992

50,0%

21,9%

30,4%

31,7%

3000

5490

950

9440

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, obliczenia własne.

Na tle formalnego wykształcenia zgoła inny obraz rzeczy możemy wynieść,
jeśli przyjmiemy kryteria wiedzy praktycznej i umiejętności cywilizacyjnych.
To przedsiębiorcy najczęściej korzystają z Internetu – 82% (pracownicy sektora
publicznego – 80,5%, prywatnego – 70%, ponadto przedsiębiorcy zatrudniający
pracowników – 87%), najwięcej z nich posiada prawo jazdy (odpowiednio 91%,
73%, 72%, 95%).
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Tabela 5. Intensywność więzi społecznych (wartości przeciętne)
Z iloma osobami kontaktuje się spośród
przyjaciół

znajomych
(z pracy/
/szkoły, sąsiedzi i inni)

Ile osób
zalicza Pan/i
do grona
swoich
przyjaciół

9,13

5,91

7,60

6,89

8,00

5,00

5,00

5,00

Pracownicy sektora średnia
prywatnego
mediana

8,78

5,83

7,24

6,92

7,00

4,00

5,00

5,00

Prywatni
przedsiębiorcy

średnia

8,95

6,52

7,99

7,45

mediana

8,00

5,00

5,00

5,00

Przedsiębiorcy
zatrudniający
pracowników

średnia

9,48

7,05

9,47

8,60

mediana

8,00

5,00

5,50

6,00

Ogółem

średnia

8,91

5,93

7,43

6,96

mediana

7,00

4,00

5,00

5,00

Kategoria
społeczno-zawodowa

najbliższej
rodziny

Pracownicy sektora średnia
publicznego
mediana

Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, obliczenia własne.

Jak wspomniano, drugą grupę czynników stratyfikacyjnych stanowią te związane z różnymi rodzajami kapitałów.
Jakkolwiek panuje zgoda, co do roli czynników kapitału społecznego
w związku z zajmowaniem przez jednostki pozycji społecznych, to istnieją istotne
rozbieżności związane z jego rozumieniem, które są raczej konsekwencją teoretycznego zainteresowania badaczy stosujących koncepcję kapitału społecznego
na własny użytek5. Ponieważ uznano, że przedsiębiorczość jest rodzajem specyficznego kapitału, dlatego zostanie omówiona osobno, obecnie tematem będzie
wyłącznie kapitał społeczny. Dla potrzeb tego artykułu rozważane będą składniki
uznane za typowe, związane z kontaktami społecznymi, zaufaniem do instytucji
publicznych oraz przynależnością do organizacji i stowarzyszeń.
Dane na temat przeciętnej liczby kontaktów z innymi osobami z grona rodziny, przyjaciół, znajomych wskazują na brak istotniejszych zróżnicowań między
respondentami. Niemniej jednak ci spośród przedsiębiorców, którzy zatrudniają
pracowników wskazują na większą liczbę kontaktów ze znajomymi – osobami
spoza rodziny.
Tradycyjnie wyróżnia się ujęcia J. Colemana, F. Fukujamy – związane z zaangażowaniem
społecznym na rzecz interesów wspólnoty oraz podejście P. Bourdieu akcentujące interes indywidualny jednostki i ujmujące rozmaite rodzaje kapitału jako niezbędne narzędzia gry o pozycję
zajmowaną w polu. Zob. K. Sierocińska, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia
Ekonomiczne” 1/2011 (nr 68), s. 69-86.
5
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Tabela 6. Zaufanie do instytucji publicznych (% respondentów)
Zaufanie
okazywane
instytucjom

Status społeczno-zawodowy
pracownicy
sektora
publicznego

pracownicy
sektora
prywatnego

prywatni
przedsiębiorcy

Ogółem

Sejm

13,9

12,2

17,2

13,3

Prezydent

29,1

26,4

32,1

28,9

Policja

48,1

41,1

45,1

46,0

Rząd

16,6

14,3

18,1

16,6

9,4

8,7

14,0

6,7

34,0

32,8

35,2

32,0

Giełda
Sądy

Dane nie sumują się do 100%, każda instytucja oceniana była niezależnie.
Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, www.diagnoza.com/ [9.02.2013], obliczenia własne.

Nieznacznie większemu zainteresowaniu przedsiębiorców w podtrzymywaniu kontaktów z innymi osobami towarzyszy większy poziom zaufania społecznego do instytucji państwa, czego dowodem są dane zawarte w tabeli 6.
Kwestia budowania zaufania społecznego przynosi kilka interesujących spostrzeżeń. Ogólnie rzecz biorąc, na tle pracowników sektora publicznego i prywatnego przedsiębiorcy mają tendencję do okazywania nieco większego zaufania
osobom i instytucjom przestrzeni publicznej. Ze stwierdzeniem, że „większości
ludzi można ufać” zgodziło się nieznacznie więcej przedsiębiorców (16,2%) niż
osób z sektora publicznego (15,5%) i prywatnego (12,7%). Większe zróżnicowania między respondentami przyniosły wskazania na odpowiedź „ostrożności
nigdy za wiele”, gdzie różnice sięgają 5 pkt proc. Zasadniczo rzecz biorąc przedsiębiorcy wykazują się mniejszym dystansem do innych ludzi spośród rozpatrywanych kategorii społecznych. Tendencji do okazywania większego zaufania do
ludzi towarzyszy także bardziej przychylna postawa wobec instytucji publicznych. Szczególnie dotyczy to Sejmu i prezydenta, lecz, co charakterystyczne, także władzy sądowniczej, wbrew obiegowym opiniom, że to przedsiębiorcy mają
najwięcej powodów do narzekania na sądy.
Wreszcie ostatnim elementem oceny kapitału społecznego jest przynależność
do organizacji społecznych i udział w działaniach o charakterze non-profit. Zebrane dane wskazują na sytuację specyficzną. O ile przedsiębiorcy w najmniejszym
stopniu są skłonni do korzystania z pomocy i rady innych ludzi w sytuacjach
problematycznych (37% wobec 43% pracowników sektora publicznego i 41%
sektora prywatnego) i znacznie bardziej liczą na siebie, o tyle stosunkowo chętnie
okazują pomoc i wsparcie innym. Przedsiębiorcy są tymi, którzy w największym
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stopniu (30%) w stosunku do pracowników sektora publicznego i prywatnego
(29% i 18%) deklarują świadczenie nieodpłatnej pracy lub usługi dla osób spoza
rodziny lub organizacji NGO. Aktywność osób z sektora publicznego i prywatnych przedsiębiorców jest praktycznie taka sama, lecz zdecydowanie korzystniejsza niż w przypadku osób z sektora prywatnego. Tym niemniej to, co różni
pracowników sektora publicznego i prywatnych przedsiębiorców to fakt, że ci
pierwsi (20%) znacznie chętniej niż drudzy (12,4%) świadczą taką pomoc w ramach formalnej przynależności do organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów,
rad, grup religijnych czy związków.

3. Przedsiębiorczość jako forma kapitału
Podejmowany w artykule problem implikuje potrzebę poznawczą, odnoszącą
się do kwestii szerszej natury, takiej jak: czym jest w ogóle przedsiębiorczość?
Jak ją można definiować, czy jest czynnikiem swoistym nierozkładalnym na inne
części, czy raczej złożonym wytworem, wiedzą, czy kompetencją społeczną.
W jakim sensie przedsiębiorczość jest kapitałem społecznym i co z tego wynika.
Przedsiębiorczość jest postrzegana jako szczególna aktywność gospodarcza,
odznaczająca się dynamiką i wzrostem znaczenia w gospodarce narodowej.
W perspektywie ekonomicznej stanowi istotną siłę gospodarczą. Przedsiębiorczość jest źródłem innowacyjności, odgrywa niezwykle ważną rolę na rynku
pracy oraz wpływa na efektywną alokację zasobów.
Na ogół w pojęciu „przedsiębiorczość” wyraża się działanie prowadzące
do tworzenia czegoś nowego, a zarazem mającego określoną wartość. Wymaga
to wysiłku tak fizycznego, jak i psychicznego oraz poświęcenia czasu. Przedsiębiorczość jest zależna od uwarunkowań ekonomicznych, instytucjonalnych,
prawnych, psychologicznych, społeczno-kulturowych. Często na zjawisko to
dodatkowo wpływają uwarunkowania historyczne, geograficzne, klimatyczne.
Bardzo ważnymi czynnikami są także te, będące pochodnymi procesów rozwoju
cywilizacyjnego, zaangażowania technologicznego czy globalizacji. Jest to zatem
zjawisko interdyscyplinarne w sensie tak czynników je kształtujących, jak także
obszarów na które oddziałuje.
Przedsiębiorczość należy do grona terminów wieloznacznych, jak twierdzi
S. Kwiatkowski: „sposób postrzegania tego zjawiska jest uzależniony przede
wszystkim od głównej dziedziny i zainteresowań badacza, który podejmuje ten
temat oraz najczęściej zafascynowanego magią przedsiębiorców zdolnych do
tworzenia materialnego bogactwa z niematerialnych zasobów”6.
6

S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, WN PWN, Warszawa 2000, s. 108.
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Przedsiębiorczość można utożsamiać ze specyficzną filozofią działania ludzi,
a dokładnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa7. Można na nią patrzeć przez
pryzmat zdolności jednostki, czyli zwracać uwagę na pewną zaradność życiową,
obejmującą ogólnie umiejętność radzenia sobie z problemami rzadkości zasobów.
W takim szerokim ujęciu przedsiębiorczość jest atrybutem związanym z umiejętnością człowieka zdobywania nie tylko dóbr ekonomicznych, ale także społecznych czy psychologicznych. Można w tym ujęciu mówić o kreatywności, zaradności czy też pomysłowości jednostek. Wąskie podejście do przedsiębiorczości
odnosi ją do sfery gospodarowania zasobami ekonomicznymi. Jest niezbędnym
elementem funkcjonowania w warunkach konkurencji rynkowej. W wyrażeniu
podmiotowym, którego odniesieniem jest „przedsiębiorstwo”, stanowi determinantę rozwoju gospodarczego. Zatem rozwój przedsiębiorczości, zakładanie
własnego przedsiębiorstwa, zachęcanie do inicjatywy przedsiębiorczej jest zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia podnoszenia wartości bazy gospodarczej,
zwiększania możliwości podażowych i popytowych gospodarki i społeczeństwa,
a w konsekwencji poprawy jakości życia ludzi.
Przedsiębiorczość oznacza zdolność do tego, aby posiadać ducha inicjatywy,
obrotność, rzutkość, zaradność8. Ponadto oznacza gotowość do podejmowania
ryzyka działalności na własny rachunek. Wymaga twórczego rozwiązywania
problemów. Oparta jest na umiejętności wykorzystywania pojawiających się
możliwości i elastycznego przystosowania się do zmieniających warunków9.
Przedsiębiorczość można traktować jako jeden z najcenniejszych zasobów kapitału współczesnych społeczeństw.
Przedsiębiorczość można analizować w kategoriach atrybutu jednostek oraz
w wymiarze zbiorowym. Wyraża się ona w innowacyjności, która stanowi warunek
konieczny do zapewnienia skuteczności działania10. Innowacyjność to nie pojedynczy akt twórczy, lecz złożone mechanizmy społeczne, warunkujące powstawanie
nowych procesów produkcji i nowych wyrobów. To także teorie wszystkich nauk,
których aplikacje mogą być społecznie użyteczne11. Przedsiębiorczość powinna
również wyrażać się w kreatywności, pomysłowości, podejmowaniu inicjatyw,
odwadze w podejmowaniu decyzji i działaniu, gotowości do podejmowania ryzyka,
umiejętności wykorzystywania szans i dostosowywania się do zmiennych sytuacji.
T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck,Warszawa 2010, s. 9.
Słownik języka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988, s. 968.
9
T. Buczkowski, S. Marek, Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Wyd. Fundacji na rzecz Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 1999, s. 27.
10
Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Wyd.
Difin, Warszawa 2004, s. 10.
11
S. Duchniewicz, Organizowanie – istota i zakres, w: Dźwignia Archimedesa, czyli metody
i techniki zarządzania, red. S. Duchniewicz, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2004, s. 175.
7
8
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Przedsiębiorczość, jak stwierdził P.F. Drucker, jest działalnością, której celem jest wprowadzenie w życie innowacji. Służyć temu ma wypatrywanie zmian
i ich symptomów, wskazujących na możliwość wprowadzenia udanej innowacji.
Przedsiębiorczość sprowadza się więc do poszukiwania zmian i wykorzystywania
ich jako szansy. Z kolei innowacja stanowi konkretny instrument przedsiębiorczości. Jest działaniem wyposażającym zasoby w nową zdolność do tworzenia bogactwa, nie musi zatem mieć charakteru rzeczowego. Może to być idea lub nowy
sposób postępowania. Systematyczna innowacja polega na celowym i zorganizowanym poszukiwaniu zmian, a także na systematycznej analizie możliwości,
jakie te zmiany mogą generować dla innowacji ekonomicznej lub społecznej12.
Wieloaspektowość terminu przedsiębiorczość można sprowadzić do pięciu
sposobów jego interpretacji:
1) można traktować przedsiębiorczość jako prowadzenie własnego przedsiębiorstwa,
2) można patrzeć na przedsiębiorczość jako na cechę jednostki, która charakteryzuje się skłonnością do inicjatywy działań na własny rachunek, nie boi się
ryzyka itp.,
3) przedsiębiorczość może być zjawiskiem o charakterze społeczno-gospodarczym, odnoszącym się do innowacyjności w aktywności ekonomicznej, czego
wyrazem podmiotowym jest zakładanie przedsiębiorstwa,
4) przedsiębiorczość może być traktowana jako właściwość działania gospodarczego, także na dużą skalę, przejawiającą się inicjatywą w organizacji13,
5) przedsiębiorczość wreszcie można traktować jako dziedzinę dydaktyki,
czyli nauczania przedsiębiorczości jako sposobu radzenia sobie w rzeczywistości
gospodarczej14.
Zatem przedsiębiorczość jest złożonym zjawiskiem interdyscyplinarnym.
Wśród licznych jego uwarunkowań trzy są najważniejsze. Są to uwarunkowania
ekonomiczne, psychologiczne i socjologiczne (społeczno-kulturowe).
Rozwój przedsiębiorczości zależy od takich uwarunkowań ekonomicznych
jak m.in.:
– swoboda przepływu towarów,
– brak ograniczeń popytowych i podażowych,
– obciążenia podatkowe i parapodatkowe,
– dostępność do źródeł kapitału,
– kształtowanie się nowych struktur gospodarczych na rynkach,
P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa
2004, s. 22-39.
13
Mówi się tu także o przedsiębiorczości korporacyjnej, czy też intraprzedsiębiorczości.
14
B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008,
s. 15-16.
12
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– kwalifikacje przedsiębiorców,
– kapitał ludzki.
Wymienione czynniki można uzupełnić szeregiem determinant makroekonomicznych.
Według psychologii czynnikami rozwoju przedsiębiorczości są:
1) określona struktura osobowościowo-charakterologiczna,
2) różnica w postawach i umiejętnościach oceny oraz przewidywaniach
sprzyjających sukcesowi rynkowemu sytuacji.
Te uwarunkowania doprowadzić mogą jednostkę do tego, że zostanie ona
skutecznym przedsiębiorcą.
Zjawisko przedsiębiorczości jest także istotnym zagadnieniem socjologicznym. Koncepcje teoretyczne, zarówno te, które odnoszą się do ogólnych mechanizmów społecznych i kulturowych, jak i te stanowiące podstawę socjologii
gospodarki jako szczegółowej dziedziny wiedzy, często omawiają problematykę
aktywności przedsiębiorczej danej zbiorowości.
Perspektywa socjologiczna akcentuje kwestie socjalizacyjne jako te, które
w większym stopniu determinują przedsiębiorczość niż czynniki gospodarcze
lub psychologiczne, w tym głównie osobowościowe cechy wrodzone. Perspektywa socjologiczna i istniejące w jej ramach koncepcje nawiązują w swej wymowie do stanowisk wskazujących, że przedsiębiorczości można się nauczyć
czy też, że zostaje ona ukształtowana w wyniku działania mechanizmów społecznych. J. Schumpeter w kontekście tych mechanizmów zwracał uwagę, że
rozwój przedsiębiorczości wymaga sprzyjającego klimatu społecznego. Innowacje gospodarcze dokonywane przez przedsiębiorców powodują zaburzenia,
które zdaniem J. Schumpetera nie mogą być na bieżąco i łagodnie absorbowane, ale narzucają odrębny proces adaptacji15. Przedsiębiorca, w odróżnieniu od
kierownika procesu produkcji, jest typem indywidualnego przywódcy. Działa
poza obszarem wyznaczonym przez tradycję i doświadczenie. Przełamuje opór
stawiany przez społeczeństwo przy wprowadzaniu nowych pomysłów w życie.
Opór taki może przybrać najrozmaitsze formy: od prostej odmowy sfinansowania lub nabycia nowej rzeczy, aż do fizycznego ataku na człowieka, który
podejmuje się produkcji takiej rzeczy. Według J. Schumpetera wymaga to przymiotów, w jakie wyposażona jest jedynie niewielka część społeczeństwa16. Co
więcej, przedsiębiorcę można nazwać indywiduum społecznym, a nawiązując
do F. Znanieckiego, jest to podmiot społeczny, który jest wyodrębniony o tyle,
J. Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysisi of the
capitalist Process, Porcupine Press, Philadelphia 1989, s. 75; P. Wechta, Socjologiczna analiza
przedsiębiorcy w teorii Josepha Schumpetera, w: Problemy socjologii gospodarki, red. S. Banaszak,
K. Doktór, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2008.
16
P. Wechta, Socjologiczna analiza przedsiębiorcy...
15
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o ile w działalności swej wykazuje oryginalność społeczną. Prowadzi ona do
indywidualnego, czynnego przeciwstawienia się wymogom porządku moralnego, a więc obowiązkom społecznym, który indywiduum ma reprezentować,
ewentualnie dopełnienie tych wymagań, które może doprowadzić do utworzenia nowego typu ładu moralnego17.
Źródła postaw przedsiębiorczych nie dają się sprowadzić tylko do mechanizmów rynku, ale tkwią dużo głębiej, w kulturze, wzorach i wartościach samego
społeczeństwa. Zdaniem H.B. Hawkinsa dotychczasowe studia nad przedsiębiorczością były zdominowane przez ekonomistów. Jednak ich prace nie ukazują
pełnego obrazu przedsiębiorczości, choć nie można kwestionować ich dorobku.
Jego zdaniem łatwo zauważyć, że wielu ekonomistów celowo pomija to, co zdaniem innych stanowi najistotniejszy element przedsiębiorczości, czyli wpływ
takich czynników społecznych, jak przekonania moralne, normy, wartości, które
w rozmaitych kulturach ludzie cenią najbardziej. Właśnie te czynniki wyznaczają
ogólne ramy, w których jednostki mogą rozwijać swoją przedsiębiorczość i poszukiwać dla siebie nowych możliwości18.
Czynniki socjologiczne przedsiębiorczości należy traktować jako ogół poznawczych, emocjonalnych, intelektualnych i międzyludzkich uwarunkowań oddziałujących na zachowania ludzi. Ważny jest także sposób ich organizowania się,
opinie i preferencje życiowe. Czynniki te kształtują możliwości, które jednostka
nabywa, wykorzystuje i przetwarza, uczestnicząc w relacjach i procesach wymiany społecznej19. Głównie chodzi tu o osiągane kapitały – społeczny i kulturowy
– które obok kapitału ekonomicznego stanowią podstawę możliwości egzystencjalnych i rozwojowych jednostek. System wartości i przekonań, które znajdują
odzwierciedlenie w przestrzeganych normach moralnych stanowią istotną determinantę zachowań przedsiębiorczych. Jednocześnie obok tego na aktywność
przedsiębiorczą oddziałują uwarunkowania otoczeniowe, takie jak tradycja przedsiębiorczości na danym terenie i w rodzinie oraz klimat społeczny sprzyjający lub
ograniczający przedsiębiorczość20. Nie można zapominać również o odziaływaniu
na przedsiębiorczość motywacji związanych z osiąganiem prestiżu społecznego,
akceptacją najbliższego oraz dalszego środowiska, chęci wyróżnienia się, osiągnięcia uprzywilejowanej pozycji w systemie stratyfikacyjnym, czyli swoistego
awansu społecznego przez przedsiębiorców. Wszystko to łączy się z określonym
F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988, s. 305-307.
T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, WN PWN, Warszawa 1994, s. 91; Kultura
przedsiębiorczości, red. B. Berger, Wyd. „Rój”, Warszawa 1994, s. 9; T. Piecuch, Przedsiębiorczość...,
s. 107.
19
M. Crozier, E. Fredberg, Człowiek i system: ograniczenia działalności zespołowego, PWE,
Warszawa 1982, s. 193.
20
T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej,
Wyd. AE, Katowice 2002, s. 115.
17
18
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stylem życia przedsiębiorców oraz postrzeganiem przez nich grupy odniesienia,
aspiracji. Wreszcie należy wziąć pod uwagę znaczącą rolę w procesie pobudzania
zachowań przedsiębiorczych poczucia tożsamości społecznej przedsiębiorców
i postrzeganie ich roli i miejsca w systemie stratyfikacyjnym.
Przedsiębiorczość stanowi kapitał tak na poziomie jednostek, jak i społeczeństwa. Wpływa na jakość życia społeczeństwa poprzez oddziaływanie na wzrost
gospodarczy. Oznacza to, że ułatwianie funkcjonowania przedsiębiorcom, m.in.
poprzez kreowanie przyjaznego klimatu społecznego wobec przedsiębiorczości, pozytywnie oddziałuje nie tylko na kondycję gospodarczą kraju, ale przede
wszystkim na warunki egzystencji społeczeństwa, jakkolwiek w tym względzie
występują różne podejścia. Według koncepcji S. Kuznetza21, liczba przedsiębiorstw wiąże się z poziomem rozwoju gospodarczego zgodnie z zasadą: im kraj
jest bogatszy, tym mniej firm. To stanowisko zostało zweryfikowane w latach
70. XX w., gdy na skutek kryzysu gospodarczego zaczęto na nowo dostrzegać
istotną rolę, jaką odgrywały przedsiębiorstwa w gospodarce, w szczególności
małe i średnie podmioty. Wcześniej, bo od lat 50. XX w. na gruncie ekonomii
widoczna była fascynacja wielkimi korporacjami jako głównymi siłami wzrostu
gospodarczego22. Właśnie w latach 70. XX w. dostrzeżono, że negatywna relacja
między poziomem zamożności a prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa przestała być widoczna w najwyżej rozwiniętych krajach. Zaczęto mówić wówczas
o odradzaniu się przedsiębiorczości. Zmienne ekonomiczne w tego typu rozważaniach straciły zdolność wyjaśniania dynamiki zmian jakościowych i ilościowych
przedsiębiorczości. Pojawiły się analizy, w których zwracano większą uwagę
na inne zmienne, tzw. miękkie, takie jak kulturowo uwarunkowany stosunek
do ryzyka związanego z prowadzeniem działalności na własny rachunek, styl
życia przedsiębiorców czy też ich pochodzenie społeczne w wymiarze stratyfikacyjnym, odnoszącym się do reprezentowania określonej klasy lub warstwy
społecznej wraz z ich uposażeniem oraz w kontekście reprezentowania przez
przedsiębiorców grup mniejszościowych o nieuprzywilejowanym położeniu
strukturalnym23. Dane empiryczne wskazują, że relacja liczebności firm i poziomu rozwoju gospodarczego przybiera kształt zbliżony do krzywej U. Przejście od
malejącego do rosnącego udziału firm jest ściśle związane ze zmieniającą się rolą
przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Zmiana ta jest dobrze charakteryzowana przez pojęcie gospodarki przedsiębiorczej. Kapitalizm menedżerski był
21
S. Kuznetz, Economic Growth of nations; Total Output and Production Structure, Harvard
University Press, Cambridge, Mass. 1971.
22
Z. Acs, B. Yeung, Entrepreneurial Discovery and the Global Economy, „Global Focus”
1999, t. 11, nr 3.
23
G. Hofstede, G.J. Hofstede, Cultures and Organizations. Software for the Mind, Mc GrawHill, New York 2005; A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Wyd.
Difin, Warszawa 2010, s. 21.
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atrybutem gospodarki opartej na wielkim przemyśle, gdzie rozwój gospodarczy
zależny był od wielkich nakładów kapitałowych, a siła robocza mogła cechować
się niskimi kwalifikacjami. Współczesna gospodarka przedsiębiorcza jest cechą
systemów ekonomicznych, opartych na dominującym sektorze usług, zorganizowanym w mniejsze jednostki. Ich efektywność w znacznej mierze zależy od
jakości kapitału ludzkiego, ale przede wszystkim od kwalifikacji i motywacji
przedsiębiorcy, wielkości jego kapitału społecznego oraz kulturowego. W takim
okresie należy oczekiwać wzrostu liczby nowych firm przy wysokiej dynamice
przyrostu całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw24. Położenie nacisku
na rozwój przedsiębiorczości jako czynnika nie tylko wzrostu ekonomicznego,
ale rozwoju społeczno-gospodarczego związane jest zatem z jakościowymi przemianami, dokonującymi się na łonie społeczeństwa. Zmiana ta dotyczy przejścia
z fazy rozwoju industrialnego do postindustrialnego, opartego na wiedzy i kapitale ludzkim. Te cechy nabierają określonej wartości w perspektywie rozwoju
przedsiębiorczości, w konsekwencji prowadzących do poprawy jakości życia
całego społeczeństwa.

4. Mechanizmy samoograniczenia i wykluczenia
Powyższe dotychczasowe analizy zmierzające do ukazania najważniejszych
elementów pozycji społecznej przedsiębiorców można podsumować dwoma
zasadniczymi konstatacjami. Po pierwsze, najważniejsze kategorie uczestników rynku pracy podlegają uwarunkowaniom zewnętrznym, obrazującym stan
i kondycję gospodarki, bezpośrednio wpływającym choćby na ich aspiracje
ekonomiczne. Po drugie, na tle innych kategorii społecznych można przedstawić
przedsiębiorców jako tych, którzy osiągnęli sukces zarówno w ocenie subiektywnej, jak również w wymiarze obiektywnym, czego dowodem jest ogólnie lepsza
pozycja i potencjał stratyfikacyjny identyfikowany według głównych kryteriów.
Podstawowa kwestia, która w tym miejscu będzie rozważana, to hipoteza,
że sukcesowi w wymiarze ekonomicznym i społecznym, mierzonym poczuciem
zadowolenia z życia, dobrostanem ekonomicznym, posiadanym kapitałem społecznym, w tym przedsiębiorczością, nie towarzyszy – ogólnie mówiąc – uznanie
społeczne. Respektowane normy szacunku wobec klas i grup społecznych, które
tradycyjnie utożsamiamy z prestiżem w małym tylko stopniu, staje się udziałem
przedsiębiorców25. Kontekst społeczno-kulturowy, na który w znacznej części
24
25

A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwo rodzinne..., s. 22.
W rozumieniu Weberowskim.
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składa się bagaż złych społecznych stereotypów, utrwalony w społecznej świadomości dystans i rezerwa, jaką okazujemy przedsiębiorcom, nieprzezwyciężona
niechęć inteligencji do przedsiębiorców – stanowi wciąż trwały relikt epoki PRL26.
W sensie weberowskim podstawową barierą o charakterze strukturalnym, z jaką
spotykają się szczególnie przedsiębiorcy, jest brak funkcjonalnej odpowiedniości
między cechami pozycji klasowej a cechami pozycji stanowej27.
Kwestia tu podniesiona sama w sobie jest godnym przedmiotem odrębnych
studiów, które jednak wykraczałyby istotnie poza ramy niniejszego artykułu. Niemniej dla oceny jej prawdziwości należy posłużyć się przybliżeniami, które uważa się, że zwracają uwagę na istotne czynniki ograniczające rolę przedsiębiorców
w życiu społecznym.

4.1. Mit klasy średniej i problemy „społeczeństwa na dorobku”
W tradycyjnych rozważaniach związanych z paradygmatem transformacyjnym, opisującym przemiany ustrojowe Polski po 1989 r., dyskusja o nowym
ładzie klasowo-warstwowym w Polsce miała kilka faz, w których można znaleźć
próby odejścia od tezy o dekompozycji cech położenia klasowego, właściwej
społeczeństwu realnego socjalizmu28, poprzez rozważania o mechanizmach odpowiadających za przemieszczenia poszczególnych kategorii społeczno-zawodowych w obrębie systemu klasowo-warstwowego, a przede wszystkim o spełnieniu
cywilizacyjnej i społecznej roli tzw. nowej klasy średniej w społeczeństwie transformacyjnym29.
Obecnie obserwować można stopniowy zanik takiego rodzaju zainteresowań,
dotyczy to np. kwestii składu społecznego tzw. klasy średniej, a zwłaszcza udziału
w jej obrębie przedsiębiorców. Niezależnie bowiem od wątpliwości czy oprócz
drobnych właścicieli własnych miejsc pracy zaliczyć można do niej również
tych, którzy zatrudniają po kilkadziesiąt-kilkaset osób, socjologowie w stosunku
do przedsiębiorców wykazują pewien rodzaj zawodowego dystansu, w miarę
bowiem jak wyczerpywał się paradygmat transformacyjny, a przedsiębiorcy
nie stali się realną siłą społeczną w sferze publicznej, ich rola w interpretacjach
Zob. H. Domański, Prestiż, Toruń 2012, s. 96-97.
Zob. M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, WN PWN.
Warszawa 2002, s. 231-232.
28
Zob. K.M. Słomczyński, K. Janicka, Dokumentacja badania „Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1980”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN, 1980,
Warszawa 2005.
29
Zob. Z. Zagórski, Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997; H. Domański, Polska klasa średnia, WN
UMK, Toruń 2012.
26
27
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socjologicznych była umniejszana. H. Domański zauważa: „Klasa średnia to
również prywatni przedsiębiorcy. Jeśli odpowiednikiem tej kategorii w społeczeństwie polskim jest rozwijający się gwałtownie – jeszcze do 1994 r. – drobny
biznes, to pewne analogie mogą być tu również pouczające. Możliwe koleje
losów tej kategorii staram się nakreślić […] przewidując, że mechanizmy kapitalistycznego rynku, sprowadzą jej reprezentantów na boczny tor, podobnie jak od
kilkudziesięciu lat dzieje się to w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy
Francji”30.
Po latach stwierdzić można, że rynek pracy w okresie baumanowskiej płynnej
nowoczesności, poprzez obniżenie prestiżu coraz to większej liczby zawodów,
w tym przedsiębiorców, przyczynia się ostatecznie do erozji nowej klasy średniej,
której tak społeczny skład, jak i przypisywana rola, stworzą obecnie bardziej mit
społeczny niż klasę w sensie socjokulturowym31. Jak zauważa Domański, z perspektywy roku 2012, wciąż mamy taką sytuację, że: „Klasa średnia jest zbyt zróżnicowana, żeby nazywać ją klasą. W przypadku Polski mamy raczej do czynienia
z kategorią społeczną. Klasa dopiero się kształtuje, ale można ją zlokalizować
w strukturze społecznej. Przede wszystkim poprzez role zawodowe i generowane
przez nią postawy”32.
Zatrzymanie się procesu przemian w wymiarze stratyfikacyjnym ma bez
wątpienia swoje potężne źródło w sposobie ujmowania nowoczesności. W Polsce
z początkiem XXI w. zaszła istotna zmiana w sposobie interpretacji rzeczywistości, wyrażana przez charakterystyczne przełożenie akcentów dyskusji akademickiej. Wraz z upadkiem paradygmatu transformacyjnego w dyskusji o współczesnym społeczeństwie polskim pytanie o klasę średnią ustępuje dyskusjom
o płynnej nowoczesności, analizom procesów globalizacji, konsumeryzmowi,
pytaniom o tożsamość i problemom uczestnictwa w kulturze. Z kolei fakt wyczerpywania się prostych źródeł wzrostu gospodarczego i problemy z tworzeniem
przez gospodarkę popytu na pracę powoduje stały wzrost znaczenia dyskusji
o skali problemów społecznych i zjawisk mu towarzyszących. Odzwierciedla
to widome przejście z opcji liberalnej z początków transformacji w stronę opcji
socjalnej. Wykluczenie społeczne, kryzys demograficzny, problem wieku emerytalnego stają się dziś głównymi tematami dyskusji. Z oczywistych powodów
przedsiębiorcy w żadną z tych narracji się nie wpisują, ich miejsce zajmują osoby
niepełnosprawne, młodzież czy osoby po 50 roku życia.

H. Domański, Społeczeństwa klasy średniej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 10.
Zob. Kto jest w środku, „Res Publika Nowa”, lato 2012, nr 208.
32
H. Domański, Nowa polska klasa średnia, Instytut Obywatelski, www.instytutobywatelski.pl/
5038/lupa-instytutu/nowa-polska-klasa-srednia [9.09.2013].
30
31
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4.2. Brak płaszczyzny artykulacji interesów w sferze publicznej
Pojawia się pytanie o możliwości działania i o to, jaką rolę przewidują dla
siebie sami przedsiębiorcy? W kategoriach obiektywnych odpowiedź jest związana ze zdolnością formułowania własnych interesów, ich respektowaniem, a także
z odpowiadaniem na społeczne oczekiwania.
Jeśli posłużymy się mannheimowskim rozumieniem interesu jako stanu
sprzyjającego zaspokajaniu potrzeb, to w przypadku przedsiębiorców będzie nim
zdolność prowadzenia biznesu. Tymczasem w Polsce warunki określające swobodę gospodarczą od lat uważane są za słabe. Według Index of Economic Freedom
(IEF), publikowanego przez „Wall Street Journal”, 57. pozycja Polski w rankingu
z 2013 r. świadczy o strukturalnych ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej33. Systematyczne poprawianie pozycji rankingowej Polski z 83 pozycji w 2008 r. do obecnej pozycji, w sytuacji centrowo-liberalnego rządu, nie jest
dostatecznym usprawiedliwieniem sytuacji.
Według badań BCC i Instytutu GfK Polonia pod tytułem: „Badania nad
Przedsiębiorstwem” z 2011 r. do najważniejszych barier zaliczały się (wg liczby
wskazań):
– zbyt wysokie koszty pracy (57%),
– nieprecyzyjne przepisy (53%),
– niestabilne prawo (41%),
– skomplikowany system podatkowy (38%),
– niedostosowanie przepisów prawa pracy do realiów funkcjonowania
(32%),
– zbyt długo trwające procedury administracyjne (28%),
– szara strefa i nieuczciwa konkurencja (24%) oraz zatory płatnicze, czyli
– opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów (również 24%),
– utrudniony dostęp do źródeł finansowania (15%),
– wahania kursu złotego (13%),
– nadmierne kontrole (12%) oraz zbyt długie postępowania sądowe (także
12%)34.
Jak łatwo zauważyć, za sześć pierwszych barier pod względem liczby wskazań odpowiedzialne jest państwo i administracja rządowa. Zasadniczym zatem
problemem jest niezrozumienie lub odrzucenie potrzeb przedsiębiorców ze strony
państwa, a mówiąc wprost – nierespektowanie ich interesów.

www.heritage.org/index/ [9.09.2013].
„Badania nad przedsiębiorstwem”, projekt BCC i Instytutu GfK przeprowadzony w I połowie 2011 r. w ramach Monitora Firm GfK Polonia. Zrealizowana próba badawcza n = 2000 przedsiębiorstw i administracji.
33
34
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Jak interpretują tę sytuację sami przedsiębiorcy? W świetle niektórych danych
można zaryzykować tezę o domykaniu się aktywności do sfery prywatnej i biznesowej, czemu sprzyja także konserwatyzm postaw oraz degradacja prestiżu w sferze
publicznej, co związane jest z brakiem realnego nacisku na reprezentowanie ich
interesów przez klasę polityczną. Według danych Diagnozy Społecznej 2011, partią,
z którą przedsiębiorcy w największym stopniu się identyfikują jest Platforma Obywatelska, którą wybiera 27% z nich. Ta sama partia znajduje wśród pracowników
sektora publicznego i prywatnego znacznie mniej, bo po 18-19% zwolenników35.
Tymczasem ostatnie lata są świadectwem, że jedyny program polityczny realizowany przez obecną ekipę rządową, której PO jest liderem, jest programem socjalnym
w sferze gospodarczej i nic nie wskazuje na to, by w dłuższej perspektywie ta sytuacja w sposób istotny się zmieniła. O ile przedsiębiorcy, jak starano się pokazać we
wcześniejszej części artykułu, zdają test jako kategoria ekonomiczna rynku pracy,
o tyle nie są traktowani jako siła rozpatrywana politycznie. W przeciwieństwie do
pracowników sfery publicznej, którzy dysponują skutecznymi narzędziami nacisku
na władzę, przedsiębiorcy wypychani poza nawias klasy średniej, nieco osamotnieni w swym położeniu społecznym, nie stanowią istotnej grupy nacisku zdolnej dokonać zmiany w swym położeniu poprzez respektowanie interesów. Co więcej, system polityczny oraz rodzaj publicznego dyskursu w Polsce powoduje, że w świetle
społecznych oczekiwań stają się co najwyżej dostarczycielem miejsc prac lub niezbyt istotnym elementem Komisji Trójstronnej. Oficjalnie pożądanej roli „przedsiębiorcy”, który ma prawo artykułować swoje interesy, można przeciwstawić etykietę
„pracodawcy”, kategorii o ograniczonych możliwościach respektowania interesów,
która wypełnia społeczne oczekiwania względem rynku pracy.

4.3. Konserwatyzm w sferze wartości i postaw
Jednym ze wskazanych elementów samoograniczenia roli przedsiębiorców
w sferze publicznej mogą być ich wybory w sferze wartości. Jakkolwiek Polacy
jako społeczeństwo wyznają dość konserwatywne zasady życia społecznego, to
teza ta może odnosić się zwłaszcza do przedsiębiorców. Nie dotyczy to w równym
stopniu całej kategorii przedsiębiorców. Tu po raz kolejny okazuje się, że istotnym kryterium jest to, czy przedsiębiorca tworzy wyłącznie własne miejsce pracy,
czy też zatrudnia pracowników.
W tabeli 7 przedstawiono dwie kluczowe wartości identyfikowane jako konserwatywne: posiadanie dzieci oraz udane małżeństwo. Na tle dość homogenicznych
postaw pracowników sektora publicznego, prywatnego, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników odznaczają się wyraźnie większą akceptacją posiadania dzieci
35

Obliczenia własne na podstawie Diagnoza społeczna 2011.
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Tabela 7. Wybory w sferze wartości (% respondentów)
Co uważa Pan/i
za warunek udanego
i szczęśliwego życia

Status społeczno-zawodowy
pracownicy
sektora
publicznego

pracownicy
sektora
prywatnego

prywatni
przedsiębiorcy

przedsiębiorcy
zatrudniający
pracowników

Dzieci

54,0

49,4

54,8

60,5

Udane małżeństwo

60,2

57,9

61,6

64,9

Dane nie sumują się do 100%, można było wskazać kilka odpowiedzi.
Ź r ó d ł o: Diagnoza społeczna 2011, obliczenia własne.

i udanego małżeństwa. Jak wykazano wcześniej, przedsiębiorcy są także tymi, którzy relatywnie mniej w hierarchii wartości cenią pieniądze i bogactwo jako takie
(jako warunek w ich przypadku spełniony) oraz pracę.

Podsumowanie
W artykule postawiono problem niewspółmierności między cechami położenia społecznego przedsiębiorców a oceną możliwości respektowania ich interesów i pełnienia ról społecznych w sferze publicznej.
Można stwierdzić, że to, w jaki sposób my jako społeczeństwo widzimy
przedsiębiorczość i przedsiębiorców zależy zarówno od szerszego klimatu
społeczno-politycznego, jak i kształtu ładu społeczno-gospodarczego, które
wyznaczają sposób dyskusji i obraz społeczny grup czy kategorii społecznych.
W przypadku Polski, gdzie ład społeczny podlega wciąż dość szybkim przemianom, można zaobserwować procesy, które mając postać czynników systemowych
utrwalają bariery w artykulacji ich podmiotowości. Konsekwencje tego stanu
rzeczy obserwujemy w sferze publicznej, a związane są z pewnymi przypisanymi rolami społecznymi (społecznymi oczekiwaniami) wyznaczanymi klasom
bądź kategoriom społecznym. Omówiliśmy niektóre powody, dla których osoby
prowadzące własny biznes, mimo obiektywnych wskaźników sukcesu skazane
są na degradacje prestiżu oraz minimalizowanie własnej podmiotowości w publicznym dyskursie. Uważa się, że zauważalna jest różnica pozycji ról. Znacznie
łatwiej obecnie przedsiębiorców postrzegać przede wszystkim jako pracodawców
i sprowadzać ich do pozycji elementu rynku pracy zależnego od innych, od społecznych oczekiwań, niż twierdzić, że są oni traktowani podmiotowo. Czy zatem
przedsiębiorcy to w coraz mniejszym stopniu my albo nawet niektórzy z nas?
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Entrepreneurs – a contribution to the analysis
of social exclusion mechanisms
Summary. In the article authors take up an issue of evaluation of entrepreneurs social ranking
against the background of other, socio-professional categories, and with broadly-taken labour market and attributes of social marking which are also central for the analysis. The conclusions, based
on the analysis of chosen empirical data, allow to notice that the relatively favourable entrepreneurs’
position on the labour marker is in contrast with the existing restrictions of acting out socially desired social roles, and that leads to exclusion from active participation in significant dimensions of
social life. In the article we argue that a noticeable disproportion between the owned possessions
(potential) and indeed performed or assigned roles in social life might be a result of the mechanisms of exclusion that entrepreneurs are subject of. Those mechanisms are both exogenous, related
to more general processes – independent of entrepreneurs – and endogenous, manifesting as self-restricting in the sphere of aspirations and aims in life.
Key words: entrepreneurs, enterprise, middle class, social exclusion
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Uwarunkowania i rozwój
współczesnej turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Streszczenie. Turystyka uzdrowiskowa postrzegana jest jako najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor branży turystyki w Polsce. Specyfikę turystyki uzdrowiskowej warunkują przede
wszystkim spełniane funkcje oraz uwarunkowania organizacyjne i prawne przyjęte w naszym kraju.
Zmiany obserwowane obecnie w tym sektorze to przede wszystkim: zaawansowany proces prywatyzacji sektora, rozwój usług paramedycznych typu spa & wellness oraz poszerzenie potencjalnego
rynku odbiorców usług. Zakłada się, że „moda na zdrowie”, jako czynnik motywujący do określonych zachowań, w istotny sposób wpływa i w najbliższych latach będzie nadal wpływała na preferencje w zakresie kierunków podróży turystycznych Polaków. Celem prezentowanego opracowania
jest analiza uwarunkowań współczesnej turystyki uzdrowiskowej w Polsce oraz ukazanie stanu
i kierunków rozwoju tej dziedziny gospodarki turystycznej. Sektor uzdrowiskowy jest sektorem
trudnym i wymagającym, ale jednocześnie bardzo interesującym. Miejscowości uzdrowiskowe są
atrakcyjne nie tylko dla Polaków, również wśród turystów zagranicznych usługi uzdrowiskowe cieszą się dobrą opinią i wysokim popytem.
Słowa kluczowe: turystyka, turystyka medyczna, spa & wellness

Wstęp
Turystyka uzdrowiskowa należy do jednych z pierwszych wykształconych
i jednocześnie dynamicznie rozwijających się form ruchu turystycznego w świecie
współczesnym. Podróże do uzdrowisk mieszczą się w obszarze wyjazdów
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realizujących przede wszystkim funkcje zdrowotne turystyki, a więc jako formę
turystyki należy zaliczyć ją do form turystyki zdrowotnej, obok takich form, jak
turystyka medyczna, turystyka rewitalizacyjna, turystyka rehabilitacyjna czy popularne obecnie wyjazdy oferujące programy spa & wellness. Pamiętać jednak
należy, że cele zdrowotne mogą być osiągane także w innych formach turystyki,
na przykład w turystyce aktywnej.
Największy rozkwit uzdrowisk nastąpił w XIX w. Także w tym czasie wyjazdy „do wód” zaczęto łączyć z motywami poznawczymi, rekreacyjnymi i towarzyskimi, podobnie jak w dzisiaj rozumianej turystyce wypoczynkowej, co uznać
można za ważny czynnik rozwoju współczesnej turystyki.
Ocenia się, że obecnie i w najbliższej przyszłości – w perspektywie do co
najmniej roku 2020 – głównym trendem jest i będzie zdrowie. Według analiz
w ciągu najbliższych 10-11 lat rynek turystyki zdrowotnej połączonej z ofertą
ośrodków wellness, powinien zwiększyć się o 73%1. Względny przyrost liczby
sanatoriów w 2010 r. (w stosunku do roku 2000) wyniósł 11,0%, a liczba łóżek
zwiększyła się o 18,1%. Średnia liczba łóżek przypadająca na jedno sanatorium
wyniosła 162 (153 łóżka w 2000 r.)2. Z wyliczeń szczegółowych, obrazujących
tempo wzrostu liczby kuracjuszy (wyższe niż w przypadku osobodni leczenia),
wywnioskowano, że jest to konsekwencją skrócenia średniego czasu pobytu kuracjuszy w placówkach leczniczych z 21 dni w 2000 r. do 17 w 2010 r.
(w szpitalach uzdrowiskowych odpowiednio z 25 do 19 dni, a w sanatoriach –
z 20 do 17 dni).
W latach 2000-2010 zanotowano znacząco wysoki odsetek cudzoziemców
korzystających z sanatoriów uzdrowiskowych w Polsce (rys. 1). Najwięcej
obcokrajowców trafiało do placówek położonych w województwie zachodniopomorskim (w 2010 r. ich udział stanowił 88,0% ogólnej liczby zagranicznych
kuracjuszy sanatoryjnych, w 2005 r. – 77,5%).
Na drugim miejscu pod względem liczebności grupy cudzoziemców przebywających w sanatoriach znajduje się województwo dolnośląskie (7,3%), następnie – śląskie (1,6%).
W pozostałych województwach odsetek cudzoziemców leczonych w sanatoriach był znikomy albo zerowy. W województwie zachodniopomorskim największy był również procentowy udział cudzoziemców wśród ogółu kuracjuszy
sanatoryjnych w tym województwie i wyniósł 25,6%, przy 9,0% w sanatoriach
Dolnego Śląska3.

I. Martin, Zanim ruszy budowa SPA, „Hotelarz” 2008, nr 6.
Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011.
3
Ibidem.
1
2
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Rys. 1. Liczba kuracjuszy stacjonarnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
według województw w 2010 r.
Ź r ó d ł o: Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie,
Kraków 2011.

Według Polskiej Organizacji Turystycznej (Plan działania na lata 2013-2014)
produkty priorytetowe gospodarki turystycznej w Polsce to: uzdrowiska oraz uroda i zdrowie – obiekty spa & wellness.
Turystyka uzdrowiskowa jako dziedzina turystyki medycznej jest również
celem realizacji branżowego programu promocji i kreowania nowych, polskich
silnych marek w turystyce – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-20134.
Celem prezentowanego opracowania jest analiza uwarunkowań współczesnej turystyki uzdrowiskowej w Polsce oraz ukazanie stanu i kierunków
rozwoju tej dziedziny gospodarki turystycznej, na podstawie kompilacji danych
Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie jednostek lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce5.
4
Ministerstwo Gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG [10.10.2013].
5
Lecznictwo uzdrowiskowe...
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1. Charakterystyka rynku
lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w obszarze usług uzdrowiskowych wyróżniamy następujące zakłady
świadczące usługi lecznicze:
1) szpitale uzdrowiskowe,
2) sanatoria uzdrowiskowe,
3) szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
4) przychodnie uzdrowiskowe,
5) zakłady przyrodolecznicze,
6) szpitale i sanatoria urządzone w podziemnych wyrobiskach górniczych6.
Lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urządzeń
lecznictwa uzdrowiskowego, takich jak:
1) pijalnie uzdrowiskowe,
2) tężnie,
3) parki,
4) ścieżki ruchowe,
5) urządzone odcinki wybrzeża morskiego,
6) lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe,
7) urządzone podziemne wyrobiska górnicze7.
Według dostępnych danych w Polsce znajdują się obecnie:
– 44 miejscowości uzdrowiskowe (XII 2010 r., zob. rys. 1),
– 38 uzdrowisk z wodami leczniczymi,
– 6 uzdrowisk „z klimatem”,
– 91 zakładów przyrodoleczniczych (XII 2010 r.),
– 171 sanatoriów uzdrowiskowych, w których znajduje się 27,8 tys. łóżek.
Średnia krajowa łóżek wynosi ok. 850 na jedno uzdrowisko. W zakładach
opieki stacjonarnej, to jest w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych, w 2010 r.
przebywało 572,9 tys. kuracjuszy. Udział państwa w rynku uzdrowiskowym
w Polsce wynosi, według liczby łóżek, ok. 6,6% (tab. 1).
Choć wydawać by się mogło, że podaż usług uzdrowiskowych w Polsce
znajduje się na poziomie wystarczająco wysokim (rys. 2), z nostalgią możemy
wspominać dane z okresu II Rzeczypospolitej, kiedy w 1922 r. odnotowano dane

6
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399.
7
Ibidem.
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Tabela 1. Podstawowe dane o placówkach lecznictwa uzdrowiskowego
według rodzajów podmiotów tworzących zakład w 2010 r.

Łóżka
– stan
w dniu
31 XII
2010

Porady
udzielone
w przyZabiegi
chodlecznicze
niach
w tys.
uzdrowiskowych

Kuracjusze
stacjonarni

Osobodni
leczenia
w tys.

Kuracjusze
ambulatoryjni

37 760

572 882

10 010,8

65 145

83 261

30 244,5

2 474

36 249

736,0

3 812

1 501

2 611,6

756

14 749

249,7

176

Jednostka samorządu
terytorialnego

1 718

21 500

486,3

3 636

1 501

2 061,2

Województwo

1 239

15 754

338,9

761

842

1 263,4

Powiat

149

1 063

28,7

917

659

75,6

Gmina

330

4 683

118,7

1 958

35 286

536 633

9 274,8

61 333

81 760

27 632,9

4 267

68 513

1 183,7

3 506

1 494

3 337,1

31 019

468 120

8 091,1

57 827

80 266

24 295,8

Osoba fizyczna

2 460

31 706

583,4

92

2 466

3 320,7

Spółka cywilna

823

7 508

148,7

257

Spółka jawna

306

2 333

46,4

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

13 422

211 890

3 441,5

20 449

41 921

9 299,0

Spółka akcyjna

13 390

205 417

3 717,1

37 029

35 879

10 833,6

618

9 266

154,1

Podmioty tworzące
zakład

Ogółem
Publiczne
Minister albo centralny
organ administracji
rządowej

Niepubliczne
Fundacja,
związek zawodowy,
samorząd zawodowy,
stowarzyszenie
Inna krajowa albo
zagraniczna osoba prawna
lub osoba fizyczna oraz
spółka nie mająca
osobowości prawnej

Spółdzielnia

–

–

–

–

550,4

722,2

–

326,8

–

147,0

–

368,7

Ź r ó d ł o: Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2011.
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Podział uzdrowisk ze względu na położenie geograficzne:
uzdrowiska nizinne, położone do 200 m n.p.m. – 16 uzdrowisk,
uzdrowiska nadmorskie, położone w odległości nie większej niż 3 km od brzegu morza – 6 uzdrowisk,
uzdrowiska podgórskie, położone od 200 do 400 m n.p.m. – 14 uzdrowisk,
uzdrowiska górskie, położone od 400 do 800 m n.p.m. – 8 uzdrowisk.

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia miejscowości uzdrowiskowych
Ź r ó d ł o: Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie,
Kraków 2011.

o 300 uzdrowiskach, zdrojowiskach, miejscowościach klimatycznych i kąpieliskach morskich8.
T. Bojar-Fijałkowski, Prawo uzdrowiskowe w Polsce – stan i perspektywy, w: Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, red. M. Boruszewska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2011,
s. 219-229.
8
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2. Środowiskowe uwarunkowania regionalnej lokalizacji
uzdrowisk w Polsce
O wartości zdrowotnej obszaru – walorach zdrowotnych – decydują takie
czynniki, jak:
– budowa geologiczna (wody mineralne, wody termalne, peloidy, pierwiastki
promieniotwórcze, złoża soli itp.),
– zbliżone do naturalnego środowisko przyrodnicze,
– bodźcowe oddziaływanie klimatu,
– właściwości lecznicze morza (talasoterapia),
– walory widokowe krajobrazu.
Za korzystne należy uznać także występowanie walorów wypoczynkowych,
do których zalicza się: warunki klimatyczne oraz stabilność warunków pogodowych; cechy przyrodnicze – naturalne środowiska terenu (lasy, łąki, plaże);
zróżnicowane ukształtowanie terenu (rzeźba) i występowanie akwenów wodnych
(morze, jeziora, cieki wodne).
O wartości wypoczynkowej regionu decydują także dwie grupy czynników:
1) cechy niezbędne środowiska, stanowiące minimum warunków do wypoczynku (czyste powietrze, cisza, brak zanieczyszczeń, niski stopień urbanizacji,
występowanie walorów estetycznych krajobrazu, brak zasadniczych przeciwwskazań klimatycznych);
2) zespół cech korzystnych, podnoszących wartości wypoczynkowe terenu
(szczególne walory widokowe krajobrazu, warunki do uprawiania czynnego wypoczynku, korzystne warunki bioklimatyczne, walory lecznicze)9.

3. Normatywne wyznaczniki
regulujące świadczenie usług uzdrowiskowych w Polsce
Prawo regulujące całokształt usług związanych z funkcjonowaniem uzdrowisk jest złożone, podobnie jak złożone są kwestie uregulowań w zakresie samej
turystyki.
Z pewnością oprócz samej ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
o obszarze tych działań stanowić będą także: prawo medyczne, prawo o usługach turystycznych, ustawa o ochronie przyrody, prawo gospodarcze, drogowe
9
T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, wyd. 4 zm., PWE,
Warszawa 2002.
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i inne10. Zasadniczym aktem normatywnym dla opisywanej dziedziny jest jednak
wymieniana już wcześniej ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym. Ustawa ta odwołuje się także do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych11,
wymieniając szczegółowo świadczenia związane z leczeniem uzdrowiskowym
i rehabilitacją uzdrowiskową.
Istotny w polskim ustawodawstwie dotyczącym usług lecznictwa uzdrowiskowego jest opis procedur, jakie musi przejść potencjalny kuracjusz, by móc
skorzystać z refundacji kosztów pobytu w uzdrowisku ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia. Ustawa w art. 13 wymienia także szczegółowo kierunki lecznicze polskich uzdrowisk:
1) choroby ortopedyczno-urazowe,
2) choroby układu nerwowego,
3) choroby reumatologiczne,
4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
5) choroby naczyń obwodowych,
6) choroby górnych dróg oddechowych,
7) choroby dolnych dróg oddechowych,
8) choroby układu trawienia,
9) cukrzyca,
10) otyłość,
11) choroby endokrynologiczne,
12) osteoporoza,
13) choroby skóry,
14) choroby kobiece,
15) choroby nerek i dróg moczowych,
16) choroby krwi i układu krwiotwórczego,
17) choroby oka i przydatków oka.
Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym opisuje także procedury nabywania
przez zainteresowane gminy statusu uzdrowiska, jednocześnie nakładając na
ubiegających się całość kosztów proceduralnych oraz organizacyjnych w tym zakresie. Do podstawowych warunków, jakie musi spełnić gmina, by móc ubiegać
się o status uzdrowiska jest posiadanie przede wszystkim statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej oraz przygotowanie operatu uzdrowiskowego czy charakterystyki
obszaru obejmującej opis występowania i dostępności na swoim terenie surowców i walorów leczniczych.

Por. T. Bojar-Fijałkowski. Prawo uzdrowiskowe..., s. 219-229.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, Dz.U. nr 210, poz. 2135.
10
11
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Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje minister zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, utworzonych przez ministra obrony narodowej
– minister spraw wewnętrznych. Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem
uzdrowiskowym, prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na
obszarze województwa, przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska12.

4. Wymogi dotyczące uzdrowisk
określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia
Podstawowe wymogi, jakie określa Narodowy Fundusz Zdrowia dla uzdrowisk to:
1. Zapewnienie fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w systemie całodobowym.
2. Stosowanie standardowych zabiegów leczniczych, przewidzianych programem leczenia, w tym dwa zabiegi dziennie z zastosowaniem naturalnych
czynników leczniczych.
3. Zabezpieczenie dietetycznego żywienia.
4. Działania w zakresie promocji zdrowia.
5. Świadczenia profilaktyczne.
6. Edukacja zdrowotna13.

5. Wymogi Krajowego Konsultanta
w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
Wymogi Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej to:
1. Odpowiednie kwalifikacje personelu medycznego.
2. Obligatoryjny wymóg posiadania specjalizacji z balneologii i medycyny
fizykalnej przez: lekarza naczelnego, kierownika medycznego, ordynatora.
3. Stosowanie naturalnych metod balneoterapeutycznych zaliczanych do
metod standardowych.
Ibidem.
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, www.nfz-wroclaw.pl/
default.aspx?obj=22796;27333&par=2&des=1;2 [1.10.2013].
12
13
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4. Respektowanie rekomendacji krajowego konsultanta w zakresie stosowanych metod i stosowania programów leczniczych.
5. Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
6. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę leczniczą i diagnostyczną, zgodnie z postępem medycyny14.

6. Wymogi dotyczące uzdrowisk z zakresu infrastruktury
Wymogi dotyczące uzdrowisk z zakresu infrastruktury są następujące:
1. Obiekty i urządzenia muszą spełniać wymogi ochrony środowiska, surowców leczniczych i walorów klimatycznych.
2. Urządzenia uzdrowiskowe powinny pozwalać na korzystanie z walorów
uzdrowiskowych.
3. Dbać o estetykę budynków i terenów przyległych.
4. Dbać o parki i tereny ogólnodostępne.
5. Zapewnić sprawny dojazd do uzdrowiska.

7. Wymogi dotyczące ochrony środowiska w uzdrowiskach
Zgodnie z ustawą z 1966 r., w miejscowościach uzdrowiskowych wyróżnia
się trzy strefy ochronne: strefę „A”, dla której procentowy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 75%, strefę „B”, dla której procentowy udział terenów
zielonych wynosi nie mniej niż 55%, strefę „C”, przyległą do strefy „B” i stanowiącą jej otoczenie, obejmującą obszar mający wpływ na zachowanie walorów
krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Zwraca się również uwagę na takie aspekty, jak:
1) urządzenia uzdrowiskowe, które powinny pozwalać na korzystanie z walorów leczniczych i wypoczynkowych z zachowaniem ich ochrony,
2) dostosowanie architektury i estetyki budynków do tradycji regionu,
3) dbałość o parki, tereny zielone oraz inne tereny ogólnodostępne,
4) sprawny dojazd do uzdrowiska, pozwalający na rozwój usług transportu
zbiorowego i ograniczania transportu indywidualnego – szczególnie w obrębie
uzdrowiska.
14
I. Ponikowska, Krajowy Konsultant w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej,
www.google.pl/url?sa=t&rct [10.10.2013].
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8. Analiza oczekiwań po stronie nabywców
usług uzdrowiskowych
Zmiany w strukturze populacji (emeryci i renciści) powodują wzrost popytu
na usługi zdrowotne, w tym uzdrowiskowe. W obowiązującym systemie skierowań do sanatorium klient w większości przypadków ma niewielki wpływ na wybór miejsca i czas pobytu w uzdrowisku. Uzdrowiska dostarczają klientom usług
w formie wypoczynku, rehabilitacji itp. Im większy zakres usług, tym więcej
nabywców odwiedza dane uzdrowisko. Liczy się również wykwalifikowana kadra, jak np. rehabilitanci, specjaliści medyczni. Konkurować mogą nie tylko same
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, ale również regiony uzdrowiskowe, takie jak np.
uzdrowiska w górach (Kotlina Kłodzka) i nad morzem (zachodniopomorskie).
Jedni mogą polecać wody pitne źródlane, a drudzy świeże powietrze z jodem i to
może mieć wpływ na to, które uzdrowisko wybierze nabywca.
O wyborze sanatorium decyduje również:
1) odpowiedni standard w miejscu zakwaterowania,
2) sprawność rejestracji i fachowość personelu obsługi gości,
3) dostępność do badań i opieki medycznej,
4) dostęp do zabiegów zdrowotnych i ich liczba,
5) urozmaicona i smaczna dieta,
6) dobre wyposażenie sprzętowe.

9. Analiza strukturalna sektora za pomocą modelu
pięciu sił Portera
1. Siła przetargowa nabywców. Postęp społeczny i cywilizacyjny oraz
towarzysząca tym przemianom zmiana stylu życia powodują większe zainteresowanie kwestiami zdrowia. Rośnie również wiedza, świadomość i roszczeniowość
pacjentów. Im mniej nabywców i więcej uzdrowisk, tym większa siła przetargowa nabywców. Jeśli w danym regionie (kraju) znajduje się wiele uzdrowisk,
to nabywca może swobodnie wybierać, z którego chce korzystać. Są to głównie
uzdrowiska z województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Uzdrowiska
muszą więc konkurować między sobą, aby sprostać oczekiwaniom gości. Uzdrowiska – szczególnie te położone w Polsce zachodniej – rywalizują o klientów
zagranicznych (Niemców i Belgów, Holendrów). Konkurencja jest duża, więc
uzdrowiska muszą przyciągać dużym wachlarzem usług i odpowiednimi cenami.
Ważny jest również poziom technologiczny świadczonych usług. Uzdrowiska
starają się obsłużyć jak największą liczbę osób, aby zwiększyć rentowność.
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2. Siła przetargowa dostawców. W sektorze usług uzdrowiskowych nie zauważa się znaczącego udziału dostawcy w tworzeniu zysku producentów w sektorze, jednak odgrywa on szczególną rolę dysponując wysoko specjalistycznym
sprzętem medycznym i paramedycznym. Determinują ten sektor również wysokie
wymagania ze strony kwalifikowanej kadry medycznej. Słaby rozwój podmiotów
publicznych oraz ich niedoinwestowanie nie są dużym zagrożeniem dla konkurencji.
3. Zagrożenie ze strony substytutów. Czynnikami istotnymi w tej sferze są:
rozbudowa nowych obiektów z pakietem usług typu spa & wellness, możliwość
rozwoju podobnych usług w miejscowościach ościennych, podobne oferty bardzo
nowoczesnych obiektów rehabilitacyjno-zdrowotnych i hoteli.
4. Groźba nowych wejść na rynek. Rynek usług uzdrowiskowych jest
bardzo hermetyczny, choć potencjalnie istnieje na przykład możliwość rozwoju
usług zdrowotnych w miejscowościach ościennych. Znaczące są tak zwane bariery wejścia:
– prawne (w zakresie m.in.: ochrony zdrowia, sanitarne, epidemiologiczne,
geologiczne, górnicze),
– geograficzne – możliwość prowadzenia działalności tylko na obszarze
uzdrowiskowym,
– inwestycyjne – wysokie koszty wybudowania obiektów,
– kadrowe – zwłaszcza w zakresie kadry medycznej i rehabilitacyjnej,
– sprzętowe – wyspecjalizowany sprzęt medyczny i rehabilitacyjny,
– niewielka możliwość wykorzystania efektu skali; uzdrowiska cechuje ograniczona liczba miejsc, jakimi mogą dysponować; z reguły posiadane obiekty nie
mogą być w dalszej perspektywie rozbudowywane,
– wysokie stałe koszty działalności,
– potrzeby kapitałowe związane z uruchomieniem usług uzdrowiskowych,
– polityka państwa, która poprzez regulacje prawne ogranicza i mocno reguluje rozwój usług uzdrowiskowych,
– stosunkowo niska rentowność sektora (lecznictwo) i duża zależność od
czynników instytucjonalnych (ZUS, NFZ),
– uwarunkowania prawne oraz koszty związane z posiadaniem koncesji na
eksploatację surowców naturalnych,
– ograniczony zakres sterowania sprzedażą za pomocą ceny czy liczby łóżek.
Istnienie znaczących barier wejścia jest korzystne dla już działających na danym rynku przedsiębiorców. Ograniczona konkurencja umożliwia wyższe zyski.
Są to jednak czynniki niekorzystne dla konsumentów tych usług – skutkuje to bowiem wysokimi cenami. Usługi zdrowotne w postaci działalności uzdrowiskowej
determinują również bariery wyjścia. Poniesione koszty na budowę, kupno lub
modernizację obiektów sanatoryjnych powodują, że ekonomiczne bariery wyjścia mocno determinują sektor uzdrowiskowy. Prawne bariery wyjścia wynikają
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z regulacji państwa, np. poprzez zaciągnięte zobowiązania, takie jak kontrakty
i umowy na świadczenie usług.
5. Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku. Największa koncentracja
uzdrowisk w Polsce znajduje się na północy i południu kraju. Walczą one na obszarze całej Polski, a nie tylko w obszarze regionu. Uzdrowiska muszą przekonać
potencjalnego klienta, że to właśnie tu, a nie gdzie indziej powinien przyjechać.
Liczy się tu posiadane doświadczenie, szerokie spektrum usług, zróżnicowana
oferta dostosowana zarówno dla ludzi starszych, jak i młodszych, chcących aktywnie i przyjemnie spędzać swój czas wolny.

Podsumowanie i wnioski
Podsumowując rozważania dotyczące analizy determinantów turystyki uzdrowiskowej w Polsce, można zgodzić się z charakterystyką Małgorzaty Januszewskiej i współautorek, które stwierdziły, że:
„– ograniczony zasięg rynku usług uzdrowiskowych (korzystający z usług
uzdrowiskowych to głównie kuracjusze ubezpieczeni w NFZ, ZUS i KRUS),
– warunki finansowania pobytów w uzdrowiskach zależne są od wysokości
składki na ubezpieczenie zdrowotne, polityki NFZ, ZUS i ministra zdrowia,
w mniejszym stopniu od kosztów i polityki cenowej przedsiębiorstw uzdrowiskowych i decyzji kuracjusza,
– silne niesprawności rynku usług uzdrowiskowych (asymetria informacji,
nieracjonalność zachowań kuracjuszy, efekty zewnętrzne, reglamentacja),
– coraz większa konkurencja ze strony innych zakładów opieki zdrowotnej
i podmiotów gospodarki turystycznej oraz konieczność budowania konkurencyjności zewnętrznej,
– presja na prywatyzację, a w konsekwencji na poprawę efektywności,
– silne związki lecznictwa uzdrowiskowego z turystyką, co powoduje, że turysta porównuje jakość usług otrzymanych w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym
z jakością usług w innych przedsiębiorstwach turystycznych,
– wirtualizacja podmiotów gospodarki uzdrowiskowej, potrzeba budowania
organizacji sieciowych i współpracy terytorialnej oraz wdrażanie nowych koncepcji zarządzania”15.
Sektor uzdrowiskowy jest, z uwagi na skomplikowany system finansowania, sektorem trudnym i wymagającym, ale jednocześnie bardzo interesującym.
M. Januszewska, E. Nawrocka, S. Oparka, Turystyka uzdrowiskowa, turystyka w uzdrowiskach – problemy definicyjne, w: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Proksenia,
Kraków 2010.
15
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Miejscowości uzdrowiskowe są atrakcyjne nie tylko dla Polaków, również wśród
turystów zagranicznych usługi uzdrowiskowe – zwłaszcza te położone w miejscowościach na Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim – cieszą się
dobrą opinią i wysokim popytem.
Pomimo wieloletnich zaniedbań i niedoinwestowania tego sektora w poprzednich latach, określanych obecnie mianem socrealizmu, obecnie obserwuje
się korzystne zmiany funkcjonowania polskich uzdrowisk. Zwłaszcza obserwowane nowe trendy w turystyce zdrowotnej – usługi typu spa & wellness – stają
się ważnym kierunkiem w rozwoju współczesnych uzdrowisk. Pomimo iż pewne
zastrzeżenia mogą wzbudzać procedury prywatyzacji sektora, preferowanie i faworyzowanie klienta prywatnego i wspieranie ze środków unijnych projektów dla
tego segmentu rynku odbiorców (zamożnych), a z drugiej strony utrudniony dostęp do refundowanych usług zdrowotnych przeciętnego Polaka, gorszy poziom
usług dla klienta kontraktowego, to uznać należy, że turystyka uzdrowiskowa
stanowi coraz ważniejszą ofertę na rynku usług turystycznych i istotną dziedzinę
współczesnej gospodarki w Polsce.
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Conditions and development
of modern wellness tourism in Poland
Summary. Spa & Wellness tourism is one of the originally-developed and at the same time
rapidly-evolving forms of tourism in the modern world. Trips to spas are included into the area
primarily serving health functions of tourism, so as a form of tourism is to be enclosed in the forms
of health tourism, in addition to such forms as medical tourism, revitalization tourism, rehabilitation
tourism, or popular programs currently offering Spa & Wellness trips. The aim of the present study
is to analyse the determinants of contemporary health tourism in Poland, and to show the status and
directions of development of the field of tourism economy. Despite the many years of neglect and
under-investment in the sector in the previous era, there are positive changes in the functioning of
Polish spas. In particular, the observed new trends in health tourism – tourism Spa & Wellness – are
becoming an important direction in the development of modern spas. Spa tourism in Poland is an
increasingly important offer on the market of tourist services and an important area of modern economy.
Key words: tourism, medical tourism, Spa & Wellness

210

211
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 5(43)/2014

Jarosław Mielcarek
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Sytuacje rynkowe a innowacje
w rachunkowości zarządczej

Streszczenie. Nowa koncepcja rachunkowości zarządczej zostanie uznana za innowację, jeżeli
przyniesie sukces finansowy po wdrożeniu. Dla popytu większego od zdolności produkcyjnych
osiągnięcie sukcesu finansowego umożliwia zastosowanie TOC (teoria ograniczeń – Theory of Constraints – TOC) do określenia optymalnego portfela produktów i ABC jako koncepcji zarządzania
zasobami niewykorzystanymi (rachunek kosztów działań jako koncepcja zarządzania zasobami –
Activity-Based Costing Resource Management – ABC RM), traktowanymi jako rezerwy zasobów
do wykorzystania produktywnego. Dla popytu mniejszego od zdolności produkcyjnych warunki do
osiągnięcia sukcesu finansowego tworzy określenie rentowności produktów za pomocą ABC jako
rachunku kosztów (rachunek kosztów działań jako rachunek kosztów – Activity-Based Costing as
Cost Accoucting – ABC CA), wykrycie marnotrawstwa zasobów przez ABC RM oraz sprawdzenie, czy są spełnione kryteria akceptacji wdrożenia produktu przynoszącego stratę, opracowane za
pomocą równocześnie ABC CA i RM. W warunkach planowanych zdolności produkcyjnych, nie
większych od prognozowanego popytu, zastosowanie TC (rachunek kosztów docelowych – Target
Costing – TC) umożliwia podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego produktu, w zależności od tego, czy
spełnione są warunki sukcesu finansowego.
Słowa kluczowe: teoria ograniczeń, rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych,
ograniczenie wiążące, koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej, koszty zasobów dostarczonych, koszty zasobów wykorzystanych, koszt istotny
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Wstęp
W podejściu do innowacji w rachunkowości zarządczej brakuje pogłębionych, teoretycznych opracowań tego zagadnienia. Dominują liczne pozycje
literaturowe, poświęcone wdrażaniu innowacji rachunkowości zarządczej i ich
dyfuzji1. Przeprowadzone przez T. Wnuka-Pela badania polskich przedsiębiorstw
wdrażających ABC, w których istnieje pogłębiona wiedza o tej koncepcji i podających m.in. powody jej wdrożenia, wykazały brak dostrzegania największych
korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki temu2. Innymi słowy, przedstawiciele
żadnego z nich nie zwrócili uwagi na to, że w gospodarce opartej na wiedzy takie
koncepcje po wdrożeniu stają się czynnikami wartościotwórczymi, przyczyniając
się do wzrostu zysku przedsiębiorstwa. Jest to sytuacja, tworząca zapotrzebowanie na opracowanie teoretyczne w dziedzinie wdrażania innowacji rachunkowości
zarządczej.
Główny problem, podjęty w niniejszym opracowaniu można precyzyjnie
zaprezentować za pomocą następującego pytania: czy istnieje ścisły związek między sytuacją rynkową a pomyślnym wdrożeniem w przedsiębiorstwie jednej z nowych koncepcji rachunkowości zarządczej? Można sformułować hipotezę, która
jest proponowanym rozwiązaniem głównego problemu, że decydujące znaczenie
dla wyboru rozwiązań zarządczych, warunkujących uzyskanie po ich wdrożeniu
sukcesu finansowego opracowanych w ramach rachunkowości zarządczej, ma sytuacja rynkowa. Celem zasadniczym opracowania jest potwierdzenie powyższej
hipotezy.
Sposób udzielenia odpowiedzi na to pytanie, zależy w znacznym stopniu od
przyjętej definicji innowacji w rachunkowości zarządczej. Zaakceptowana została
ogólna definicja innowacji M. Mckeowna, która podkreśla użyteczność nowości:
„Innowacja jest to nowa rzecz, która jest przydatna”3.
Definicja organizacyjna innowacji R. Lueckego i R. Katza przybliża nas do
sformułowania definicji innowacji w rachunkowości zarządczej: „Innowacja […]
1
M.A. Abernethy, J. Bouwens, Determinants of accounting innovation implementation,
„Abacus”, October 2005, t. 41, z. 3, s. 217-240; S. Alcouffe, N. Berland, Y. Levant, Actor-networks
and the diffusion of management accounting innovations: A comparative study, „Management
Accounting Research”, marzec 2008, t. 19, z. 1, s. 1-17; D. Askarany, H. Yasdifar, A Comparative
Investigation into the Diffusion of Management Accounting Innovations in the UK, Australia and
New Zealand, „Research Executives Summaries Series” 2010, t. 5, nr 9; C. Ax, T. Bjornenak,
Bundling and diffusion of management accounting innovations – the case of the balanced scorecard
in Sweden, 2005, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/19279 [8.10.2013]; T. Wnuk-Pel, Diffusion
of Management Accounting Innovations in Non-manufacturing Firms – the Case of ABC, „Social
Sciences” 2010, nr 1 (67).
2
T. Wnuk-Pel, Diffusion of Management...
3
M. Mckeown, The Truth about Innovation, Pearson Prentice Hall, New York 2008, s. 2.
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jest powszechnie rozumiana jako udane wprowadzenie nowej rzeczy lub metody”4. Wyjaśnienie udanego wprowadzenia nowej rzeczy lub metody można
znaleźć w ogólnej definicji, jest nim bowiem ich przydatność. Niezbędne jest
w przypadku definicji R. Lueckego i R. Katza skonkretyzowanie terminu „udane
wprowadzenie”, czyli podanie na czym ono polega, innymi słowy, co jest kryterium uznania, że wdrożenie było udane. Na tej podstawie została sformułowana
definicja innowacji rachunkowości zarządczej: innowacja rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie jest to jej nowa, wdrożona koncepcja, przynosząca
sukces finansowy.
Przeprowadzona została analiza wdrożenia czterech koncepcji rachunkowości
zarządczej: rachunku kosztów działań (ABC), ABC jako koncepcji zarządzania
zasobami, teorii ograniczeń (TOC) oraz rachunku kosztów docelowych (TC).
Trzy pierwsze koncepcje zostały rozpatrzone jako wspomagające zarządzanie
operacyjne, a czwarta jako zarządzanie strategiczne. W opracowaniu niniejszym
termin sukcesu finansowego został określony dla uwzględnianych koncepcji rachunkowości zarządczej i powiązany ściśle z sytuacją rynkową. Głównym celem
niższego rzędu niniejszego opracowania jest wyjaśnienie źródeł sukcesu finansowego po wdrożeniu danej koncepcji.
Artykuł składa się z trzech części. Podział ten wynika z tego, że zasadnicze
znaczenie dla rozważenia kwestii innowacji w rachunkowości zarządczej ma wyróżnienie trzech sytuacji rynkowych. Pierwszą sytuację określa popyt większy od
zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Podjęta została próba wykazania, że
w ramach zarządzania operacyjnego sukces zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej zapewnia posłużenie się TOC jako koncepcją zarządzania wąskim
gardłem oraz ABC jako koncepcją zarządzania zasobami niewykorzystanymi.
Narzędziami badawczymi w tym przypadku są modele ABC i TOC, a w szczególności wpływ ich zastosowania na wielkość zysku operacyjnego.
Drugą sytuację charakteryzuje popyt mniejszy od zdolności produkcyjnych.
Rozpatrzone zostało w tych warunkach rynkowych zastosowanie ABC jako rachunku kosztów, ABC jako koncepcji zarządzania zasobami oraz obydwu koncepcji
równocześnie. W tym trzecim przypadku, gdy w sytuacji pogorszonej koniunktury
nie istnieją możliwości uruchomienia produkcji nowych, rentownych produktów
pojawia się w przedsiębiorstwie problem podjęcia produkcji nowego produktu,
na który jest popyt, lecz jest on nierentowny (prawdopodobnie wyeliminowała je
z portfela produktów lub usług konkurencja, tak jak np. LOT w ramach restrukturyzacji eliminuje nierentowne połączenia, a Lufthansa ogłasza, że przejmuje
obsługę tych połączeń). Narzędziami badawczymi w tym przypadku są modele
4
R. Luecke, R. Katz, Managing Creativity and Innovation, Harvard Business School Press,
Boston, MA 2003, s. 2.
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ABC jako koncepcje zarządzania zasobami i rachunku kosztów, a w szczególności wpływ ich zastosowania na wielkość zysku operacyjnego.
Odrębna sytuacja istnieje w przypadku zarządzania strategicznego.W fazie
koncepcyjnej i projektowania zakłada się, że prognozowany popyt na nowy
produkt dla przyjętej ceny jest nie większy w poszczególnych latach fazy produkcyjnej od planowanych zdolności produkcyjnych. W tych warunkach zostanie
przeanalizowane zastosowanie TC. Ze względu na prognostyczno-planistyczny
charakter tego rachunku można go zaliczyć do koncepcji normatywnych, czyli
takich, które nie badają rzeczywistości co do swej istoty, lecz odpowiadają na
najbardziej ogólnie ujęte pytanie: jak powinno być? Narzędziem badawczym
w tym przypadku został model rachunku kosztów docelowych i określenie za
jego pomocą, czy spełnione są warunki odniesienia sukcesu finansowego przez
analizowane przedsięwzięcie innowacyjne.

1. Operacyjne innowacje rachunkowości zarządczej
1.1. Popyt większy od zdolności produkcyjnych
Teoria ograniczeń
Sytuację rynkową charakteryzuje popyt większy od zdolności produkcyjnych.
Ważne jest zatem zdefiniowanie zdolności produkcyjnych. Dla danej struktury
produkcji zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa jest to maksymalna wielkość
i tym samym wartość produkcji, która może być wytworzona. Ta maksymalna
wartość jest określona przez ten zasób lub te zasoby przedsiębiorstwa, które są
ograniczeniami wiążącymi5 BCR (zasób będący ograniczeniem wiążącym – binding constraint resorce – BCR), innymi słowy – wąskimi gardłami.
W teorii ograniczeń zwraca się uwagę na to, że nawet do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych nie następuje pełne wykorzystanie wszystkich
zasobów. Występują wówczas najczęściej jedno lub dwa ograniczenia zasobowe
jako ograniczenia wiążące, a reszta zasobów nie jest w pełni wykorzystana6.
Oczywiście wszystkie zasoby w przedsiębiorstwie są ograniczone, lecz tylko te, które mają
najniższą zdolność produkcyjną (najsłabsze ogniwa łańcucha) określają dopuszczalne rozwiązania
produkcyjne i w związku z tym są ograniczeniami wiążącymi (binding constraints).
6
E.M. Goldratt, The Haystack Syndrome. Sifting Information Out of The Data Ocean, North
River Press, Great Barrington 1990, s. 54, 112-114; E.M. Goldratt, What is this thing called Theory
of Constraints and how should it be implemented?, The North River Press, Great Barrington
1990, s. 4; E. Noreen, D. Smith, J.T. Mackey, The Theory of Constraints and its Implications for
Management Accounting, The North River Press, Great Barrington 1995, s. 32.
5
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Kryterium podejmowania decyzji kształtujących optymalny portfel produktów jest przerób przypadający na jednostkę BCR dla danego produktu:
(1)
gdzie:
tjr – przerób przypadający na jednostkę BCR dla danego produktu,
tj – przerób jednostkowy dla danego produktu,
wrj – współczynnik jednostkowego zużycia BCR dla danego produktu.
Przerób jednostkowy jest różnicą między ceną produktu a kosztami całkowicie zmiennymi, za które uważa się koszty materiałów:
tj = pj – kjm ,

(2)

gdzie:
pj – cena,
kjm – jednostkowe koszty materiałów.
Pozostałe koszty nazywa się kosztami operacyjnymi i są to koszty stałe. Fakt,
że koszty operacyjne są stałe potwierdza raport dotyczący zastosowania koncepcji
TOC, przygotowany przez Noreena, Smith i Mackeya7. Ich spostrzeżenia na temat
wpływu wielkości produkcji, jej struktury i zróżnicowania na koszty operacyjne
są następujące: „Menedżerowie w niemal wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy twierdzili, że byli w stanie obniżyć lub utrzymać stałe koszty operacyjne,
mimo zwiększonego wolumenu i różnorodności produkcji. Jest to zaskakujący
fakt, wziąwszy pod uwagę twierdzenia w literaturze poświęconej ABC, dotyczące
wpływu wolumenu i zróżnicowania produkcji na koszty ogólne”8. Brak takiego
wpływu na koszty operacyjne można wytłumaczyć w ramach koncepcji TOC
tym, że zasoby, których zużycie powoduje powstawanie kosztów operacyjnych
nie są wąskimi gardłami w badanych przedsiębiorstwach.
Uzasadnienie odejścia od rachunku kosztów pełnych (w skrócie RKP)
w TOC dobrze ilustruje tytuł odczytu Goldratta, zaprezentownego w roku 1983:
„Rachunek Kosztów – Wróg Publiczny Numer Jeden Produktywności” (Cost Accounting – Public Enemy Number One of Productivity)9. Goldratt cytuje również
wypowiedź na ten temat dr. Ohno: „Gdy spotkałem dr. Ohno, twórcę Kanban,
systemu JIT (Just in Time) Toyoty powiedział mi, że rachunek kosztów był jedyną rzeczą, z którą musiał walczyć całe swoje życie. «Nie wystarczyło usunąć
E. Noreen, D. Smith, J.T. Mackey, op. cit.
Krytyka ABC dotyczy tej wersji, w której nie jest uwzględniony podział na koszty zasobów
dostarczonych i koszty zasobów wykorzystanych.
9
E. Noreen, D. Smith, J.T. Mackey, op. cit., s. III.
7
8
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księgowych ds. kosztów z zakładów, problemem było usunięcie rachunku kosztów z umysłów moich pracowników»”10.
Posługując się kryterium (1) można określić najlepszą strukturę produkcji,
na podstawie uszeregowania produktów zgodnie z wielkością ich wkładu do zysku przedsiębiorstwa. Dlaczego takie kryterium jest skuteczne, czyli zapewnia
sukces po zastosowaniu TOC do zarządzania przedsiębiorstwem w porównaniu
z zastosowaniem RKP? Funkcją celu w TOC jest funkcja przerobu całkowitego
(objaśnienia symboli podano po formule (6)):
T = t1rZ1 + t2rZ2 + ... + tnrZn = max .

(3)

Wielkość zasobu przydzielonego na produkcję wyrobu j, który nie jest najgorszym wyrobem pod względem wielkości przerobu na jednostkę BCR, wynosi:
Zj = zjDj .

(4)

Po podstawieniu (4) do (3) otrzymujemy funkcję celu w ostatecznej postaci,
pokazującą jej zależność od popytów na poszczególne produkty:
T = t1rz1D1 + t2rz2D2 + ... + tn –1rzn – 1Dn – 1 + tnrZn = max .

(5)

Wielkość ograniczonego zasobu, który może być przeznaczony na produkcję
wyrobu n o najniższym przerobie na jednostkę zasobu, będącego ograniczeniem
wiążącym, występująca w formule (3) jest określona jako różnica między całkowitą wielkością zasobu a jego wykorzystaniem na zaspokojenie popytu na
wszystkie produkty, poza najgorszym pod względem przerobu na jednostkę ograniczonego zasobu:
(6)
gdzie:
T – maksymalizowany przerób w jednostkach pieniężnych,
tjr – przerób przeciętny dla produktu i na jednostkę zasobu, który jest ograniczeniem wiążącym w jednostkach pieniężnych,
Zi – zasób, który jest ograniczeniem wiążącym, zużywany przez produkt i
w jednostkach naturalnych,
i = 1, 2, ..., n,
zj – jednostkowe zużycie zasobu będącego ograniczeniem wiążącym przez
produkt j w jednostkach naturalnych na jednostkę wolumenu produkcji,
Dj – wolumen popytu na produkt j,
10

E. Noreen, D. Smith, J.T. Mackey, op. cit., s. 24.
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j = 1, 2, ..., n – 1,
Zn – wielkość BCR, który może być przeznaczony na produkcję najmniej
rentownego wyrobu n w jednostkach naturalnych,
Z – wielkość dostępnego zasobu, będącego wiążącym ograniczeniem w jednostkach naturalnych.
Kiedy wielkość zasobu ograniczonego rośnie o jednostkę, to produkcja i przerób może wzrosnąć tylko dla produktu najmniej rentownego o wielkość przerobu
na jednostkę BCR:
∆T = tnr∆Z = tnr ,

(7)

gdzie:
∆T – krańcowy przyrost przerobu,
∆Z – przyrost BCR o jednostkę.
Krańcowy przyrost przerobu jest równocześnie krańcowym przyrostem zysku
operacyjnego pod wpływem wzrostu BCR o jednostkę. Przerób na jednostkę BCR
jest zatem ceną dualną zasobu11, będącego ograniczeniem wiążącym. Zgodnie
z teorią programowania liniowego, w przypadku istnienia jednego ograniczenia
wiążącego, kryterium decyzyjnym przy określaniu optymalnego portfela produktów jest cena dualna tego zasobu. Ponieważ przerób na jednostkę ograniczonego
zasobu dla jednego ograniczenia wiążącego jest ceną dualną tego zasobu, wyjaśnia to skuteczność innowacji, wprowadzonej przez TOC12. Sukces finansowy
polega na tym, że w odróżnieniu od efektów zastosowania kryterium decyzyjnego
RKP, portfel produktów wyznaczony za pomocą TOC zapewnia osiągnięcie maksymalnego zysku operacyjnego w danych warunkach.
ABC
Podstawowe pytanie, dotyczące zakresu przedmiotowego13 ABC brzmi następująco: czy koncepcja ta może być stosowana w warunkach istnienia ograniczenia
zasobowego? Główni twórcy ABC w swoich pracach nie ułatwiają poprawnego
rozwiązania tego problemu.
R.S. Kaplan i R. Cooper formułują następujące twierdzenie, dotyczące
możliwości stosowania koncepcji ABC do podejmowania decyzji w warunkach
11
Cena dualna zasobu będącego ograniczeniem wiążącym informuje o wielkości zmiany
wartości funkcji celu pod wpływem zmiany wielkości tego zasobu o jednostkę.
12
Twórca TOC E. Goldratt nie dostrzega, że sukces finansowy osiągany w wyniku posłużenia
się TOC w celu określania portfela produktów wynika z tego, że podane przez niego kryterium
decyzyjne jest ceną dualną zasobu, będącego ograniczeniem wiążącym.
13
Zakres przedmiotowy teorii lub koncepcji jest określony przez jej założenia, dotyczące tego,
czym teoria się zajmuje i jakie są granice czy zakres jej stosowalności.
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istnienia BCR: „W sytuacji ograniczonej zdolności produkcyjnej ABC daje przedsiębiorstwu informacje potrzebne do wyeliminowania nierentownych produktów
i klientów, a następnie zastąpienia ich rentownymi”14. Takie twierdzenie wskazuje
na to, że współtwórcy koncepcji ABC podzielają pogląd o uniwersalności zastosowań koncepcji ABC.
Goldratt i Corbett falsyfikują przytoczone twierdzenie Kaplana i Coopera.
Podają przykłady, w których za pomocą kosztów produktów i ich rentowności
nie udaje się znaleźć optymalnego planu produkcji15. Również Smith prezentuje
przykład przedsiębiorstwa, w którym zastosowanie koncepcji ABC przyniosło
negatywne skutki finansowe16.
Czy to oznacza definitywne wykluczenie możliwości stosowania ABC w warunkach istnienia BCR? Taki wniosek byłby poprawny, gdyby ABC było wyłącznie rachunkiem kosztów.
Jedną z przesłanek prezentowanego w niniejszym opracowaniu stanowiska
o możliwości zastosowania ABC są osiągnięcia TOC. W koncepcji tej zwraca
się uwagę na to, że nawet do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych
nie następuje pełne wykorzystanie wszystkich zasobów. Co prawda Goldratt
wyznaje pogląd, że wtedy, gdy zajmujemy się wszystkim, to nie zajmujemy
się niczym i na tej podstawie podaje pięć kroków procesu stałych usprawnień,
na których powinna się koncentrować uwaga menedżerów17. Takie stanowisko
sugeruje, że poza trzecim krokiem procedury, w którym należy podporządkować wszystko, w tym zasoby nie będące BCR, optymalnemu wykorzystaniu
wąskiego gardła TOC, w innych krokach tej procedury nie przewiduje się poświęcenia dodatkowej uwagi na zarządzanie tymi zasobami. Nie jest to pogląd,
który można uznać za wystarczający dla zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach istnienia BCR, ponieważ w tej sytuacji dla podniesienia efektywności
przedsiębiorstwa niezbędne jest również zarządzanie zasobami, które nie są
ograniczeniami wiążącymi.
Drugą przesłanką proponowanego w niniejszym opracowaniu stanowiska jest
nowa definicja ABC, przedstawiona w fazie dojrzałości tej koncepcji: „Mierzenie
i tworzenie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, jak również zarządzanie nimi stanowi podstawę rachunku kosztów działań. Całą metodę ABC można
postrzegać jako źródło informacji dla kadry kierowniczej na temat istnienia,
R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC,
Kraków 2000, s. 162.
15
E.M. Goldratt, The Haystack..., s. 72-78; T. Corbett, Throughput Accounting, The North
River Press, Great Barrington 1998, s. 82-92.
16
D. Smith, The Measurement Nightmare. How the Theory of Constraints Can Resolve
Conflicting Strategies, Policies, and Measures, St. Lucie Press, New York 2000, s. 115-125.
17
E.M. Goldratt, What is this Thing..., s. 5-7.
14
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tworzenia i rozmieszczania zdolności produkcyjnych, zarówno wykorzystanych, jak i niewykorzystanych”18. Nie jest to zatem przede wszystkim rachunek
kosztów, lecz głównie koncepcja zarządzania zasobami. Nowa definicja zostaje
uzupełniona podstawowym równaniem ABC, które opiera się na wprowadzeniu
rozróżnienia między kosztami zasobów dostarczonych a kosztami zasobów wykorzystanych19. Kaplan i Cooper przedstawili podstawowe równanie koncepcji
ABC tylko w postaci najogólniejszej, podanej na schemacie 1.

Schemat 1. Podstawowe równanie koncepcji ABC
Ź r ó d ł o: R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC,
Kraków 2000, s. 154.

Poza doniosłym znaczeniem tego równania dla rachunkowości finansowej
staje się ono podstawą zarządzania tymi zasobami, które są niewykorzystane
w warunkach nadwyżki popytu nad zdolnościami produkcyjnymi, określonymi
przez zdolność produkcyjną wąskiego gardła. Rozróżnienie kosztów w podstawowym równaniu umożliwia Kaplanowi sformułowanie poglądu, że koszty zasobów
wykorzystanych, które w RKP są wydziałowymi, stałymi kosztami pośrednimi
stają się kosztami zmiennymi20. Koncepcja ABC uzmiennia całkowicie tę część
stałych kosztów pośrednich, która jest określana jako koszt wykorzystanych zasobów, a także część stałych kosztów pośrednich, które są składnikiem kosztów
zasobów dostarczonych.
Z ogólnej postaci podstawowego równania wynika, że koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej są różnicą między kosztami zasobów dostarczonych
a kosztami zasobów wykorzystanych21:
R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie..., s. 145.
Rozróżnienie to zostało podane po raz pierwszy w: R. Cooper, R.S. Kaplan, Profit Priorities
from Activity-Based Costing, „Harvard Business Reviev”, May-June 1991, s. 130-135.
20
R.S. Kaplan, The Competitive Advantage of Management Accounting, „Journal of Management Accounting Research” 2006, s. 130-131.
21
Koszty zasobów wykorzystanych dzielą się na koszty dedykowanych zasobów (committed
resources) wykorzystanych i koszty doraźnych zasobów (flexible resources) wykorzystanych. Stałość
części kosztów dedykowanych zasobów dostarczonych wynika z niepodzielności części dedykowanych zasobów dostarczonych (np. budynków, urządzeń czy ciągów technologicznych oraz zasobów
osobowych, których zmniejszenie wymaga długiego okresu wypowiedzenia, albo ze względu na
unikatowe kwalifikacje niemożliwe do odzyskania po zwolnieniu). Zmienna część dedykowanych
zasobów dostarczonych jest podzielna, lecz nie ulega automatycznej zmianie pod wpływem zmian
popytu i jej ograniczenie lub zwiększenie wymaga podjęcia decyzji przez menedżerów.
18
19
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Kn = Ks – Ku .

(8)

Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej równe są różnicy między
stałymi kosztami dedykowanych zasobów dostarczonych a stałymi kosztami dedykowanych zasobów wykorzystanych22:
Kn = Kcs – Kusc ,

(9)

gdzie:
Ks – koszty zasobów dostarczonych,
Ku – koszt zasobów wykorzystanych,
Kn – koszt niewykorzystanej zdolności produkcyjnej,
Kcs – koszty dedykowanych zasobów dostarczonych,
Kusc – koszty stałych dedykowanych zasobów wykorzystanych.
Formuła (9) jest poprawna tylko wówczas, gdy wielkość dedykowanych
kosztów zasobów dostarczonych, które mogą być zmienione w wyniku decyzji
racjonalnych menedżerów23 zostaje dopasowana do wielkości dedykowanych
kosztów zasobów dostarczonych24.
Stałość części kosztów dedykowanych zasobów dostarczonych wynika z niepodzielności części rzeczowych i osobowych dedykowanych zasobów dostarczonych. Ograniczenie lub zwiększenie zmiennej część dedykowanych zasobów
dostarczonych pod wpływem zmian popytu nie następuje samoczynnie, lecz
wymaga podjęcia odpowiedniej decyzji przez menedżerów. Koszty dedykowanych zasobów wykorzystanych są kosztami pośrednimi, zaliczanymi do kosztów
wytworzenia. Koszty dedykowanych zasobów niewykorzystanych są kosztami
okresu.
W równaniu (8) niewiadomą jest koszt zasobów wykorzystanych. Wielkość
kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej określimy posługując się procedurą, składającą się z 5 kroków.

22
Wyprowadzenie tej formuły jest podane w J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku
kosztów i zasobów – koncepcji ABC i ABM, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 180-182.
23
Termin racjonalni menedżerowie w tym opracowaniu odnosi się do menedżerów, którzy posiadają wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami i wykorzystują tę wiedzę do podejmowania racjonalnych decyzji. Posługują się w zarządzaniu zasobami koncepcją ABC i potrafią zlokalizować oraz
określić wielkość kosztów zasobów niewykorzystanych, dedykowanych zasobów dostarczonych,
a następnie dopasować wielkość zmiennych kosztów dedykowanych zasobów dostarczonych do
wielkości zmiennych kosztów dedykowanych zasobów wykorzystanych.
24
O skali nieracjonalności menedżerów może świadczyć przykład z czołowej gospodarki
rynkowej, że po zwolnieniu w 1993 r. prezesa IBM Johna Akersa po stracie rocznej IBM w 1992 r.
wynoszącej 8,1 mld USD, jego następca Lou Gerstner zwolnił w 1993 r. 60 tys. pracowników
i w wyniku również innych cięć obniżył koszty zasobów dostarczonych o 4 mld USD.
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Krok 1.
Określenie kosztów zasobów wykorzystanych za pomocą procedury jednoetapowej przypisywania kosztów zasobów wykorzystanych przez działania generowane przez obiekt kosztów z wykorzystaniem rachunku macierzowego25:

(10)

gdzie:
Kk – całkowity koszt zasobów wykorzystanych przez działania generowane
przez obiekt kosztów k,
E
– macierz współczynników zasobochłonności poszczególnych działań,
─
Pr – macierz przekątna cen poszczególnych zasobów,
—
Aak – macierz przekątna nośników kosztów działań,
Aarck – macierz stawek nośników kosztów działań dla wszystkich działań,
generowanych przez dany obiekt kosztów,
Ack – macierz kosztów dla obiektu kosztów k,
Amk – wielkość nośnika kosztów działania m, generowanego przez obiekt
kosztów k,
rnm – współczynnik zasobochłonności działania m, zużywającego zasób n,
pn – cena jednostki zasobu n,
Kik – koszt zasobów wykorzystanych przez działanie i, generowane przez
obiekt kosztów k,
Kmk – koszt zasobów wykorzystanych przez działanie m, generowane przez
obiekt kosztów k.
Macierz stawek nośników kosztów działań otrzymujemy w wyniku pomnożenia macierzy współczynników zasobochłonności działań przez macierz przekątną
cen poszczególnych zasobów. Macierz kosztów dla obiektu kosztów k powstaje
w wyniku pomnożenia macierzy przekątnej poszczególnych działań, generowanych
25

Wyprowadzenie tej formuły jest podane w J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy..., s. 134.
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przez dany obiekt kosztów przez macierz stawek nośników kosztów działań. Mnożenia za pomocą wektorów jedynkowych służą do zsumowania wszystkich elementów macierzy kosztów dla obiektu kosztów k i otrzymania w ten sposób całkowitego kosztu zasobów wykorzystanych przez działania, generowane przez ten obiekt.
Krok 2.
Określenie kosztów zasobów wykorzystanych przez wszystkie działania generowane przez wszystkie obiekty kosztów w wyniku powtórzenia dla wszystkich
obiektów kosztów obliczeń za pomocą odpowiednio zmodyfikowanej formuły
(10). W ten sposób otrzymujemy informacje, jaki był koszt zasobów wykorzystanych przez poszczególne obiekty kosztów i ich koszt całkowity.
Krok 3.
Określenie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w wyniku rozwiązania równania (8): Kn = Ks – Ku .
Krok 4.
Podział kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej na koszty stałe
zasobów dedykowanych i koszty zmienne zasobów dedykowanych. Miarą tego
podziału jest współczynnik udziału zmiennych kosztów zasobów dedykowanych
w kosztach zasobów dedykowanych26.
Krok 5.
Decyzja menedżerów o wykorzystaniu do innych celów kosztów zmiennych
zasobów dedykowanych (zasoby potraktowane są wówczas jako rezerwa, którą
należy i można wykorzystać w przedsiębiorstwie lub ich wyeliminowanie, jeżeli
okaże się, że nie są przydatne w przedsiębiorstwie i mogą być zatem potraktowane jako marnotrawstwo zasobów).
Po wykonaniu pięciu kroków procedury zarządzania zasobami przedsiębiorstwo zarządzane za pomocą ABC staje się konkurencyjne wobec przedsiębiorstwa
zarządzanego np. na podstawie RKP, jego zysk rośnie bowiem o wyeliminowane
koszty zmienne zasobów dedykowanych:
∆Z = wz · Knc ,

(11)

gdzie:
∆Z – przyrost zysku w wyniku zastosowania procedury zarządzania zasobami,
Współczynnik ten jest relacją sumy wszystkich zmiennych kosztów zasobów dedykowanych do całkowitych kosztów zasobów dedykowanych. Wszystkie zmienne koszty zasobów dedykowanych to takie koszty osobowe i rzeczowe, których wielkość może być zmieniona decyzją
26
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wz – współczynnik udziału zmiennych kosztów zasobów dedykowanych
w kosztach zasobów dedykowanych,
Knc – koszty niewykorzystanych zasobów dedykowanych, odkryte w ramach
procedury zarządzania zasobami.
Wielkość przyrostu zysku (11) jest miarą sukcesu finansowego w wyniku
zastosowania ABC jako koncepcji zarządzania zasobami i jest podstawą uznania
wdrożenia jej w przedsiębiorstwie za innowację.

1.2. Popyt mniejszy od zdolności produkcyjnych
ABC jako koncepcja zarządzania zasobami
W uwzględnianej sytuacji główną przyczyną tego, że istnieje różnica między
kosztem zasobów dostarczonych a kosztem zasobów wykorzystanych jest zbyt
niski popyt w porównaniu ze zdolnością produkcyjną zasobów dostarczonych.
Możliwe jest wówczas zaspokojenie popytu na produkty przedsiębiorstwa przy
mniejszych zasobach, w porównaniu z sytuacją, gdy popyt był wyższy lub równy
zdolności produkcyjnej. Zastosowanie ABC jako narzędzia zarządzania zasobami, czyli posłużenie się opisaną w poprzednim punkcie procedurą, składającą
się z 5 kroków, da jeszcze większe efekty w postaci przyrostu zysku. Ujawnione
koszty zasobów niewykorzystanych w przyjętej sytuacji rynkowej będą potraktowane raczej nie jako rezerwy zasobów, które można w znacznej części przesunąć
do innych produktywnych zastosowań, lecz miernik ich marnotrawstwa. Innymi
słowy, w pierwszej sytuacji rynkowej różnica między zmiennymi kosztami dedykowanych zasobów dostarczonych a wykorzystanych jest określona przez popyt
zapewniający pełne wykorzystanie wąskiego gardła. W drugiej sytuacji rynkowej
różnica jest większa, zmienne koszty dedykowanych zasobów wykorzystanych
są bowiem mniejsze, ponieważ ich wielkość jest określona przez popyt niezapewniający pełnego wykorzystania wąskiego gardła. Możliwości wzrostu zysku
w wyniku wyeliminowania tej różnicy są zatem w tej drugiej sytuacji rynkowej
większe.

racjonalnych menedżerów, dopasowujących rozmiary zmiennych dedykowanych zasobów dostarczonych do rozmiarów zmiennych dedykowanych zasobów wykorzystanych. Przykładem
osobowego zasobu tego rodzaju jest „zasób” pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie,
a rzeczowego maszyny i urządzenia, które w przypadku niepełnego wykorzystania mogą być sprzedane. Informacja o wielkości dedykowanych kosztów zasobów dostarczonych jest rejestrowana
w systemie finansowym przedsiębiorstwa, a zmiennych kosztów zasobów wykorzystanych może
być obliczona za pomocą formuły (10).
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ABC jako rachunek kosztów
Porównajmy wyniki kalkulacji zysku w rachunku kosztów pełnych (RKP)
i ABC, zakładając, że koszty bezpośrednie są takie same w kalkulacji za pomocą każdego z tych rachunków, czyli nie różnicują rentowności produktów.
Załóżmy również, że koszty pośrednie przypisywane produktom są takie same w
obydwóch rachunkach, czyli abstrahujmy (w celu zapewnienia pełnej porównywalności wyników) od korzyści zastosowania ABC jako koncepcji zarządzania
zasobami. Wielkość kosztów pośrednich w RKP, przypisana za pomocą kalkulacji
doliczeniowej produktowi k, w której kluczem podziału jest płaca określa następująca formuła27:
(12)
gdzie:
Kpk – koszty pośrednie w RKP, przypisane za pomocą kalkulacji doliczeniowej produktowi k,
Lk – wielkość wynagrodzeń bezpośrednich dla obiektu kosztów k,
Kp – całkowite koszty pośrednie,
L – całkowite wynagrodzenia bezpośrednie,
a wielkość kosztów pośrednich, przypisana za pomocą ABC temu produktowi,
gdy znane są stawki nośników kosztów działań obliczamy używając formuły:

(13)

gdzie:
Kpka – wielkość kosztów pośrednich, przypisana za pomocą ABC produktowi k,
ram – stawka nośnika kosztów działania m,
Amk – wielkość nośnika kosztów działania m, generowanego przez obiekt
kosztów k.
Ponieważ koszty bezpośrednie produktu są takie same, zróżnicowanie zysku/
/straty na sprzedaży brutto i odpowiednie stopy dla obydwu kalkulacji może wynikać tylko z różnic w wielkości kosztów pośrednich, przypisanych produktowi:
(14)
27

Formuły od (12) do (18) zostały opracowane przez autora.
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Jeżeli koszty pośrednie, przypisane w RKP produktowi są niższe od przypisanych przez ABC, to spełniony jest warunek na wyższą rentowność produktu
w RKP:
(15)
Udział wynagrodzeń bezpośrednich dla produktu k w całkowitych wynagrodzeniach bezpośrednich jest wówczas mniejszy, niż udział kosztów zasobów
przypisanych z użyciem ABC do produktu k w całkowitych kosztach pośrednich:
(16)
W wyniku tego następuje zaniżenie kosztów pośrednich, alokowanych na taki
produkt przez RKP.
Rentowność produktu w RKP jest niższa wówczas, gdy spełniony jest warunek:
(17)
i tym samym udział wynagrodzeń bezpośrednich dla produktu k w całkowitych
wynagrodzeniach bezpośrednich jest większy, niż udział kosztów zasobów przypisanych z użyciem ABC do produktu k w całkowitych kosztach pośrednich:
(18)
Koszty pośrednie, alokowane na taki produkt przez RKP są wtedy zawyżone.
Zastosowanie ABC do kalkulacji rentowności produktów najczęściej odwraca hierarchię ich rentowności. Produkty najbardziej rentowne w RKP stają się
najmniej rentowne w ABC i vice versa. Zastosowanie ABC ujawnia, że łączne
posługiwanie się RKP i macierzą BCG28 może prowadzić do błędnych decyzji zarządczych. Produkty, które również ze względu m.in. na ich wysoką rentowność
uznane zostały za „gwiazdy” i „dojne krowy” po zastosowaniu ABC mogą się
okazać produktami o niskiej rentowności. Inwestowanie w rozwój ich sprzedaży
może być przykładem na podejmowanie błędnych decyzji zarządczych.
28
P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA,
Warszawa 1999, s. 64-66.

226

Jarosław Mielcarek

Innowacyjność ABC jako rachunku kosztów polega na zastosowaniu lepszej
metody alokacji kosztów pośrednich na produkty, niż w RKP. Na tej podstawie
można poprawnie określić hierarchię produktów pod względem ich rentowności
i kształtować portfel produktów.
ABC jako rachunek kosztów i koncepcja zarządzania zasobami
W sytuacji pogorszonej koniunktury trudno znaleźć nowe zastosowania dla zidentyfikowanych wielkości i miejsc występowania zasobów niewykorzystanych,
które skutkują powstawaniem kosztów zasobów niewykorzystanych. Na rynku
rzadko pojawiają się wtedy nowe możliwości produkcyjne, trudno też wchodzić
na nowe rynki. Natomiast zdarzają się możliwości podjęcia produkcji wyrobów,
których pozbyły się inne przedsiębiorstwa ze względu na ich nierentowność. Po
pierwsze, mogły te decyzje podjąć na podstawie RKP, a tymczasem zastosowanie
kalkulacji za pomocą ABC wykazałoby, że są to produkty rentowne. Po drugie,
mogą to być produkty nierentowne również w wyniku zastosowania ABC, lecz
wtedy nie należy ich mechanicznie odrzucać. Powstaje bowiem problem, który
może być sformułowany za pomocą następującego pytania: jakie są kryteria
podjęcia produkcji produktu przynoszącego stratę i czy te kryteria są dla danego
produktu spełnione29.
Warunkiem koniecznym racjonalności gospodarczej ex ante, polegającej na
tym, że menedżerowie podejmują decyzje znając wcześniej ich skutki finansowe,
jest dysponowanie kryteriami podjęcia takiej decyzji. Kryteria takie będą spełnione, gdy wielkość zysku operacyjnego wzrośnie po wdrożeniu takiego produktu30:
Za ≥ Zb ,

(19)

gdzie:
Za – wielkość zysków brutto na sprzedaży, pomniejszonych o koszt niewykorzystanej zdolności produkcyjnej po uruchomieniu produkcji produktu nierentownego,
Zb – wielkość zysków brutto na sprzedaży, pomniejszonych o koszt niewykorzystanej zdolności produkcyjnej przed uruchomieniem produkcji produktu
nierentownego.
Formuły na zysk brutto ze sprzedaży, pomniejszony o koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przed i po uruchomieniu produkcji nowego
produktu przedstawia się następująco:
29
Jest to problem odwrotny względem problemu poszukiwania kryteriów wyeliminowania
produktu nierentownego z portfela produktów, którego rozwiązanie podane jest w J. Mielcarek,
Teoretyczne podstawy..., s. 218-225.
30
Formuły od (19) do (30) zostały opracowane przez autora.
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Za = Sa – Kza – Kuca – Kna

(20)

Zb = Sb – Kzb – Kucb – Knb ,

(21)

i
gdzie (symbole z subskryptem b są odpowiednikami symboli ze subskryptami a):
Sa – przychód całkowity po wdrożeniu produktu,
Kza – całkowite koszty zmienne po wdrożeniu produktu,
Kuca – całkowite koszty dedykowanych zasobów wykorzystanych,
Kna – koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej.
Podstawiamy (20) i (21) do (19), aby określić zmianę zysku w wyniku uruchomienia produkcji produktu przynoszącego stratę:
ΔZa = Za – Zb = Sa – Kza – Kuca – Kna – Sb + Kzb + Kucb + Knb .

(22)

W dalszym przekształcaniu formuły (22) zaczynamy posługiwać się ABC jako
koncepcją zarządzania zasobami oraz wprowadzamy kategorię kosztów istotnych
i nieistotnych31. Przyrost zysku w wyniku spadku kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w wyniku wdrożenia nowego produktu będzie wynosił:
ΔZni = – ΔKni = – (Kna – Knb) = Knb – Kna = (1 – wz) · Kuci ,

(23)

gdzie:
ΔKni – spadek kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w wyniku
wdrożenia nowego produktu,
Kuci – koszty dedykowanych zasobów wykorzystanych przez wdrożony
nowy produkt.
Spadek kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w wyniku wdrożenia nowego produktu nie jest kosztem istotnym i w związku z tym nie powinien
być uwzględniany przy kalkulacji zysku przedsiębiorstwa.
Po podstawieniu (23) do (22) i uproszczeniach formuła na przyrost zysku
przyjmie postać:
ΔZa = Si – Kzi – Kuci + (1 – wz) · Kuci = Si – Kzi – Kuci + Kuci – wz · Kuci =
= Si – Kzi – wz · Kuci .

(24)

Subskrypty i oznaczają wielkości dla wdrażanego produktu.
Przyrost kosztów zasobów dedykowanych dostarczonych w wyniku uruchomienia nowego produktu jest kosztem istotnym pogarszającym wynik
finansowy:
Jest to jeden ze stosowanych podziałów kosztów w rachunkach decyzyjnych. Koszty istotne
(relevant costs) to takie, które ulegają zmianie dla alternatywnych decyzji.
31
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ΔKcsi = wz · Kuci .

(25)

Po podstawieniu (25) do (24) formułujemy pierwszy warunek na przyrost
zysku w wyniku wdrożenia nowego produktu:
ΔZa = Si – Kzi – ΔKcsi = Mwi – ΔKcsi ≥ 0 ,

(26)

z którego po przekształceniu otrzymujemy pierwsze kryterium uruchomienia
produkcji produktu przynoszącego stratę:
Mwi ≥ ΔKcsi ,

(27)

gdzie:
Mwi – marża wkładu (contribution margin) dla nowego produktu – różnica
między przychodem ze sprzedaży tego produktu a jego całkowitymi kosztami
zmiennymi,
ΔKcsi – przyrost kosztów dostarczonych zasobów dedykowanych,
Jeżeli marża wkładu nierentownego produktu jest większa od kosztów przyrostu dedykowanych zasobów dostarczonych, to uruchomienie jego produkcji
zwiększy zysk przedsiębiorstwa.
Strata na sprzedaży brutto nowego produktu, którego wdrożenie do produkcji
jest rozpatrywane wynosi:
Li = Si – Kzi – Kuci .

(28)

Należy tę stratę skorygować o wpływ spadku kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej na zysk, określonego formułą (23). Nie są to koszty istotne dla
przedsiębiorstwa i o ich wielkość należy skorygować stratę produktu obniżając ją.
Otrzymujemy w ten sposób zmodyfikowaną formułę na zmianę zysku operacyjnego w wyniku wdrożenia nowego produktu:
ΔZa = Li – ΔKni ≥ 0

(29)

i drugie kryterium wdrożenia produktu przynoszącego stratę ma następującą
postać:
– Li ≤ – ΔKnui .

(30)

Jeżeli bezwzględna wartość straty produktu jest mniejsza od bezwzględnej
wartości spadku kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w wyniku
uruchomienia jego produkcji, to włączenie tego produktu do portfela produktów
przedsiębiorstwa zwiększy jego zysk.
Wyniki zastosowania obydwu kryteriów są przedstawione w tabeli 1. Występujące w pierwszym i drugim kryterium kategorie wzrostu kosztów dedykowanych zasobów dostarczonych i bezwzględnej wartości spadku kosztów
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Tabela 1. Zastosowanie kryteriów uruchomienia produkcji produktu przynoszącego stratę
Kryterium I

Kryterium II

Marża wkładu

a

Bezwzględna wartość spadku
kosztów niewykorzystanej zdolności
produkcyjnej

c

Wzrost kosztów dedykowanych
zasobów dostarczonych

b

Bezwzględna wartość straty

d

Różnica a i b – przyrost zysku

e

Różnica c i d – przyrost zysku

e

Zysk przed eliminacją

Zb

Zysk przed eliminacją

Zb

Zysk po eliminacji

Za

Zysk po eliminacji

Za

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

niewykorzystanej zdolności produkcyjnej zostały wprowadzone w wyniku zastosowania ABC jako koncepcji zarządzania zasobami.
Lewa strona tabeli 1 przedstawia zastosowanie kryterium (27), a prawa kryterium (30). Różnica zarówno między marżą wkładu a wzrostem kosztów dedykowanych zasobów dostarczonych oraz między bezwzględną wartością spadku
kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej a bezwzględną wartością
straty jest taka sama i oznacza wielkość zmiany zysku, zapisaną ogólnie jako wartość e. Jeżeli wielkość ta jest dodatnia, to kryteria wdrożenia produktu przynoszącego stratę są spełnione i zysk w wyniku podjęcia takiej decyzji wzrośnie. Jeżeli
jest to wielkość ujemna, to kryteria nie są spełnione i wdrożenie tego produktu
spowodowałoby obniżenie zysku przedsiębiorstwa. Korzyści z wdrożenia tej koncepcji rachunkowości zarządczej są dwojakie. Po pierwsze, menadżerowie mogą
postępować zgodnie z zasadą racjonalności gospodarczej ex ante, znają bowiem
skutki finansowe swojej decyzji, przedstawione w tabeli 1 przed jej podjęciem. Po
drugie, w przypadku spełnienia kryteriów wdrożenia do produkcji produktu przynoszącego stratę mogą podjąć racjonalną decyzję o jej uruchomieniu, zwiększając
w okresie pogorszonej koniunktury zysk przedsiębiorstwa.

2. Strategiczne innowacje rachunkowości zarządczej
Strategiczne innowacje w rachunkowości zarządczej zostaną przedstawione
na przykładzie rachunku kosztów docelowych (Target Costing – TC). TC inaczej traktuje sytuację rynkową, niż koncepcje rachunkowości zarządczej, analizowane w zarządzaniu operacyjnym. Relacja między popytem a zdolnościami
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produkcyjnymi nie jest relacją rzeczywistą, lecz prognozowaną. Wielkość planowanej zdolności produkcyjnej określa się jako nie mniejszą niż największy
prognozowany popyt na nowy produkt w poszczególnych latach fazy produkcyjnej.
Najważniejszą niewiadomą w TC jest minimalna stopa rentowności (ROSm).
Kryterium uznania danego ROS za minimalny jest osiągnięcie dla tej wielkości
ROS zerowej wartości NPV. Na tej podstawie można podać formułę na minimalny ROS32:

(31)

gdzie:
Si – wartość sprzedaży w okresie i,
ΔWi – zmiana kapitału obrotowego w okresie i,
Ii
– inwestycje netto w aktywa trwałe, mające podtrzymać ich zdolność
produkcyjną w okresie i,
t
– stopa opodatkowania,
I0 – nakład inwestycyjny na uruchomienie przedsięwzięcia,
W0 – początkowy nakład na kapitał obrotowy,
r
– stopa dyskontowa, będąca minimalną, akceptowaną przez inwestora
stopą zwrotu,
R – strumienie pieniężne w ostatnim roku funkcjonowania przedsięwzięcia
związane z jego likwidacją.
Wielkość jednostkowego dopuszczalnego kosztu produktu wynosi:

(32)

gdzie:
p – cena produktu,
kd – maksymalny, jednostkowy koszt dopuszczalny.
32
Formuła ta jest przedstawiona w: J. Mielcarek, Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie
analizy inwestycji w rolnictwie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 97, Wyd. SGGW, Warszawa
2012, s. 111-127.
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Jeżeli jednostkowy koszt planowany produktu kp jest nie większy od kosztu
dopuszczalnego
kp ≤ kd ,

(33)

to planowany ROS jest nie mniejszy od minimalnego
ROSp ≥ ROSm

(34)

i dyskontowe kryteria akceptacji przedsięwzięcia inwestycyjnego są spełnione:
NPVp ≥ 0 ,

(35)

IRRp ≥ r .

(36)

Zbiór tych wszystkich warunków opisuje przedsięwzięcie inwestycyjne, które
jest atrakcyjne dla inwestorów niezależnie od sytuacji koniunkturalnej. Spełnione
są warunki odniesienia sukcesu finansowego w wyniku wdrożenia do produkcji
nowego produktu, jego miernikiem jest bowiem NPV nie mniejsze od zera i IRR
nie mniejsze od stopy dyskontowej.
Innowacyjność TC polega na tym, że menedżerowie przy podejmowaniu decyzji mogą kierować się racjonalnością gospodarczą ex ante. Przed podjęciem decyzji
o wdrożeniu do produkcji nowego produktu po zastosowaniu TC znają oni skutki
finansowe swojej decyzji. W tym przypadku jest to wiedza o kosztach jednostkowych nowego produktu, dla których osiągana jest co najmniej minimalna stopa
rentowności i tym samym zapewnione osiągnięcie co najmniej minimalnej, akceptowanej przez inwestorów stopy zwrotu. Porównując planowany koszt jednostkowy
z kosztem docelowym można określić, czy spełnione są warunki osiągnięcia sukcesu finansowego w wyniku wdrożenia do produkcji nowego produktu i tym samym
jeden z warunków koniecznych uznania go za produkt innowacyjny.
Koszty planowane wyższe od dopuszczalnego nie oznaczają automatycznego
odrzucenia produktu. Dalsze postępowanie uzależnione jest od marży niezbędnego spadku kosztów planowanych:
mn = kd – kp

(37)

oraz stopy marży niezbędnego spadku kosztów planowanych:
(38)
Stopa marży niezbędnego spadku kosztu planowanego określa jego procentowy spadek, dla którego koszt planowany zrównuje się z kosztem dopuszczalnym
i przedsięwzięcie spełnia dyskontowe kryteria jego realizacji dla najniższych
wartości.
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Jeżeli kierownictwo przedsiębiorstwa ocenia, że dana stopa marży niezbędnego spadku jest możliwa do osiągnięcia, zleca podjęcie prac projektowych nad
obniżeniem tych kosztów do poziomu dopuszczalnego. Jeżeli osiągnięcie stopy
niezbędnego spadku ze względu na jej poziom zostanie ocenione jako nierealistyczne w zakładanych warunkach technicznych i technologicznych, to albo
następuje zmiana funkcjonalności produktu i ewentualne obniżenie jego jakości,
wywołujące szybszy, planowany spadek kosztów jednostkowych od spadku ceny,
albo wstrzymanie z realizacją przedsięwzięcia do czasu powstania warunków,
tworzących możliwość odniesienia sukcesu finansowego.

Podsumowanie
Celem zasadniczym opracowania było potwierdzenie hipotezy, że decydujące znaczenie dla uzyskania sukcesu finansowego w wyniku wdrożenia
w przedsiębiorstwie nowych koncepcji rachunkowości zarządczej ma sytuacja
rynkowa. Okazało się, że każda z uwzględnianych koncepcji rachunkowości
ma ograniczony zakres przedmiotowy, zdeterminowany przez sytuację rynkową. Osiągnięcie sukcesu finansowego w przedsiębiorstwie w wyniku wdrożenia poszczególnych koncepcji rachunkowości jest możliwe tylko wtedy, gdy
w momencie podejmowania decyzji ta cecha jest uwzględniona. Tylko wtedy
wdrożone koncepcje rachunkowości będą mogły być uznane, zgodnie z przedstawioną definicją za innowacje. Ich szczególną cechą jest to, że umożliwiają
menedżerom postępowanie zgodne z racjonalnością gospodarczą ex ante. Obowiązuje zasada różnych koncepcji i różnych sposobów ich wykorzystania do
różnych sytuacji rynkowych. Ilustracja graficzna tej zasady przedstawiona jest
na schemacie 2.
Gdy popyt jest większy od zdolności produkcyjnych, sukces finansowy może
przynieść wdrożenie TOC jako koncepcji zarządzania wąskim gardłem. Podstawą
sukcesu finansowego przedsiębiorstwa jest posługiwanie się wielkością przerobu
na jednostkę zasobu, będącego ograniczeniem wiążącym jako kryterium decyzyjnego przy określaniu optymalnego portfela produktów. Pewne znaczenie ma
również ABC jako koncepcja zarządzania niewykorzystanymi zasobami, mimo
istnienia w przedsiębiorstwie zasobowego ograniczenia wiążącego. Niewykorzystane zasoby traktowane są raczej jako rezerwa, umożliwiająca zwiększenie
rozmiarów działalności.
Gdy popyt jest mniejszy od zdolności produkcyjnych, innowacjami może stać
się wdrożone ABC jako koncepcja zarządzania niewykorzystanymi zasobami,
traktowanymi przede wszystkim jako ich marnotrawstwo. ABC jako rachunek
kosztów umożliwia poprawne określenie hierarchii rentowności produktów i na
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Schemat 2. Wpływ sytuacji rynkowych na innowacyjność koncepcji rachunkowości zarządczej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

tej podstawie zarządzanie ich portfelem. ABC zastosowana jako równocześnie rachunek kosztów i koncepcja zarządzania zasobami staje się innowacją, służącą do
rozwiązania problemu rozpoczęcia w okresie pogorszonej koniunktury produkcji
nowego, nierentownego produktu, na który jest popyt.
TC jest szczególnie uderzającym przypadkiem zastosowania racjonalności
gospodarczej ex ante. Dzięki TC menedżerowie znają skutki finansowe decyzji
o wdrożeniu produkcji nowego lub zmodyfikowanego produktu przed jej podjęciem. Ostatecznie wdraża się takie produkty, które spełniają warunki TC osiągnięcia sukcesu finansowego.
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Market situations and management accounting innovations
Summary. New concept of management accounting is considered to be an innovation if it
brings financial success after its implementation. The use of TOC to determine the optimal product
mix and ABC as unused resource management concept (ABC RM ), treated as a resource of reserves
to be utilized productively allows to achieve financial success owing to their implementation for
demand greater than production capacity. Product profitability determination by ABC as a costing
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(ABC RK), detection of resource wastage by ABC RM, and ascertainment that the acceptance
criteria of productat a loss implementation are fulfilled and developed by simultaneously ABC
RK and RM create conditions for financial success for the demand smaller than the capacity. For
a planned production capacity which is no greater than the forecast demand, the use of TC enables
the decision to implement a new product depending on whether the conditions for financial success
are satisfied.
Key words: Theory of Constraints, Activity-Based Costing, Target Costing, binding constraints, cost of unused capacity, cost of resources used, cost of resources unused, relevant cost

236

237
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 5(43)/2014

Katarzyna Mizera

Paula Pypłacz

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Politechnika Częstochowska

CRM a zarządzanie relacjami z klientami
w małej organizacji

Streszczenie. W opracowaniu przybliżono problematykę dotyczącą jakości obsługi klienta prowadzonej przez małe przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na małe podmioty, które charakteryzuje
specyficzny styl zarządzania. Menedżerowie muszą często podejmować decyzje dotyczące całego
obszaru działalności. Poza tym zwykle nie posiadają wyspecjalizowanych działów zajmujących się
całościową obsługą klientów, a także nie dysponują specjalnie wydzielonym budżetem na dodatkowe działania podnoszące jakość współpracy z klientem. W niniejszym opracowaniu jakość obsługi
klientów przeanalizowano od strony wykorzystania rozwiązań informatycznych. Celem szczegółowym jest więc analiza możliwości wykorzystania rozwiązań zakresu systemów CRM (ang. Customer Relationship Management).
Słowa kluczowe: małe przedsiębiorstwa, klient, CRM, jakość obsługi

Wstęp
Współczesne wymogi rynku powodują, że firma chcąc się rozwijać musi korzystać z rozwiązań, które usprawniają pracę, podnoszą jej efektywność i równocześnie
przyczyniają się do poprawy jakości w zakresie obsługi klienta. Głównymi atutami
małego przedsiębiorstwa są: elastyczność, zdolność reagowania i szybkość dokonywania zmian, możliwość działania w obszarach niszowych, indywidualne podejście do klienta. Aby ciągle rozwijać i doskonalić się w zakresach strategicznych,

238

Katarzyna Mizera, Paula Pypłacz

trzeba wymagać zarówno od pracowników, jak i menedżerów kreatywnego
i sprawnego wykonywania swoich obowiązków. Działania w obecnych czasach
muszą być wspierane rozwiązaniami informatycznymi, odpowiednimi do potrzeb
małego przedsiębiorstwa.
Przy dużej konkurencji na rynku klienci coraz częściej zwracają uwagę nie
tylko na jakość oferowanych produktów i cenę, ale również ważny się staje sposób ich traktowania i obsługa. Dłużej bowiem pamięta się wysoką jakość (także
obsługi) niż niską cenę. Dla małej organizacji obsługa klienta to kluczowy aspekt
jej działalności. Małe podmioty traktując klientów indywidualnie nie mogą pozwolić sobie na stratę kluczowych odbiorców.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki dotyczącej jakości obsługi klienta prowadzonej przez małe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa
te zwykle nie posiadają wyspecjalizowanych działów zajmujących się całościową
obsługą klientów, a także nie dysponują specjalnie wydzielonym budżetem na dodatkowe działania podnoszące jakość współpracy z klientem. Dodatkowo w przedsiębiorstwach takich specyficzny jest styl zarządzania menedżerów, którzy bardzo
często muszą podejmować decyzje dotyczące całego obszaru działalności. Tym
samym na pierwszy plan wysuwają się kwestie strategiczne, kluczowe, a działania
dodatkowe zwykle odsuwane są na drugi plan, a często wręcz zapominane.
W niniejszym opracowaniu jakość obsługi klientów przeanalizowana zostanie od strony wykorzystania rozwiązań informatycznych, bez których trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonujący system informacyjny w przedsiębiorstwie.
Celem szczegółowym jest więc analiza możliwości wykorzystania rozwiązań
zakresu systemów CRM (ang. Customer Relationship Management). Rozwiązań,
które w swojej istocie i przeznaczeniu odpowiednie są do potrzeb i możliwości
małych przedsiębiorstw w zakresie obsługi klienta – a szczególnie w zakresach,
które wpływają na jakość współpracy na płaszczyźnie klient – firma.

1. Mała organizacja – jej zadania i możliwości
Mimo iż w ujęciu globalnym małe przedsiębiorstwa mają nieduży wpływ na
rynek, to w ostatnich latach, na przełomie XX i XXI w., we wszystkich krajach
europejskich, ale również i na innych kontynentach, zaobserwować można było
bardzo szybki i dynamiczny rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wynikiem głębokich przemian, jakie wystąpiły w całej Europie
w latach 90. ubiegłego wieku1.
B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Difin,
Warszawa 2007, s. 35.
1
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Coraz większe potrzeby i wymagania klientów zmuszają przedsiębiorców do
podejmowania działań w zakresie poprawy jakości obsługi. Dzięki takim działaniom można efektywnie udoskonalać produkty, zdobywać nowe grupy klientów,
podnosić zarówno wartość produktu, jak i samej firmy, co w konsekwencji prowadzi do zaspokajania potrzeb potencjalnych i obecnych klientów. M. Grudzewski
i I. Hejduk podkreślają funkcję popytową małych przedsiębiorstw, które elastyczniej niż duże mogą reagować na wszelkie zmiany popytu i posiadają zdolność
szybkiego dostosowania do zmieniających się w czasie postaw konsumpcyjnych
społeczeństwa2. To właśnie indywidualne podejście do każdego klienta jest bardzo
mocnym wyróżnikiem i punktem konkurencyjnym małych przedsiębiorstw. Wiąże
się bezpośrednio z przyjęciem i stosowaniem koncepcji marketingu w bieżącej
działalności. Rozwój praktycznego marketingu zawdzięczać można dużym organizacjom, które jako prekursorzy wprowadzały poszczególne założenia i wykorzystywały narzędzia marketingu. Małe przedsiębiorstwa, obserwując rynkowe sukcesy oraz patrząc na doświadczenia dużych konkurentów w zakresie marketingu,
zaczęły dostrzegać coraz ważniejszą rolę marketingu we własnej działalności.
Do szybkiej eksplozji nowych form „marketingowej walki” o klienta przyczyniło się również wykorzystywanie w codziennej pracy Internetu. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Eurostat, w 2010 r. do Internetu podłączonych było
94,8% małych przedsiębiorców3. Dzięki dostępowi do „globalnej sieci” zmniejszają się koszty prowadzenia działalności, w tym: przekazywania i pozyskiwania
informacji, przeprowadzania badań marketingowych, sprzedaży, obsługi klienta,
skrócenia kanałów dystrybucji itp.
Działania zgodne z koncepcją marketingu są szczególnie ważne na rynkach,
gdzie występuje wysoka konkurencja, gdzie jest szybki postęp technologiczny,
a gusta klientów zmieniają się i oferowane produkty trzeba na czas przystosowywać do nowych wymagań rynku. W przypadku małych przedsiębiorstw ważne,
by wprowadzane rozwiązania były odpowiednie do potrzeb. „Ślepe” wytwarzanie
produktów, niezgodnych z wymaganiami klientów, na które nie będzie zbytu, jest
bardziej kosztotwórcze niż wydatki na marketing, który umożliwia doskonalenie
i modyfikowanie produktów, zdobywanie i poszerzanie informacji o produktach,
klientach, konkurencji oraz pozwala zadowalać konsumentów dzięki coraz wyższej jakości obsługi, co dodaje prestiżu firmie i wpływa na ugruntowanie jej pozycji na rynku.
Niestety, istnieje wiele barier w rozwoju małych przedsiębiorstw. Pojawiają
się zarówno w sferze działań ekonomicznych, organizacyjnych, funkcjonalnych
W. Grudzewski, I. Hejduk, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz
na rynku europejskim, w: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Adamczyk,
P. Bartkowiak, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, s. 21-29.
3
www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [12.07.2012].
2
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jak i osobowych4. Jak wspomniano, w małych przedsiębiorstwach właściciel
najczęściej pełni również funkcję kierownika/menedżera, a liczba kadry ogranicza się do minimum. Właściciele przeważnie rezerwują dla siebie uprawnienia
decyzyjne. Stąd istniejące struktury funkcjonalne są przez pracowników postrzegane raczej jako ograniczenie swobody decyzji niż pomoc w ich podejmowaniu.
Ponadto małe przedsiębiorstwa cechują się tym, że dominującą rolę w ich organizacji odgrywają działy produkcji i/lub sprzedaży. Inne, pomocnicze funkcje są
zazwyczaj mało wyodrębnione lub wręcz niedoceniane. Zwykle nadzorowane są
przez głównego zarządzającego, tym samym traktowane są marginalnie. Taka
organizacja pracy może powodować spowolnienie rozwoju firmy czy wręcz zahamowanie, szczególnie mając do czynienia ze zbyt ostrożnymi i zapobiegliwymi
menedżerami.

2. Potrzeby informacyjne małych przedsiębiorstw
Zastosowanie rozwiązań informatycznych w małych przedsiębiorstwach
związane jest głównie z koniecznością odpowiedniego przetwarzania informacji, które docierają do firmy oraz tych, które firma chce pozyskać. Informacje,
którymi dysponuje przedsiębiorstwo są obecnie traktowane jako jeden z jego kluczowych zasobów i zwykle nie jest problemem brak informacji, ale odpowiednie
nimi zarządzanie w aspekcie celowego pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i przechowywania informacji. W natłoku docierających do przedsiębiorstwa
danych gromadzenie ich wymaga precyzyjnego określenia celu i przeznaczenia,
dla którego będą one zbierane. Często dane niepotrzebne w danej chwili będą
użyteczne w przyszłości. W zakresie zarządzania informacją nie da się osiągnąć
stanu idealnego (zob. rys. 1), ale trzeba dążyć do zmniejszania luki informacyjnej
z jednej strony i zmniejszania ilości informacji niepotrzebnych poprzez wprowadzanie działań, które usprawniają proces zdobywania informacji. Obiektywne
zapotrzebowanie na informacje zależy w dużym stopniu od samego decydenta,
ale również warunkowane jest występującym popytem na informacje. Ważne
staje się opracowanie takich zasad zarządzania informacjami, które pozwolą nie
tylko zyskać wartość dodaną z posiadanych zasobów, ale równocześnie nie będą
powodowały utarty wygenerowanej już wartości dodanej.
Sytuacja w zakresie obsługi klienta i chęci podnoszenia jej jakości wiąże się
z dużym prawdopodobieństwem doprowadzenia do sytuacji, w której menedżer
M. Szewczyk, K. Łobos, Survival analysis: A case study of micro and small enterprises in
Dolnośląskie and Opolskie Voivodship (Poland), „Central European Review of Economic”, Issues
Ekonomická Revue, t. 15, nr 4/2012, Ostrava 2012, s. 207-216.
4
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Rys. 1. Zapotrzebowanie na informację
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 66.

małego przedsiębiorstwa spowoduje, że pojawi się tzw. przeładowanie informacji. Obsługa klienta łączy się bowiem z koniecznością posiadania jak największej
liczby szczegółowych informacji o nim. Informacji, dzięki którym firma będzie
mogła nie tylko na czas realizować jego potrzeby, ale wręcz je wyprzedzać.
Pozyskiwanie danych i informacji jest procesem ciągłym, który powinien być
dostosowywany do zmieniających się sytuacji decyzyjnych czy rynkowych. To
wpływa na konieczność zorganizowania specjalnych działów lub oddelegowania
odpowiednich osób, które będą zajmowały się tym zagadnieniem, równocześnie
tworząc odpowiednie systemy informacji. Na rynku istnieje wiele metod i narzędzi wspomagających zarządzanie informacjami. Mając na uwadze działalność
marketingową przedsiębiorstwa, do najbardziej znanych i rozpowszechnionych
systemów wspomagających zarządzanie marketingowe zaliczyć można5:
– modele marketingowe,
– Systemy Informacji Marketingowej (SIM),
– marketingowe systemy wspomagania decyzji,
– marketingowe systemy eksperckie,
– marketingowe systemy z bazą wiedzy,
– marketingowe systemy z bazą przypadków,
– marketingowe sieci neuronowe,
– marketingowe programy wspierania kreatywności.
Na rynku dostępnych jest również wiele dziedzinowych rozwiązań, dedykowanych do konkretnych funkcji sprawowanych w przedsiębiorstwach. Wymagania wobec systemu dziedzinowego, ograniczonego do podstawowych funkcji
zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 obejmować powinny: ocenę
dostawców, surowców i opakowań, obsługę reklamacji, kontrolę i badania w toku procesów, gospodarkę środkami kontrolno-pomiarowymi, obsługę działań
J. Unold, Systemy Informacyjne Marketingu, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu,
Wrocław 2001, s. 100-101.
5
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korygujących i zapobiegawczych, obsługę wewnętrznych audytów jakości, obieg
dokumentacji SZJ, archiwizację danych, bazy standardowych wzorców, formularzy itp., interfejs internetowy, poziomy dostępu do danych i ich zabezpieczenie,
narzędzia pracy grupowej, podstawowe dokumenty opisujące przedsiębiorstwo,
planowanie rozwoju systemu, obsługę kontaktów z klientami6.
Kolejnym, możliwym rozwiązaniem są systemy klasy ERP, które z pewnością
zaspokoją wszystkie potrzeby i wymagania przedsiębiorstw. W tej klasie systemów rozwinięte są aspekty dotyczące relacji z klientami oraz dostawcami czy
też zarządzanie serwisem. Rozszerzone są w nich także możliwości rejestrowania
i analizy kosztów jakości, przetwarzania informacji pozyskanych od klientów
oraz synchronizowania dostaw z bieżącymi potrzebami wydziałów produkcyjnych7. Tak więc analizowane funkcjonalności, przyczyniające się do poprawy
jakości obsługi klientów, możliwe są do zorganizowania przy użyciu narzędzi
informatycznych w sposób efektywny. Narzędzia te z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele dużych firm. Inaczej jednak sytuacja wygląda w małych
przedsiębiorstwach. Narzędzia te są zbyt drogie, a dodatkowo są zbyt skomplikowane i nieadekwatne do skali sytuacji problemowych i decyzyjnych. Jak wynika
z badań przeprowadzonych przez PARP w 2010 r., przedsiębiorcy rzadko sięgają
po systemy informatyczne ERP służące do planowania zasobów przedsiębiorstwa
– z systemów takich korzysta 6,6% przedsiębiorstw małych oraz 22% przedsiębiorstw średnich. O ile podstawowe narzędzia w zakresie ICT (Information and
Communication Technology), m.in. Internet, komunikatory, poczta elektroniczna,
są stosunkowo powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców w Polsce,
o tyle z bardziej zaawansowanych narzędzi przedsiębiorcy korzystają rzadziej8.
Jednak działanie w obszarze zarządzania informacjami o klientach bez wsparcia
narzędziami informatycznymi wydaje się niemożliwe, a na pewno bardzo trudne
i czasochłonne.

3. Zarządzanie relacjami z klientami
Zarządzanie relacjami na płaszczyźnie klient–przedsiębiorstwo w małych
jednostkach to aspekt działalności najczęściej wykonywany przy okazji innych
działań. Dzieje się tak z wielu opisywanych wcześniej przyczyn organizacyjno-funkcjonalnych. Małe firmy, jeśli inwestują w rozwiązania informatyczne, to
głównie w moduły kadrowo-płacowe i handlowe.
6
7
8

http://wawak.pl/pl/content/systemy-informatyczne-w-malych-firmach [8.07.2012].
http://wawak.pl/pl/content/zastosowania-erp-w-zarzadzaniu-jakoscia [10.07.2012].
www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [12.07.2012].
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Podniesienie jakości obsługi klienta wiąże się ze zorganizowaniem profilowanych działań, które w odpowiednim czasie pozwolą na kontakt z klientem oraz
na zauważenie pewnych prawidłowości z nim związanych. Relacje klient–firma
składają się bowiem z epizodów (transakcje finansowe, transakcje usługowe, rozmowy, kontakty itp.), które połączone przyczyniają się do poprawy wizerunku
organizacji jako całości. Epizody te częściowo ewidencjonowane są w już posiadanych systemach informacyjnych.
Jednym z rozwiązań, które z pewnością wpływa na poprawę jakości obsługi
klienta jest tzw. CRM (ang. Customer Relationship Management). Rozwiązania
te z założenia zajmują się nie tylko obsługą klientów, ale procesem całościowego
zarządzania relacjami z klientami, który prowadzi do uzyskania optymalnej równowagi między inwestycjami przedsiębiorstwa a satysfakcją klientów. Równowagę otrzymać można poprzez realizowanie takich czynności, jak9:
– mierzenie danych wejściowych, czyli kosztów w zakresie marketingu,
sprzedaży i usług oraz zysków z poszczególnych klientów,
– nabywanie i ciągłą aktualizację wiedzy o potrzebach klientów, ich motywacji i zachowaniu,
– sukcesywne polepszanie wyników organizacji dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy o kliencie,
– integrację działań marketingu, sprzedaży i usług do osiągnięcia wspólnych
celów,
– implementację odpowiednich systemów, wspierających nabywanie, analizowanie wiedzy o kliencie oraz mierzących efektywność systemu.
CRM to nie tylko narzędzie informatyczne, ale całościowa filozofia. CRM
zapewnia zestaw narzędzi i procedur, które są istotne w zarządzaniu kontaktami
z klientami. W przypadku małych firm, gdzie jak wspomniano menedżer często
sam musi się zajmować wieloma działaniami, to duże ułatwienie, które może
przesądzić o podjęciu wyzwania w zakresie poprawienia relacji z klientem. Poza
tym systemy CRM mogą być modułem zintegrowanego informatycznego systemu
zarządzania już stosowanego przez małe firmy (jak np. COMARCH OPT!MA).
Powoduje to, iż każdy obszar działalności firmy może być zintegrowany, a równocześnie niższe są koszty implementacji oraz obsługi dodatkowego narzędzia
informatycznego.
CRM jednak, jak wszystkie rozwiązania, aby przynosił oczekiwane efekty
musi być traktowany nie tylko jako narzędzie, ale jako strategia działania, filozofia
firmy. W przypadku małych jednostek podejście takie jest trudne ze względu na
organizację pracy, realizowane funkcje. Małe przedsiębiorstwa często korzystają
9
J. Hołub-Iwan, Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem, w: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wyd. Difin, Warszawa 2004,
s. 361.
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z CRM tylko jako ze swoistego kalendarza. Jednak CRM, użyty nawet tylko jako
narzędzie informatyczne, przyczynia się do stopniowego wprowadzania założeń
całościowych w życie. Korzyści dla przedsiębiorstwa przynosi zarówno strategia
CRM, jak i strona techniczna. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży
poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy
tworzeniu portfela produktów. Szansą na osiągnięcie korzyści z CRM-u jest więc
całościowe podejście do zagadnienia.
CRM w znaczeniu sytemu informatycznego można określić jako różne metody i oprogramowanie, które umożliwiają przedsiębiorstwu wykształcić pożądane
relacje z konsumentem. Oprogramowanie klasy CRM pozwala na zgromadzenie
i analizowanie informacji płynących z bezpośrednich kontaktów z klientem. System wykorzystywany jest więc przez działy sprzedaży, marketingu czy serwisu.
Trudno jednoznacznie zdefiniować system informatyczny CRM, ponieważ jest to
produkt, który wciąż ulega intensywnym zmianom10.
Zastosowanie informatycznego CRM rozpatrywane jest najczęściej od strony
operacyjnej (tzw. front office), analitycznej (tzw. back office) oraz współpracującej
(tzw. komunikacyjny CRM). Obszary te przenikają się tworząc całościowe rozwiązanie, przy czym od strony technicznej należy pamiętać również o elementach
takich, jak: serwer aplikacji, serwer baz danych oraz warstwa interfejsu, pełniąca
szczególną rolę dla użytkowników końcowych. Systemy klasy CRM swoje prognozy opierają w większości na faktycznych informacjach, pochodzących z poszczególnych procesów sprzedaży. Prognozy te są poparte wiarygodnymi informacjami uzyskanymi i wprowadzonymi do bazy danych przez handlowców, którzy są
najlepiej poinformowani o sytuacji klienta. Taki sposób prognozowania bierze pod
uwagę także aspekt zmian na rynku, przez co przypuszczenia prognostów stają się
bardziej prawdopodobne. Ważnym aspektem prognozy jest zakres odbiorców, których ona dotyczy. Kolejnym zagadnieniem w ramach CRM jest ewidencja w bazach
danych informacji nie tylko o obecnych klientach, którzy dokonali transakcji, ale
zbieranie informacji o potencjalnych klientach, którzy jeszcze nie współpracowali
z przedsiębiorstwem. Informacje te obejmują wiele codziennych relacji z klientem,
konkurencją czy współpracownikami. W takich systemach, w przeciwieństwie do
systemów ewidencyjnych, priorytetem są ludzie, a nie liczby11.
Zaawansowane systemy CRM spełniają wiele podstawowych oraz wyspecjalizowanych funkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a zwłaszcza w zarządzaniu
P. Pypłacz, CRM we współczesnej koncepcji marketingu, w: Wykorzystanie wybranych
technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, seria „Monografie”
nr 235, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, s. 245-259.
11
Technologiczne aspekty doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, red. A. Nowicki,
Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 271-272.
10
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obsługą klienta. Rozwiązania te rozwijane są i ewaluują w różnych kierunkach.
Przykładowo: PRM (Partner Relationship Management) to rozwiązania, które
koncentrują się na synchronizacji i lepszej koordynacji relacji z partnerami poprzez zapewnienie optymalnej struktury kanału sprzedaży. Systemy ERM (Enterprise Relationship Management) z kolei to rozwiązania, w których funkcje
sprzedaży zintegrowane są z marketingiem i serwisem dla klientów. Związane są
one z tak szybko rozwijającą się obecnie gospodarką elektroniczną (e-business,
e-commerce, e-marketing) oraz technologiami wspomagającymi zarządzanie
wiedzą. Natomiast PIM (Personal Information Management) to programy do
zarządzania różnego rodzaju notatkami, jak zadania, kontakty czy terminy12.

4. Funkcjonalność CRM w zakresie podniesienia
jakości obsługi klienta
Funkcjonalność CRM jest szeroka. W każdym zakresie dzięki wykorzystaniu
możliwości CRM można wpływać na lepszą obsługę i osiągać wymierne korzyści
w poszczególnych działaniach i w całościowym postrzeganiu firmy.
Analizując cały proces, poczynając od kontaktu z potencjalnym klientem,
widoczna jest konieczność ewidencjonowania wszelkich zdarzeń mogących mieć
wpływ na końcowy efekt, jakim jest postrzeganie przedsiębiorstwa przez zadowolonego z obsługi klienta. Pozyskiwanie nowych klientów związane jest w dużej części z wszelkiego rodzaju prowadzeniem działań promocyjnych, które w zależności od branży i wymaganych efektów cechują się zróżnicowanymi kosztami.
W obszarze tym system klasy CRM umożliwia przede wszystkim zwiększenie
liczby klientów przy jak najniższych nakładach, co można osiągnąć poprzez:
– zwiększenie efektywności działań promocyjnych (np. wyeliminowanie
akcji promocyjnych nieprzynoszących określonej stopy zwrotu),
– skoncentrowanie działań na właściwych segmentach rynkowych i rokujących klientach,
– zaoszczędzenie czasu pracy pracowników działu promocji poprzez zautomatyzowanie pewnych czynności,
– kontrolę budżetu przeznaczonego na promocję,
– badanie efektywności poszczególnych działań promocyjnych,
– wprowadzenie szczegółowych informacji o każdej akcji promocyjnej (planowanie, budżetowanie, rozliczanie pod względem finansowym i terminowym itp.),
– rejestrację odzewu na daną akcję promocyjną.
12

P. Pypłacz, CRM..., s. 245-259.
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Na etapie pozyskiwania klienta przedsiębiorstwo musi dysponować produktami i usługami dostosowanymi do jego potrzeb, oferować wyjątkowe udogodnienia, a także aktywnie z nim współpracować. Musi więc posiadać konkretną,
rzetelną wiedzę. Wszelkie pozyskane informacje o klientach, ich preferencjach,
dzięki wprowadzeniu do systemu i przeanalizowaniu tworzą wartość dodaną.
Wykorzystują bowiem wiedzę pozyskaną od klientów, oferując im odpowiednią
jakość obsługi, tworząc odpowiednią strategię, dążąc do wzmocnienia ich lojalności. Uświadamiają klientowi dodatkowe korzyści, jakie może odnieść wiążąc się
właśnie z daną firmą czy produktem.
Wymienione zadania są następstwem klasyfikacji klientów i produktów na
odpowiednie grupy. Tylko poprawnie przeprowadzona analiza umożliwia dotarcie do poszczególnych grup z celową strategią. Klasyfikacje takie można przeprowadzić różnymi sposobami, m.in. poprzez analizę RMF, analizę LVT, macierz
możliwego do osiągnięcia zysku, analizę opłacalności relacji klient–produkt. Wobec poszczególnych grup klientów stosuje się różne strategie. Aby dobrać odpowiednią strategię należy analizować zachowania klientów. Najczęściej spotykane
strategie to: strategia agrafki, rzepa czy zamka błyskawicznego13.
Jakość obsługi klienta to odpowiednio przeprowadzony proces sprzedaży.
Mimo że w dużej mierze zależny jest od specyfiki branży, to cały cykl sprzedaży
może być nadzorowany czy też realizowany w ramach systemu klasy CRM. Takie
podejście ułatwia menedżerowi sprzedaży, m.in.:
– ocenę stanu rozmów z poszczególnymi klientami w całej firmie,
– ocenę zaawansowania rozmów z danym klientem,
– identyfikację klientów, z którymi rozmowy utknęły w martwym punkcie,
– ocenę handlowców z punktu widzenia pozyskiwania nowych klientów,
doprowadzania rozmów z klientami do kolejnych etapów oraz zamykania kontraktów.
W procesie sprzedaży kluczową rolę odgrywa handlowiec, który w głównej
mierze kształtuje wizerunek firmy wśród klientów. Dzięki CRM otrzymuje potężne narzędzie, które na bieżąco wspomaga jego pracę. Bezpośrednie dodawanie
informacji podczas kontaktu z klientem oraz równoczesne połączenie z centralą przyspieszają przepływ informacji i wpływają na aktualność dostarczanych
danych. Natomiast menedżer ds. sprzedaży analizując działalność najskuteczniejszych handlowców może zidentyfikować przyczyny ich sukcesu i udoskonalić umiejętności handlowe wśród pozostałych pracowników działu sprzedaży.
Ułatwione jest nadzorowanie planu sprzedaży poszczególnych wyrobów oraz
analizowanie historii cyklów sprzedaży poszczególnych handlowców, mając na
uwadze skuteczność i jakość obsługi. Zaś w przypadku działu serwisu – system
13

Ibidem, s. 245-259.
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CRM umożliwia lepszą obsługę np. poprzez przypominanie klientowi o tym, że
zbliża się czas przeglądu lub też daje możliwość analizy reklamacji od klientów.
System CRM traktuje bowiem klienta indywidualnie, co w głównej mierze przydatne jest małym przedsiębiorstwom w realizowaniu ich strategii indywidualnego
podejścia do klienta.
CRM udostępnia zaawansowane narzędzia planowania i nadzoru działań
zarówno handlowców, jak i służb marketingowych w sferze polityki handlowej.
Tworzy możliwości scentralizowanego zarządzania grupą handlowców, popartego wiarygodnymi informacjami wprowadzanymi przez nich do bazy głównej.
Dodatkowo system klasy CRM rejestruje informacje o konkurentach i produktach
przez nich oferowanych, pojawiających się podczas procesu sprzedaży. Ułatwia
to późniejszą analizę konkurencji i opracowanie skutecznych strategii walki
z konkurentami.
Proces pozyskiwania klientów i sprzedaży produktu to dopiero początek zarządzania klientem – utrzymywania z nim więzi. Ważne, by od momentu sprzedaży utrzymywać stałe, pozytywne relacje z klientem. System CRM ułatwia
to zadanie podpowiadając, jakie działania powinny zostać wykonane w odpowiednim czasie. Nie można poprzestać na finalizacji transakcji kupno-sprzedaż.
Z dalszych kontaktów uzyskuje się informacje, które przekształca się w wiedzę
przedsiębiorstwa.
System CRM wyposażony jest zwykle w dwa narzędzia: moduł utrzymania
więzi z klientem oraz moduł badań marketingowych z uwzględnieniem konieczności dostosowywania własnych rodzajów kwestionariuszy i raportów. Umożliwia więc badanie satysfakcji i zadowolenia klientów. Dzięki tego typu badaniom
przedsiębiorstwo może wprowadzić działania korygujące, aby nie dopuścić do
odejścia klienta. Z drugiej strony rozpoznanie potrzeb umożliwia budowanie
efektywnej oferty sprzedaży.
Ważnym elementem jest zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Oprócz
wymienionych aspektów w zakresie zarządzania wiedzą system klasy CRM powinien umożliwiać gromadzenie „wiedzy firmowej” m.in. na temat powstających
problemów i ich rozwiązań, tak aby móc z niej skorzystać, zmodyfikować oraz
aby pracownik mógł dane dotyczące prowadzonych działań także umieścić w stosownym zbiorze. Wiele bieżących problemów tak naprawdę już kiedyś występowało i zostało w pewien sposób rozwiązanych. Nie ma więc potrzeby tracić czasu
na decyzje rutynowe, powtarzalne.
Podsumowując można stwierdzić, że systemy CRM zarządzające relacjami
z klientem zapewniają dokładną analizę wymagań klientów i zmniejszają ryzyko
nieporozumień dotyczących niezgodności celów i zadań produkcji z oczekiwaniami rynku. Oprócz wariantu analitycznego CRM posiada także wymiar organizacyjny, a mianowicie wiąże w spójny sposób bazę danych ze sprawdzalnymi
i dającymi się zaplanować działaniami handlowo-marketingowymi. Pozwala na
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dopasowanie wyników otrzymywanych w procesie zbierania i analizy danych
o kliencie do możliwości organizacyjnych firmy14.

Podsumowanie
Małe przedsiębiorstwa, często ze względu na ograniczone zasoby, jakimi dysponują, decydują się na defensywne, zapobiegawcze działania zwykle na najbliższych rynkach. Ich skala działania jest niewielka, by minimalizować ryzyko. Małe
podmioty mogą jednak pokonać konkurencję, stosując odpowiednie koncepcje
rozwojowe i wykorzystując swoje mocne strony. Indywidualna obsługa klienta
w całym procesie sprzedażowym to właśnie jeden z elementów, który może wyróżniać małe przedsiębiorstwa. System CRM w założeniu powinien wspomagać
przedsiębiorstwa w zakresie szeroko rozumianej obsługi klienta. Poprzez stworzenie zbioru danych na temat relacji firma–klient pozwala on na dokładną analizę
zachowań i wyciąganie wniosków w celu podjęcia optymalnych decyzji podczas
kontaktu z klientem.
W Polsce zaawansowane rozwiązania informatyczne nie są powszechnie stosowane przez małe podmioty. Na potwierdzenie powyższych stwierdzeń warto
zauważyć, jak prezentują się polskie małe przedsiębiorstwa na tle pozostałych
podmiotów. 16,4% przedsiębiorców korzysta z oprogramowania CRM do zarządzania informacjami o klientach, pozwalającego na zbieranie i przechowywanie
informacji o klientach oraz zapewnienie dostępu do nich innym komórkom przedsiębiorstwa. Na tym tle zarysowuje się wyraźnie dysproporcja pomiędzy przedsiębiorcami małymi, średnimi i dużymi. 12,7% małych przedsiębiorców korzysta
z takich systemów, podczas gdy współczynnik ten dla przedsiębiorców średnich
jest dwukrotnie wyższy, bo wynosi 26,2%, a dla przedsiębiorców dużych stanowi
46,4%. Jeszcze mniej przedsiębiorców korzysta z systemów CRM do analizowania informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie cen, zarządzanie
promocjami, definiowanie kanałów dystrybucji itd.) – z takich systemów korzysta
13,1% przedsiębiorców, w tym 10,3% przedsiębiorstw małych i 20,6% przedsiębiorstw średnich15.
Decyzja o zmianie lub wdrożeniu nowego systemu informatycznego jest
bardzo trudnym zadaniem. Szczególnie przy niewielkim nakładzie finansowym
oraz ograniczonych zasobach ludzkich. Jest to jednak strategiczna decyzja, która
w głównej mierze przesądza o sposobie funkcjonowania każdej organizacji, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Ważne, by decyzja była
14
15

Technologiczne aspekty..., s. 270.
www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [12.07.2012].
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przemyślana, poparta rzeczowymi argumentami, tak by w przyszłości zaowocowała efektywnym działaniem i wymiernymi korzyściami w zakresie obsługi
klienta. Złe zdefiniowanie potrzeb organizacji na początku, czyli już na etapie
wyboru systemu, to główny powód niepowodzeń we wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Literatura
Grudzewski W., Hejduk I., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na
rynku europejskim, w: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
Hołub-Iwan J., Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem, w: I. Dembińska-Cyran,
J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
http://wawak.pl/pl/content/systemy-informatyczne-w-malych-firmach [8.07.2012].
http://wawak.pl/pl/content/zastosowania-erp-w-zarzadzaniu-jakoscia [10.07.2012].
Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa
2007.
Mytlewski A., Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2007.
Pypłacz P., CRM we współczesnej koncepcji marketingu, w: Wykorzystanie wybranych technologii
komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, seria „Monografie” nr 235,
Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
Szewczyk M., Łobos K., Survival analysis: A case study of micro and small enterprises in Dolnośląskie and Opolskie Voivodship (Poland), „Central European Review of Economic”, Issues
Ekonomická Revue, t. 15, nr 4/2012, Ostrava 2012.
Technologiczne aspekty doskonalenia systemów informacyjnych marketingu, red. A. Nowicki, Wyd.
AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Unold J., Systemy Informacyjne Marketingu, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław
2001.
www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf [12.07.2012].

CRM and customer relationship management in small organizations
Summary. The article presents the issues concerning the quality of customer service led by
small enterprises. It is focuses on small entities seen as a specific type due to the unique style
of management executives who often must make decisions on the field of activity. Besides, they
usually do not have specialized department to deal with overall customer service and a specially
allocated budget for additional measures to improve the quality of cooperation with the customer.
The article considers the quality of customer service as regards the use of IT solutions. The special
objective is to analyse the possibility of using solutions of CRM systems (Customer Relationship
Management).
Key words: small business, client, CRM, quality of service
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Streszczenie. Rynki finansowe oraz inwestorzy indywidualni oczekują zwrotu zainwestowanego kapitału wraz z premią lub zyskiem. W myśl zasady, że każda zaangażowana złotówka kapitału
powinna przynosić dochody, tak powinno się dziać również w przypadku Otwartych Funduszy
Emerytalnych (OFE) jakie działają w Polsce. OFE posiadają osobowość prawną, stanowiącą odrębną masę majątkową, zarządzaną i reprezentowaną przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne
(PTE). Działają na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. OFE inwestują posiadane środki w instrumenty finansowe, które dopuszczone
są przez obowiązujące przepisy w granicach przewidzianych limitów. W artykule wykazano, czy
Otwarte Fundusze Emerytalne po wielu latach inwestowania umożliwią nam w wieku emerytalnym
otrzymanie godziwej kwoty, przypadającej na każdy miesiąc, w formie emerytury. Ponadto określono i zbadano, jakie OFE osiągają zyski i jakich zysków możemy się spodziewać w przyszłości
poprzez utrzymywanie odpowiedniego portfela inwestycyjnego przez OFE.
zysk

Słowa kluczowe: efektywność, OFE, giełda papierów wartościowych, instrumenty finansowe,

Wstęp
Rynki finansowe, inwestorzy indywidualni oczekują zwrotu zainwestowanego kapitału wraz z premią lub zyskiem. Jest to działanie, które znane jest w świecie finansów od szeregu lat, gdyż każda złotówka zaangażowanego kapitału musi
przynosić zysk.
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Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) w Polsce posiada osobowość stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzaną i reprezentowaną przez Powszechne
Towarzystwo Emerytalne (PTE). Działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 159, poz. 1667 (tekst jednolity))1. Osoby należące do OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach, prowadzonych
przez OFE, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego na podstawie
aktualnej wartości rynkowej aktywów OFE i sumy jednostek rozrachunkowych
zapisanych na rachunkach prowadzonych przez OFE.
OFE inwestuje posiadane środki w instrumenty finansowe, które dopuszczone
są przez obowiązujące przepisy w granicach przewidzianych limitów.
Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 r. i gromadzą środki pieniężne na emeryturę w tzw. II filarze.
Obecnie istnieje 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych (łącznie istniało 21 podmiotów).
Twórcami reformy systemu emerytalnego są pracownicy Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego, m.in.: Agnieszka
Chłoń-Domińczak, Marek Góra, Krzysztof Pater, Ryszard Petru i Michał Rutkowski.
Artykuł ma na celu wykazanie, czy Otwarte Fundusze Emerytalne po wielu
latach inwestowania umożliwią nam w wieku emerytalnym otrzymanie godziwej
kwoty przypadającej na każdy miesiąc. Ponadto w artykule wykazano, jakie OFE
osiągają zyski i jakich możemy się spodziewać w przyszłości poprzez utrzymywanie odpowiedniego portfela inwestycyjnego przez OFE.

1. Efektywność rynku finansowego
Efektywność na rynku finansowym jest postrzegana jako alokacja środków
finansowych oraz dokonanie transakcji poprzez uzyskane odpowiednie dane informacyjne2.
Informacja na rynku finansowym stanowi istotne źródło danych przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza strategicznych, które dotyczą OFE. Poprzez daną
informację możemy zmienić fundusz na inny, gdyż uczestnictwo w nim nie przynosi takich efektów finansowych jak w innym.
1
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, t.j.
Dz.U. z 2004 r. nr 159, poz. 1667.
2
K. Perez, Efektywność funduszy inwestycyjnych – podejście techniczne i fundamentalne,
Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 90.
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Tabela 1. Efektywność OFE i rynku finansowego
Efektywność
rynku finansowego

Informacja

Fundusze inwestycyjne
i ich zyskowność

Efektywność niska

oparta na przeszłości

wyniki niskie

Efektywność średnia

informacja publiczna

wyniki dobre

Efektywność wysoka

informacja publiczna i prywatna

wyniki bardzo dobre

Brak efektywności

brak informacji

wyniki niskie (losowość)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Powinna zachodzić również efektywność alokacyjna, gdy środki finansowe są
powierzone inwestorom na wybrane inwestycje i powinny one przynosić odpowiednie zyski w postaci premii czy odsetek. Dlatego też oczekiwana stopa zwrotu
powinna być wyższa od poniesionego ryzyka3.
Wszystkie rynki ekonomiczne i finansowe są powiązane ze sobą, świadczy
to o tym, że gospodarka stała się gospodarką globalną i dotyczy obecnie wszystkich państw, które w niej uczestniczą. Dlatego też nie należy lekceważyć tak
ważnych informacji finansowych, jakie napływają nie tylko z kraju, ale również
ze świata. Informacje te wpływają bezpośrednio na rynki finansowe w Polsce
i kształtują odpowiednie wartości instrumentów finansowych, m.in. OFE, gdyż
te zależne są od instrumentów finansowych, takich jak obligacje, papiery wartościowe i inne. Przykładem może być Grecja, przez którą rynki finansowe,
w oczekiwaniu na podjęcie działań przez rząd grecki odnośnie do zmniejszenia
deficytu budżetowego, musiały reagować bardzo nerwowo, gdyż wiązało się to
z możliwością wystąpienia Grecji z Unii Europejskiej, co mogło spowodować
załamanie się systemu finansowego i doprowadzić do destabilizacji finansów
europejskich.
Nie można obecnie przewidzieć wartości funduszy, gdyż ich wartość jest zależna od wielu działań występujących na rynku finansowym, wszystkie bowiem
rynki finansowe, czyli europejski, amerykański, azjatycki, są ze sobą powiązane,
a więc ściśle współpracują ze sobą i każda informacja, jaka napływa z rynku finansowego niesie zagrożenie bądź rozwój tego rynku, czyli wywiera wpływ na
rynek polski. Ponadto należy nadmienić, że fundusze opierają się głównie na instrumentach finansowych, które posiadają większą i mniejszą płynność finansową,
co powoduje, że w pewnym okresie ponoszą straty lub przynoszą zyski4. Jest to
3
W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Polskie
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001, s. 124.
4
J.I. Treynor, K. Mazuy, Can mutual funds outguess the market?, „Harvard Business Review”
1966, t. 44, nr 4, s. 12.
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zależne od możliwości inwestowania w różnego rodzaju instrumenty finansowe,
gdyż portfel finansowy jest dywersyfikowany, czyli zróżnicowany, a posiadanie
różnych instrumentów finansowych powinno uniemożliwić występowanie bardzo
dużych strat w tym portfelu.
Należy jednocześnie przestrzec inwestorów należących do OFE oraz osoby,
które noszą się z zamiarem ciągłego przenoszenia swoich aktywów z jednego funduszu do drugiego, bo rodzi to poważne konsekwencje, gdyż w takim przypadku
ponosimy większe koszty, niż przy pozostaniu w danym funduszu i jednoczesnym
narażaniu się na wahania koniunkturalne, czyli mniej stracimy, niż wtedy, gdy
wciąż przenosimy się z funduszu do funduszu.

2. Otwarte Fundusze Emerytalne
OFE są powszechne i obowiązkowe, tworzą II filar systemu emerytalnego.
Zarządzane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne.
Pracownicze fundusze emerytalne, są dodatkowe i dobrowolne, tworzą III filar systemu emerytalnego. Zarządzane są przez Pracownicze Towarzystwa Emerytalne i dostępne wyłącznie dla pracowników założycieli. Działalność na rzecz
OFE mogą na zlecenie prowadzić banki komercyjne, zakłady ubezpieczeń, biura
maklerskie, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, Poczta Polska oraz Spółdzielcze
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe5.
Bez pośrednictwa sprzedaż udziałów OFE może być prowadzona wyłącznie
przez osoby fizyczne zatrudnione w PTE. Osoba, która zawarła umowę z funduszem staje się członkiem OFE. Można być członkiem tylko jednego funduszu
i można go dobrowolnie wybrać w określonym terminie. Po odpowiednio wyznaczonym czasie fundusz jest wybierany losowo. Losowanie OFE prowadzi ZUS,
w losowaniu tym nie biorą udziału największe fundusze. Oczywiście później
członkowie mogą również zmieniać fundusze. Wtedy następuje przeniesienie
całego zgromadzonego wkładu do innego funduszu.
Cały system emerytalny należałoby podzielić na inne rodzaje funduszy
emerytalnych. Można zatem wymienić fundusze należące do III filara polskiego
systemu emerytalnego. Są to dobrowolne formy oszczędności na emeryturę, np.:
pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE),
indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz inne dobrowolne
formy oszczędzania na emeryturę.

5

Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl [30.01.2014].
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W Polsce istnieją następujące Otwarte Fundusze Emerytalne6: Amplico, PZU,
Generali, ING, AXA, Polsat, Nordea, Allianz, Aviva, Aegon, Pekao, Warta, PKO
BP Bankowy, Pocztylion.
Tabela 2. Rynek OFE w ocenie całościowej (punkty rankingowe) w Polsce w roku 2013
OFE
Punkty
OFE
Punkty

Amplico

ING

Generali

AXA

Nordea

Polsat

Allianz

79,12

78,19

77,45

76,94

70,38

63,74

61,93

AVIVA

Warta

Aegon

PZU

Pekao

PKO BP
Bankowy

Pocztylion

56,41

55,03

53,62

49,96

39,65

38,24

32,59

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.

Charakterystyka poszczególnych OFE7.
1. Amplico:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 119,64%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,41%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 9,45%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,39%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 73,20 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 1,18 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 79,12 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
2. ING:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 119,22%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,45%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 9,22%, najlepszy:
9,49%,

6
7

Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.
www.rankingofe.com.pl [30.01.2014].
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– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,41%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 74,61 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 2,96 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 78,19 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
3. Generali:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 119,37%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,43%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 7,95%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,37%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 65,63 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,89 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 77,45 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
4. AXA (udostępniono wybrane dane):
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 109,50%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 8,88%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,37%,
– liczba członków – wynik: 1,10 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%.
5. Nordea:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 108,42%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,42%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 9,44%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,40%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 58,85 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,91 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 70,38 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
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6. Polsat:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 112,18%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,44%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 6,62%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,39%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 52,42 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,30 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,40%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 63,74 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
7. Allianz (udostępniono wybrane dane):
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 106,80%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,42%,
– liczba członków – wynik: 0,50 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,45%.
8. AVIVA (udostępniono wybrane dane):
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 102,17%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 8,67%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,40%,
– liczba członków – wynik: 2,70 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%.
9. Warta:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 107,17%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,44%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 8,46%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,40%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 46,08 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,31 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 55,03 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
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10. Aegon:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 103,71%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,41%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 7,48%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,40%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 54,39 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,93 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– ppłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 53,62 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
11. PZU (udostępniono wybrane dane):
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 113,60%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 7,70%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,42%,
– liczba członków – wynik: 2,21 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%.
12. Pekao (udostępniono wybrane dane):
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 104,13%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 7,80%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,40%,
– liczba członków – wynik: 0,34 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%.
13. PKO BP Bankowy:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 112,32%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,50%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 8,67%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,38%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 31,98 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,53 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 38,24 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
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14. Pocztylion:
– stopa zwrotu za ostatnie 10 lat kalendarzowych – wynik: 101,20%, najlepszy: 119,64%,
– ryzyko inwestycyjne od 1999 r. – wynik: 0,43%, najlepszy: 0,40%,
– wyniki inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 6,73%, najlepszy:
9,49%,
– ryzyko inwestycyjne w okresie ostatnich 2 lat – wynik: 0,40%, najlepszy:
0,37%,
– poprzednie rankingi – wynik: 42,65 pkt, najlepszy: 74,61 pkt,
– liczba członków – wynik: 0,59 mln, najlepszy: 2,96 mln,
– opłata od składki – wynik: 3,50%, najlepszy: 3,40%,
– średnia ważona – wynik: 32,59 pkt, najlepszy: 79,12 pkt.
Z powyższych danych wynika, że OFE zarobiły w okresie 10 lat od
101,20% do 119,64%. Oznacza to, że fundusze nie poniosły straty, lecz wypracowują dostateczne zyski. Należy jednak zauważyć problem natury finansowej. Otóż OFE wypracowały taki zysk w okresie prosperity finansowej na
rynkach z jednym lekkim potknięciem w roku 2008, w olbrzymim bumie kryzysu budowlanego. Natomiast przy złej koniunkturze nie mogą pochwalić się
już takimi dobrymi wynikami, a nawet wykazują utrzymującą się stagnację, co
przedstawiono w tabeli 3, zawierającej dane dotyczące stopy zwrotu za ostatnie 5 lat i jeden rok8.
Tabela 3. Stopa zwrotu OFE w okresie 5 lat oraz jednego roku (w %)
OFE

Amplico

ING

Generali

AXA

Nordea

Polsat

Allianz

5 lat

12,7

11,4

12,4

12,9

12,9

2,1

13,9

1 rok

11,3

10,7

9,2

9,6

11,2

6,1

10,9

OFE

AVIVA

Warta

Aegon

PZU

Pekao

PKO BP
Bankowy

Pocztylion

5 lat

8,8

9,5

10,0

9,5

7,6

11,6

9,5

1 rok

10,5

10,4

9,9

9,4

9,8

9,9

9,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. oraz ranking
ofe.com.pl.

8

Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o., rankingofe.com.pl [30.01.2014].
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Jednoznacznie należy stwierdzić, że fundusze nie zarabiają tyle, ile powinny
w poszczególnych okresach, lecz według powyższych danych zarabiają wyłącznie przy dobrej koniunkturze na rynkach finansowych, m.in. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Należy zatem zauważyć, że stworzony system powinien
w bardziej bezpieczny sposób lokować środki pieniężne swoich inwestorów,
którzy oczekują, że w przyszłości otrzymają duże korzyści finansowe. Jednak tak
się nie dzieje, gdyż łatwo zauważyć, że różnice pomiędzy stopą zwrotu z ostatnich 5 lat oraz stopą zwrotu z ostatniego roku są minimalne. Okres pięciu lat
w finansach oznacza bardzo długi okres, natomiast okres jednego roku stwarza
możliwości podejmowania szybkich decyzji finansowych. W niektórych funduszach okres 5 lat czy jednego roku różni się jedynie różnicą stopy zwrotu o wartości 0,1%, co świadczy o tym, że fundusze odrabiały straty.
Wobec powyższego OFE, jak sama nazwa wskazuje, powinny być w lepszy
sposób zabezpieczone przed możliwymi wahaniami koniunkturalnymi, a nie jak
obecnie, że opierają się jedynie na wycenie swoich aktywów, które inwestują
w instrumenty dużego ryzyka, takie jak akcje notowane na giełdzie. Przy inwestowaniu środków pieniężnych z II filara nie powinno się doprowadzać do sytuacji, która umożliwia jakąkolwiek średnią stratę kapitału, gdyż jest to emerytura
przewidziana dla osób, dla których każda złotówka może stanowić możliwości
egzystencjalne.

3. Możliwości inwestycyjne
Otwartych Funduszy Inwestycyjnych
Ustawa o funduszach emerytalnych (również nowelizacja ustawy) narzuciła
OFE ograniczenia inwestycyjne9.
Tabela przedstawiająca limity aktywów netto w procentach informuje o tym,
jaka jest możliwa koncentracja kapitału danego funduszu i jego udziału w poszczególnych papierach wartościowych.
Dynamika wzrostu gospodarczego jest szczególnie istotna w II filarze. Wielkość naszej emerytury w II filarze zależy od zwrotu z inwestycji dokonywanych
przez towarzystwa emerytalne. Dla tych, którzy myślą, że PKB będzie rósł i posiadał duże wartości powinno to być przestrogą, gdyż idea filara kapitałowego
może wydawać się bardzo atrakcyjna, jeżeli inwestuje w sposób właściwy, jednak
powinno się zainteresować jeszcze nie do końca wyjaśnioną relacją pomiędzy
9

Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.
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Tabela 4. Limity aktywów netto w procentach
L.p.

Rodzaj ograniczenia

Limity (%)

1.

Obligacje i inne papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

bez ograniczeń

2.

Listy zastawne

40

3.

Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
w tym akcje NFI (dodatkowy warunek: papiery notowane na rynku
równoległym GPW nie mogą przekraczać wartości 7,5% aktywów)

40

4.

Obligacje komunalne dopuszczone do obrotu publicznego

40

5.

Lokaty bankowe i bankowe papiery wartościowe

20

6.

Obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu publicznego

20

7.

Zabezpieczone obligacje komunalne, dopuszczone do obrotu
publicznego

20

8.

Obligacje przychodowe

20

9.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (TFI)
– otwartych i specjalistycznych

15

10.

Akcje dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie notowane na GPW

10

11.

Kwity depozytowe

10

12.

Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne
zamknięte

10

13.

Zabezpieczone obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu
publicznego

10

14.

Niezabezpieczone obligacje spółek publicznych

10

15.

Niezabezpieczone obligacje spółek niepublicznych, dopuszczone do
obrotu publicznego

5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.

zwrotem z inwestycji a wzrostem gospodarczym. Choć zgodnie z teorią ekonomiczną średnia stopa zwrotu z inwestycji w długim okresie powinna być równa
wzrostowi PKB, to jednak pojawiają się wątpliwości, nad którymi członkowie
II filara, czyli przyszli emeryci, muszą się poważnie zastanowić.
Złe inwestycje mogą stanowić zagrożenie dla OFE. Przykładem może być
tutaj inwestowanie w sektor surowcowy i paliwowy, gdzie fundusze posiadają
zainwestowane duże środki. Jednak gdy sankcje za emisję dwutlenku węgla
osiągną maximum, to wtedy wartość aktywów tego sektora spadnie, gdyż opiera
się głównie na posiadanych złożach, a wtedy fundusze pogrążą się w „ciemności
finansowej”. Stracimy na tym my wszyscy, czyli przyszli emeryci.
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Od początku istnienia funduszy powinno się zabronić inwestowania w instrumenty finansowe o średnim i dużym ryzyku, a takie przecież niesie ze sobą
inwestowanie w akcje. Należałoby zmienić taktykę inwestowania i gwarantować
odpowiednie środki finansowe przyszłym emerytom. Jednak OFE są nastawione
na inwestowanie według portfela, w którym akcje odgrywają istotną rolę. Wobec
tego jednoznacznie uwidoczniony został minimalny przyrost w ciągu ostatnich
pięciu lat w stosunku do ostatniego roku.
Gdyby indeks WIG20 zmniejszył swoją wartość do 1500 punktów, wtedy odnotowalibyśmy olbrzymie straty, pomijając oczywiście prowizję i koszty związane
z obsługą OFE, a przecież one mają stanowić składnik emerytury w przyszłości.

Podsumowanie
Podsumowując działalność OFE należy dobrze zastanowić się nad wyborem
jednego z nich, dokładnie sprawdzić ich efektywność i zyski, jakie były i będą możliwe do osiągnięcia przez wybrany fundusz, gdyż – jak widać z powyższych danych
– nie jest to takie proste. OFE wykazują zysk i osiągają go w określonym czasie,
lecz przy występującej złej koniunkturze na rynkach finansowych osiągają straty,
a przy dobrej osiągają zyski, czyli działają podobnie jak instrumenty finansowe,
na które oddziałuje gospodarka światowa. W tak postrzeganym systemie mamy do
czynienia z dużymi wahaniami ich wartości, co można było zauważyć w ostatnich
pięciu latach, gdzie OFE odnotowały straty i odrobiły je, jednak ich zysk na koniec
2013 był identyczny jak w okresie pięciu lat ostatniej działalności. Dlatego nasuwa
się pytanie, czy możemy do końca zaufać OFE i czy spełnią one nasze oczekiwania
po wielu latach, co do tak oczekiwanej kwoty przypadającej do wypłaty z II filara.
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Effectiveness of Open Pension Funds in Poland
Summary. Financial Markets and individual investors await the introduction of return of the
capital invested together with a bonus or profit. This is in agreement with the principle that every
money invested should bring profits, and so should be the case with the pension funds (OFE) in Poland. OFE in Poland have a legal personality of a separate property mass, administered and represented by The General Pension Company (PTE). They operate in accordance with the act of August 28,
1997 about the organization and functioning of pension funds. They invest their financial means
into financial instruments which are permitted by the current legal regulations within their stipulated limits. The article aims to research whether the pension funds, having operated for many years
allow at the pensionable age to receive a decent monthly pension. To add, the article tries to study
and determine the profit OFE gains and what kind of profits can be expected in the future provided
a suitable wallet of investment is maintained.
Key words: Efficiency, OFE, the exchange of valuable papers, financial instruments, profit
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Kreowanie współczesnych wzorów konsumpcji –
o aktualności analiz klasowych
w badaniach gustów i praktyk konsumpcyjnych

Streszczenie. W artykule poruszono kwestię, czy analiza klas jest wciąż aktualnym podejściem
w opisie współczesnych wzorów i praktyk konsumpcyjnych. Ostatnie dekady przyniosły wzmożoną
krytykę ujęć klasowych, podejmowaną zarówno w perspektywie przemian współczesności (teza
o „śmierci klas”), jak i na gruncie rozważań o współczesnej kulturze (vide postmodernizm i jego
twierdzenia o indywidualizacji czy wyłanianiu się nowych wspólnot). Aby sprawdzić prawdziwość
tych przypuszczeń, omówione zostały różne tradycje konceptualizowania klas, a następnie rezultaty
badań gustów i praktyk mieszkaniowych wrocławian. Wyniki wspierają tezę, że klasa pozostaje
istotnym predyktorem wzorów konsumpcji.
Słowa kluczowe: wzory konsumpcji, klasa społeczna, gust, styl życia, praktyki mieszkaniowe

Wstęp
Wśród czynników różnicujących współczesne wzory konsumpcji możemy
wyróżnić kategorię „klasy społecznej”, zaliczanej do podstawowych narzędzi opisu
i wyjaśniania rzeczywistości społecznej nastawionej na wykrywanie ogólnych prawidłowości zarówno życia społecznego, jak i marketingowego sposobu kreowania
i dostarczania wartości produktów odpowiadających zróżnicowanym potrzebom
segmentów czy nisz rynkowych1. Obecność tego terminu w teorii zachowań
Ph. Kotler, Marketing, red. B. Pilarczyk i H. Mruk, przeł. R. Bartołd i in., Rebis, Poznań
2005, s. 8-9.
1
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konsumenckich2 wynika z podstawowych zasad wyodrębniania kryteriów segmentacji czy też determinant oddziałujących na konsumenta. Natomiast w literaturze marketingowej stanowi rezultat poszukiwania kryteriów identyfikacji grup
docelowych dla określonej oferty3. Postmodernistyczne wizje kultury i społeczeństwa wytyczają nowe sposoby patrzenia na współczesnych konsumentów:
albo jako na jednostki wysoce zindywidualizowane i projektujące swój styl życia
w oderwaniu od tradycyjnych ograniczeń strukturalnych, albo jako na przedstawicieli nowych afektywnych wspólnot grupujących jednostki nawet z odległych
rejonów przestrzeni społecznej wokół pewnych emocji, stylów życia, nowych
przekonań moralnych czy praktyk konsumpcyjnych (np. wegetarianie, buddyści,
fani łyżworolek itp.)4. Te nowe formy uspołecznienia wymykają się tradycyjnym procedurom segmentacyjnym, które zakładają stabilność i dyskryminujący
charakter przynależności (tzn. można należeć tylko do jednego segmentu rynku
danego rodzaju)5. Postmodernistyczne hasła, takie jak: „nie ma jednej mody, są
tylko mody”, „żadnych zasad, tylko wybory”, „każdy może być kim chce”6 mają
odzwierciedlać stan, w którym jednostki poddane dynamice indywidualizacji,
odrywającej je od tradycyjnych ram wyznaczania tożsamości (klasa, rodzina,
grupa sąsiedzka) i w zetknięciu ze spluralizowaną i sfragmentaryzowaną ofertą
współczesnego rynku i kultury, zachęcane są do gry w zmienną tożsamość, eksperymentowania w zakresie osobistego i społecznego wizerunku. Konsumpcja,
przybierająca formę wielobarwnego kolażu różnych zapożyczeń kulturowych
odpowiednio wystylizowanych i przetworzonych dla potrzeb współczesnego
konsumenta, nakierowana jest na poszukiwanie niezwykłych doznań, przeżyć
i wrażeń7, indywidualnie lub zbiorowo (pod postacią wspomnianych już wspólnot) wzmacnianą przez proces globalizacji rutynizujący praktyki konsumenckie8.
W rezultacie zmienia się także podejście do badań rynku: tradycyjne modele segmentacji „klasowych” czy też społeczno-demograficznych zastępowane
Por. M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, przeł. A. Kasoń-Opitek i in., Wyd.
Helion, Gliwice 2006, s. 457-487.
3
G.R. Foxall, Consumer Behaviour. A Practical Guide, R.P.A. Books, Corbridge 1977,
s. 184.
4
B. Cova, The Postmodern Explained To Managers: Implications for Marketing, „Business
Horizons” 1996, t. 39, nr 6, s. 19.
5
B. Cova, V. Cova, Tribal aspects of postmodern consumption research: The case of French
in-line roller skaters, „Journal of Consumer Behaviour” 2001, t. 1, nr 1, s. 69.
6
C. Campbell, The Sociology of Consumption, w: Acknowledging Consumption: A Review of
New Studies, red. D. Miller, Routledge, London 1995, s. 112.
7
B. Mróz, Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku,
w: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, red.
A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, GWP, Sopot 2010, s. 15-16.
8
Patrz szerzej W. Patrzałek, Wzory konsumpcji w strukturze lokalnej a proces globalizacji,
w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 162.
2

Kreowanie współczesnych wzorów konsumpcji. O aktualności analiz klasowych...

267

są modelami psychograficznymi, w większej mierze oddającymi zniuansowane
aspekty nowej kultury i zachowań konsumenckich9. Problematyka struktur klasowo-statusowych ulega dyskretnemu przekształceniu w problematykę stylów
życia, traktowanych jako autonomiczne źródło identyfikacji i zróżnicowań społecznych, i to raczej o charakterze horyzontalnym niż wertykalnym10.
Na gruncie nauk społecznych także obserwuje się odwrót od idei klasy, czego
spektakularnym wyrazem było głoszenie tezy o ich „śmierci” w wyniku rozwoju i różnicowania się społeczeństw zaawansowanego kapitalizmu (the death of
class)11. Ideę tę najpełniej wyrazili Jan Pakulski i Malcolm Waters, argumentując,
że „w zaawansowanych społeczeństwach ma miejsce radykalny rozpad klasy
w dwojakim sensie: utraty centralnego miejsca stosunków ekonomicznych, szczególnie opartych na własności i produkcji jako determinant członkostwa, tożsamości i konfliktu oraz przesunięcia we wzorach tworzenia się grup i linii podziałów
socjopolitycznych”12. Nie chodzi tutaj o upadek „starych” klas, a wyłanianie się
„nowych” (np. wszechogarniającej „klasy średniej”), lecz o radykalne unieważnienie mechanizmu klasowego. Klasa była adekwatnym narzędziem opisu dawnych
społeczeństw przemysłowych, dzisiaj jest już pojęciem historycznym13.
Czy wobec tak zarysowanych tendencji w opisie współczesności, możliwe
jest ocalenie klasowych analiz stylów życia i konsumpcji?14 Czy i przy jakich
założeniach i ujęciach klasa może być skutecznym narzędziem identyfikowania
konsumpcyjnych praktyk i preferencji?

1. Znaczenie klas społecznych
w kontekście badań nad konsumpcją
Rozpatrzenie tezy o zaniku klas i jej konsekwencji dla badań nad konsumpcją,
wymaga przyjęcia jakiegoś rozumienia „klasowości”. Zasadniczo wskazuje się na
9
J. Dohnalik, Psychografia Pentora, w: Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach
społecznych, red. P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004,
s. 179-180.
10
A.B. Trigg, Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption, „Journal of Economic Issues”
2001, t. 35, s. 103-104.
11
Pojęcie to zostało zaczerpnięte z tytułu książki Jana Pakulskiego i Malcolma Watersa, która
podsumowuje argumenty na rzecz tez o zaniku klas (The Death of Class, Sage Publications, London
1996).
12
J. Pakulski, M. Waters, The Reshaping and Dissolution of Social Class in Advanced Society,
„Theory & Society” 1996, t. 25, nr 5, s. 667-668.
13
Ibidem, s. 668.
14
Por. także M. Cebula, Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych.
Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?, „Studia Socjologiczne”
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co najmniej trzy sposoby definiowania i tradycje badawcze nad klasami: (1) tradycję europejską (wywodzoną z prac M. Webera i K. Marksa), (2) amerykańską
(zapoczątkowaną przez W.L. Warnera) oraz zyskujące ostatnio na popularności
(3) ujęcie „kapitałowe” (wiązane z nazwiskiem P. Bourdieu).
W pierwszym nurcie wysuwa się najczęściej następujące postulaty. (1) Klasa
jest fenomenem ekonomicznym, odnoszącym się do różnic w posiadaniu własności
(szczególnie środków produkcji), zróżnicowanych szans rynkowych (szczególnie
na rynku pracy) czy miejsca zajmowanego w społecznym podziale i organizacji
pracy. Te różnice działają jako czynniki strukturotwórcze. Na przykład Kazimierz
M. Słomczyński wraz ze współpracownikami wśród kluczowych kryteriów podziałów klasowych wymieniał: kontrolę środków produkcji i usług poprzez własność, kontrolę procesu pracy poprzez kwalifikacje kierownicze i zawodowe oraz
dysponowanie środkami finansowymi, które mogą być przeznaczone na nabycie
pożądanych dóbr. W rezultacie przez klasy należy rozumieć takie grupy, które
w różnych wymiarach i w różnym stopniu kontrolują społeczne zasoby, istotne
w funkcjonowaniu rynku kapitału, pracy i konsumpcji15. (2) Klasy są więcej niż
statystycznymi agregatami czy kategoriami taksonomicznymi, istnieją realnie
pod postacią obserwowalnych nierówności, związków, dystansów czy interesów
i jako takie stanowią podłoże potencjalnych konfliktów. Dodatkowo traktuje się
je jako zmienne nominalne, dające się uporządkować hierarchicznie dopiero poprzez odwołanie do zewnętrznych cech położenia społecznego (takich jak władza, wykształcenie czy zarobki). (3) Przynależność klasowa określa świadomość,
tożsamość i zachowania jednostek również poza sferą stosunków ekonomicznych. Klasa określa preferencje polityczne, style życia, praktyki wychowawcze,
zdrowie, dostęp do edukacji, wzory małżeństwa, dochód itp. Tak długo jak klasa
pozwala przewidzieć pewne postawy czy zachowania, jej badanie jest naukowo
uzasadnione. (4) Klasy (szczególnie w tradycji marksowskiej) są potencjalnymi
aktorami zbiorowymi w polu ekonomicznym i politycznym, zdolnymi zmieniać
układ sił w społeczeństwie16. Niemniej brak wspólnej świadomości nie wyklucza
istnienia klas, jeśli przyjmiemy różne stopnie czy stany wyodrębnienia struktur
społecznych17. Dwie główne teorie klasowe (K. Marksa i M. Webera) łączy kilka
elementów wspólnych. W obu klasa definiowana jest relacyjnie, a nie gradacyjnie, tzn. miejsce klasy (pozycji klasowej) w strukturze wyznaczone jest poprzez
2013, nr 2, s. 97-125 oraz M. Cebula, W. Patrzałek, Znaczenie konsumpcji w kreowaniu stylu życia,
w: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, t. 1, red. J. Juchnowski,
R. Wiszniowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 624-638.
15
K.M. Słomczyński, K. Janicka, I. Tomescu-Dubrow, Struktura społeczeństwa polskiego:
zmiany w latach 1978-2008, w: Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, red.
W. Morawski, WAiP, Warszawa 2010, s. 552-553.
16
J. Pakulski, M. Waters, The Reshaping..., s. 670.
17
H. Domański, Struktura społeczna, wyd. nowe, Scholar, Warszawa 2007, s. 62-68.
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stosunki społeczne z innymi klasami (pozycjami klasowymi), nie zaś poprzez
natężenie określonej cechy (jak u W.L. Warnera). Po drugie, pojęcie klasy łączone
jest z relacją między ludźmi a istotnymi ekonomicznie czynnikami czy zasobami
(stąd takie terminy, jak: „stosunki produkcji” czy „szanse rynkowe”). Obydwie
tradycje uznają przyczynowe znaczenie klasy. Własność środków produkcji i siły
roboczej ogranicza człowieka w zakresie dokonywanych wyborów, określa alternatywne scenariusze działania i formy świadomości. Odmienne zasoby i stosunki
przekładają się na odmienne interesy, a te na zróżnicowane zachowania: „to co
masz, określa, co dostaniesz, i co musisz zrobić, aby dostać to, czego pragniesz”18.
Omawiane koncepcje różni natomiast akcentowanie nieco innych mechanizmów
strukturalizacji: „położenia rynkowego” u M. Webera (poprzez wskazanie, iż to
ilość i rodzaj posiadanych zasobów określa szanse na dochód w wymianie rynkowej) i „miejsca w stosunkach produkcji” (u K. Marksa), tj. relacji, w jakie ludzie
wchodzą w związku z procesem wytwarzania i procesem pracy (stąd problematyka władzy, wyzysku, sprzecznych interesów i autonomii)19.
Rozważając pojęcie „klasy” nie sposób wspomnieć o innych ujęciach tego
terminu. W socjologii amerykańskiej od czasów W.L. Warnera przyjęło się definiować klasy gradacyjnie, a nie relacyjnie i utożsamiać je ze statusem, a nie stosunkami rynkowymi i w sferze produkcji20. Klasy są więc grupami statusowymi,
tj. grupami ludzi uporządkowanych według zasad równości, wyższości lub podrzędności o zgeneralizowanym charakterze (w tradycji europejskiej stosuje się termin „warstwy”). Struktura klasowa ma charakter hierarchiczny, a miejsce w niej
wyznacza ocena atrybutów jednostki jako „wyższych” lub „niższych”, np. ocena:
zawodu, wykształcenia, zarobków, historii rodziny (np. „stare rody”), przynależności do klubów i Kościołów, miejsca zamieszkania, kompetencji kulturowych
itp.21 Na przykład tak zdefiniowana klasa jest zjawiskiem bliskim potocznej wizji
świata z jej podziałem na ludzi „podobnych do mnie”, „tych, co na górze”, „tych,
co na dole”. Jako taka, klasa powinna się przejawiać nie tylko w deklaracjach
samoidentyfikacji, ale także w społecznie klasyfikujących praktykach, podziałach
i dystansach: w stosunkach towarzyskich, stylu życia, sposobach spędzania czasu wolnego, zachowaniach konsumenckich, partycypacji w kulturze itp. Klasa
byłaby więc kategorią identyfikującą podziały kulturowe i zróżnicowanie stylów
E.O. Wright, Klasy się liczą, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, wybór i oprac.
A. Jasińska-Kania, Scholar, Warszawa 2006, s. 827.
19
Ibidem, s. 827-832.
20
R.P. Coleman, The Continuing Significance of Social Class to Marketing, „Journal of
Consumer Research” 1983, t. 10, s. 266-267.
21
Por. W. Wesołowski, Studia z socjologii klas i warstw społecznych, Książka i Wiedza,
Warszawa 1962, s. 156-162. Por. też definicje klas cytowane w artykule L. Garbarskiego: Klasa
wyższa – atrakcyjny czy spędzający sen z powiek segment rynku?, w: Badania polskiej klasy wyższej.
Problemy, diagnozy, dylematy, red. M. Bombol, SGH, Warszawa 2012, s. 112-113.
18
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życia różnych grup społecznych, przy czym jej zakres wyjaśniający był różnie
definiowany. Dla R.P. Colemana (1960) związek klasy z konsumpcją jest najsilniejszy dla dóbr widocznych, pełniących funkcję symboli oraz bezpośrednio
wyrażających wartości, czy etos grupowy (np. ubrania, meble, miejsce zamieszkania). Z kolei dla S.J. Levy’ego (1966, 1971) różnice klasowe w konsumpcji
nie są ograniczone tylko do dóbr pokazowych, lecz także codziennych, których
konsumpcja odzwierciedla głęboko ukryte wartości, przekonania i motywacje.
Zróżnicowanie klasowe jest więc postrzegane jako zróżnicowanie stylów życia,
wartości, postaw interpersonalnych, ról społecznych i innych elementów życia
codziennego22. Klasa jest także traktowana jako środowisko socjalizacyjne, a fenomen „klasowości” wyraża się poprzez internalizację określonych dyspozycji,
schematów myślenia, percepcji i praktyk w okresie dzieciństwa. W tym ujęciu
klasa jest zjawiskiem socjopsychologicznym. Usprawiedliwione jest badanie
nie tylko wpływu obecnej pozycji klasowej na wybory konsumpcyjne, ale także
pozycji klasowej z okresu kształtowania osobowości (dzieciństwa i dorastania),
jako że przyzwyczajenia wyniesione z młodości (np. sposób spędzania wakacji)
mogą rzutować na późniejsze decyzje konsumpcyjne, niezależnie od osiągniętej
pozycji23.
Niedostatki dotychczasowych schematów klasowych (m. in. wąski empiryzm,
orientacja na sferę ekonomiczną kosztem innych dziedzin rzeczywistości) spowodowały, że w ostatnim czasie zwrócono się w stronę nowych „paradygmatów”
badań klasowych, które w większej mierze uznawałyby wagę kultury i konsumpcji w kreowaniu klasowych zróżnicowań24. Ten tzw. kulturowy zwrot w analizie
klasowej inspirowany był pracami Pierre’a Bourdieu, szczególnie jego dziełem
Dystynkcja25, poświęconym stylom życia klas i frakcji klasowych społeczeństwa
francuskiego lat 60.26 Punktem wyjścia w rekonstruowaniu struktury społecznej
było dla autora zagadnienie „przestrzeni społecznej”, rozumianej jako układ odrębnych, zewnętrznych wobec siebie i powiązanych relacjami (np. bliskości lub
hierarchiczności) pozycji (na wzór mapy), wyznaczonych dystrybucją różnych
form kapitałów: ekonomicznego, kulturowego, społecznego i symbolicznego (tj. właściwości, które gdy są aktywne w danym polu, są źródłem władzy,
Ch.M. Schaninger, Social Class Versus Income Revisited: An Empirical Investigation,
„Journal of Marketing Research” 1981, t. 18, s. 194.
23
T.A. Shimp, J.T. Yokum, Extensions of the Basic Social Class Model Employed in Consumer
Research, „Advances in Consumer Research” 1981, t. 8, s. 703-705.
24
M. Savage A. Warde, F. Devine, Capitals, Assets and Resources: Some Critical Issues,
„The British Journal of Sociology” 2005, t. 56, z. 1.
25
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar,
Warszawa 2005.
26
M. Flemmen, Putting Bourdieu to work for class analysis: reflections on some recent
contributions, „The British Journal of Sociology” 2013, t. 64, z. 2, s. 325-343.
22
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przewag i przywilejów). Oddając w idei „przestrzeni” czy pola wielowymiarowy, gradacyjno-relacyjny charakter rzeczywistości, P. Bourdieu akcentował rolę
kultury i konsumpcji (gustów i stylów życia), nie tylko w odwzorowywaniu, ale
także w ustanawianiu i legitymizowaniu społecznych podziałów i nierówności
(choć o gustach się nie dyskutuje, to właśnie poprzez codzienne wybory komunikujemy innym kim jesteśmy i to one stanowią podstawę społecznych inkluzji
i wykluczeń). W odróżnieniu od większości koncepcji wiążących praktyki konsumpcyjne, preferencje kulturowe czy posiadane dobra z poziomem dochodów
czy wykształcenia, Bourdieu dowodził względnej arbitralności systemu kulturowego i systemu pozycji społecznych (relacja między nimi jest wynikiem swoistej
gry: nadawania znaczeń, innowacji symbolicznych, stylizacji itp.). Kluczowe
jest tu pojęcie habitusu. Otóż jednostki socjalizowane w odmiennych warunkach
społecznych (klasowych) uzyskują odmienne typy doświadczeń, nie tyle pod postacią określonych nawyków klasowych, co raczej uogólnionych dyspozycji, sposobów wartościowania świata, „filozofii” życia, „przedrefleksyjnych” odruchów
i skłonności: etycznych i estetycznych, które mogą konkretyzować się (jako style
życia) odmiennie, w zależności od stanu podaży dóbr, usług i praktyk, a także wyborów dokonywanych przez innych ludzi. To, co konkretnie służy jako znak przynależności społecznej (np. jogging czy tenis) powstaje jedynie dzięki różnicom
pomiędzy znakami określonymi przez całokształt porządku symbolicznego. Co
więcej, „praktyczny” charakter habitusu implikuje, iż wybory kulturowe częściej
są wyrazem spontanicznych działań i wartościowań niż rezultatem świadomych
poszukiwań różnic na wzór konsumpcji ostentacyjnej jak u T. Veblena27.
Konsekwencją konceptualizacji struktury społecznej jako przestrzeni pozycji
jest inne niż u K. Marksa, czy M. Webera rozumienie klas. Są one „zbiorami
podmiotów, które zajmują podobne pozycje i które, będąc umiejscowione w podobnych warunkach i poddane podobnym warunkowaniom mają wszelkie szanse
zyskania podobnych dyspozycji i interesów, a przez to tworzenia podobnych
praktyk i przyswajania podobnych postaw”28. O klasowych afiliacjach decyduje
więc nie stosunek do środków produkcji czy sytuacja rynkowa, lecz całokształt
cech społecznych determinujących pozycję społeczną jednostki. Istotą tego ujęcia
jest wskazanie, że nierówności społeczne, relacje władzy czy podporządkowania wytwarzane są nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także na polu kultury:
gustów i stylów życia jako narzędzi mobilizowania symboli w ideologie uprawomocniające dyskryminujące oceny, podziały i hierarchie. Dodatkowo model
przestrzeni rekonstruuje zasadniczo nie tyle klasy rozumiane jako realne grupy
27
P. Bourdieu, Rozum praktyczny. O teorii działania, przeł. J. Stryjczyk, Wyd. UJ, Kraków
2009, s. 13-19.
28
P. Bourdieu, Social Space and the Genesis of Groups, „Theory and Society” 1985, t. 14, nr 6,
s. 725.
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w marksowskim sensie (obdarzone świadomością i nakierowane na wspólny cel),
ile raczej klasy potencjalne („na papierze”), tj. kategorie aktorów o podobnym
profilu społecznym (pozycjach, habitusie, stylach życia), które dopiero mogą (za
cenę pracy politycznej) stać się bazą dla działań wspólnotowych29.
Przydatność i żywotność koncepcji francuskiego socjologa potwierdzają liczne badania (w tym także o orientacji marketingowej) inspirowane Dystynkcją30.
Na przykład badacze brytyjscy, wychodząc od krytyki dotychczas stosowanych
schematów klasowych, opartych na klasyfikacjach zawodów, zaproponowali alternatywny model klas społeczeństwa brytyjskiego oparty na wielowymiarowych
analizach kapitałów. Odwzorowując linie podziałów klasowych, nie tylko wykazano istnienie (dotychczas pomijanych w badaniach) elity (6% populacji), czy
prekariatu (15%), ale także okazało się, że jedynie dwie z siedmiu klas odpowiadały klasycznemu schematowi podziału na klasę średnią i pracującą, co dowodzi
tezy, iż podziały społeczne ulegają fragmentaryzacji i dekonstrukcji (wyłaniają
się nowe segmenty społeczne). Na przykład tradycyjna klasa pracująca wydaje
się formacją schyłkową (14% populacji, średnia wieku: 65 lat!). Natomiast klasa
średnia, choć najliczniejsza (25%), współwystępuje z klasami: „technicznych
ekspertów” (6%), „nowych zamożnych pracowników” (15%) i „nowych pracowników usług” (19%)31.

2. Klasowe uwzorowanie konsumpcji w świetle badań
mieszkańców Wrocławia
Zachowania konsumentów na rynku są bardzo zróżnicowane. W literaturze
przedmiotu spotykamy różne sposoby klasyfikacji wzorów konsumpcji nie zawsze będących wynikiem świadomych wyborów, ale często reakcji sytuacyjnych
bądź chęci dostosowań się do stylu życia innej grupy32. Rozważne zachowanie
zdaniem G. Katony charakteryzuje konsumentów z co najmniej średnimi dochodami, lepiej wykształconych33. Aby rozstrzygnąć, czy analiza klasowa ma zastosowanie w wyjaśnianiu wzorów konsumpcji i stylów życia także w społeczeństwie
Ibidem, s. 725-727.
Por. J. Blasius, A. Mühlichen, Identifying Audience Segments Applying the ‘Social Space’
Approach, „Poetics” 2010, t. 38, s. 69-89.
31
M. Savage i in., A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s Great British Class
Survey Experiment, „Sociology” 2013, t. 47 (2), s. 219-250.
32
Por. L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 34-35.
33
G. Katona, E. Mueller, A Study of Purchase Decisions in Consumer Behavior, w: L. Clark,
Consumer Behavior, New York University Press, New York 1954, s. 80.
29
30
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polskim, w dalszej części pracy odwołamy się do wyników badań z projektu
„Symboliczny wymiar konsumpcji we współczesnej kulturze w świetle badań
mieszkańców Wrocławia”34. Stawiając sobie za cel określenie charakteru relacji
między sferą społecznych zróżnicowań a wzorami praktyk konsumpcyjnych i gustów przyjęto kategorialne rozumienie klasy (bliższe klasycznym koncepcjom:
M. Webera i K. Marksa), wzbogacone gradacyjnymi analizami kapitałów (głównie ekonomicznego i kulturowego) w duchu P. Bourdieu. Modelem struktury
społecznej (przybliżającym podstawowe podziały i dystanse) był model oparty na
socjologicznych klasyfikacjach zawodów, o których sądzi się, że stanowią najbardziej uniwersalny wskaźnik społecznego usytuowania35. Bazując na Społecznej
Klasyfikacji Zawodów (SKZ 2007)36 zdefiniowano 3 ogólne segmenty społeczne
(nazwane kategoriami „klasowymi” A, B i C), co do których zakładano, że różnią
się istotnie pod względem ważnych cech położenia społecznego (takich jak wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania itp.)37.
Przestrzeń mieszkalna niemal od zawsze była odzwierciedleniem zamożności
i estetycznych ambicji ich właścicieli. Jedną z dominant stylu życia zachodnich
klas średnich było pragnienie komfortu, realizujące się w aspiracjach, aby zamieszkiwać w dużym domu na przedmieściach, w „milszym sąsiedztwie”, w „lepszej
dzielnicy” z dobrymi szkołami38. Troska o prestiż i poprawność, chęć dyskretnego
zaznaczenia własnego gustu i pozycji społecznej skutkowała szczególną dbałością
o wystrój reprezentatywnych pomieszczeń mieszkalnego domu: mieszczańskiego
salonu jako przestrzeni życia towarzyskiego. Symboliczne funkcje mieszkania
były przesłanką stosowania w badaniach amerykańskich w latach 30. tzw. Living
Room Scale, tj. wskaźnika mierzącego standard materialny i kulturalny gospodarstwa, odzwierciedlający jego usytuowanie w strukturze społecznej39. Choć, jak
wskazywał P. Bourdieu, intencje estetyczne w zakresie aranżacji wnętrz nie były
Projekt promotorski nr N N116495440 finansowany był ze środków NCN pod kierownictwem prof. dr hab. Wandy Patrzałek. Badania zrealizowano w czerwcu i lipcu 2011 r. na niereprezentatywnej próbie 362 pracujących mieszkańców Wrocławia.
35
H. Domański i in., Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Scholar, Warszawa 2012,
s. 14-61.
36
H. Domański, Z. Sawiński, K.M. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007.
37
Kategorię A (n = 110) tworzyły: kadry kierownicze i menedżerowie, przedsiębiorcy i właściciele warsztatów pracy w tym samozatrudniający się, jeśli byli jednocześnie specjalistami, inteligencja techniczna i nietechniczna. Kategoria B (n = 141) składała się z techników, pracowników
administracyjno-biurowych oraz części pracowników handlu i usług (tj. tych mających kwalifikacje). Kategorię C (n = 111) tworzyli: szeregowi pracownicy handlu i usług, pracownicy fizyczni
oraz niewykwalifikowani pracownicy usług. Dodatkowo obok modelu trójdzielczego zastosowano
model z 9 grupami społeczno-zawodowymi.
38
R.P. Coleman, The Continuing..., s. 271-272.
39
H. Domański, Struktura społeczna..., s. 128-129.
34
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Tabela 1. Kategorie „klasowe” a styl preferowanego wnętrza mieszkalnego (% w kolumnach)
Preferowane wnętrza

Kategoria „klasowa”

Ogółem

kategoria A

kategoria B

kategoria C

Czyste, zadbane

60,9% (67)

71,6% (101)

57,3% (63)

64,0% (231)

Komfortowe

43,6% (48)

41,1% (58)

32,7% (36)

39,3% (142)

Łatwe w utrzymaniu

21,8% (24)

39,0% (55)

32,7% (36)

31,9% (115)

Nowoczesne

24,5% (27)

25,5% (36)

21,8% (25)

24,1% (87)

Ciepłe, przytulne

60,0% (66)

68,1% (96)

55,5% (61)

61,8% (223)

Stylowe

15,5% (17)

7,1% (10)

13,6% (15)

11,6% (42)

Przestronne

50,9% (56)

48,2% (68)

32,7% (36)

44,3% (160)

Praktyczne, funkcjonalne

48,2% (53)

46,8% (66)

45,5% (50)

46,8% (169)

Eleganckie

11,8% (13)

7,1% (10)

10,0% (11)

9,4% (34)

Pomysłowe, twórcze

22,7% (25)

17,7% (25)

17,3% (19)

19,1% (69)

Niezagracone

17,3% (19)

19,9% (28)

23,6% (26)

20,2% (73)

110

141

110

361

Liczebność

% były liczone w kolumnach i nie sumują się do 100, gdyż można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
W nawiasach podano wartości bezwzględne (liczba wskazań na daną odpowiedź).
Ź r ó d ł o: badania własne.

obce także klasom ludowym, to grupy te różniły się definicjami tego, co oznacza
„ładne” wnętrze. To klasy wyższe przejawiały dyspozycję według której każdy
element wyposażenia i każde pomieszczenie (nawet tak „jawnie” praktyczne
jak kuchnia czy łazienka) może być okazją do zaznaczenia smaku, podczas gdy
w klasach niższych dominowała estetyka konwencjonalna, nierzadko ocierająca się
o kicz i ograniczająca się do pomieszczeń zwyczajowo kojarzonych z większą dekoracyjnością, jak pokój dzienny. Nade wszystko jednak mieszkania, domy i meble
były nośnikami odmiennych wartości: praktycznych (solidność, trwałość, łatwość
utrzymania) w przypadku klas „ludowych” i formalno-estetycznych w przypadku
klas dominujących (wnętrza „skomplikowane”, „pełne fantazji”, „harmonijne”)40.
Czy podobne prawidłowości zaobserwować można w przypadku społeczeństwa polskiego? Czy może sfera domu, mieszkania i dekoracji utraciła swoje
funkcje społecznej dystynkcji, będąc co najwyżej ekspresją indywidualnego,
spersonalizowanego gustu, oderwanego od szerszych, strukturalnych uwarunkowań? Częściowej odpowiedzi na to pytanie dostarcza struktura preferencji w zakresie wnętrza, przestrzeni, w jakiej badani chcieliby mieszkać (tab. 1).
Dane tylko częściowo są zbieżne z tymi przedstawionymi powyżej. Niewątpliwie przedstawiciele kategorii A (menedżerowie, inteligencja, przedsiębiorcy)
40

P. Bourdieu, Dystynkcja..., s. 306-309, 651.
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zdradzali większe ambicje (bliższe realnym możliwościom), aby mieszkać komfortowo (43,6%), w „stylowym” otoczeniu (15,5%), we wnętrzach „pomysłowych
i twórczych” (22,7%), a nade wszystko „przestronnych” (50,9%). Co istotne, to
ostatnie określenie pojawiało się w niemal w każdej wypowiedzi zarejestrowanej podczas wywiadów swobodnych: „M: A jak wyglądałoby Pani wymarzone
mieszkanie, dom? R: O będzie wyglądać już niebawem. Będzie jasne, duże przestrzenie, mało ścian, jasne kolory, żadnych zasłon, żadnych firan, jak najwięcej
przestrzeni, jak najwięcej światła” (kobieta, grupa A)41. Być może pragnienie, aby
mieszkać w „przestronnych” wnętrzach było oznaką typowego dla społeczeństw
„na dorobku” niezaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i ogólnie materialnych,
wyrazem ambicji, aby nadrobić cywilizacyjne zapóźnienia i dorównać wyobrażeniom o standardzie życia w bogatych demokracjach zachodnich.
Jednak, wbrew oczekiwaniom, to wcale nie reprezentanci kategorii C przejawiali najbardziej pragmatyczny gust (na wzór klas „ludowych” społeczeństwa
francuskiego). Wybór wnętrz „czystych, zadbanych” (71,6%), czy „łatwych
w utrzymaniu” (39%), obok „ciepłych i przytulnych” (68,1%) był typowy dla
sytuujących się na środkowych pozycjach w strukturze społecznej (B), np. techników i wyspecjalizowanych pracowników administracyjno-biurowych. Natomiast wskazanie na wnętrza „praktyczne i funkcjonalne” zupełnie nie identyfikowało społecznego położenia, podobnie jak określenie „eleganckie”, mające
zdradzać pewne ambicje dystynktywne. Nasuwa się przypuszczenie, że sfera
domu i mieszkania (w przeciwieństwie np. do odzieży) nie nabrała jeszcze
wyraźnych cech symboliczno-statusowych. Być może po okresie wymuszonej
standaryzacji, wciąż nie wykształciły się w Polsce wyraźne „klasowe” podziały kulturowe, stanowiące kwintesencję systemu stratyfikacji jako samoistnego
czynnika ładu i źródła kontroli (w postaci środowiskowych norm konsumpcyjnych i kulturowych).
Z drugiej strony, wybór określeń opisujących postulowane wnętrze mieszkalne
uzależniony był od kapitału ekonomicznego i kulturowego. Im wyższe wykształcenie, tym silniejsza preferencja dla mieszkania „komfortowego” (η 42 = 0,158),
„przestronnego” (η = 0,127), „pomysłowego i twórczego” (η = 0,114), a mniejsza
dla „praktycznego i funkcjonalnego”. Widzimy więc, że wzrost wykształcenia
skutkował silniejszą dyspozycją estetyczną. Natomiast wyższy dochód przekładał
się na częstsze wskazanie takich przymiotników, jak: „komfortowe” (η = 0,188),
„nowoczesne” (η = 0,124), „przestronne” (η = 0,182), a rzadszy wybór określenia
„łatwe w utrzymaniu”, wyrażające pragmatyczny stosunek do przestrzeni użytkowej. Choć zależności nie były silne, to jednak zgodne z tezą o strukturalnym
41
Cytaty pochodzą z wywiadów swobodnych, realizowanych równolegle do ilościowych
badań kwestionariuszowych.
42
η – współczynnik korelacji między zmienną dychotomiczną – mieszkanie „komfortowe”
a zmienną ilościową – wykształcenie.
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uwarunkowaniu gustu. W tym kontekście charakterystyczna jest wypowiedź
jednego z badanych dyrektorów, reprezentanta górnych szczebli drabiny społecznej: „M: Jak opisałby Pan dom, mieszkanie w którym obecnie Pan mieszka?
R: Nowoczesne, ze smakiem, gustownie urządzone, minimalistyczne, ascetyczne. A: A czy miał Pan wpływ na sposób jego urządzenia? R: Tak, razem z żoną
i po konsultacjach z architektem. A: Czy preferuje Pan jakiś styl wnętrz, kolory,
meble, aranżację przestrzeni? R: Jasne kolory, otwarte duże przestrzenie, tylko
biblioteczkę mam w skórze z wygodnym fotelem, dębowym biurkiem i książkami
od góry do dołu, to mój azyl i moje królestwo”.
Większe różnice międzygrupowe odnotowano biorąc pod uwagę stopień i zakres wyposażenia domów i mieszkań w elementy, sprzęty i meble, wskazujące
nie tylko na aspiracje do komfortu (np. skórzany wypoczynek), ale także poziom
kapitału kulturowego (np. kolekcje płyt) i ogólnie gust i styl (np. bibeloty, fotografie, obrazy). Ogólnie wyższe warstwy zawodowe (A) wyróżniały się w zakresie
posiadania: mebli ze skóry (39,1% gospodarstw), sprzętu AGD pod zabudowę
(63,6%), posiadania kolekcji płyt z muzyką (62,7%) i filmami (45,5%) oraz oryginalnych obrazów (tj. namalowanych przez artystę lub rzemieślnika) (40%) jak
i reprodukcji znanych dzieł malarskich (17,3%). Odnajdujemy w tym zestawieniu
zarówno wskaźniki większej zamożności, jak i przejawy kapitału kulturowego.
Bardziej konwencjonalny gust był natomiast udziałem średnich warstw zawodowych (B), tj. techników i wyspecjalizowanych pracowników administracyjno-biurowych wraz z pozostałymi pracownikami biurowymi i częścią pracowników usług. Jego wyrazem było posiadanie popularnych mebli z Ikei (68,6%)
– synonim minimalistycznego skandynawskiego stylu doskonale pasującego do
niewielkiego metrażu rodzimych mieszkań (zdradzającego pewną tęsknotę za
prostą i nowoczesną formą za niewielkie pieniądze). Wśród innych elementów
najczęściej spotykanych w mieszkaniach grypy B znalazły się również: meble
stworzone na wymiar (64,3%), pamiątki z podróży oraz dość tradycyjne fotografie rodzinne (70,7%) i nieco staroświeckie bibeloty (42,1%) oraz zastawa, szkło,
porcelana, serwis wyeksponowane w witrynie czy meblościance (49,3%). Trudno
uznać to za styl nowoczesny, podobnie jak fakt, że to reprezentanci kategorii C
najczęściej posiadali obrazy religijne lub z wizerunkiem papieża (36,9% wobec
22,7% w grupie A) – szczególnie pracownicy fizyczni (51,7%).
Wyposażenie mieszkań niewątpliwie korespondowało z typem zabudowy
i miejscem zamieszkania. W nowym budownictwie (powstałym po 2000 r.)
występował raczej nowoczesny design w postaci mebli z Ikei (71,6%) czy też
stworzonych na wymiar (70,1%) oraz sprzętów AGD pod zabudowę (76,1%).
Rzadko natomiast spotkać można było nobliwe antyki (11,9%), starocie kupione
na pchlim targu (13,4%) czy bliskie ludowej estetyce obrazy religijne (14,9%).
Wyższy kapitał kulturowy mieszkańców odzwierciedlały zgromadzone zbiory płyt z muzyką (67,2%) czy filmami (44,8%), dorównujące tym w domach
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jednorodzinnych. Te ostatnie wraz z domami szeregowymi stanowiły oprawę
dla bardziej okazałego i mniej minimalistycznego stylu. Na przykład w 47,6%
domów w zabudowie szeregowej znajdował się skórzany wypoczynek, w 71,4%
zastawa, szkło lub porcelana, w 61,9% obrazy namalowane przez artystę lub
rzemieślnika, a w 33,3% reprodukcje dzieł malarskich. Umeblowanie mieszkań w kamienicach było zdecydowanie skromniejsze: np. relatywnie najmniej
było mebli stworzonych na wymiar (39,3%), antyków (13,1%), mebli ze skóry
(13,1%), za to częściej spotkać można było obrazy o tematyce religijnej (42,6%),
co zbieżne było z dość tradycyjnym gustem właścicieli domów jednorodzinnych
(44,4%). Tylko nieco „nowocześniejsze” były mieszkania w blokach z okresu
PRL-u: np. 50,6% posiadało meble stworzone na indywidualne zamówienie,
a 67,8% pamiątki z podróży, za to więcej było w nich bibelotów (36,8%), choć
nie tak dużo jak w domach jednorodzinnych (46,3%), oraz zastawy, szkła czy porcelany (44,8%). Widzimy więc pewną korespondencję między nowoczesnością
zabudowy i wielkością przestrzeni mieszkalnej z jednej strony a nowoczesnością
i bogactwem wyposażenia i umeblowania z drugiej. Niewątpliwie modny dziś
minimalizm bliższy był mobilnej „klasie średniej”, zamieszkującej osiedla wzniesione na przełomie XX i XXI w.
Rodzaj mebli i sprzętów wiele mówi o kapitale ekonomicznym i kulturowym
wrocławian. Na rysunku 1 przedstawiono wybrane obiekty i dobra materialne,
których posiadanie lub nie najlepiej identyfikowało położenie społeczne badanych wyznaczone wielkością zasobów pieniężnych i kapitału informacyjnego43.
Nadmienić należy, że wykształcenie w mniejszym stopniu niż kapitał ekonomiczny wyznaczało prawdopodobieństwo posiadania określonych elementów wyposażenia. Mówiąc inaczej, opisywane różnice społeczne identyfikowały raczej
ekonomiczny wymiar nierówności, co może oznaczać, jak sugerowano wyżej, że
sfera domu i mieszkania wciąż nie stanowi centralnego i istotnego obszaru ujawniania podziałów kulturowych i w stylach życia.
Najsilniej z wykształceniem i zamożnością związane było posiadanie sprzętu
AGD pod zabudowę oraz mebli ze skóry. Na przykład podczas gdy 62,6% osób
legitymizujących się wykształceniem wyższym oraz 70,6% osób uzyskujących
dochód per capita powyżej 3000 zł miało w swoich mieszkaniach nowoczesne
AGD, to ten odsetek wśród niższej grupy dochodowej (do 1000 zł) wyniósł
32,7%, a wśród posiadaczy wykształcenia mniej niż średniego: 18,8%.
Posiadanie skórzanego wypoczynku zależało, podobnie, od wykształcenia
(η = 0,201), a nade wszystko od zamożności (η = 0,431). Z wymiarem kultury
w większej mierze wiązało się „upodobanie” do obrazów religijnych (η = 0,167)
oraz mebli z Ikei (η = 0,197). Im wyższe wykształcenie, tym częstsze były
43
Wymiary mapy przedstawiono w jednostkach standaryzowanych, gdzie 0 oznacza przeciętną
wartość cechy, a 1 – wielkość odchylenia standardowego.
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Rys. 1. Wykształcenie i zamożność a rodzaj posiadanych mebli i elementów wyposażenia
Ź r ó d ł o: badania własne.

wskazania na meble z popularnej sieci, a mniejsze na dzieła o tematyce religijnej.
Z kolei antyki i fotografie rodzinne opisywały raczej gospodarstwa różniące się
zamożnością, na co wskazywały współczynniki korelacji (i dodatni związek) tylko z tym wymiarem (odpowiednio: η = 0,112 oraz η = 0,198). Pozostałe obiekty
wyrażały zarówno podziały materialne, jak i kulturowe. Dotyczyło to np. dóbr
określanych w terminologii P. Bourdieu jako zobiektywizowany kapitał kulturowy: płyt CD z muzyką i DVD z filmami, pamiątek z podróży czy oryginalnych
obrazów (tj. namalowanych przez artystę lub rzemieślnika).
Dotychczasowe wyniki usprawiedliwiają tezę o „klasowym” (w ogólnym znaczeniu tego terminu) charakterze konsumpcji w obszarze mebli, domu i mieszkania.
Dla przykładu, styl złożony z mebli wykonanych na zamówienie, sprzętu AGD pod
zabudowę czy mebli skórzanych bliższy był górnym warstwom społeczno-zawodowym: przedsiębiorcom, inteligencji nietechnicznej czy kadrom kierowniczym,
a odległy pracownikom handlu i usług oraz pracownikom fizycznym. Podobne
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zależności wyznaczał stosunek do dóbr będących nośnikiem kultury. Płyty z muzyką czy filmami stanowiły raczej wyposażenie mieszkań menedżerów i specjalistów
w zawodach nietechnicznych, a nie przedstawicieli sektora handlu i usług. Za to
konwencjonalny gust charakteryzowany przez obrazy religijne, bibeloty, zastawę
i szkło, fotografie rodzinne najbardziej odpowiadał reprezentantom średnich i niższych warstw zawodowych (np. pracownikom fizycznym czy biurowym).
Jak wskazywano wcześniej, stosunek do wartości estetycznych, przywiązanie do formy i zdolność abstrahowania od tego, co praktyczne i bezpośrednio
uchwytne, to cechy habitusu ukształtowanego w warunkach względnej zasobności w kapitał ekonomiczny i kulturowy. Czy jednak takie różnice w dyspozycjach i sposobach waloryzacji rzeczywistości stanowią właściwą charakterystykę
mieszkańców Wrocławia? Odpowiedź na to pytanie wymaga zidentyfikowania
kryteriów czy też wartości wyznaczających praktyki i gust w polu mieszkaniowym. W tym celu poproszono badanych o ocenę na 5-punktowej skali 9 stwierdzeń opisujących preferencje i oczekiwania odnośnie do tego, jak powinien być
urządzony dom i mieszkanie. Analiza odpowiedzi wykazała występowanie 3 typów orientacji44.
Pierwszy wymiar, nazwany orientacją estetyczną, identyfikował respondentów
„przywiązujących dużą wagę do wyglądu, stylu mebli”, nie zgadzających się ze
stwierdzeniem, że „najważniejsze przy wyborze mebli jest to, aby były wygodne
i funkcjonalne; estetyka jest mniej ważna”, starających się otaczać „oryginalnymi
i niepowtarzalnymi przedmiotami”, przyznających ważność elementu dekoracyjnego w urządzaniu mieszkania oraz preferujących raczej meble nowoczesne niż
tradycyjne. Wyodrębniony styl odpowiadał gustowi klas wyższych społeczeństwa
francuskiego opisanych w Dystynkcji przez P. Bourdieu. Jego przeciwieństwem
w badaniu własnym był styl praktyczny, przyznający pierwszeństwo funkcjom
użytkowym i pragmatyzmowi, czyniący z intencji „artystycznych” zbędny i niepotrzebny dodatek. Dlatego też „kupowany sprzęt i meble powinny być trwałe,
aby starczyły na wiele lat”, a wszystkie przedmioty powinny być „pochowane,
gdyż tak łatwiej jest utrzymać porządek”.
Dwa pierwsze wymiary, wyjaśniające największy procent zmienności danych
(41,6%), posłużyły konstrukcji mapy percepcji, określającej podziały i dystanse
między różnymi segmentami struktury społecznej (rys. 2).
Możemy zauważyć, że najsilniejszą orientację estetyczną, a najsłabszą
praktyczną przejawiali prywatni przedsiębiorcy w opozycji do pracowników
fizycznych i niewykwalifikowanych pracowników usług, ceniących pragmatyczny i użytkowy aspekt konsumpcji (trwałość, porządek), a odrzucających zbędne
Posłużono się metodą analizy składowych głównych (KMO = 0,665; rotacja Varimax). W jej
rezultacie uzyskano rozwiązanie z 3 czynnikami wyjaśniającymi, łącznie 53,8% wariancji danych
wejściowych. 1 czynnik wyjaśniał 26,2% zmienności danych, 2 czynnik 15,4%, a trzeci – 12,2%.
44
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Rys. 2. Orientacja estetyczna i praktyczna w zakresie domu i mieszkania, a wybrane kategorie
społeczne i demograficzne
Ź r ó d ł o: badania własne.

formalizmy i konwenanse. Pracownicy handlu i usług, a zwłaszcza pozostali
pracownicy biurowi, choć także przejawiali dystans do wartości estetycznych,
to jednocześnie odcinali się od nazbyt utylitarnych i pragmatycznych nastawień.
Z kolei gust inteligencji nietechnicznej przesycony był upodobaniem dla dekoracji i pragnieniem, aby z mieszkania czy domu uczynić widoczny znak własnej
kompetencji i wyczucia smaku. Zarazem jednak nie bez znaczenia były kwestie
użytkowe: porządek znamionujący ludzi „poukładanych” i solidność sprzętów zaświadczająca o racjonalności. Najbardziej przeciętne oczekiwania były natomiast
udziałem techników i wyspecjalizowanych pracowników administracyjno-biurowych oraz inteligencji technicznej. Ich upodobania opisywał zarówno umiarkowany pragmatyzm, jak i stonowany artyzm. Kadry kierownicze i menedżerowie
łączyli tylko nieco ponadprzeciętną dyspozycję estetyczną z wyższym niż u inteligencji nietechnicznej praktycyzmem odzwierciedlającym ich zawodowy habitus.
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Wiek był odwrotnie skorelowany z wymiarem estetycznym (ρ 45 = –0,208,
p < 0,001), co oznacza, że osoby młodsze przejawiały większe wyczulenie na
kwestie estetyki i aranżacji wnętrz niż osoby w wieku 46 lat i więcej. Warto zaznaczyć, że omawiany typ orientacji silniej różnicował badanych niż wzgląd na
kwestie pragmatyczne. Aspekt stylu i dekoracji np. bardziej interesował osoby
z wyższym wykształceniem (o rozbudzonych potrzebach wyższego rzędu
i o większej kompetencji: ρ = 0,202, p < 0,001) oraz lepiej sytuowane materialnie (mogące sobie pozwolić na formalne „eksperymenty” i „sztukę dla sztuki”:
ρ = 0,300, p < 0,001).
Na rysunku 2 dostrzegamy także odmienne usytuowanie w przestrzeni upodobań mieszkańców kamienic i nowych osiedli. Podczas gdy ci pierwsi najrzadziej
zwracali uwagę na zagadnienia „stylizacji” domu, a najbardziej cenili porządek
i trwałość mebli, to ci drudzy oddawali się praktykom dekorowania oraz starali
otaczać oryginalnymi i niepowtarzalnymi przedmiotami. Zauważmy dodatkowo
odmienność preferencji wśród przedstawicieli różnych typów konsumpcji46. Na
przykład „konsumenci praktyczni”47 oraz „niechętni zakupom”48 osiągali najwyższe wartości w wymiarze pragmatyzmu, a niższe niż przeciętne na osi opisującej
dyspozycję estetyczną. Odwrotnie niż „konsumenci luksusu”49 i „spontaniczni”50,
odrzucający jawny utylitaryzm na rzecz formy, smaku, stylu, mody i pewnego
wyrafinowania. Z kolei „zmęczeni konsumpcją”51 nie porzucali całkowicie roszczeń do życia w „pięknym” otoczeniu, choć nie chcieli także rezygnować z wygody i funkcjonalności w zaciszu domowym.

Podsumowanie
Jak zauważają brytyjscy badacze, ostatnia dekada stoi pod znakiem ożywionego zainteresowania analizą klas, napędzanego m.in. rosnącą liczbą dowodów
ρ – współczynnik korelacji rang Spearmana.
Typy te wyodrębniono w osobnej analizie stylów konsumowania.
47
Konsumenci praktyczni cenią funkcjonalność produktów, podczas zakupów poszukują
rzeczy „zwyczajnych”, nie przejmują się trendami mody.
48
Osoby określane tym mianem nie lubią spacerować po sklepach, galeriach handlowych, idąc
na zakupy dokładnie wiedzą, co chcą kupić.
49
Konsumenci luksusu robią zakupy w sklepach, które mają elegancki wystrój, mają słabość
do nowoczesnej techniki, przywiązują dużą wagę do produktów markowych, stać ich na wiele bez
specjalnego oszczędzania.
50
Kupują pod wpływem impulsu, zdarza im się zaszaleć podczas zakupów, czyli wydać sporą
sumę pieniędzy.
51
Uważają, że współczesne życie jest zbyt materialistyczne, odczuwają przesyt dobrami
konsumpcyjnymi.
45
46
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na wzrost nierówności ekonomicznych i społecznych (nie tylko dotyczących bogactwa i dochodów, lecz także edukacji, uczestnictwa w kulturze czy zdrowia)52.
Inspiracją dla badaczy były tu przede wszystkim teoria i badania P. Bourdieu.
W tym aspekcie znaczenie ujęcia klasowego potwierdzają zaprezentowane wyniki badań nad gustami i praktykami mieszkaniowymi wrocławian (np. dowodzące,
że różne grupy społeczne nie tylko różnią się stanem posiadania, ale także przyjmują odmienne sposoby waloryzacji przestrzeni: estetyczny i pragmatyczny).
Dostrzegamy tutaj punkt styczności z badaniami marketingowymi, nastawionymi
m.in. na poszukiwanie zmiennych, definiujących segmenty konsumentów. Ważność kategorii klasy nie zwalnia jednak badaczy z refleksji nad naturą i kształtem
współczesnych podziałów i nierówności społecznych (np. gdzie przebiegają linie
demarkacyjne między klasami, jakie nowe segmenty społeczne się wyłaniają,
jak zmienia się struktura społeczna pod wpływem procesów nowoczesności?)
oraz tego, jak te podziały odzwierciedlają się w i poprzez style życia, sposoby
konsumpcji, poglądy, ideologie itp. Szczególnie interesujące jest pytanie, jak
pogodzić ponowoczesne tezy o indywidualizacji spożycia, dyferencjacji i fragmentaryzacji oferty rynku i kultury z poglądami o klasowym „uwarunkowaniu”
praktyk? Wydaje się, że koncepcja P. Bourdieu, podkreślająca wagę raczej sposobów dokonywania wyborów niż tego, co jest wybierane, raczej kwestii sposobu
bycia niż posiadania, stanowi odpowiedź na powyższy dylemat. Jak wskazuje
Douglas B. Holt, we współczesnych bogatych społeczeństwach konsumpcyjnych
różnice klasowe dotyczą w większej mierze pewnych subtelności stylów życia
i uczestnictwa w kulturze niż barier w dostępie do dóbr53. Zaskakująca różnorodność form i stylów konsumpcji we współczesnym świecie może więc ukrywać
odmienność klasowych habitusów. W nieustannie toczącej się „grze” społecznej,
gdzie stawką jest prestiż i dystynkcja, wszelkie narracje (takie jak indywidualizm,
dekonsumpcja) stają się komunikatami o tym, kim się jest i do jakiej grupy społecznej się należy.
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Creation of modern consumption patterns –
on the relevance of class analysis to studies of consumption
tastes and practices
Summary. The paper raises the question whether the concept of “class” is still useful in the
description of contemporary societies and in market segmentation. The last decades have witnessed
a wave of challenging class analysis by authors announcing the coming of a new phase of modernity
which supposedly considers “class” as an obsolete concept. Simultaneously, broader developments
in culture and in market (covered by term “postmodernism”) also made concerns with social structure outdated and misguided (putting forward arguments about “individualization” of society or
about emergence of “tribes”). To test these claims, the paper starts by outlining different approaches
to class and then shows the results of inquiry conducted among Wrocław inhabitants concerning
housing practices and tastes (e.g. interior décor). The findings favour the contention that class remains a powerful predictor of consumption patterns.
Key words: consumption patterns, social class, taste, lifestyle, housing practices
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CSR jako instrument rekonfiguracji
architektury korporacji
(nowe modele biznesu a CSR)

Streszczenie. W artykule skonfrontowano:
– SOP – Strategic Management,
– architekturę korporacji z SOP,
– lokalizację SOP w strukturze nauk o zarządzaniu.
Słowa kluczowe: SOP (CSR), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, zarządzanie
strategiczne, architektura korporacji, modele biznesu

Wstęp
Problematyka SOP – społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR
– corporate social responsibility) była dotąd rozpatrywana z punktu widzenia
strategic management, zwłaszcza w perspektywie generowania przyjaznej
strategii zorientowanej na społeczne otoczenie korporacji międzynarodowych,
poszukujących nowych ścieżek i instrumentów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
SOP jest więc strategią „eleganckiego, niezauważalnego wtapiania się
przedsiębiorstwa w środowisko lokalne, jak również tunelowaniem wzniosłych (pseudowzniosłych) idei wspólnego dobra”.
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Poziomy odległości

Przestrzenie dystansu

Rodzaj odległości

I

izomerficzna

II

sektorowa

III

sieciowa

MF – mała firma, FŚ – firma średniej wielkości, K – korporacja, SL – środowisko lokalne, SLW –
wewnętrzne środowisko lokalne, SLZ – zewnętrzne środowisko lokalne, Z – zawłaszczenie, I – internalizacja

Rys. 1. Przestrzenie odległości: organizacja gospodarcza – społeczność lokalna
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Zasoby wiedzy

Nowe produkty i usługi

Strumienie wiedzy

WK
BEPW

WN

P+U

BEPW – break even point wiedzy, WK – wiedza korporacyjna, WN – wiedza nabywców, P – produkty, U –
usługi, MP – malejąca percepcja i redukcja zasobów wiedzy o korporacji ze strony nabywców, EWK – eksplozja
wiedzy korporacyjnej (nadmiarowość zasobów wiedzy)

Rys. 2. Break even point percepcji korporacji, jej produktów i usług
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Ogniskowanie

Konfiguracja

Warianty

Izolowana wyspa

I

Zazębianie

II

Holiza

III

SOP – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Ek – ekologia, Et – etyka

Rys. 3. SOP a inne podejścia menedżerskie
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W wyniku wyczerpywania się mocy sprawczej, tzw. twardych instrumentów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej (np. finansowych, technologicznych
i in.), zachodzi potrzeba tzw. humanistycznej reorientacji strategii przedsiębiorstwa. Dotyczy to głównie dużych przedsiębiorstw, de facto korporacji transnarodowych, które w swojej nieokiełznanej ekspansji stworzyły zbyt dużą asymetrię
w zakresie potencjału wiedzy w układzie: przedsiębiorstwo – klienci (rys. 1),
którą pierwotnie traktowano jako nader korzystną dla przedsiębiorstw ulokowanych, zwłaszcza w sektorach tradycyjnych. Jednakże okazało się to w dłuższej
perspektywie hamulcem wzrostu sprzedaży dla rzeczywistych i potencjalnych
nabywców, z punktu widzenia zarówno ich ograniczonego potencjału percepcji
„potęgi” korporacji, jak również zaawansowanych technologicznie produktów
i usług (rys. 2).
Odrębnym problemem jawi się reorientacja istniejących modeli biznesu
przedsiębiorstwa na realizację strategii SOP, co dotychczas nie było analizowane
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w badaniach nauk o zarządzaniu, co poniekąd wynika z błędnego utożsamiania
CSR z koncepcjami etyki biznesu oraz ekologii (rys. 3).
Celem opracowania jest pokazanie niektórych najnowszych koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa w perspektywie potencjalnych projektów SOP, których wdrażanie wymaga:
– „ugięcia” istniejącej struktury organizacyjnej,
– zmiany modeli mentalnych aktorów organizacyjnych,
– przesunięcia „akcentów” sprawczo-decyzyjnych w polu funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

1. Rekonfiguracja architektury korporacji
Każda próba wprowadzania do przedsiębiorstwa nowej idei, wizji, misji,
koncepcji, modeli biznesu, metod zarządzania i procedur produkcyjno-technologicznych powoduje ex ante ugięcie jego architektury. Oczywiście oznacza to
w pierwszej fazie implementacji:
– wzrost kosztów, a nie ich redukcję,
– wydłużenie, a nie skrócenie procesów, a nawet
– obniżenie, nie podwyższenie poziomu jakości.
Z punktu widzenia wygodnictwa menedżerów i decydentów nadal dominują
w nich:
– statyczne obrazy świata oraz
– myślenie przyczynowo-skutkowe.
Wdrażanie koncepcji SOP dokonuje się najczęściej na poziomie strategicznym, z ewentualnym wydzieleniem stanowiska organizacyjnego bądź departamentu ds. SOP. Natomiast nie dokonuje się analizy przydatności dotychczasowego modelu biznesu w zakresie jego potencjału do wdrożenia CSR. Dlatego
też zachodzi potrzeba przeanalizowania istniejącego modelu biznesu pod kątem
jego adekwatności do nowej, nieznanej załodze i menedżerom koncepcji SOP
(rys. 4).
Z rysunku 4 wynikają następujące wnioski:
– asymilowanie SOP do przedsiębiorstwa jest procesem wieloetapowym,
– efekt synergiczny jest wynikiem procesu asymilacji przez istniejący model
biznesu.
Procedura rekonfiguracji architektury SOP (rys. 4) ma charakter „łagodny”
i wyprzedzający.
Innym, skrajnym wariantem jest „spontaniczne” podporządkowanie istniejącej architektury biznesu koncepcji SOP, co z reguły rodzi jej poważne ugięcie,
a spodziewane wyniki tego typu inwestycji niematerialnej są odroczone na
wiele lat.
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Wartości dodane
MB i KSOP

Fazy

Pole biznesu

I

brak SOP

II

nakładka
mentalna SOP

III

IV

próby
uzgodnień
i dopasowań

V

asymilacja

MB – model biznesu, WD – wartość dodana, KSOP – koncepcje społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstwa

Rys. 4. Rekonfigurowanie architektury biznesu – SOP jako czynnik sprawczy
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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2. Analiza potencjału chłonności SOP
przez nowe modele biznesu
Tempo nowych „produktów” naukowych, badawczych i konsultingowych
w zakresie organizacji i zarządzania jest przerażające; ich efektywność jest krótkofalowa, co powoduje duży popyt na new organizational solutions (rys. 5).
Zaznacza się coraz częściej, po wdrożeniu, malejący potencjał nowego modelu biznesu w zakresie uzyskiwania permanentnej przewagi konkurencyjnej.
Dlatego też SOP można traktować jako długofalową koncepcję, a właściwie
nowy model biznesu, umożliwiający uzyskiwanie długofalowej przewagi konkurencyjnej.
W tabeli 1 przeanalizowano najnowsze modele biznesu według kryterium ich
potencjału w zakresie asymilacji (wspierania) SOP.

.

E – efektywność, t – czas, MB1, 2, ..., n – modele biznesu

Rys. 5. Efektywność modeli biznesu
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie analizy eksperckiej (tab. 1) stwierdzić można, że większość
współczesnych modeli biznesu nie jest zorientowana na implementację SOP,
pozostawiając ów problem specjalistom od zarządzania strategicznego, co powoduje pewnego typu „schizofreniczny” rozdźwięk między „wzniosłymi” ideami rozwoju korporacji a jej realnym funkcjonowaniem zarówno w teorii, jak
i w praktyce.
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Tabela 1. Analiza potencjału modeli biznesu – kontekst SOP
Lp.

Potencjał MB w zakresie wdrożenia
koncepcji SOP

Model biznesu
+

0

–

1.

Diversity management

2.

Bimodal organization

–

3.

Dynamic capabilities

–

4.

Agile company

–

5.

OSO – organizacja służąca otoczeniu

6.

Multi-polar organization

7.

Dynamic engagement

8.

Organizational citizenship behaviour

+

9.

Green management

+

10.

Virtual organization

11.

Benchmarking

0

12.

Outsourcing

0

13.

Przedsiębiorstwo inteligentne

0

14.

Przedsiębiorczość inteligentna

0

15.

Zrównoważony rozwój

16.

Fabryka fraktalna

17.

Rozwój organizacyjny

+

18.

Organizacja sieciowa

+

19.

Organizacja procesowa

20.

Transformacja organizacyjna

+

21.

Organizacja wizjonerska

+

22.

Inteligencja roju

23.

Organizacja pozytywna

24.

Luz organizacyjny

25.

Centrum – peryferie

26.

Organizacja zintegrowana

27.

Organizacja świątynia

?

+

+
–
?

–

+
0

–

–
+
0
–
?
+

MB – model biznesu, + – potencjał pozytywny (akcelerujący), – – potencjał negatywny (niekompatybilność,
opóźnienie), 0 – potencjał neutralny, ? – trudno ocenić, SOP – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. W klasyfikacji modeli biznesu, które w literaturze menedżerskiej
częstokroć występują pod nazwą koncepcji modeli i metod zarządzania wykorzystano następujące źródła:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Wyd. Placet, Warszawa 2000; K. Perechuda,
Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1989; K. Łobos,
D. Puciato, Dekalog współczesnego zarządzania. Najnowsze nurty, koncepcje i metody, Wyd. Difin, Warszawa
2013, s. 150-189.
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„Mgławicowość” CSR nie jest mile widzianym polem penetracji dla pragmatyków zarządzania, mocno zorientowanych na mierzalne inwestycje kapitałowe,
produktowe, technologiczne i produkcyjne.
SOP plasuje się natomiast zgrabnie w umysłach „poetów biznesu i zarządzania”.

Podsumowanie
1) CSR stanowi nowoczesny instrument redukcji „psychologicznej” odległości między organizacją gospodarczą a jej społecznością lokalną.
2) Wprowadzenie CSR powoduje niedostrzegalne „ugięcie” architektury
korporacji.
3) W procesie rekonfigurowania architektury biznesu zachodzi potrzeba
uzgodnienia i dopasowania łańcuchów wartości SOP z dotychczasowym polem
funkcjonowania korporacji.
4) SOP można traktować jako swoisty model biznesu.
5) Większość nowoczesnych modeli biznesu nie włącza do swojego „rdzenia” instrumentów SOP, które traktowane są peryferyjnie.
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CSR as the reconfiguration tool of company’s architecture
(CSR and new business models)
Summary. The paper raises presented the following issues:
– CSR,
– impact of CSR to company’s architecture,
– CSR and new business models.
Key words: CSR, corporate social responsibility, company architecture, modern business
models
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Organizational creativity and innovation
as positive aspects of cross-cultural interactions*

Summary. The purpose of the article is to explore the positive aspects of cross-cultural interactions (in accordance with a new stream, i.e. Positive Organizational Scholarship) such as organizational creativity and innovation. Its objective is to provide evidence that cross-cultural interactions
may contribute to increase of creativity and innovation in multinational companies (MNCs) and
multicultural teams (MTs). Since in the prior research authors generally studied the problems caused by cultural diversity which currently seem to be sufficiently well-explored, in the present paper
the author tries to document the positive aspects of cross-cultural interactions, such as increased
creativity and innovation. This approach appears to be the missing element in the previous studies.
The paper includes the following sections: the literature review, the characteristics of the research
method and the sample, the results of the pilot study and conclusions. The empirical findings of the
research emphasize that creativity and innovation may be enhanced in MNCs and MTs due to their
cultural diversity.
Key words: cross-cultural interactions, cultural diversity, innovations, organizational creativity, multinational companies, multicultural teams, multiculturalism

Introduction
Multicultural organizations such as multinational companies (MNCs) and,
frequently virtual, multicultural teams (MTs) have become a visible and inherent
The research presented in this paper is the pilot study of the research grant no. DEC-2013/09/B/HS4/00498, titled “Cross-cultural interactions in foreign subsidiaries of multinational
corporations – traditional and Positive Organizational Scholarship approaches” that is financially
supported by National Science Centre in Poland.
*
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element of the economic landscape in the globalized world economy today. As
very fascinating social creatures they have appeared as an interesting study object
in international business (IB) field and the related disciplines such as international and intercultural management (IM). Numerous authors have studied how
multiculturalism1 affects various aspects of MNCs’ and MTs’ functioning so far.
Traditionally, the IB and IM literature widely describes many problems faced in
a cross-cultural setting, e.g. process losses, conflicts, difficulties with social integration, communication errors, obstacles to decision making and changes, or decline in the job content level2. Yet, some recent studies have also been looking for
“the bright side” of cultural diversity (in accordance with the Positive Organizational Scholarship approach3) proving that it may bring about such positives like
1
The terms ‘multiculturalism’, ‘cultural diversity’ and ‘cultural differences’ are used interchangeably in this paper. They are applied to various types of interactions among foreigners in MNCs and
MTs that constitute cross-cultural interactions. Such type of relationships reflects “how representatives
of various cultures affect one another and behave in a given situational context”. See M. Rozkwitalska,
Negative and positive aspects of cross-cultural interactions: a case of multinational subsidiaries in
Poland, “Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics” 2014, 25(2), pp. 231-240. Luna and Gupta
define culture as blueprints of all human activities that direct them and the lens through which people
view the surrounding reality. See D. Luna, P.F. Gupta, An integrative framework for cross-cultural
consumer behavior, “International Marketing Review” 2001, 18(1), pp. 45-69.
2
See e.g. D.W. White, R.K. Absher, K.A. Huggins, The effects of hardiness and cultural distance
on sociocultural adaptation in an expatriate sales manager population, “Journal of Personal Selling
& Sales Management” 2011, 31(3), pp. 325-337; G.K. Stahl, Synergy springs from cultural revolution,
“Financial Times” 2006, October 6; O. Shenkar, Cultural distance revisited: towards a more rigorous
conceptualization and measurement of cultural differences, “Journal of International Business Studies”
2001, 23(3), pp. 519-535; M. Rozkwitalska, Human Resource Management strategies for overcoming
the barriers in cross-border acquisitions of multinational companies: the case of multinational subsidiaries in Poland, “Social Sciences” 2012, 77(3), pp. 77-87; idem, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa
2011; T. Patel, The Role of Dynamic Cultural Theories in Explaining the Viability of International
Strategic Alliances, “Management Decision” 2007, 45(10), pp. 1532-1559; L.L. Martins, F. Miliken,
B.M. Wiesenfeld, P.R. Salgado, Racioethnic diversity and group members’ experiences, “Group and
Organization Management” 2003, 28, pp. 75-106, B.L. Kirkman, P.E. Tesluk, B. Rosen, The impact of
demographic heterogeneity and team leader-team member demographic fit on team empowerment and
effectiveness, “Group and Organization Management” 2004, 29, pp. 334-368; K. Yoshitake, The advantage of active conformity as a communication strategy for compatibility between self-assertion and
smooth interpersonal relationship, “Japanese Journal of Psychology” 1992, 62, pp. 229-234; M. Sano,
L.A. Di Martino, “Japanization” of the employment relationship: three cases in Argentina, “CEPAL
Review” 2003, 80, pp. 177-186; E.A. Mannix, M.A. Neale, What differences make a difference? The
promise and reality of diverse teams in organizations, “Psychological Science in the Public Interest”
2006, 6, pp. 32-55.
3
Briefly, the Positive Organizational Scholarship (POS) approach looks for beneficial outcomes of human behavior, assuming that people can and want to contribute to organizational success.
More about POS can be found in: K.P. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn, Positive Organizational
Scholarship – Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco
2003; K. Kalinowska-Andrian, Positive Organizational Scholarship – nowy trend w nauce
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more creativity and innovation, better productivity, increased adaptability, quality, vitality, knowledge sharing, learning opportunities, problem solving, effective
communication, less prejudice, building social bonds and job satisfaction4.
Nevertheless, the research on the positives of cross-cultural interactions is less
common and there is still a need for a better recognition of the benefits flowing
from multiculturalism in MNCs and MTs. Therefore, this paper attempts to fill
the gap by providing evidence that interactions with representatives of different
cultures may contribute to more creativity and innovation in MNCs and MTs. To
achieve this aim the paper is organized as follows: firstly the author conducts the
literature review and provides the details on the research method and sample characteristics of the pilot study. Furthermore, the empirical findings are portrayed as
well as conclusions with implications, contribution and limitation of the research.
Additionally, the concluding section discusses the suggestions for future research.

1. Literature review
According to Woodman, Sawyer and Griffin “organizational creativity is the
creation of a valuable, useful new product, service, idea, procedure, or process
by individuals working together in a complex social system”5 and is a subset of
innovation, whereas innovation is a broader construct that refers to both some
new outcomes (such as product, services, idea etc.) as well as the adaptation of
those outcomes invented inside and/or outside of the organization. Furthermore,
innovation leads to organizational change, yet it is worth mentioning that many
changes defy classification as innovation6. The above definition emphasizes
that social interactions between individuals at work are an essential element in
organizational creativity supporting innovation and result in an organizational
change. However, since innovation also includes adaptation, social interactions
zarządzania. Zaproszenie do świata pozytywów, ”e-mentor” 2006, 1 (13), www.e-mentor.edu.pl/
artykul/index/numer/13/id/235 [30.09.2013].
4
See e.g. F.G. Stevens, C.V. Plaut, J. Sanchez-Burks, Unlocking the benefits of diversity. Allinclusive multiculturalism and positive organizational change, “The Journal of Applied Behavioral
Science” 2008, 44(1), pp. 116-133; G.K. Stahl, M. Maznevski, A. Voigt, K. Jonsen, Unrevealing
the effects of cultural diversity in teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups, “Journal of International Business Studies” 2010, 41(4), pp. 690-709; G.K. Stahl, K. Makela,
L. Zanderd, M.L. Maznevski, A look at the bright side of multicultural team diversity, “Scandinavian
Journal of Management” 2010, 26, pp. 439-447; M. Rozkwitalska, Pozytywne aspekty interakcji
międzykulturowych w środowisku wielokulturowym, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu” 2013, No. 36, pp. 201-212.
5
R.W. Woodman, J.E. Sawyer, R.W. Griffin, Toward a theory of organizational creativity,
“The Academy of Management Review” 1993, 18(2), p. 293.
6
Ibidem.
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Fig. 1. Conceptual links among cross-cultural interactions, organizational creativity
and innovations
S o u r c e: the author.

that enhance adaptation will also contribute to innovation and consequently changes (see also Fig. 1).
The elaborate model proposed by its authors divides all factors impacting
on organizational creativity into three sets of elements (see Tab. 1). Therefore,
a proposition can be formulated, namely if cross-cultural interactions affect these
elements (at least some of them), they also influence organizational creativity and,
as a result, innovation (see Fig. 1).
Noticeably, the determinants of organizational creativity encapsulate diversity, indicating that multiculturalism impact on creative processes within a group.
The links between cross-cultural interactions and creativity can be directly inferred from the theory of information-processing. According to this theory, diversity
in MTs brings about a broader access to information, networks, perspectives of
individuals and their mental models, information processing and problem-solving
methods that contribute to less group-thinking and consequently creativity and
innovation, including adaptability7. A multicultural environment of MNCs and
MTs abounds in manifold ideas and the learning opportunities fostering individual knowledge that, in return, may support creativity and innovation. In addition,
innovation in MNCs may increase due to contacts with expatriates8. Moreover,
T.H. Cox, Cultural diversity in organizations: Theory, research, and practice, Benett-Koehler Publishers, San Francisco 1994; G.K. Stahl, M. Maznevski, A. Voigt, K. Jonsen,
Unrevealing...; G.K. Stahl, K. Makela, L. Zanderd, M.L. Maznevski, A look...
8
S. Przytuła, Ekspaci w Polsce – silnym czy słabym ogniwem w zarządzaniu polską filią?
Wyniki badań empirycznych, in: Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna
7
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Table 1. Factors influencing organizational creativity
Individual characteristics
Cognitive abilities/style
Personality
Intrinsic motivation
Knowledge

Group characteristics
Norms
Cohesiveness
Size
Diversity
Roles
Tasks
Problem-solving approaches

Organizational characteristics
Culture
Resources
Rewards
Strategy
Structure
Technology

S o u r c e: adapted from R.W. Woodman, J.E. Sawyer, R.W. Griffin, Toward a theory of organizational
creativy, “The Academy of Management Review” 1993, 18(2), pp. 309.

social interactions within MNCs and MTs encourage knowledge-sharing9 further
enhancing creative processes within a multicultural organization. However, as
several authors poised10, contextual factors associated with organizational characteristics may affect organizational creativity in a cross-cultural setting too.
For instance, Stevens, Plaut and Sanchez-Burks claim that so-called all-inclusive
multiculturalism is a matter of importance to establish effective interactions with
foreigners that would generate the positive outcomes11.
The above analysis substantiates that cultural diversity may be translated into organizational creativity and innovation in multicultural organizations such as MNC’s
and MT’s. The subsequent section of the paper, preceded by the description of the
research methodology, gives also some support to this hypothesis (see section 3).

2. Research method and sample characteristics
The empirical findings of the pilot study presented in the following part of the
paper were collected in two stages.
The first stage of the research was carried out in foreign subsidiaries of MNCs
operating in Poland at the beginning of the year 2013 and referred to the positives
odpowiedzialność. Nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją, Prace Naukowe WSB w Gdańsku,
vol. 19, ed. M. Rozkwitalska, CeDeWu, Warszawa 2013, pp. 49-79.
9
N.G. Noorderhaven, A.W. Harzing, Knowledge sharing and social interaction within MNCs,
“Journal of International Business Studies” 2009, 40, pp. 719-741.
10
G.K. Stahl, M. Maznevski, A. Voigt, K. Jonsen, Unrevealing...; F.G. Stevens, C.V. Plaut,
J. Sanchez-Burks, Unlocking...
11
F.G. Stevens, C.V. Plaut, J. Sanchez-Burks, Unlocking...
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of cross-cultural interactions. In this part of the pilot study an e-mail survey was
applied as the research method. The respondents were asked: “Do you see any
positive aspects (effects) of cross-cultural interactions (contacts with foreigners)
at your work? If the answer is ‘yes’, please describe your experience/remarks concerning the issue”12. The mailing list, and consequently the sample, was obtained
from the author’s previous research that was conducted in foreign subsidiaries of
MNC’s at the beginning of the year 200913. This study was concerned with cultural barriers affecting operations of multinational affiliates. The non-probabilistic
sample in the author’s prior study was selected via purposive and snowball sampling methods and consisted of 45 individuals, usually top and middle level managers, in the vast majority, Poles, men in their thirties. They represented various
functional departments in their subsidiaries of diverse capital origin and sector
belongingness and they worked there for at least 1,5 year (94% of the respondents
had longer work experience in MNCs). The majority of them used to live abroad
and work for a company with foreign capital. Many of them gained international
experience through business trips to other countries or working outside Poland.
These previous exposure to foreign environments could have impact on their notion of cross-cultural interactions they have been involved in14.
The second stage of the pilot study was conducted as a focus group interview
in May 2013 in Lithuania. The group was composed of 12 master level students
of Kaunas University of Technology (Faculty of Social Sciences), who completed
x-culture project15. The discussion in English took place during Strategic Management lecture and a tutorial that were given by the author and which referred to
the positive and negative aspects of cross-cultural interactions that the students
12
Details concerning the research method and sample can also be found in: M. Rozkwitalska,
Negative...; idem, Pozytywne...
13
Methodology of the previous research is depicted in detail in: M. Rozkwitalska, Bariery...,
pp. 143-161.
14
Previous exposure to a foreign environment may affect abilities of individuals to interact with
representatives of different cultures since it influences their attitudes. See: B. Toyne, Host managers
of multinational firms: an evolution of variables affecting their managerial thinking patterns,
“Journal of International Business Studies” 1976, pp. 39-56.
15
X-culture is a global project devised by V. Taras from University of North California in
Greensboro in United States and first lunched in 2010. It is aimed at enhancing learning in IB
and related courses and providing a platform for high quality IB research. For students it gives an
opportunity to experience challenges of working in global virtual teams on a business proposal
during about 8 weeks. All efforts of students are coordinated by instructors who participate in
the project. Business proposals submitted by the MTs are evaluated by the instructors. Moreover,
the students provide anonymous feedback to their peers in MTs by multiple surveys. Data on
participants’ demographics, their previous international experiences, team diversity, MTs’ group
dynamic and performance are collected and can be used by the x-culture researchers. For more
details see: www.x-culture.org.
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had witnessed while working on the project in MTs16. A few students in the focus
group had prior experience in MTs.
The following section portrays the results of the pilot study with regards to
creativity and innovation as well as factors that were depicted as influencing organizational creativity (see Tab. 1 and Fig. 1).

3. Results
First and foremost, the empirical findings confirmed most of the observation
from the prior research of the other authors regarding the positives of cross-cultural interactions17.
Direct references to creativity and innovation as a beneficial outcome that
may be achieved through contacts with representatives of different cultures can
be found in the following quotation obtained during the first stage of the pilot study: “I think that contacts with foreign suppliers and partners increase the level of
innovation and creativity in a company, help to transfer to our home environment
the latest technology and consequently to raise the competitiveness level. Crosscultural interactions enable to overcome stereotypes as well as common thinking
and acting patterns”18.
As stated by the respondent, cross-cultural contacts may contribute to a wider
range of perspectives preventing group-thinking, which results in more creativity
and innovation, as well as competitiveness for MNCs.
Both the respondents of the first stage of the pilot study as well as the students
participating in the second one indicated indirectly that cross-cultural contacts
foster creativity and innovation by referring to factors impacting on creativity or
emphasizing adaptability as a possible outcome of cultural diversity. The quotations mentioned below reflect this observation:
1) with regards to problem-solving, individual perspectives and mental models:
– “someone ‘from outside’ helps to break a group ‘inertia’ – if anyone in
a work environment comes from the same region, school, university, everyone
16
The students mentioned some problems in functioning of their MTs, such as e.g.
communication difficulties, cultural distance or time zones. Nevertheless, any of the participants of
the focus group interview did not complain about lack of creativity or innovation in their MTs.
17
All empirical findings concerning the positive aspects of cross-cultural interactions are
described in: M. Rozkwitalska, Negative..., and M. Rozkwitalska, Pozytywne... Due to the aim of
this paper it includes only the author’s research results with regards to creativity, innovation and
factors impacting on them.
18
M. Rozkwitalska, Negative...
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has the same interests, habits, etc.; work is simply boring and you can easily fall
into stagnation and long-term (economically ineffective) status quo. A foreigner
has a great chance of breaching such a construction, which is very often positive
for an organization”19.
– “Persisting that only our perspective and worldview are legitimate makes
us of marginal importance and excludes us from work in the world of various
cultures”20.
– “[…] you can see different ways to the same things and different perspectives.”
– “I learnt much about different people and cultures, how to tolerate different
attitudes, opinions, and so on. Also my team members had a different educational
background and studied different disciplines before, which made me learn more
other subjects and be able to work with a multidisciplinary environment.”
– “During the project I met interesting people with different “world seeing”,
ideas from mine. So this experience broadened my way of thinking.”
– “You could compare your view of the world with different people’s
views.”
2) with regards to knowledge sharing, experience broadening and learning
opportunities:
– “In spite of over 20 years of market economy in our country, you can still
notice a distance (more or less willful) in some areas of knowledge and corporate
culture. […] I am not saying that the only solution is gaining knowledge or using
experience of different (usually western) business cultures, yet I am sure it is the
positive of (cross-cultural) interactions”21.
– “Cooperation gives us a chance of learning, gaining experience […]”22.
– “The working style of different nations can surprise you as well as contribute to changes in your own approach to work”23.
– “The pluses […] are: increased knowledge, new experience, new people,
a different perspective on working styles, and above all, self-development”24.
– “some students had more competences in international business so I could
say that during the project I received more knowledge about it.”
3) with regards to adaptation: “In MNCs an interaction with people from
different cultural circles is crucial. The reason is very simple – if you prepare any
product or service for a global market you need the ‘local’ approach. It means
your product must be adjusted to the customers’ needs regardless of their cultural
19
20
21
22
23
24

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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background. A contact with a foreigner lets you understand how different needs of
clients in various parts of the world are”25.
The collected observations allow for positing that cross-cultural interactions
have an enormous potential, they may turn into an intangible asset of MNCs and
their MTs. Organizational creativity and innovation can boost due to the effects
generated by both diverse individuals, who benefit from a cross-cultural setting
and become more creative and innovative, as well as their interactions within
multicultural groups26.

Conclusions
The positives of cross-cultural interactions such as organizational creativity
and innovation that are analyzed in this paper suggest that MNCs may use cultural
diversity as their advantage. Organizational creativity in MNCs and MTs can be
strengthened among other factors by improved learning, knowledge gaining and
sharing and better problem-solving, while innovation may be also an outcome of
a better adaptation.
The paper contributes to the existing knowledge by offering additional evidence on the positives of cross-cultural interactions, specifically creativity and
innovation. It also links the theory of organizational creativity with cultural diversity effects in MNCs.
The research is limited mainly due to the fact that the empirical findings come
from a pilot study with a relatively small number of observations and applied
non-probabilistic sampling methods to collect them, which reduces the possibility
of generalization. Future research should therefore respond to this limitation by
obtaining more cases along with additional quantitative studies. Furthermore, the
results of the second stage of the pilot study, while referring to MTs, cannot be
directly related to organizational creativity in MNCs (yet, they still reveal cultural
diversity impact on creativity in groups). Future research ought to validate whether understanding of creative processes in MTs provides a useful explanation of
organizational creativity in MNCs. Additionally, the paper puts rather scant attention to the relationship between multiculturalism and innovation. Thus, further
research should explore it in more detail both theoretically and empirically.

Ibidem.
Facing challenges caused by a cultural distance in MNCs and MTs on a nearly daily basis
requires from individuals to be creative and innovative to surmount barriers inherent in such
a multicultural environment.
25
26
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Kreatywność organizacyjna i innowacje jako pozytywne aspekty
interakcji międzykulturowych
Streszczenie. W artykule podjęto próbę zbadania pozytywnych aspektów interakcji międzykulturowych (w zgodzie z nowym nurtem w naukach społecznych, zwanym Pozytywnym Potencjałem
Organizacji), takich jak kreatywność organizacyjna i innowacje. Celem rozważań jest wykazanie, że
interakcje międzykulturowe mogą przyczyniać się do większej kreatywności i innowacji w przedsiębiorstwach wielonarodowych (MNCs) i zespołach wielokulturowych (MTs). Tradycyjnie autorzy
skupiali się jak dotąd głównie na problemach generowanych przez różnorodność kulturową. Ten obszar badań wydaje się już dobrze opisany. Natomiast studia nad pozytywnymi aspektami interakcji
międzykulturowych, takimi jak kreatywność i innowacje, są zdecydowanie rzadsze. Artykuł składa
się z następujących części: przegląd literatury, opis metody badawczej i próby, wyniki badań pilotażowych oraz wnioski. Wyniki badań wskazują, że kreatywność i innowacje mogą ulec wzmocnieniu
w MNCs i MTs ze względu na ich różnorodność kulturową.
Słowa kluczowe: interakcje międzykulturowe, różnorodność kulturowa, innowacje, kreatywność organizacyjna, korporacje wielonarodowe, zespoły wielokulturowe, wielokulturowość
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Internalizacja kosztów zewnętrznych
w transporcie

Streszczenie. Przystąpienie Polski do UE spowodowało gwałtowny wzrost natężenia ruchu
na drogach, zwłaszcza pojazdów ciężkich. Procesy gospodarcze związane z transportem generują
koszty zewnętrzne, które w różnym stopniu obciążają poszczególne gałęzie transportu. Są to koszty
spowodowane np. zjawiskiem kongestii, wypadkami drogowymi, zanieczyszczeniem środowiska,
hałasem. Nierówny wzrost przewozów w poszczególnych gałęziach transportu świadczy o pominięciu części kosztów zewnętrznych w cenie przewozów. Europejska Polityka Transportowa wskazuje
na konieczność internacjonalizacji kosztów zewnętrznych transportu poprzez pełne wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Ma to umożliwić niezakłóconą wolnorynkową konkurencję pomiędzy gałęziami transportu. Polityka państw UE powinna skoncentrować się na tym, aby cena usługi
transportowej odzwierciedlała również jej negatywne oddziaływanie na środowisko.
Słowa kluczowe: internalizacja zewnętrznych kosztów transportu, polityka zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego, zasada „zanieczyszczający płaci”

Wstęp
Transport to sektor gospodarki, który ma bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie
ludzi i środowisko naturalne. Unia Europejska prowadzi wśród państw członkowskich skoordynowane działania, mające ograniczyć negatywne skutki działalności
transportowej, integrując politykę transportową z ochroną środowiska. Rezultatem
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tego są zaostrzone normy dotyczące emisji spalin, promocje zarówno alternatywnych źródeł energii (np. LPG, biopaliwa), jak i środków transportu o małym
zużyciu paliwa (np. transport intermodalny, transport kolejowy). Powstałe koszty
transportu w różnym stopniu obciążają nie tylko usługodawców – przedsiębiorstwa transportowe – oraz usługobiorców – podmioty gospodarcze, korzystające
z usług transportowych. Tę część kosztów, które nie obciążają podmiotów gospodarczych, ponosi całe społeczeństwo. Są to koszty zewnętrzne transportu, spowodowane np. wypadkami drogowymi, zanieczyszczeniem środowiska, hałasem.
Europejska Polityka Transportowa jako jeden z głównych celów wymienia internalizację zewnętrznych kosztów transportu poprzez wdrożenie zasady
– zanieczyszczający płaci. Wprowadzenie tej zasady powinno doprowadzić do
wolnorynkowej konkurencji pomiędzy różnymi gałęziami transportu oraz zmianę struktury przewozów pomiędzy różne środki transportu. Wymaga to jednak
intensywnego i równomiernego rozwoju całej infrastruktury transportowej kraju.
Członkostwo w Unii Europejskiej w widoczny sposób przyspieszyło realizację
planów rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej. W ciągu najbliższych lat
powstanie kilkaset kilometrów nowych dróg. Przedsięwzięcia obejmują również
remonty i modernizację najważniejszych szlaków kolejowych.
Charakterystyczną cechą usług transportowych są występujące równolegle
procesy produkcji i konsumpcji. Nie jest więc możliwe wytwarzanie usługi transportowej na zapas. Transport zaś jest jednym z najważniejszych elementów w łańcuchu zaopatrzenia i musi być realizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Celem artykułu jest przedstawienie problemu internalizacji zewnętrznych
kosztów transportu. W artykule przedstawiono również topologię układu przestrzennego głównych korytarzy transportowych i rolę, jaką odgrywa polityka
zrównoważonego rozwoju transportu w gospodarce kraju.

1. Infrasturktura transportowa elementem polityki
zrównoważonego rozwoju
Infrastruktura transportu jest ważnym elementem harmonijnego zagospodarowania przestrzeni gospodarczej kraju. Przestrzenne zagospodarowanie dotyczy
rozmieszczenia zarówno ośrodków produkcji, jak i konsumpcji w określonych rejonach kraju, z uwzględnieniem ich specjalizacji, jak np. rolnictwo (uprawa zbóż,
sadownictwo), przemysł (produkcja, przetwórstwo, wydobycie), konsumpcja
(ośrodki rekreacji, kultury, handlu, osiedla mieszkaniowe). Gospodarcze funkcje
regionów zależą głównie od lokalizacji występowania np. bogactw naturalnych,
warunków klimatycznych, żyznych ziem albo od położenia geograficznego.
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Planowanie ładu przestrzennego w gospodarce ma na celu harmonijne rozmieszczenie (zgodne z potrzebami społeczeństwa) zarówno przemysłu, obiektów
usługowych, osiedli mieszkaniowych, jak i łączącej je infrastruktury transportowej, aby zapewnić ich zrównoważony rozwój. Dobrze rozwinięta infrastruktura
transportowa bywa często czynnikiem decydującym o miejscu lokalizacji określonej produkcji. Podstawową rolę odgrywa tu konieczność minimalizacji kosztów wytwarzanych produktów lub usług, na które składają się zarówno przewóz
surowców, jak i wyrobów gotowych1.

Rys. 1. Gospodarka przestrzenna i jej części składowe
Ź r ó d ł o: A. Piskozób, Funkcjonowanie systemów transportowych, Wyd. Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1973, s. 54, za: E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009, s. 28.

Najczęściej źródłami potrzeb transportowych są:
– przestrzenne rozmieszczenie sił wytwórczych,
– przestrzenne występowanie surowców naturalnych,
– specjalizacja, kooperacja i koncentracja produkcji przemysłowej i rolnej,
– organizacja produkcji rolnej i przemysłowej,
– przestrzenne rozmieszczenie rynków pracy,
– rozwój międzynarodowego podziału pracy2.
1
2

I. Tarski, Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, PWE, Warszawa 1963, s. 4.
P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977, s. 30-38.

310

Aleksander Szlachta

Poprzez realizację swoich podstawowych funkcji w gospodarce (produkcyjną, usługową, integracyjną) transport stwarza warunki do prawidłowego działania
gospodarki, a więc przepływu materiałowego między podmiotami gospodarczymi na rynku, i umożliwia przemieszczanie się ludności.

2. Przebieg najważniejszych szlaków
transportowych w kraju
Decyzje o kształcie inwestycji w transporcie drogowym w zakresie infrastrukturalnym, a więc istotne dla rozwoju gospodarczego całego kraju, podejmuje administracja centralna. Na zakres realizowanych obecnie zadań infrastrukturalnych
w Polsce zasadniczy wpływ mają również wytyczne Unii Europejskiej, takie jak:
decyzja unijna 1692/WE z 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)3, zmieniona
decyzją unijną nr 884/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r.4
W roku 1997 na konferencji transportowej w Helsinkach ostatecznie wytyczono przebieg dziesięciu paneuropejskich korytarzy transportowych, obejmujących: drogi samochodowe i rzeczne, linie kolejowe i cztery strefy morskie.
Celem tych przedsięwzięć jest zarówno wzmocnienie europejskiej sieci transportowej, jak i usprawnienie przebiegu handlu. Przez obszar naszego państwa
przechodzą cztery paneuropejskie korytarze transportowe: I, II, III i VI, które
wytyczają na długo kierunki modernizacji i rozwoju krajowej infrastruktury
transportowej.
Z trasami korytarzy transportowych pokrywa się przebieg najważniejszych
szlaków drogowych kraju:
– Korytarz I – leży na linii Warszawa – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki,
oparty jest na trasie drogowej „Via Baltika”, biegnie z Warszawy przez Suwałki
do litewskich Szypliszek. Ma status europejskiej drogi ekspresowej z odgałęzieniem do Elbląga i dalej do Kaliningradu.
– Korytarz II – ma kierunek równoleżnikowy, pokrywa się z autostradą A-2,
łączącej Świecko na granicy zachodniej, z Kukurykami na wschodniej granicy
z Białorusią, przebiega przez: Poznań – Konin – Stryków – Warszawę – Siedlce
– Białą Podlaską. W tym korytarzu przebiega też magistrala kolejowa E-20.

Decyzja unijna nr 1692/WE z 23 lipca 1996 r., w sprawie wspólnotowych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
4
Decyzja unijna nr 884/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r., zmieniająca decyzję nr 1692/96/WE
w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.
3
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– Korytarz III – ma kierunek równoleżnikowy, leży w osi autostrady A-4,
łączy Olszynę na granicy zachodniej, z Karczową na granicy z Ukrainą, biegnie
przez: Legnicę – Wrocław – Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Przeworsk. Tym korytarzem przebiega też magistrala kolejowa E-30.
– Korytarz VI – ma kierunek południkowy, oparty jest na autostradzie A-I,
ma początek na południowym odcinku obwodnicy Trójmiasta, przebiega przez:
Grudziądz – Toruń – Stryków – Katowice aż do Żyliny na granicy ze Słowacją.
Tym korytarzem przebiegają też magistrale kolejowe E-65 i CE-65.

Rys. 2. Międzynarodowe korytarze transportowe przebiegające przez Polskę
Ź r ó d ł o: Drogi a środowisko, siskom.waw.pl/nauka-srodowisko htm [22.03.2013].

W załączniku II do decyzji nr 884/2004/WEE wyznaczono na terenie Europy trzydzieści priorytetowych inwestycji w infrastrukturę transportową, których
realizacja przewidziana jest do 2020 r. Do tego czasu sieć transportowa Europy
powiększy się o 4800 km autostrad, 12 500 km linii kolejowych, modernizacji
podlegać będzie 3500 km dróg samochodowych, 12 300 linii kolejowych i około
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1740 km dróg wodnych. Koszty realizacji tych zamierzeń oszacowane (w 2005 r.)
na 252 mld euro, finansowane będą ze środków unijnych5.
Z listy tych zamierzeń przy udziale funduszy unijnych realizowane są obecnie
kluczowe inwestycje drogowe, np. budowa odcinków autostrad A1, A2, A3 i A4
oraz modernizacja linii kolejowych E 20, E 30 i E 59, które zaliczono do transeuropejskiej sieci TEN-T.
W Polsce budowa 1 km autostrady w 2008 r., w łatwym terenie, kosztowała
około 10 mln euro, w obszarach zabudowanych dwa do trzech razy drożej6.

3. Koszty zewnętrzne w transporcie
Przedmiotem działalności w transporcie jest zwykle świadczenie usług transportowych, służących zaspokojeniu potrzeb danego rynku.
Zużycie czynników produkcji w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej powoduje powstanie kosztów. Czynnikiem, który ustanawia jednostkę
gospodarczą jako przedsiębiorstwo jest więc aspekt ekonomiczny. Pozostaje on
w ścisłym związku z kategorią właściciela (przedsiębiorcy) zasobów potrzebnych
do prowadzenia danego rodzaju działalności na swój rachunek, na swoje ryzyko
i według własnego uznania7.
Koszty powstałe w wyniku działalności transportowej można podzielić na
zewnętrzne i wewnętrzne. Całościowa klasyfikacja społecznych kosztów transportu wraz z ich podziałem na koszty wewnętrzne i zewnętrzne zamieszczone jest
w Zielonej Księdze Komisji WE z dnia 29 grudnia 1995 r., w kierunku uczciwego
i efektywnego systemu cen w transporcie8.
Koszty wewnętrzne ponosi przedsiębiorstwo, dotyczą one zużycia środków
produkcji, są to tzw. koszty własne produkcji.
Przyczyny kosztów zewnętrznych, mogą być różne, choć głównie są to np. hałas, spaliny, wypadki samochodowe, zjawisko kongestii na drogach, niekorzystne
zmiany w środowisku naturalnym, a nawet zmiany klimatyczne. Są to więc koszty związane bezpośrednio z negatywnymi skutkami działalności transportowej

5
European Commission, Trans-European Transport Network, TEN-T prioriti axes and
projekts 2005, Brussels 2005, s. 6-7.
6
„Dziennik” 2008, nr 102, dodatek „Rynek Budowlany”, s. 8.
7
Nowy leksykon PWN, WN PWN, Warszawa1998, s. 1409.
8
W kierunku uczciwego i efektywnego systemu cen w transporcie. Opcje polityki dla internalizacji zewnętrznych kosztów transportu w UE. Zielona Księga, Komisja WE, Bruksela 1995, COM
(95) 691.
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Tabela 1. Czynniki generujące koszty społeczne w eksploatacji infrastruktury drogowej
Czynniki generujące koszty społeczne w eksploatacji
infrastruktury drogowej
Koszty związane z:

– hałasem komunikacyjnym
– zanieczyszczeniem powietrza
– zmianami klimatu
– wypadkami w transporcie
– zagrożeniem dla środowiska
– kongestią transportową

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

zarówno dla życia człowieka, jak i środowiska naturalnego9. Ponoszą je skarb państwa oraz całe społeczeństwo. Koszty te stanowią społeczną część kosztów transportu, nieobciążającą bezpośrednio operatorów transportu czy przewoźników.
Wszystkie przedstawione w tabeli 1 czynniki są równie groźne dla środowiska, w którym żyjemy, degradując je każdy na swój sposób.
Hałas komunikacyjny powoduje u ludzi różnego rodzaju dolegliwości,
np. nerwice, choroby układu krążenia. Powoduje również migracje ptaków.
Dopuszczalny poziom hałasu w krajach UE wynosi 55 dB. W wielu rejonach,
gdzie natężenie ruchu jest szczególnie duże (w miastach, w pobliżu obciążonych
dużym ruchem dróg), pomimo działań ograniczających jego zasięg, poziom zanieczyszczenia hałasem znacznie przekracza dopuszczalne normy. Szacuje się, że
w krajach uprzemysłowionych ok. 110 mln ludzi narażonych jest na hałas przekraczający 65 dB.
W wyniku działalności transportowej może dojść do zanieczyszczenia wody
i ziemi. Ich przyczyną są spływy powierzchniowe z dróg, resztki paliw, zanieczyszczenia powstałe w czasie mycia pojazdów. Zawierają one metale ciężkie
(ołów, kadm, żelazo, miedź, cynk), środki chemiczne, stosowane przez służby
drogowe, i substancje ropopochodne.
Fizyczny wpływ transportu na środowisko przyczynia się do powstania wielu
problemów w skali lokalnej, a nawet globalnej, jak np. kwaśne deszcze, duża emisja CO2, dziura ozonowa, globalne ocieplenie. Wszystko to może być powodem
pogorszenia warunków życia, a więc zarówno pracy, jak i wypoczynku poprzez
np. zanieczyszczenie powietrza, hałas, zanieczyszczenie wód gruntowych, zmiany w krajobrazie, kwaśne deszcze.
9
A. Tylutki, J. Wronka, Znaczenie kosztów zewnętrznych dla polityki transportowej państwa,
„Przegląd Komunikacyjny” 1995, nr 8, s. 1.
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Rys. 3.Węzeł Pawłowice na połączeniu autostrady A-8, drogi ekspresowej S8
z łącznikiem Długołęka
Ź r ó d ł o: www.obwodnica-wroclawia.pl/images/zad2b/20110715/64_l.jpg [22.03.2013].

Znaczny wpływ transportu na degradację otoczenia powoduje, że jednym
z priorytetów w rozwoju gospodarczym stały się działania, pozwalające w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska realizować cele transportowe. Należy więc
umożliwić wybór środka transportu, efektywnie obsługiwać gospodarkę, a przy
tym nie zagrażać zdrowiu ludzi i środowisku. Trzeba również ograniczyć ilość
wytwarzanych przez transport odpadów i zanieczyszczeń oraz zużywać głównie
zasoby odnawialne w ilościach umożliwiających ich odtworzenie.
Od poziomu technicznego wykonania inwestycji, poziomu i jakości eksploatacji infrastruktury transportowej, a także generacji eksploatowanego sprzętu,
zależy bezpośrednio wysokość kosztów zewnętrznych. Źle zaprojektowane, słabo
wykonane drogi, przestarzałe lub przeładowane środki transportu są bezpośrednim źródłem kumulacji niekorzystnych zjawisk, powodując znaczne zwiększenie
kosztów zewnętrznych w eksploatacji infrastruktury transportowej.
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4. Przebieg internalizacji kosztów zewnętrznych
transportu w Polsce
Jednym z najważniejszych dokumentów o tematyce transportu, jaki przyjęto
w kraju po wstąpieniu do UE, jest opracowana przez Komisję Wspólnot Europejskich – Biała Księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie
decyzji10. Do podstawowych celów określonych w tym dokumencie zaliczono
zmniejszenie dysproporcji pomiędzy różnymi gałęziami transportu, a także
wzmocnienie procesów integracji społecznej i gospodarczej krajów należących
do UE. W transporcie towarowym chodzi o zmniejszenie roli transportu samochodowego na rzecz przywrócenia głównej roli kolei.
Najważniejsze priorytety, jakie przyjęto w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu, to:
– racjonalizacja zapotrzebowania na usługi transportowe – jako wspólny element wszystkich strategii sektorowych,
– przesunięcie pracy przewozowej na mniej zanieczyszczające środowisko
rodzaje transportu,
– wdrożenie nowoczesnych technik i wysokich technologii, przyjaznych dla
środowiska, a także instalacja urządzeń je chroniących.
Do szczególnie niekorzystnych zjawisk transportowych, powodujących
zwiększenie zużycia paliwa, w Białej Księdze zalicza się: wąskie gardła w sieci
kolejowej, kongestię w ruchu drogowym, znaczne opóźnienia (ponad 15 min)
dużej liczby lotów w transporcie lotniczym. Istotny jest także nierówny wzrost
przewozów w poszczególnych gałęziach transportu. Świadczy to o pominięciu
części kosztów zewnętrznych w cenie przewozów towarowych lub osobowych.
Dotyczy to głównie w transportu drogowego, który jako najbardziej „brudny” jest
największym emitentem czynników zanieczyszczających środowisko.
Problem jest bardzo poważny, bo przewoźnicy różnych gałęzi transportu nie
ponoszą w pełni kosztów zewnętrznych, które generują np. z tytułu użytkowania
infrastruktury transportowej. A to z kolei nie zmusza ich do korzystania z „bardziej czystych” środków transportu lub choćby najmniej obciążonych ruchem
szlaków transportowych.
Członkostwo w Unii Europejskiej i fatalny stan transportu to główne przyczyny przedstawienia przez Ministerstwo Infrastruktury dokumentu pt. Polityka
transportowa państwa na lata 2006-2025. Za cel główny w dokumencie przyjęto zdecydowaną poprawę systemu transportowego i jego rozbudowę, zgodnie

White Paper. European transport policy for 2010: time to decide, COM (2001) 370, Brussels,
12.09.2001; polska edycja – Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
10
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z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jakość tego systemu jest jednym z kluczowych czynników decydujących o warunkach życia mieszkańców oraz rozwoju
gospodarczym całego kraju i regionów11. Dokument przedstawia również podstawowe zasady polityki transportowej Wspólnoty Europejskiej, które implementowano przy formułowaniu polityki transportowej Polski.
Według globalnych szacunków, różnica w kosztach zewnętrznych transportu
jako gałęzi gospodarki w 1995 r. była bardzo wyraźna i wynosiła od 7,8% PKB
w krajach UE do ok. 14% w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Szacunek tych kosztów dla Polski wyniósł ok. 12,6 mld euro (ok. 39,8 mln zł), co
stanowiło ok. 13% PKB12.
Skutkiem internalizacji powinno być osiągnięcie w kraju takiej relacji cen
usługi transportowej pomiędzy różnymi rodzajami transportu, która odzwierciedlałaby rzeczywiste koszty, a w tym pełne koszty zewnętrzne. Zasadniczym
celem jest uzyskanie środków finansowych, w wysokości niezbędnej do ograniczenia skutków negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, np. hałasu,
zanieczyszczenia powietrza, leczenia ofiar wypadków drogowych.
Wypadki drogowe generują w transporcie drogowym ponad 50% kosztów
zewnętrznych, w transporcie kolejowym stanowią jedynie tysięczne części procenta.
Podstawowym instrumentem internalizacji jest tu obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów (OC), eksploatowanych zarówno prywatnie, jak i w działalności gospodarczej. Ubezpieczenie pojazdów szynowych nie jest obowiązkowe.
Stosowany mechanizm może prowadzić do zrównoważenia cen między transportem drogowym a kolejowym. Obowiązkowe ubezpieczenie nie pokrywa jednak kosztów leczenia powypadkowego, co w myśl zasad świadczy o niepełnej
internalizacji kosztów.
Koszty spowodowane zanieczyszczeniem powietrza są istotną składową ceny
usługi transportowej dla kolei i transportu drogowego. Przedstawione w wielkościach bezwzględnych są jednak około pięć razy niższe dla kolei od emitowanych
przez transport drogowy. Powszechnym instrumentem internacjonalizacji kosztów tego typu są opłaty, mające wpływ na koszty pozyskania energii do napędu,
a więc akcyzy na paliwa i opłaty paliwowej. Przychody z opłaty paliwowej przeznaczone są na rozwój tych gałęzi transportu, głównie jako inwestycje w infrastrukturę. Pokrycie kosztów zewnętrznych, będących skutkiem spalania paliw
płynnych, za pomocą akcyzy i opłaty paliwowej szacuje się na ok. 95%. Trzeba
jednak podkreślić, że opłaty te nie są w całości przeznaczane na cele zgodne z zasadami internalizacji kosztów zewnętrznych.
Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa
27.06.2005.
12
P. Rydzyński, Koszty zewnętrzne transportu, „Rynek Kolejowy” 2004, nr 10.
11
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Koszty hałasu są powiązane z kosztami infrastruktury. Choć hałas generują
poruszające się pojazdy, to jego skutkom zapobiegają głównie zarządcy dróg
poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Koszty infrastruktury w transporcie drogowym wynoszą ok. 3,6% całości kosztów zewnętrznych,
a związane z hałasem ponad 3%. Dla transportu kolejowego koszty infrastruktury
to ok. 1,3%, a koszty hałasu ok. 7%13.
W transporcie drogowym opłata za korzystanie z dróg pobierana jest od użytkowników tylko na drogach krajowych. W tym systemie nie ma zależności pomiędzy przejechaną odległością a wysokością opłat. Na kolei opłata jest naliczana
za każdy przejechany przez pociąg kilometr, więcej jeździsz – więcej płacisz.
Skłania to do efektywnego wykorzystania transportu. W przypadku infrastruktury proces internalizacji kosztów zniekształcają dotacje do jej budowy. Większe
dotacje najczęściej skutkują mniejszymi opłatami nałożonymi na użytkowników.
A więc zmniejsza się stopień internalizacji kosztów zewnętrznych dla określonego środka transportu.
W Polsce sieć dróg krajowych to ok. 18 225 km14, sieć kolejowa w stałym
użytkowaniu – ok. 17 000 km15. Obydwie sieci otrzymują dofinansowanie z budżetu państwa.

Podsumowanie
Współczesny transport staje się dziedziną wysokich technologii. Fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju mają zarówno badania naukowe, jak i wprowadzanie technologicznych innowacji. Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych są różnorakie. Z badań wynika, że zastosowanie
ITS powoduje:
– zwiększenie przepustowości sieci ulic średnio o 22,5%,
– poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków średnio o 60%),
– zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii (o blisko 60%),
– poprawę jakości środowiska naturalnego (redukcję emisji spalin średnio
o 40%),
– poprawę komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych,
Obliczenia na podstawie, P. Rydzyński, Koszty...
www.gddkia.gov.pl [22.03.2013].
15
Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju Polskich Kolei Państwowych, listopad 2004,
Rzecznik Prasowy PKP.
13
14
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– redukcję kosztów zarządzania taborem drogowym,
– redukcję kosztów związaną z utrzymaniem i renowacją nawierzchni,
– zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie, w którym zastosowane
są rozwiązania ITS16.
W międzynarodowym transporcie drogowym nasz kraj zajmuje w Europie
pozycję lidera. Pomimo że to właśnie przez nasz kraj przebiegają ważne europejskie korytarze transportowe, stan infrastruktury drogowej ciągle pozostawia wiele
do życzenia. Powoduje to występowanie zarówno w transporcie, jak i w całej
gospodarce wielu niekorzystnych procesów, których skutkiem jest m.in. podwyższenie kosztów społecznych.
Duże koszty zewnętrzne występujące w transporcie powodują, że kraje UE
dążą do ich internalizacji17, a więc przyjęcia wartości, poglądów, norm narzuconych z zewnątrz za własne18. Podstawą internalizacji kosztów zewnętrznych, powinno być racjonalne oszacowanie wszystkich czynników, które generują szkody,
np.: hałas komunikacyjny, zjawisko kongestii, zanieczyszczenie powietrza, zmiany w środowisku. Obciążenie nimi poszczególnych przewoźników i operatorów
powinno być proporcjonalne do udziału w ich powstawaniu.
W celu obniżenia zewnętrznych kosztów transportu już od wielu lat w ramach
Polityki transportowej państwa na lata 2006-2025 podejmowane są różnorodne
działania np.:
– postęp techniczny w konstrukcji samochodów – zmniejszanie spalania (certyfikaty ekologiczne – EURO 0-V), stosowanie alternatywnych źródeł napędu,
– zwiększenie płynności jazdy – likwidacja zjawiska kongestii, np.: odkolizyjnianie skrzyżowań, likwidacja wąskich gardeł w ruchu,
– ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich na rzecz transportu intermodalnego,
– budowa dróg o cichych nawierzchniach,
– stosowanie osłon sztucznych i z zieleni, jak np. ekrany dźwiękochłonne.
Zakłada się także podniesienie konkurencyjności innych gałęzi transportu
poza transportem drogowym, głównie kolejowego. Tylko budowa prawidłowo
zaprojektowanej i eksploatowanej nowoczesnej infrastruktury transportowej
może ograniczyć koszty społeczne transportu i zapobiec degradacji środowiska.
Nasz kraj leży w środku Europy i nie może stanowić bariery komunikacyjnej dla
sąsiednich państw.
Proces pełnej internalizacji kosztów zewnętrznych i doprowadzenie do rzeczywistej konkurencji między rodzajami transportu w kraju przebiega bardzo
wolno. Wprowadzenie w życie unijnej zasady „zanieczyszczający płaci” wydaje
18
http://pl.gefco.net/fileadmin/pl.gefco.net/pdf/prasa/GEFCO_Polska__skuteczne_zarzadzanie_jakoscia.pdf [22.03.2013].
19
A. Tylutki, J. Wronka, Znaczenie kosztów zewnętrznych..., s. 2.
20
Słownik wyrazów obcych, WN PWN, Warszawa 1997, s. 483.
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się możliwe tylko przy zastosowaniu środków administracyjnych. Wysokie dotacje do budowy infrastruktury transportowej zaciemnieją zyski, jakie przynosi
internalizacja innych kosztów zewnętrznych. Obecnie w żadnym z najważniejszych rodzajów kosztów zewnętrznych nie ma pełnej internalizacji bez względu
na środek transportu.
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Internalisation of external costs in transportation
Summary. Poland’s admission to the European Union caused a rapid increase of road traffic
which included trucks. The economic processes connected with transportation generate some external costs which influence particular branches of transportation to varying degrees. These costs are
caused by the phenomenon of congestion, road accidents, pollution of the environment, noise, etc.
The unequal increase of conveyance in particular branches of transportation means that some parts
of the external costs in the price of transportation are passed over. The European transportation policy shows the necessity of internalisation of external costs of transportation through the introduction
of the rule “contaminating pays.” The aim of the rule is to facilitate the undisturbed free-market
competition between the branches of transportation. The EU members’ policy should focus on the
idea that the price of transportation service ought to reflect its negative impact on the environment
as well.
Key words: internalization of external costs of transportation, policy of balanced development
of transportation system, the “contaminating pays” rule
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Transfer innowacji z nauki do biznesu
w formie klastra na przykładzie Nutribiomed

Streszczenie. Od roku 2005 uczelnie wyższe zobowiązane są do współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Komercjalizacja efektów tych badań może nastąpić w sposób sformalizowany na drodze utworzenia
spółki celowej, powstania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości czy centrów transferu
technologii. Może również mieć charakter mniej sformalizowany i następować poprzez konsorcjum podmiotów, które współpracują na podstawie zawartej umowy. Przedstawiony w artykule
Klaster Nutribiomed jest przykładem konsorcjum zrzeszającym wrocławskie ośrodki akademickie oraz firmy, w którym z dużym powodzeniem realizowane są projekty z dziedziny biotechnologii i biomedycyny.
Słowa kluczowe: innowacja, transfer innowacji, komercjalizacja wiedzy, klaster

Wstęp
We współczesnym świecie, znaczenie tradycyjnych zasobów, takich jak
ziemia czy kapitał, ulega zmniejszeniu na rzecz zasobów niematerialnych, takich jak informacja i wiedza. O sukcesie rynkowym przedsiębiorstw decyduje
w dużej mierze umiejętność wykorzystania nowej wiedzy poprzez oferowanie
nowych produktów lub usług czy zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych. Umiejętność ta, określana jako innowacyjność, stanowi szczególny zasób
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przedsiębiorstwa i powiązana jest z nieustającą gotowością do wprowadzania
zmian1.
Pojęcie innowacji do teorii zarządzania wprowadził J. Schumpeter, który
uznał innowację za narzędzie przedsiębiorczości, wskazując na wykorzystanie
nowych pomysłów lub nierozpoznanych dotąd możliwości technicznych produkcji nowych towarów, wytwarzania znanych towarów za pomocą nowych metod,
udostępnianie nowych źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu oraz
wprowadzenie zmian organizacyjnych w produkcji2. Współcześnie innowacja
rozumiana jest szerzej, nie obejmuje aspektów wyłącznie technicznych, nie musi
być czymś materialnym i jest raczej pojęciem ekonomicznym i społecznym3. Według podręcznika Oslo Manual, innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie
ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego
procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie
praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem
zewnętrznym4. Działalność innowacyjna, według tegoż Podręcznika, to wszelkie
działania (przedsięwzięcia) o charakterze naukowym (badawczym), technicznym,
organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest
opracowanie i wdrożenie innowacji5. Działania te mogą być prowadzone przez
samo przedsiębiorstwo, ale również zwłaszcza te o charakterze naukowym mogą
być realizowane poza nim, w instytucjach ze sfery nauki i techniki. Instytucje te
zajmują się tworzeniem nowej wiedzy naukowej i technicznej w postaci odkryć,
wynalazków, nowych rozwiązań, a należą do nich m.in. uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze czy centra badawcze. Ze względu na fakt, że większe
szanse sukcesu mają przedsięwzięcia na podstawie współpracy różnych podmiotów, przedsiębiorstwa powinny współpracować z jednostkami zewnętrznymi zajmującymi się szeroko pojętą działalnością B + R6.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja uwarunkowań prawnych transferu wiedzy z uczelni wyższych do praktyki gospodarczej. Obowiązujące obecne
regulacje prawne dają uczelniom szereg nowych możliwości w zakresie komercjalizacji wiedzy, zostaną one zaprezentowane w pkt 1. Jednym ze sposobów dopuszczanych przez ustawodawcę jest tworzenie konsorcjów naukowych, których
1
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 230.
2
J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, WN PWN, Warszawa 1995, s. 163.
3
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 42.
4
Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition,
OECD/Eurostat, Paris 2005, za: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 112.
5
Ibidem, s. 54.
6
Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Wyd.
Difin, Warszawa 2004, s. 44.
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przykładem jest klaster. W pkt 2 podjęta zostanie próba przybliżenia tej, nie do
końca zbadanej naukowo, formy organizacyjnej. Celem artykułu jest również
zaprezentowanie przykładu rozwiązań stosowanych w praktyce, a konkretnie
funkcjonowanie istniejącego od 2007 r. klastra Nutribiomed, co zamieszczone
zostanie w pkt 3 opracowania.

1. Uwarunkowania prawne transferu innowacji
w szkolnictwie wyższym
Podstawowym aktem prawnym nakładającym na uczelnie wyższe obowiązek
współpracy z biznesem jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym. Zgodnie z art. 4 ust. 4: „Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych
i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych
formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, o której mowa
w art. 86a, a także przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym”7. Określenie czym są
w szczególności badania naukowe oraz prace rozwojowe zawarte jest natomiast
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach funkcjonowania nauki. W art. 2
ust. 3 zawarty jest podział badań naukowych na: badania podstawowe, stosowane
oraz przemysłowe8:
a) badania podstawowe podejmowane są w celu zdobywania nowej wiedzy
bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie,
b) badania stosowane podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy, a zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
c) badania przemysłowe podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy
oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług
lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów
i usług.
Prace rozwojowe definiuje art. 2 ust. 4 tejże ustawy jako: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności
z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy
i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych,
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.
W celu prowadzenia, wspierania i koordynowania badań naukowych i prac
rozwojowych, inicjowania i koordynowania udziału uczelni w międzynarodo7
8

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 96, poz. 615.
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wych programach badawczych, pozyskiwania i obsługi projektów badawczych
międzynarodowych, krajowych i finansowanych z funduszy europejskich,
ustawodawca stworzył uczelniom możliwość powołania centrów naukowych.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia może
na podstawie umowy utworzyć centrum naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz z instytutami badawczymi, w tym
również zagranicznymi. Umowa ta musi określać organizację, sposób funkcjonowania i finansowania, w tym własność aparatury badawczej, praw autorskich
i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, a także podział środków
uzyskanych w wyniku komercjalizacji badań.
Komercjalizacja czy transfer wiedzy to całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne,
czyli gospodarcze (komercyjne) wykorzystanie9. Podstawową formą komercjalizacji wiedzy przez uczelnie wyższe jest sam proces dydaktyczny, gdyż absolwenci danej uczelni wnoszą przekazaną tam wiedzę w życie gospodarcze. Publikacje naukowe, prezentacje różnych rozwiązań w trakcie konferencji, targów czy
seminariów to również powszechna i tradycyjna forma komercjalizacji wiedzy.
Możliwości stwarzane uczelniom poprzez ustawodawcę dotyczą także komercjalizacji opartej na przedsiębiorczości. W takim rozumieniu proces komercjalizacji
rozpoczyna się w momencie oceny nowego pomysłu, produktu lub technologii
pod kątem możliwości zastosowania oraz efektywności ekonomicznej. Działania
podejmowane w ramach procesu komercjalizacji to m.in.10:
– prezentacja nowych innowacyjnych pomysłów, produktów, procesów,
– prace rozwojowe i identyfikacja potencjalnych zastosowań,
– tworzenie i demonstracja prototypów innowacyjnych produktów,
– poszukiwanie rynkowych zastosowań technologii, audyt technologiczny,
– analiza rynków, opracowanie oraz realizacja strategii marketingowych,
– prace wdrożeniowe i wdrożenie do produkcji,
– wprowadzenie produktu na rynek i jego sprzedaż.
W praktyce występujące strategie komercjalizacji wiedzy to: sprzedaż praw
własności, licencjonowanie, alians strategiczny, joint venture, samodzielne wdrożenie, utworzenie innowacyjnej firmy odpryskowej (spin-off lub spin-out)11.
Aby uczelnie wyższe miały możliwość współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ustawodawca określa w przytaczanym już art. 86 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym formy podmiotów, których celem jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer wyników
Innowacje i transfer technologii..., s. 139.
Ibidem, s. 140.
11
P. Głodek, P. Pietras, Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP, Warszawa 2011, s. 12-16.
9

10
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prac naukowych do gospodarki – akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz
centra transferu technologii. Akademicki inkubator przedsiębiorczości (ust. 2 i 3)
tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Centrum
transferu technologii (ust. 4 i 5) tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego
przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. Podmioty te
mogą być zorganizowane w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki handlowej bądź fundacji.
W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych uczelnia ma możliwość utworzenia również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółki akcyjnej, w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym określanej jako
spółka celowa (art. 86a). Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych,
które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. Uczelnia w formie aportu wnosi wyniki badań
lub prac, w szczególności prawa własności przemysłowej, wypłacona dywidenda
przeznaczana jest na działalność statutową uczelni. Wspomniana spółka celowa
może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych (art. 86b). Ustawodawca nakłada na tworzone spółki celowe obowiązek
uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych.

2. Pojęcie klastra
Za prekursora wprowadzenia określenia klaster, uznaje się brytyjskiego ekonomistę A. Marshalla, który analizując skłonność firm z sektorów produkcyjnych
w Anglii do lokowania się w dystryktach przemysłowych w pobliżu konkurentów, dostawców i klientów stworzył pojęcie tzw. zewnętrznych korzyści skali12.
Pojęcie to zostało rozwinięte przez M. Portera, który w roku 1980 zdefiniował
klaster następująco13: „klaster jest to geograficzna koncentracja konkurencyjnych
firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te
same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci
12
Principles of Economics. An Introductory Valumne, 8th ed, The McMillan Press, London
1920, za J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym,
Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 28.
13
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2000, s. 248.
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związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga
tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla
wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią
o sile każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych”.
Klaster nie jest formą organizacji do końca poznaną pod względem naukowym. Definicje tego pojęcia są różne, nie jest też opracowana jedna typologia tej
formy organizacji różnych podmiotów. W znaczeniu tradycyjnym klaster to14: specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność
gospodarczą, przy czym podmioty równocześnie współpracują i konkurują między
sobą. Klaster może być rozumiany również jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji zarówno o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, opartych na wspólnej
trajektorii rozwoju (np. technologicznej, wspólnych rynkach docelowych, strategii
marketingowej itd.), jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych
aspektach działania. Może być to również ponadbranżowa sieć formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami,
instytucjami sektora nauki i techniki. Klaster charakteryzuje się intensywnymi
przepływami informacji i wiedzy oraz wysokim poziomem jednoczesnej konkurencji i kooperacji. Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej klaster to15: „grupa
przedsiębiorstw, powiązanych podmiotów gospodarczych, i instytucji, które zlokalizowane są blisko siebie i osiągnęły wielkość wystarczającą do rozwinięcia
specjalistycznego doświadczenia, usług, zasobów, dostawców i umiejętności”.
Niezależnie od przyjętej definicji klastra, jako cechy wyróżniające taką formę
organizacji niezależnych podmiotów, należy wskazać, że jest to struktura ułatwiająca przepływ informacji, sprzyja procesom uczenia się, a tym samym pobudza
innowacyjność. Podmioty wchodzące w skład klastra podnoszą swoją konkurencyjność w wyniku efektu synergii.
Według klasyfikacji OECD, z punktu widzenia innowacyjności, można wskazać następujące typy klastrów16:
– klastry oparte na wiedzy – skupiające firmy, dla których istotny jest bezpośredni dostęp do badań podstawowych oraz publicznych instytucji badawczych
i uczelni wyższych (typ charakterystyczny dla przemysłu lotniczego, chemicznego, elektronicznego),
Innowacje i transfer technologii..., s. 137-138.
W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej: Wdrażanie szeroko zakrojonej
strategii innowacyjnej, KOM(2008) 652, Bruksela, dnia 5.11.2008, s. 2.
16
Innowacje i transfer technologii..., s. 138.
14
15
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– klastry oparte na korzyściach skali – skupiające firmy powiązane z instytutami technicznymi i uniwersytetami, prowadzące własne badania na ograniczoną skalę (typ charakterystyczny dla przemysłu samochodowego, maszynowego),
– klastry wyspecjalizowanych dostawców – skupiające przedsiębiorstwa o dużej intensywności B + R, kładące nacisk na innowacje produktowe;
przedsiębiorstwa te zazwyczaj zlokalizowane są blisko siebie oraz klientów
i użytkowników (typ charakterystyczny dla firm produkujących komponenty do
złożonych systemow produkcyjnych, jak np. oprogramowanie i sprzęt komputerowy),
– klastry uzależnione od dostawcy – skupiające firmy importujące technologie w formie dóbr kapitałowych i półproduktów, których działalność innowacyjna
determinowana jest przez zdolności do współdziałania zarówno z dostawcami,
jak i usługami posprzedażnymi (typ charakterystyczny dla tradycyjnych gałęzi:
przemysłu przetwórczego, włókienniczego, rolnictwa, leśnictwa, przemysłu meblarskiego, metalowego oraz sektora usług).
W każdym z wymienionych typów klastrów następuje transfer wiedzy. Proces
ten w szerszym kontekście, nie tylko uczelni i firm, przedstawia rysunek 1.
Elementami systemu transferu wiedzy są następujące podmioty zaangażowane w procesy innowacyjne17:
1) innowatorzy – innowacyjni przedsiębiorcy, małe i średnie innowacyjne
przedsiębiorstwa, przekształcający wiedzę, idee, pomysły w nowe rynkowe produkty, technologie i usługi,
2) instytucje sfery nauki i badań, w tym uczelnie wyższe, tworzące podstawy
nowej wiedzy i kreujące podaż pomysłów, idei, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
3) ośrodki innowacji, w tym m.in. wspomniane w pierwszej części artykułu
akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy centra transferu technologii, które
wspierają procesy innowacyjne przez różnego typu formy pomocy i usługi proinnowacyjne,
4) wyspecjalizowane fundusze finansowania innowacji, oferujące specjalne narzędzia finansowania ryzyka wynikającego ze specyfiki procesów innowacyjnych,
5) rynkowi dostawcy usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,
oferujący na komercyjnych zasadach pomoc w realizacji procesów transferu i komercjalizacji technologii.
Wszystkie z wyżej wymienionych elementów systemów mogą być potencjalnie uczestnikami organizacji, jaką jest klaster. W kolejnej części zaprezentowany
jest przykład konkretnego, funkcjonującego w praktyce, Klastra Nutribiomed.
Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red.
K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010, s. 13-17.
17
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Rys. 1. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce
Ź r ó d ł o: System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, red.
K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań – Łódź – Wrocław – Warszawa 2010, s. 11.

3. Funkcjonowanie klastra
na przykładzie Klastra Nutribiomed
Klaster Nutribiomed został utworzony 13.11.2007 r. przez Wrocławski Park
Technologiczny SA, na podstawie koncepcji prof. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z założenia miał być klastrem żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznym. Zorganizowany został w formie konsorcjum,
do którego początkowo przystąpiło 20 podmiotów, w tym 3 uczelnie wyższe
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu
oraz Uniwersytet Wrocławski) i 17 podmiotów gospodarczych z sześciu różnych
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województw18. W czasie kilku lat funkcjonowania, organizacja powiększyła się
o nowe podmioty i w chwili obecnej tworzy ją 8 uczelni wyższych, 3 instytucje
otoczenia biznesu oraz 43 firmy biznesowe.
Wybrana forma organizacyjna – konsorcjum, posiada wiele zalet. Nie wymaga zachowania wymogów rejestracyjnych, a dokumentem potwierdzającym istnienie takiego podmiotu jest jedynie sama umowa podpisana przez uczestników.
Nie ma również konieczności tworzenia struktury organizacyjnej ani gromadzenia majątku własnego, co dla członków oznacza brak konieczności ponoszenia
jakichkolwiek obciążeń finansowych19.
Klaster Nutribiomed powstał z inicjatywy mieszanej, czyli jego powstanie
zostało zainspirowane zarówno przez potrzeby firm, jak i przez potrzeby sektora
nauki. Dla działalności klastra, w którego skład wchodzą tylko firmy, lepszym
punktem wyjścia jest inicjatywa oddolna, bez z góry narzuconych sztywnych
rozwiązań. W tym przypadku inicjatywa mieszana przekłada się na korzyści
w postaci możliwości komercjalizacji badań naukowych20.
Misją Klastra jest stworzenie mocnej pozycji Polski w produktach obejmujących suplementy diety, neutraceutyki i preparaty biomedyczne oparte na rodzimych, naturalnych surowcach rolniczych oraz własnym know-how. Jako cele
szczegółowe wskazane w statucie Klastra można wymienić: stworzenie nowej
marki Klastra, współpracę w zakresie działań marketingowych, rozwój i wdrażanie nowych technologii poprzez współpracę i realizację nowych projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych, integrację wszystkich członków Klastra poprzez
wymianę know-how, szkolenia, konferencje, wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych Klastra. Z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu najważniejszy wydaje się cel, jakim jest
wspieranie członków Klastra poprzez transfer wiedzy z ośrodków akademickich
do jednostek gospodarczych. Transfer wiedzy w tym przypadku realizowany jest
poprzez tworzenie nowych spółek technologicznych typu spin-off. Samo pojęcie
spin-off używane jest do określenia podmiotu powstającego w drodze niejako
wydzielenia/oddzielenia się od jednostki (korporacji) macierzystej w celu podjęcia działalności, która w ramach tejże jednostki była trudna do zrealizowania
lub wręcz niemożliwa21. Tworzenie przez uczelnie wyższe spółek w tej formie
jest zgodne z zapisem wspominanej wcześniej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
18
Informacje o Klastrze, jeśli nie jest wspomniane inne źródło, pochodzą z www.nutribiomed.pl
[10.11.2013].
19
Benchmarking klastrów w Polsce 2010. Klaster Nutribiomed – Raport dedykowany, Zespół
Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting SA, PARP, Warszawa 2010, s. 13.
20
Ibidem, s. 12.
21
P. Tarnowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa
2006, s. 10.
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Rolę koordynatora w Klastrze, na mocy umowy partnerskiej oraz regulaminu, pełni od początku jego istnienia Wrocławski Park Technologiczny SA.
Obok inicjatywy, jaką jest Klaster Nutribiomed, WPT SA prowadzi szeroko
rozumiane wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, w tym Dolnośląski
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, możliwość korzystania z laboratoriów
lub prototypowni, wynajmu powierzchni. Dodatkowo umożliwia/pośredniczy
w ubieganiu się o dofinansowanie działalności22. Wrocławski Park Technologiczny wspiera więc Klaster od strony infrastrukturalnej, ale także finansowej
(organizując pomoc de minimis). Projektem realizowanym przez Klaster przy
pomocy koordynatora WPT SA był projekt pt. Rozwój powiązań kooperacyjnych
Klastra Nutribiomed zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W październiku 2008 r. Klaster Nutribiomed złożył do programu PO IG Działanie 5.1.
wniosek o dofinansowanie pn. ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym”. Złożony projekt jest elementem wewnętrznej
integracji uczestników Klastra Nutribiomed. Projekt ten już został zakończony,
a jego najbardziej materialnym efektem są 4 patenty w ramach skonstruowanej
linii technologicznej wytwarzania bioaktywnych substancji. Obecnie linia służy
do produkcji rynkowej, ale także umożliwia up-scaling opracowanych uprzednio
w laboratoriach technologii. Jest to korzyść zarówno dla świata ludzi nauki, gdyż
mogą pogłębić wiedzę dotyczącą projektowanych procesów, a dla świata biznesu
atutem jest inwestowanie w już sprawdzone i dopracowane rozwiązanie technologiczne.
Projekty obecnie realizowane przez Klaster to: Clusters Cord, Clusters and
Network Cooperation for Business Success in Central Europe i Ovocura. Celem
pierwszego z nich jest nawiązanie silniejszej kooperacji między klastrami o różnym położeniu geograficznym, ale zajmującymi się tą samą sferą tematyczną.
Efektem projektu ma być utworzenie metaklastrów pomiędzy 10 partnerami
z 8 krajów członkowskich UE. Celem drugiego jest usprawnienie systemu dostarczania narzędzi dla klastrów, które wpłyną dodatnio na: zarządzanie klastrami,
optymalizację działania klastrów oraz procesy internacjonalizacji klastrów. Ostatni natomiast, to działania mające na celu stworzenie nowej generacji surowca
jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych, przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych.
Biorąc pod uwagę, że oprócz zrealizowanych projektów efektem dotychczasowej działalności Klastra są już wprowadzone na rynek produkty (m.in. preparaty
witaminowe na osteoporozę lub wspomagające leczenie związane ze spadkiem odporności), można przypuszczać, że działalność organizacji będzie się rozszerzać.
22

www.technologpark.pl/pl/oferta-wpt [10.11.2013].
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Podsumowanie
Zaprezentowane w artykule regulacje prawne współpracy uczelni wyższych
z biznesem stwarzają szereg możliwych rozwiązań. Jednocześnie ustawodawca
kładzie duży nacisk na zaangażowanie placówek naukowych w badania stosowane, badania przemysłowe, a także prace rozwojowe. Ważną kwestią jest zaakcentowanie potrzeby współpracy między wieloma instytucjami w procesie tworzenia
i wykorzystania wiedzy. Niemalże wszystkie ze wskazanych rozwiązań zakładają
udział wielu podmiotów w procesie jej komercjalizacji.
Przytoczony przykład praktyczny Klastra Nutribiomed, jako miejsca transferu innowacji z nauki do biznesu, spełnia postulat współpracy między wieloma
podmiotami. Istotny jest fakt, że wybrana forma organizacyjna, czyli konsorcjum,
w znaczny sposób ułatwia przystąpienie do organizacji i funkcjonowanie samego
Klastra. Kluczowym czynnikiem sukcesu tego przedsięwzięcia wydaje się fakt, że
jego powstanie zostało zainicjowane z potrzeby dwóch różnych środowisk – naukowego i biznesowego. Elastyczna forma prowadzenia przedsięwzięcia pozwala
natomiast na działalność zgodnie z interesami każdej ze stron. Zrealizowane przez
Klaster projekty pokazują, że forma ta niesie korzyści zarówno dla nauki, jak i dla
sfery komercyjnej.
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The Nutribiomed Cluster as an example of a transfer
of innovation from science to business
Summary. Since 2005, universities and colleges in Poland have been obliged to cooperate with
both economic and public units in scientific research and economic development. The commercialisation of the effects of this cooperation can be formalized in a partnership, a resourcefulness mine
or a center of the transfer of technology (TOT). It can also adopt a much less formalized form of
a consortium based on an individual contract. The Nutribiomed Cluster presented in this article is an
example of a consortium of academic centers and renowned companies in the city of Wroclaw. The
Cluster successfully carries out projects in the areas of biotechnology and biomedicine.
Key words: innovation, transfer of innovation, commercialisation of knowledge, cluster
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Publiczne potrzeby pożyczkowe
a prywatne oszczędności i inwestycje

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest analiza zależności między potrzebami pożyczkowymi
Skarbu Państwa, emisją skarbowych papierów wartościowych a depozytami przedsiębiorstw oraz
gospodarstw domowych i ich zobowiązaniami wobec monetarnych instytucji finansowych oraz
nakładami brutto na środki trwałe. W artykule podjęto również próbę weryfikacji hipotezy zakładającej występowanie tzw. efektu wypychania inwestycji w wyniku drenażu oszczędności prywatnych
przez sektor publiczny w latach 2001-2012. Wnioskuje się, że nie można nie zauważyć występowania korelacji między badanymi kategoriami ekonomicznymi. Ich siła jest jednak różna, a analizowane zależności wielostronnie uwarunkowane. Korelacje te mają ujemny kierunek, co może uzasadniać ich interpretowanie jako działanie „efektu wypychania” inwestycji, kredytów i oszczędności
bankowych przez publiczne potrzeby pożyczkowe. Ponadto rosnące potrzeby pożyczkowe Skarbu
Państwa wypierają także nakłady na środki trwałe brutto sektora publicznego, czyniąc strukturę jego
wydatków mniej prorozwojową.
Słowa kluczowe: publiczne potrzeby pożyczkowe netto i brutto, sprzedaż skarbowych papierów wartościowych, wykup długu, PKB, depozyty, kredyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, efekt wypychania

Wstęp
Bez odtwarzania zużywającego się majątku trwałego i zastępowania go
nowocześniejszymi inwestycjami gospodarce grozi załamanie wzrostu. Szanse
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rozwojowe każdej gospodarki są więc zdeterminowane inwestycjami, te zaś między innymi oszczędnościami i dostępnością kredytu1. Inwestycje głównie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych generują popyt, determinujący dynamikę
produktu krajowego brutto. Szczególne zaś znaczenie mają oszczędności krajowe,
które przeciwdziałają nadmiernemu uzależnieniu od zagranicznych źródeł kapitału
i stabilizują wzrost polskiej gospodarki w długim okresie. Są one jednak wielostronnie uwarunkowane, w tym m.in. zadłużeniem i wynikającymi z niego potrzebami
pożyczkowymi sektora instytucji rządowych i samorządowych2.
Decydujący wpływ na przyrost długu Skarbu Państwa mają jego bieżące potrzeby pożyczkowe, powiększone o środki konieczne do sfinansowania wykupu zapadającego długu publicznego. Wysokość i struktura tych potrzeb są zdeterminowane
różnymi czynnikami i podlegają znaczącym zmianom. Są one pokrywane środkami
pochodzącymi tak z rynku krajowego, jak i zagranicznego.W różnym więc stopniu
mogą wpływać na decyzje i procesy finansowe, zachodzące poza sektorem publicznym gospodarki, w tym w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych.
W artykule analizowane są zależności między potrzebami pożyczkowymi
Skarbu Państwa, emisją skarbowych papierów wartościowych a depozytami
i zobowiązaniami przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz inwestycjami.
Celem artykułu jest również chociaż częściowa – ze względu na ramy publikacji
i wielopłaszczyznowość zagadnienia – próba weryfikacji hipotezy zakładającej
występowanie tzw. efektu wypychania inwestycji w wyniku drenażu oszczędności prywatnych przez sektor publiczny3. Specyfika tych zależności, podyktowana
m.in. występowaniem opóźnień czasowych między akcją a reakcją, powoduje, że
właściwą perspektywę analityczną uzyskuje się dopiero uwzględniając dłuższy
okres. Analizą objęto więc lata 2001-2012.

1. Ogólna charakterystyka potrzeb pożyczkowych
Skarbu Państwa
Dług Skarbu Państwa (DSP) jest głównym czynnikiem sprawczym wzrostu
państwowego długu publicznego. Skumulowana zmiana DSP w analizowanym
1
A. Wildowicz, Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005,
wydruk komputerowy, 2013.
2
W systemie rachunków narodowych ESA95 gospodarka jest podzielona na pięć sektorów:
instytucje rządowe i samorządowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, instytucje finansowe, gospodarstwa domowe oraz instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych.
3
Kontrowersje wokół tzw. efektu wypychania omawiają m.in.: S. Miklaszewski, Deficyt
budżetowy w krajach strefy euro, SGH, Warszawa 2012, s. 61-87; J. Ciach, Źródła finansowania
deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 41-50.
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okresie była znacząca, a liczona jako różnica jego wysokości na koniec 2012 r.
i 2001 r. wyniosła 528 mld zł. DSP stanowił w 2011 r. aż 94,4%, w 2012 r. 91,5%
państwowego długu publicznego. Narastanie długu wynikało więc przede wszystkim z potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa (SP).
W polskim ustawodawstwie definicja potrzeb pożyczkowych obejmuje deficyt
budżetu państwa, deficyt budżetu środków europejskich oraz rozchody, takie jak:
spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, udzielone pożyczki i kredyty, wykup
papierów wartościowych, płatności, wynikające z udziału w międzynarodowych
instytucjach finansowych, ustawowe płatności finansowane środkami z prywatyzacji majątku SP oraz inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem
publicznym i płynnością4.
Nie wszystkie wyżej wymienione tytuły rozchodów mają bezpośredni
i odwrotny wpływ na wzrost zadłużenia. Część potrzeb pożyczkowych wynika
bowiem – wobec braku nadwyżki umożliwiającej spłatę zapadających zobowiązań – z konieczności refinansowania, a więc zastępowania długu wykupowanego nowym długiem. Tak zwane rolowanie długu potraktowano w praktyce
jako kategorię rozróżniającą potrzeby pożyczkowe brutto i netto. Przyjmuje
się więc, że potrzeby pożyczkowe netto (PPN) w danym roku są wyznaczone
przez nowe zobowiązania wynikające z deficytów budżetowych i inne nowe
rozchody SP. Potrzeby pożyczkowe brutto natomiast (PPB) to PPN powiększone o koszty wykupu długu zapadającego w danym roku. Dane dotyczące
długu publicznego, potrzeb pożyczkowych brutto i netto oraz ich finansowania
zawarto w tabeli 1.
Porównanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa i środków koniecznych do sfinansowania wykupywanego długu wskazuje na skalę obciążenia
budżetu i rynku finansowego bieżącym długiem. Już w 2002 r. wartość ich wynosiła przeszło 100 mld zł, a w latach drugiego w omawianym okresie spowolnienia
gospodarczego, 2009-2012, zaczęła gwałtownie wzrastać. W ośmiu z dwunastu
analizowanych lat, dynamika potrzeb pożyczkowych brutto przewyższała dynamikę nominalnych zmian produktu krajowego brutto. Ujemną dynamikę PPB
odnotowano jedynie w latach 2005-2007 i 2011 r. W ostatnim roku był to jednak
efekt głównie zmiany systemu zarządzania płynnością5. Udział potrzeb pożyczkowych w PKB był więc w poszczególnych latach zróżnicowany: od 8,9% w 2011 r.
do 15,4% w 2004 r. Przy czym najwyższy poziom wskaźnik ten osiągnął w latach
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz.1214 ze zm.
W 2011 r. zmieniono system zarządzania płynnością budżetu państwa, poprzez wprowadzenie obowiązku lokowania wolnych środków państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych na rachunku Ministerstwa
Finansów oraz możliwości lokowania, głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, wolnych
środków w formie depozytu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.
4
5
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Tabela 1. Dług Skarbu Państwa i potrzeby pożyczkowe oraz ich finansowanie w latach 2001-2012
Wyszczególnienie
DSP w mld zł

2001

2002

2003

2004

2005

2006

283,9

327,0

378,9

402,9

440,2

478,5

PPB SP w mld zł

72,0

110,8

123,6

142,4

130,5

129,4

PPN/PPB SP w %

38,3

36,2

30,1

31,1

31,6

33,7

8,6

12,3

12,9

13,5

11,0

11,1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DSP w mld zł

501,5

569,9

631,5

701,9

771,1

793,9

PPB SP w mld zł

107,0

122.5

164,3

179,8

136,1

168,8

PPN/PPB SP w %

30,6

34,9

35,2

36,4

19,8

22,1

8,1

8,5

9,9

10,4

7,5

8,7

PPB krajowe fin./PKB w %
Wyszczególnienie

PPB krajowe fin./PKB w %

Ź r ó d ł o: Dług publiczny. Raport roczny 2012, Ministerstwo Finansów, 2012.

2002-2004, co było nie tylko wynikiem wzrostu wartości rolowanego długu, ale
i zwiększonego zapotrzebowania na pożyczki netto. Średnio w latach 2001-2012
pożyczki SP stanowiły około 12% PKB, przy czym prawie 87% tych potrzeb było
finansowanych na rynku krajowym.
Ich udział w PKB znacząco przekraczał więc nie tylko udział deficytu budżetu
państwa, ale i deficytu całego sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ten
ostatni w relacji do PKB wynosił od 1,9% w 2007 r. do 7,9% w 2010 r., osiągając
w omawianym okresie wartość średnioroczną ok. 5%, czyli przeszło dwukrotnie
niższą niż odpowiednia relacja potrzeb pożyczkowych.
Chociaż tylko potrzeby pożyczkowe netto bezpośrednio wpływają na przyrost
wysokości długu, to jednak zależność między potrzebami pożyczkowymi, długiem i kosztami budżetowymi jest bardziej złożona. Jeżeli bowiem sektor finansów publicznych nie generuje nadwyżek, to wykup długu zapadalnego w danym
roku jest w całości pokrywany emisją nowych papierów wartościowych. Wówczas rolowany dług rodzi ponownie nowe koszty jego obsługi, które podnosząc
wydatki zwiększają deficyt w stopniu zależnym od różnic w oprocentowaniu.
Rosnący deficyt wpływa na akumulację długu. Ponadto wyższe zapotrzebowanie
na finanse, pozwalające na wykup długu, wywiera wpływ na koszt pozyskiwania
nowych środków na rynkach finansowych.
Pomimo znacząco niższego poziomu zadłużenia Polski w porównaniu z wieloma
krajami, i to nie tylko Unii Europejskiej, koszty jego obsługi w relacji do PKB były
stosunkowo wysokie. Średni udział kosztów obsługi długu w PKB w latach 2001-2012 w Polsce wynosił 2,7% i był zaledwie o 0,2 pkt proc. niższy niż w UE-27,
przy średniej relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do
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PKB w Polsce o prawie 20 pkt proc. niższej. Wynika to z faktu, że zdecydowana
większość krajów wysoko rozwiniętych i bardziej zadłużonych zaciągała długi
po koszcie niższym niż Polska. Różnice w rentowności obligacji między Polską
a większością tych krajów są ciągle znaczące, pomimo wyraźnego ich spadku
w 2012 r. Stąd też obsługa przez nasz kraj nawet istotnie niższego zadłużenia
kosztuje niewiele mniej niż tamte kraje6.

2. Potrzeby pożyczkowe a depozyty, kredyty i inwestycje
Znaczący wzrost potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i ich krajowego
finansowania od początku nowego stulecia wynikał z kilku czynników7. Od
2001 r. nastąpiło wyraźne obniżenie wpływów z prywatyzacji zmniejszających
rzeczywiste pożyczki budżetu państwa. Z drugiej strony skokowo wzrosły rozchody, głównie z tytułu refundacji FUS ubytku składki przekazywanej do OFE
oraz konieczności wypłaty w latach 2000-2004 rekompensat z tytułu braku podwyżki płac w sferze budżetowej i waloryzacji emerytur i rent na początku lat 90.
Pierwszy z wymienionych tytułów skutkował w omawianych latach wzrostem
potrzeb pożyczkowych o 161 mld zł, stanowiących przeszło 1/3 skumulowanych
potrzeb netto, drugi zaś o 9,7 mld zł8. Takie zmiany w absorbcji środków z rynku
finansowego przez sektor publiczny nie mogły pozostać bez wpływu na decyzje
finansowe dwóch bardzo ważnych dla wzrostu gospodarczego segmentów instytucjonalnych gospodarki: przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Ze względu na charakter opracowania, w badaniu oddziaływania potrzeb pożyczkowych wykorzystano jedynie analizę należności i zobowiązań gospodarstw
domowych i przedsiębiorstw oraz nakładów brutto na środki trwałe. Dynamikę
potrzeb pożyczkowych, kredytów, pożyczek i innych należności monetarnych
instytucji finansowych od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz depozytów i innych zobowiązań wobec nich (od 2005 r. również spółdzielczych kas
oszczędnościowych) przedstawiono tabeli 2.
Z prezentowanych danych wynika, że w 2002, 2009 i 2012 r. – w latach,
w których odnotowano najwyższy przyrost potrzeb pożyczkowych, w pierwszym
z nich depozyty gospodarstw domowych uległy wyraźnemu obniżeniu, w kolejnych zwolniły dynamikę. Depozyty przedsiębiorstw natomiast w 2002 i 2009 r.
miały niższą dynamikę, a w 2012 r. wyraźnie spadły. Kredyty przedsiębiorstw
6
Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016, Ministerstwo Finansów, 2012.
7
M. Szczerbak, Scenariusze możliwego rozwoju sytuacji w zakresie długu publicznego,
„Studia BAS” 2011, nr 4(28).
8
B. Jajko, Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 132-136.

338

Wiesława Ziółkowska

Tabela 2. Potrzeby pożyczkowe brutto, kredyty i depozyty w latach 2001-2012
gospodarstw domowych (GD) i przedsiębiorstw (P) – dynamika według stanów na koniec roku (w %)
Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PPB – krajowe fin. r/r

12,4

48,3

8,8

15,3

–13,3

8,1

Należności od GD r/r

11,9

7,7

13,8

13,3

26,0

33,5

Należności od P r/r

0,5

–1,4

2,4

–3,9

2,5

13,7

Depozyty GD r/r

7,3

–2,3

–1,5

0,6

12,4

8,6

16,5

1,3

40,2

10,5

18,0

25,6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PPB – krajowe fin. r/r

–18,2

13,0

23,0

11,5

–25,0

21,1

Należności od GD r/r

37,9

44,6

12,0

13,9

11.9

1,0

Należności od P r/r

24,1

31,6

–3,6

–2,5

18,1

1,4

Depozyty GD r/r

10,1

26,0

15,1

9,9

13,2

7,8

Depozyty P r/r

14,1

4,6

10,3

15,8

6,4

–7,5

Depozyty P r/r
Wyszczególnienie

Ź r ó d ł o: „Biuletyn Informacyjny” NBP z lat 2005-2013, Dług publiczny. Raport roczny 2012,
Ministerstwo Finansów, 2012.

wykazywały ujemną dynamikę w dwóch pierwszych latach, kredyty gospodarstw domowych natomiast charakteryzowało wyraźne spowolnienie. W 2012 r.
zadłużenie obu sektorów było tylko nieznacznie wyższe od poziomu z 2011 r.
Uwzględnić trzeba jednak fakt, że w tych latach nastąpiło wyraźne obniżenie
dynamiki produktu krajowego brutto, co wiąże się zwykle ze zmniejszeniem aktywności kredytowej. Tym bardziej że towarzyszyło mu zbyt późne w stosunku do
pogarszającej się sytuacji w sferze realnej obniżenie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, które także może częściowo objaśniać zarówno dynamikę
depozytów, jak i kredytów9.
W latach 2005-2008, w warunkach ujemnej i znacząco niższej dynamiki PPB
i ich krajowego finansowania, przeszło dwukrotnie szybciej wzrastały oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu ze średnią ich dynamiką w pozostałych
latach. Depozyty przedsiębiorstw także rosły, przy czym ich dynamika w tych
czterech latach była nieznacznie wyższa w porównaniu ze średnią z pozostałych
lat. Szybko zwiększały się także kredyty przedsiębiorstw, a jeszcze szybciej gospodarstw domowych. Na wzrost zarówno kredytów, jak i depozytów niewątpliwie oddziaływała korzystna koniunktura gospodarcza w latach 2006-2008.
9
W. Ziółkowska, Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w latach 1998-2003,
w: Od złotego do euro, red. A. Małecki, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań, 2005, s. 93-100.
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Zależności między potrzebami pożyczkowymi brutto finansowanymi na krajowym rynku a inwestycjami, depozytami i kredytami przedsiębiorstw, mierzonymi ich relacją do produktu krajowego brutto, przedstawia rysunek 1.

Rys.1. Potrzeby pożyczkowe brutto finansowane na rynku krajowym a kredyty i depozyty
oraz inwestycje przedsiębiorstw do produktu krajowego brutto (w %)
Ź r ó d ł o: Dług publiczny. Raport roczny 2012 r., „Biuletyn Informacyjny” NBP z lat 2005-2013, Eurostat
– Investment by institutional sectors [13.08.2013].

Przebieg krzywych, prezentujących potrzeby pożyczkowe brutto i należności
od przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek oraz nakłady brutto na środki
trwałe, wskazuje na występowanie korelacji ujemnej między nimi. Słabszy związek wydaje się występować w przypadku depozytów. Po notowanym do 2005 r.
spadku udziału kredytów przedsiębiorstw w PKB, w latach 2006-2008 nastąpił
ich wzrost, przy jednoczesnym wzroście inwestycji oraz obniżeniu potrzeb pożyczkowych w latach 2007, 2008 i 2011. Uwzględnić należy jednak, że zależności
te zdeterminowane są także wieloma innymi czynnikami, w tym zmianami stóp
procentowych oraz koniunktury gospodarczej.
Badanie adekwatnych zależności w odniesieniu do gospodarstw domowych
przedstawiono na rysunku 2.
Kształt krzywych wskazuje również na występowanie ujemnej korelacji
między krajowym finansowaniem potrzeb pożyczkowych brutto a depozytami,
kredytami i inwestycjami gospodarstw domowych.
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Rys. 2. Potrzeby pożyczkowe brutto finansowane na krajowym rynku a kredyty i depozyty
gospodarstw domowych oraz nakłady brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto (w %)
Źródło: jak na rys. 1.

Niższemu udziałowi potrzeb w produkcie krajowym towarzyszy wyższy
udział depozytów i odwrotnie. Depozyty gospodarstw domowych są głównym
źródłem kreacji kredytów finansujących nakłady brutto na środki trwałe. Chociaż
ich dynamika w omawianym okresie była niższa niż oszczędności przedsiębiorstw, to wysokość znacząco przekraczała te drugie. W latach 2001-2012 średni
udział depozytów gospodarstw domowych w PKB stanowił przeszło 25%, podczas gdy przedsiębiorstw nieco powyżej 10%, osiągając w 2012 r. odpowiednio
prawie 520 mld zł (32,6% PKB) oraz około 200 mld zł (11,9% PKB)10.
Warto zauważyć, że od 2008 r. kredyty i pożyczki gospodarstw domowych
w relacji do PKB przekraczają depozyty. O ile w 2001 r. udział kredytów gospodarstw w PKB wynosił 10,3%, depozytów zaś 26,3%, o tyle w 2012 r. wskaźniki

Należy zauważyć, że są to tylko środki deponowane w monetarnych instytucjach finansowych. Wszystkie oszczędności gospodarstw, a więc powiększone o posiadane przez nie akcje spółek
w otwartych funduszach emerytalnych (pochodzące z emitowanych przez SP papierów skarbowych), środki w obligacjach i bonach, funduszach ubezpieczeniowych, funduszach zagranicznych,
udziały w krajowych funduszach inwestycyjnych łącznie z gotówką wynosiły na koniec 2011 r.
963 mld zł. Ich dynamika w latach 2009-2011 wynosiła odpowiednio 18%, 13% i 6%. Depozyty
w tak wyliczonych oszczędnościach gospodarstw domowych stanowiły nieco powyżej 50%.
10
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Rys. 3. Potrzeby pożyczkowe brutto i netto finansowane na rynku krajowym, depozyty
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, nakłady brutto na środki trwałe ogółem
oraz ich inwestycje w relacji do produktu krajowego brutto (w %)
Ź r ó d ł o: jak na rys. 1.

te stanowiły odpowiednio 33,7% i 32,6%. Oznacza to praktycznie więcej niż
potrojenie w ciągu jedenastu lat zadłużenia gospodarstw domowych, przy jednoczesnym wzroście depozytów zaledwie o jedną piątą. Głównym źródłem tak
znaczącego wzrostu należności od gospodarstw domowych są kredyty mieszkaniowe.
Nie bez wpływu na różnice w dynamikach kredytów i depozytów gospodarstw
domowych oraz zmiany ich udziału w PKB była również spadkowa tendencja
oprocentowania oraz inne czynniki determinujące skłonność do oszczędzania11.
Na stosunkowo słabszą zależność wydaje się wskazywać porównanie krzywych, obrazujących potrzeby pożyczkowe brutto finansowane na rynku krajowym i inwestycje gospodarstw domowych. Wyraźniejszy nieco związek między
tymi kategoriami można odnotować tylko w latach 2007-2008, w których najniższemu udziałowi w PKB potrzeb finansowanych na rynku krajowym towarzyszą
najwyższe udziały nakładów brutto na środki trwałe gospodarstw domowych.
Zależności między finansowanymi na rynku krajowym potrzebami pożyczkowymi brutto Skarbu Państwa a kredytami, depozytami i inwestycjami dwóch
B. Liberda, T. Tokarski, P. Kaczorowski, Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na
oszczędności i inwestycje, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 2-1.
11
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podstawowych sektorów instytucjonalnych gospodarki: gospodarstw domowych
oraz przedsiębiorstw przedstawiono na rysunku 3.
Kształt krzywych na rysunku 3, obrazujących potrzeby pożyczkowe Skarbu
Państwa oraz kredyty, inwestycje i oszczędności obu badanych sektorów instytucjonalnych łącznie, wydaje się potwierdzać występowanie zależności wyraźnie
zróżnicowanych, co do stopnia ich istotności.

3. Ocena badanych zależności przy wykorzystaniu
współczynnika korelacji Pearsona
Stwierdzenie występowania współzależności analizowanych zmiennych na
podstawie ich graficznej prezentacji opartej na tablicach i rysunkach nie dostarcza
jednak wystarczających informacji przede wszystkim co do ich siły. Do badania
związku statystycznego wykorzystano więc współczynnik korelacji liniowej Pearsona, przy czym interpretację stopnia zależności oparto na pięcioszczeblowej
skali ocen:
– od 0,00 – do 0,20 korelacja nieistotna,
– od 0,20 – do 0,40 korelacja niewyraźna lub słaba,
– od 0,40 – do 0,70 korelacja średnia,
– od 0,70 – do 0,90 korelacja wyraźna,
– od 0,90 – do 1,00 bardzo mocna zależność.
Zbadano wpływ potrzeb pożyczkowych brutto Skarbu Państwa, finansowanych na rynku krajowym w relacji do PKB, na mierzone również ich udziałem
w PKB:
1. Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, uzyskując współczynnik korelacji mieszczący się w przedziale trzecim ze znakiem ujemnym
(–0,59), co oznacza średnią korelację wskazującą, że PPB SP w widoczny sposób
oddziałują na depozyty sektora prywatnego; przy czym im niższe są publiczne
potrzeby pożyczkowe, tym wyższe oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w sektorze bankowym i odwrotnie. Otrzymany wynik badania pozwala
więc wnioskować, że jednak w wielu przypadkach finansowanie wysokich pożyczek publicznych poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych mogło
sprawić, że ich zakup był korzystniejszy, niż deponowanie środków w bankach;
2. Kredyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, uzyskując również
współczynnik korelacji w ramach przedziału trzeciego ze znakiem ujemnym
(–0,61), co sugeruje widoczny wpływ PPB na zobowiązania obu analizowanych sektorów. Spadkowi pożyczek publicznych towarzyszył wzrost kredytów,
i odwrotnie; przy czym szczególnie gwałtowny wzrost kredytów w sektorze
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gospodarstw domowych występował w warunkach nawet stosunkowo niewielkich obniżek lub stabilizacji potrzeb pożyczkowych. Ich wysoki poziom bowiem,
zwiększając napływ kapitału zagranicznego, umacniał walutę krajową, powodując wzrost atrakcyjności kredytów walutowych – głównie mieszkaniowych. Na
koniec 2012 r., w porównaniu z grudniem 2002 r., kredyty walutowe gospodarstw
domowych wzrosły przeszło dziewięciokrotnie, złotowe natomiast pięciokrotnie,
podczas gdy zadłużenie walutowe przedsiębiorstw zostało prawie podwojone,
złotowe zaś więcej niż potrojone;
3. Inwestycje sektorów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, uzyskując
współczynnik korelacji w dolnej granicy drugiego przedziału ze znakiem ujemnym (–0,22). Zależność ta jest więc niewyraźna, a inne czynniki oddziałują znacznie silniej na inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych niż publiczne
potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa;
4. Nakłady brutto na środki trwałe ogółem, uzyskując współczynnik mieszczący się w czwartym przedziale (–0,79), wskazujący na wyraźną ujemną korelację między badanymi zmiennymi. Przy czym im wyższe są potrzeby pożyczkowe
SP, tym mniejsze nakłady na inwestycje ogółem i odwrotnie.
W celu poszerzenia możliwości interpretacji badanych zależności postanowiono przeprowadzić analizę wpływu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym na nakłady brutto na środki trwałe ogółem oraz nakłady
sektorów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, liczone w relacji do PKB.
Przyjęta nowa zmienna niezależna jest kategorią szerszą od PPB, ponieważ obok
sprzedaży papierów z tytułu potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, obejmuje
emisje wynikające z konieczności pokrycia długu narastającego także z innych
tytułów niż potrzeby pożyczkowe, np. z tytułu różnic kursowych czy też zmiany
stanu środków na rachunkach budżetu państwa. Skumulowane potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa finansowane na krajowym rynku w latach 2001-2012
wynosiły przeszło 1,2 bln zł, w tym potrzeby netto ok. 0,4 bln zł, natomiast łączna emisja skarbowych papierów wartościowych na tym rynku sięgnęła prawie
1,4 bln zł. Mogą więc one stanowić liczącą się siłę sprawczą zmian na rynku finansowym, w tym skłonności do zaciągania zobowiązań i podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
Zbadano wpływ sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, mierzonych ich udziałem w PKB, na odnoszone również do wytworzonego produktu
krajowego brutto:
a) inwestycje ogółem, uzyskując współczynnik Pearsona ze znakiem ujemnym w trzecim przedziale (–0,62), co wskazuje na dosyć wyraźną zależność
informującą, że im większa sprzedaż skarbowych papierów wartościowych, tym
niższe nakłady na inwestycje ogółem, i odwrotnie;
b) inwestycje sektorów: gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, uzyskując słabszą zależność (–0,39), osiągającą poziom górnej granicy przedziału
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drugiego przyjętej skali. Taki wynik badania może wskazywać, że w wielu przypadkach wyższa stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w skarbowe papiery
wartościowe powodowała, że ich zakup był bardziej opłacalny, niż inwestowanie
w środki trwałe. Ta wyższa, niż w badaniu wpływu pożyczek, siła korelacji wskazuje także na dodatkowy wpływ emisji skarbowych papierów wartościowych,
z przyczyn innych niż potrzeby pożyczkowe, na inwestycje przedsiębiorstw
i sektora gospodarstw domowych.
Znacznie bardziej wyraźna zależność między inwestycjami ogółem, niż
łącznymi inwestycjami sektorów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz
zarówno potrzebami pożyczkowymi brutto, jak i sprzedażą skarbowych papierów
wartościowych wydaje się uzasadniona. Rosnące potrzeby pożyczkowe i emisja
papierów skarbowych są bowiem wynikiem zbyt wysokich wydatków i rozchodów w relacji do pozyskiwanych środków publicznych, aż w końcu te pierwsze
trzeba ograniczać. Stosunkowo najmniej politycznie i społecznie wrażliwe jest
cięcie rządowych wydatków inwestycyjnych. Stąd im wyższe deficyty oraz potrzeby pożyczkowe i służąca ich sfinansowaniu sprzedaż papierów wartościowych, tym także większa skłonność do ograniczania inwestycji publicznych.

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że omawiane kategorie ekonomiczne wzajemnie na
siebie oddziałują. Siła tych relacji nie poddaje się łatwemu badaniu, ponieważ
są one wielostronnie uwarunkowane. Implikują realne procesy gospodarcze,
pozostając jednocześnie pod ich wpływem. Narastające potrzeby pożyczkowe
wpływają na dług i koszty jego obsługi. Ich wysokość, trwałość, kierunki zmian,
sposoby finansowania determinują procesy stabilizacji fiskalnej, ale i kredyty,
depozyty, inwestycje, określając tym samym warunki rozwoju gospodarczego.
Przeprowadzona analiza jest zapewne daleka od kompletności, ale wydaje się, że
upoważnia do następującego wnioskowania:
1. Korelacja tak między potrzebami pożyczkowymi brutto, jak i sprzedażą
skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym jest wyraźnie silniejsza
w odniesieniu do inwestycji ogółem, niż nakładów sektorów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Rosnące potrzeby publiczne wypierają bowiem nie tylko
inwestycje podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, ale także silnie wpływają na nakłady sektora publicznego, czyniąc strukturę wydatków publicznych mniej
prorozwojową. Skumulowane w omawianym okresie nakłady brutto na środki
trwałe przekroczyły 2,4 bln zł. Na inwestycje średniorocznie przeznaczano więc
około 20% wytworzonego produktu, przy średnim udziale inwestycji przedsiębiorstw rzędu 11% PKB i przeszło dwukrotnie niższym gospodarstw domowych
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– około 5% PKB. Okresom wzrostu tych nakładów towarzyszył z reguły niższy
poziom potrzeb pożyczkowych i emisji skarbowych papierów wartościowych.
2. Siła ujemnej korelacji między depozytami i kredytami a pożyczkami Skarbu Państwa jest bardzo zbliżona i mieści się w górnej części przedziału trzeciego
przyjętej skali ocen korelacji mierzonej współczynnikiem Pearsona. Odnotowana w omawianych latach niższa dynamika depozytów lub stabilizacja może
oznaczać ich wypychanie przez większą atrakcyjność finansowania pożyczek
publicznych. Wzrost kredytów, szczególnie w sektorze gospodarstw domowych,
w warunkach stosunkowo wysokich potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, wydaje się uzasadniony – powodowanym również przez nie – umocnieniem waluty
krajowej, prowadzącym do zwiększenia atrakcyjności zadłużenia walutowego.
Zmiana udziału depozytów w PKB w dwóch krańcowych latach wynosząca nieco powyżej 11 pkt proc., była przeszło dwukrotnie niższa niż kredytów – prawie
24 pkt proc. – i to głównie kredytów dla gospodarstw domowych. Od 2008 r. kredyty gospodarstw domowych są znacząco wyższe od depozytów.
3. Reasumując: w omawianych latach można zauważać związki między potrzebami pożyczkowymi Skarbu Państwa a depozytami, kredytami i nakładami na
środki trwałe ogółem oraz dwoma badanymi sektorami instytucjonalnymi: przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi. Ujemna korelacja występuje również między emisją skarbowych papierów wartościowych a inwestycjami. Trudno
jednak jednoznacznie przesądzać o charakterze analizowanych zależności. Mogą
być one interpretowane jako przypadek „wypychania” inwestycji, w tym również
publicznych, przez potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych. Mogła także zadziałać zależność wynikająca z naturalnej wyższej
skłonności do zadłużania się i ponoszenia nakładów inwestycyjnych w okresach
lepszej koniunktury, a niższej w warunkach spowalniania gospodarki. Co więcej,
istotną rolę w kształtowaniu depozytów i kredytów mogły odegrać również inne
czynniki determinujące skłonność do oszczędzania i inwestowania. Argumentacja
ta wydaje się nie dawać jednak podstaw do podważenia występowania w analizowanym okresie „efektu wypychania”.
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Public borrowing needs versus private savings and investments
Summary. An analysis of the relationship between borrowing needs of the state treasury,
emission of treasury securities versus deposits of enterprises and households and their obligations
to monetary financial institutions and gross expenses on fixed assets is a subject of the article. The
author also makes an attempt of to verify the hypothesis assuming the appearance of so-called
crowding-out effect of investment as a result of drainage of private savings through the public sector
within the years 2001-2012. She concludes that it is impossible not to notice the appearance of
a correlation among examined economic categories, however their power is different, and analysed
relations extensively conditioned. These correlations have a negative direction which can be justified by interpreting them as action of “crowding-out effect” of investment, credit and bank savings
through public borrowing needs. Moreover, growing borrowing needs of the state treasury squeeze
also expenditure on gross fixed capital formation of the public sector, making the structure of its
expenses less developed.
Key words: gross and net public borrowing requirements, sale of treasury securities, GDP,
deposits and credits of households and enterprises
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Sieciowa organizacja uczelni niepublicznej
jako odpowiedź na wyzwania rynkowe

Streszczenie. Jedną ze strategicznych odpowiedzi niepublicznych szkół wyższych na wyzwania rynkowe, w tym w szczególności niekorzystną demografię, koncentrację i konsolidację rynku,
nasilającą się konkurencję i globalizację może być stosowanie sieciowej organizacji uczelni. Najczęściej przybiera ona postać uczelni wielokampusowej, grupy uczelni powiązanych założycielsko
czy też aliansu strategicznego. Niewykorzystana dotychczas została forma związku uczelni. Dzięki
sieciowej organizacji możliwe jest osiągnięcie korzyści skali i efektów synergetycznych. Szczegółowo zostały one zaprezentowane na przykładzie Grupy Wyższych Szkół Bankowych.
Słowa kluczowe: grupa uczelni, uczelnia wielokampusowa, związek uczelni, alians strategiczny, zarządzanie, rynek

Wstęp
Szkolnictwo wyższe w Polsce to sektor działalności, który ulegał szybkiemu rozwojowi i istotnym przeobrażeniom na przestrzeni ostatnich dwudziestu
lat. Najważniejszymi cechami tych zmian były m.in.: gwałtowny wzrost liczby studentów, wynikający ze wzrostu wskaźników skolaryzacji z poziomu
ok. 10% do 50%, zmiany prawne, które pozwoliły na zakładanie uczelni niepublicznych, wprowadzenie odpłatności za studia niestacjonarne w uczelniach
publicznych, liczne zmiany w ustawodawstwie, wprowadzenie do systemu
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instytucji odpowiedzialnych za jakość kształcenia w uczelniach (Polska Komisja
Akredytacyjna i komisje zajmujące się akredytacjami dobrowolnymi)1. Wśród
wielu skutków zachodzących zmian wymienić należy powstanie sektora szkół
niepublicznych, liczącego ponad 300 uczelni, oraz zmianę podejścia do zarządzania uczelniami zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi na zarządzenie
zorientowane rynkowo i konkurencyjnie.
Od roku akademickiego 2006/2007, w związku z trwałym negatywnym trendem demograficznym, dotychczasowa tendencja wzrostu liczby studentów uległa
odwróceniu2, co prowadzi do natężenia siły konkurencji wewnątrz sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności na polu konkurencji o studentów, z którymi
powiązane są przychody szkół wyższych zarówno ze źródeł publicznych – dotacji, jak i źródeł prywatnych – czesnego.
Uczelnie, starając się wypracować jak najlepszą pozycję konkurencyjną,
mogą stosować strategię sieciowej organizacji, w różnych jej formach, tak by:
– dotrzeć fizycznie jak najbliżej do potencjalnych studentów, zmniejszając
ekonomiczne i czasowe koszty studiowania, a tym samym zwiększyć swoją
bazę rekrutacyjną i przychody poprzez zakładanie jednostek zamiejscowych,
a tym samym stworzyć rozproszoną geograficznie sieć dystrybucji swoich usług
(zjawisko to nie jest nowe, warto bowiem przypomnieć, że w latach 1588-1773
Uniwersytet Jagielloński stworzył sieć ok. 60 tzw. kolonii akademickich3),
– korzystać z możliwości realizacji efektów synergii i korzyści skali w ramach grup uczelni o powiązaniach założycielskich i kapitałowych,
– realizować swoje cele strategiczne we współpracy z innymi partnerami
branżowymi w ramach aliansów strategicznych.

1. Wyzwania rynkowe
stojące przed uczelniami niepublicznymi
Niewątpliwie najsilniejszym czynnikiem zewnętrznym kształtującym rynek
niepublicznej edukacji wyższej w najbliższych latach będzie niż demograficzny,
którego konsekwencją będą utrudnione warunki konkurowania, przejawiające
się w zmniejszeniu liczby uczelni oraz nasileniu procesów fuzji i przejęć szkół
1
Szkolnictwo wyższe w Polsce, The World Bank, European Investment Bank, Report 29718,
2004, s. 3-11; J. Nogieć, Internet w szkole wyższej, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2009, s. 13-27.
2
Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 28.
3
W. Grzelecki, Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773. Problematyka
kształcenia i wychowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986.
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wyższych4. O skali wpływu tego czynnika mówią prognozy wielkości rynku zakładające zmianę liczby osób podejmujących naukę na studiach pierwszego stopnia z ponad 500 tys. w roku 2008 do 325 tys. roku 2022, co oznacza zmniejszenie
o ponad 35%, przy czym spadek ten w odniesieniu do studiów płatnych – a więc
realnego rynku dla uczelni niepublicznych – będzie jeszcze większy5. Należy także zauważyć, że prognozy te zakładają utrzymanie na niezmienionym poziomie
wskaźnika skolaryzacji, który w Polsce osiągnął jeden z najwyższych poziomów
na świecie i może w przyszłych latach spadać, szczególnie wobec zmniejszającego się zwrotu z inwestycji w wykształcenie wyższe i zwiększającego się problemu
bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni.
Nadpodaż usług edukacyjnych w nieunikniony sposób będzie stymulować
procesy konsolidacji na rynku uczelni niepublicznych. Dla silnych uczelni
konsolidujących rynek będzie to realizacja strategii rozwoju w zakresie liczby
studentów, posiadanych uprawnień do kształcenia oraz uprawnień akademickich
do nadawania stopni naukowych czy też rozwoju geograficznego. Dla uczelni
małych i słabych, które nie będą mogły samodzielnie prowadzić działalności,
procesy konsolidacyjne mogą być szansą na uniknięcie bankructwa i kontynuację
dorobku w zmienionej formie organizacyjno-prawnej. Obecna praktyka wskazuje, że procesy te przybierają zarówno formę przejęcia kontroli nad uczelnią przez
inny podmiot, jak i pełnych fuzji skutkujących połączeniem formalnoprawnym
uczelni6. Od roku 2010 nastąpiło zauważalne nasilenie procesów konsolidacyjnych: w okresie styczeń 2010 – lipiec 2013 odnotowano nie mniej niż 27 przejęć
uczelni niepublicznych, z których 12 doprowadziło ostatecznie do fuzji.
Jednym z efektów zmian rynkowych jest też postępująca koncentracja podażowej strony rynku, którą ilustrują dane zawarte w tabeli 1. Przy funkcjonujących ponad 300 uczelniach niepublicznych 10 największych z nich zrekrutowało
w roku 2012 na studia stacjonarne ponad połowę ogółu studentów, a w roku 2009
wskaźnik ten jedynie w niewielkim zakresie przekroczył wartość 1/3. W przypadku studiów niestacjonarnych odpowiednio w roku 2012 było to blisko 1/3 ogólnej
liczby studentów przy 1/4 w roku 2009.
Cechą charakterystyczną rynku edukacyjnego jest też zwiększająca się
konkurencja pomiędzy sektorami: publicznym i niepublicznym. Jej cechą
4
D. Pawlak, P. Zieliński, Rynek szkół wyższych wobec nadchodzącego niżu demograficznego,
w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk,
D. Sobolewski, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2011, s. 55.
5
P. Zieliński, P. Zygarłowski, Prognoza liczby studentów I roku na studiach I stopnia w Polsce
w latach 2010-2028, w: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red. S. Forlicz,
CeDeWu, WSB Wrocław, Warszawa 2011, s. 333-354.
6
Szerzej: P. Zygarłowski, Fuzje i przejęcia w szkolnictwie wyższym, w: Strategiczne
uwarunkowania współczesnych przedsiębiorstw, red. J. Dworak, T. Falencikowski, „Prace Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2011, t. 13, s. 203-227.
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Tabela 1. Rekrutacja w uczelniach niepublicznych na studia pierwszego stopnia
i jednolite magisterskie w latach 2009-2012
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

25 754

24 519

21 620

22 608

9 446

12 006

10 264

11 443

Udział największych uczelni w rekrutacji
ogółem (stacjonarne)

36,38%

48,97%

47,47%

50,61%

Studia niestacjonarne – ogółem

105 255

92 017

78 820

65 189

27 140

24 423

22 275

21 478

25,78%

26,54%

28,26%

32,95%

Studia stacjonarne – ogółem
Studia stacjonarne – 10 największych uczelni

Studia niestacjonarne – 10 największych uczelni
Udział największych uczelni w rekrutacji
ogółem (niestacjonarne)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Informacji o wynikach rekrutacji na studia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2009-2012, www.nauka.gov.pl [10.05.2013].

charakterystyczną jest nierówność warunków przejawiająca się w fakcie realizacji przez państwo konstytucyjnej zasady zapewnienia bezpłatnego dostępu do
studiów dziennych poprzez finansowanie w tym zakresie z budżetu wyłącznie
uczelni publicznych. Zauważyć należy, że rywalizacja konkurencyjna pomiędzy
sektorami nie dotyczy jedynie walki o klientów, za którymi idą publiczne oraz
prywatne środki finansowe, ale także konkurencji o zasoby, w tym szczególnie
o nauczycieli akademickich. W okresie nasilającej się konkurencji widać także
działanie mechanizmów występujących na rynkach innych dóbr i usług: presję
na obniżenie cen, skutkujące zmniejszeniem przychodów jednostkowych, oraz
zwiększanie aktywności promocyjnej i marketingowej, przynoszące wzrost
kosztów.
Czynnikiem silnie oddziałującym na uczelnie są także zmiany zachodzące
w otoczeniu formalnoprawnym. W części wynikają one z procesów o charakterze ogólnoeuropejskim, związanym z wdrażaniem procesu bolońskiego, budową
Krajowych Ram Kwalifikacji, a w części ze zmian legislacyjnych polskiego prawa szkolnictwa wyższego czy – szerzej – całego systemu prawnego. Zmiany te,
często pośrednio lub bezpośrednio wpływają na koszty prowadzenia działalności,
z reguły doprowadzając do wzrostu tych kosztów. Mogą one także mieć charakter zmian jakościowych, gdzie przywołać można takie przykłady, jak: zniesienie
możliwości prowadzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, ograniczenie
możliwości tzw. dwuetatowości kadry naukowo-dydaktycznej, obligatoryjne
wdrożenie systemów zapewniania jakości kształcenia czy zmiany mające na celu
zwiększenie ochrony praw studentów jako konsumentów.
Poza czynnikami specyficznymi dla rynku polskiego należy też zwrócić
uwagę na funkcjonowanie uczelni, tak jak i wielu innych branż, w warunkach
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nasilającej się globalizacji. W szkolnictwie wyższym oznacza ona zwiększenie
mobilności studentów i kadry dydaktycznej, z jednej strony powodujące wysysanie najlepszych, którzy wybierają studia i kariery naukowe zagranicą, z drugiej
zaś otwiera potencjalne możliwości pozyskiwania kandydatów na studia z innych
krajów. Istotny wpływ na sposób zagospodarowania wzrastającego popytu globalnego na studia wyższe będzie miała też technologizacja procesu dydaktycznego, umożliwiająca kształcenie zdalne.

2. Typologia struktur sieciowych
w niepublicznym szkolnictwie wyższym
Struktury sieciowe w niepublicznym szkolnictwie wyższym w Polsce podzielić można kierując się różnorodnymi kryteriami. Jako najistotniejsze z punktu
widzenia wzajemnych zależności, pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład
struktury sieciowej, przyjąć należy kryterium charakteru powiązań formalnoprawnych. Kierując się tym kryterium, wyróżnić możemy:
a) uczelnie wielokampusowe,
b) grupy uczelni powiązanych założycielsko,
c) związki uczelni,
d) alianse strategiczne.
Uczelnie wielokampusowe (multicampus university) to struktury sieciowe tworzone w ramach jednej osobowości prawnej uczelni poprzez kreowanie
jednostek zamiejscowych w przewidzianych prawem formach organizacyjnych:
wydziału zamiejscowego, zamiejscowego ośrodka dydaktycznego (do roku 2011)
lub filii uczelni. Największą uczelnią wielokampusową na świecie jest University
of Phoenix, prowadzący działalność opierając się na 80 kampusach w USA oraz
2 w Kanadzie, w których kształciło się w 2004 r. 255 600 studentów7. Obecnie
University of Phenix kształci ponad 500 000 studentów.
W Polsce tego typu struktury sieciowe mogą być i są tworzone zarówno
przez uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Uczelnie wielokampusowe powstają
z reguły w wyniku procesów organicznego wzrostu i poszukiwania możliwości
rozwoju uczelni poprzez oferowanie swoich usług na innym geograficznie rynku,
co wiąże się z utworzeniem jednostki zamiejscowej. Występują także przypadki
utworzenia uczelni wielokampusowej w wyniku połączenia istniejących uczelni zlokalizowanych w różnych miejscowościach. Przykładem takiego modelu
7
D. Breneman, University of Phoenix. Icon of For-Profit Higher Education, w: Earnings from
Learning. The Rise of For-Profit Universities, State University of New York Press, Albany 2006,
s. 71.
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rozwoju może być włączenie do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jako Collegium Medicum, dokonane w roku 2004. W Polsce w 2009 r. charakter wielokampusowy
miało: 2/3 publicznych uczelni akademickich, przy czym z reguły tworzyły one
zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, które po zmianach legislacyjnych wprowadzonych w 2011 r. muszą ulec likwidacji lub przekształceniu w wydziały zamiejscowe, 20% uczelni niepublicznych, które z reguły posiadały wydziały zamiejscowe
oraz jedynie 2 z 35 państwowych szkół zawodowych.
Innowacyjnym w polskich warunkach rozwiązaniem z zakresu kreowania
uczelni wielokamupsowej było prowadzenie przez uczelnię publiczną – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – sieci kolegiów uniwersyteckich jako
jednostek zamiejscowych. Kolegia takie były administrowane przez zewnętrzne
podmioty – w praktyce zastosowano outsourcing bieżących funkcji administracyjnych uczelni8.
Cechą charakterystyczną uczelni wielokampusowej jest z natury ograniczony
zakres autonomii jednostek wchodzących w skład takiej struktury. Wynika on
w szczególności z uwarunkowań prawnych, takich jak wspólny statut, scentralizowany system prawa wewnętrznego (regulamin studiów, regulamin zatrudniania, regulamin wynagradzania itp.) oraz centralizacji części decyzji przez organy uczelni
(rektor, kanclerz, senat). Polityka władz uczelni może w różnym stopniu centralizować lub decentralizować poszczególne decyzje, przyczyniając się tym samym do
większego lub mniejszego wykorzystania szans na osiągnięcie pozytywnych efektów funkcjonowania w strukturze sieciowej. Z punktu widzenia roli i efektywności
infrastruktury informacyjnej uczelnie wielokampusowe mają relatywnie największe
szanse do budowania systemów optymalnych i efektywnego ich wdrażania. Zauważyć jednak należy, że niewłaściwe decyzje, np. dotyczące decentralizacji decyzji
w zakresie oprogramowania informatycznego służącego wymianie informacji czy
generowaniu informacji, skutkować mogą wewnętrzną niekompatybilnością systemów czy też nieporównywalnością danych przez nie generowanych.
W roku 2010 w Polsce funkcjonowało łącznie 135 filii i wydziałów zamiejscowych uczelni oraz 156 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych, w tym
ponad 10 jednostek utworzonych poza granicami Polski. Odsetek studiujących
w tego typu jednostkach uczelni od wielu lat jest stały i wynosi 6-7% ogólnej
liczby studentów.
Grupy uczelni to struktury sieciowe, składające się z co najmniej dwóch
uczelni powiązanych na trwałe w sposób formalny w celu osiągania różnorodnych
8
J. Węcławski, Tworzenie sieci kolegiów uniwersyteckich – alternatywna koncepcja kształcenia
uniwersyteckiego, w: Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu.
Materiały konferencyjne, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,
Łódź 2000, s. 247-253.
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korzyści, w tym korzyści o charakterze ekonomicznym. W literaturze światowej
są one określane jako prywatne systemy uniwersyteckie (private university system)9. Cechą charakterystyczną grupy uczelni jest sprawowanie nad nią bezpośredniej kontroli założycielskiej lub pośredniej kontroli poprzez:
– powiązania kapitałowe – udziały w spółkach będących bezpośrednimi założycielami uczelni lub poprzez oddziały terenowe stowarzyszenia, które posiadają wyodrębnioną osobowość prawną,
– powiązania personalne.
Podstawowym związkiem formalnym grupy uczelni ze wspólnym założycielem jest relacja założycielska nosząca w polskim systemie prawnym pewne
znamiona relacji właścicielskiej. Relacje założyciel–uczelnia regulują w pewnym
zakresie przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, a w największym stopniu zapisy statutu uczelni. Dodatkowo relacje te mogą być także regulowane na podstawie
umów dwu- lub wielostronnych. Do momentu wejścia w życie w roku 2005 przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym często stosowanym instrumentem,
zapewniającym spójne zarządzanie grupą uczelni, było także powierzanie funkcji
kierowniczych w uczelni tej samej osobie poprzez unię personalną na funkcji
rektora lub kanclerza. Obecnie przepisy ustawy wykluczają możliwość pełnienia
w dwóch różnych uczelniach funkcji organu jednoosobowego przez tę samą osobę, formalnie ograniczając ten sposób kontroli.
Wśród istotnych czynników wpływających na spójność zarządzania w grupie
uczelni ze wspólnym założycielem wymienić należy:
– status prawny założyciela – stowarzyszenie, spółka prawa handlowego,
osoba fizyczna,
– jednolitość zastosowanych rozwiązań formalnych – jednolity statut uczelni,
– przyjętą filozofię zarządzania grupą.
W 2010 r. ponad 15% ogólnej liczby uczelni niepublicznych funkcjonowało
w ramach 17 grup uczelni powiązanych założycielsko i kształciły one ponad 27%
ogółu studentów uczelni niepublicznych. Zauważyć należy, że także amerykańskie
uczelnie for-profit bardzo często funkcjonują w ramach grupy zarządzanej przez
spółkę publiczną, notowaną na NYSE lub NASDAQ, zaś Grupa Laureate jest
prawdziwie globalnym graczem skupiającym blisko 60 uczelni z 5 kontynentów.
Związki uczelni (federal university) zostały wprowadzone do systemu prawa
szkolnictwa wyższego w Polsce w roku 2005 wraz z wejściem w życie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym10. Związek uczelni ma odrębną osobowość prawną i zgodnie z regulacją ustawową tworzony jest w celu wspólnego wykonywania
zadań uczelni, określonych w art. 13 przywołanej ustawy. Warunkiem koniecznym
J.W. Creswell, R.W. Roskens, T.C. Henry, A Typology of Multicampus Systems, „Journal of
Higher Education” 1985, t. 56, nr 1, s. 26-37.
10
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164, poz. 1365.
9
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powstania związku uczelni jest podjęcie jednobrzmiących uchwał o jego utworzeniu przez właściwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni. Do chwili
obecnej, mimo relatywnie wysokiego zainteresowania taką formą podjęcia współpracy z inną uczelnią, wyrażanego przez kadrę zarządzającą szkół wyższych11, nie
powstał oparty na tych przepisach żaden związek uczelni – zarówno w sektorze
państwowym, jak i niepaństwowym12.
Zwrócić uwagę należy również na fakt, że w skład grupy uczelni lub związku
uczelni wchodzić mogą szkoły wyższe o strukturze wielokampusowej, co prowadzi do nakładania się na siebie dwóch typów struktur sieciowych.
Formalnoprawną podstawą funkcjonowania akademickich aliansów strategicznych są najczęściej umowy lub porozumienia dwu- lub wielostronne,
określające zakres, formy i tryb współpracy pomiędzy uczelniami. Największą
dotychczas próbą budowy aliansu strategicznego uczelni niepublicznych w Polsce była Unia Akademicka powstała w 2008 r. Założyciele Unii, którą tworzyło
10 uczelni, deklarowali chęć budowy wspólnej marki, współpracy w zakresie
jakości kształcenia, wprowadzania nowoczesnych technologii, prowadzenia
wspólnych badań naukowych oraz budowania wspólnej oferty edukacyjnej. Celem długofalowym było stworzenie związku uczelni jako etapu przejściowego
do utworzenia wielokampusowego uniwersytetu. Należy jednak stwierdzić, że
aktywność Unii Akademickiej zakończyła się bardzo szybko i przedsięwzięcie to
nie zostało uwieńczone powodzeniem.
Tworzenie sieci o cechach aliansu strategicznego miało i ma miejsce również
na styku sektora publicznego i niepublicznego szkolnictwa wyższego. Bliżej
opisanym przykładem takiego aliansu była Konfederacja Szkół Wyższych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, funkcjonująca do roku 2003,
w skład której wchodziło 7 uczelni niepublicznych. Podstawową korzyścią dla
uczelni niepaństwowych była możliwość kontynuowania nauki przez absolwentów tych szkół na studiach magisterskich, prowadzonych w ich siedzibach
przez UMCS, który partycypował w wynikach ekonomicznych tej działalności.
Ponadto istniała możliwość dokonania akredytacji programu studiów w uczelni
niepaństwowej przez właściwy merytorycznie wydział UMCS. Wśród innych
celów aliansu wymienić należy: wzbogacanie oferty studiów, zapewnienie swobody wyboru i ciągłości kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich
i doktoranckich, obniżanie kosztów kształcenia, poprawianie jakości kształcenia,

11
M. Geryk, Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2007, s. 158.
12
Szerzej: J. Patyk, P. Zygarłowski, Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania związku
uczelni, w: Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, J. Jaworski, „Prace
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2011, t. 14, s. 289-319.
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wzajemna wymiana doświadczeń, koordynacja prac związanych z działalnością dydaktyczną, wdrażanie nowoczesnych technologii do procesu nauczania
i wspólna produkcja multimedialnych materiałów dydaktycznych, współdziałanie
w zakresie kształcenia kadry dydaktycznej13. Analogicznym przykładem obecnie
funkcjonującym jest sieć uczelni partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, w skład której wchodzi 5 uczelni zawodowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

3. Korzyści związane z sieciową organizacją uczelni
Stosowanie strategii sieciowej organizacji uczelni służyć powinno w szczególności poprawie jej pozycji konkurencyjnej poprzez uzyskiwanie korzyści skali14,
co szczególnie możliwe jest w ramach grup uczelni o powiązaniach założycielskich i uczelni wielokampusowych oraz poprzez tworzenie aliansów i stosowanie
dywersyfikacji o charakterze konglomeratowym w uczelni wielowydziałowej15.
Należy także zauważyć, że zgodnie z klasycznym podejściem, opartym na analizie modelu 5 sił M. Portera stosowanie strategii sieciowej może prowadzić do
obniżenia siły konkurencji w ramach sektora16.
Z punktu widzenia konkretnej sieci akademickiej istotne jest także osiąganie
efektów synergii, jakie mogą być zrealizowane w ramach dobrowolnej lub wymuszonej polityki współpracy wewnątrz sieci. W tabeli 2 zawarto przykładowe
deklarowane obszary synergii realizowanej w ramach przywołanej wcześniej
Unii Akademickiej jako aliansu strategicznego oraz Konsorcjum Akademickiego,
będącego grupą uczelni powiązanych założycielsko, w skład którego wchodzą
3 uczelnie z południowo-wschodniej części Polski.

K. Stępnik, Konfederacja Szkół Wyższych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
– model współpracy Uniwersytetu z uczelniami niepaństwowymi, w: Model współdziałania
uczelni publicznych i niepublicznych – stan obecny i perspektywy. Materiały konferencyjne, red.
J. Woźnicki, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Instytut Społeczeństwa
Wiedzy, Warszawa 2004, s. 135-140.
14
A. Kaleta, Strategia polskich uczelni wyższych wobec wyzwań globalnych, w: Polskie
szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, red. G. Światowy,
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wyd. Continuo, Wrocław 2001, s. 189.
15
P. Bielecki, S. Macioł, Uzupełniające studia magisterskie jako czynnik konkurencyjności
uczelni, w: Szkoła sukcesu czy szkoła przetrwania. Szkolnictwo wyższe w Polsce, red. A. Buchner-Jeziorska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 29-47.
16
A. Sulejewicz, Konkurencja w szkolnictwie wyższym, w: Konkurencja na rynku usług
edukacji wyższej, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2006,
s. 77-91.
13
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Tabela 2. Deklarowane obszary synergii akademickich struktur sieciowych
Obszar

Konsorcjum Akademickie

Działalność
dydaktyczna

– wspólny system jakości kształcenia

Działalność
naukowo-badawcza

– wspólne projekty badawcze

Nowoczesne
technologie

Korzyści
dla studentów

Pozyskiwanie
środków
zewnętrznych
Działania na
rzecz otoczenia
uczelni
Pracownicy
uczelni

– wspólny system komputerowy
do zarządzania uczelnią
– wspólny system e-learning
– wspólna internetowa platforma
komunikacyjna
– system antyplagiatowy
– możliwość studiowania na dwóch
uczelniach przy preferencjach finansowych
– możliwość kontynuowania nauki na
studiach II stopnia w innej uczelni grupy
– możliwość udziału w zajęciach
dydaktycznych w uczelniach grupy
– szersza współpraca zagraniczna
– wspólne inicjatywy studenckie
– szkoły letnie
– ujednolicony system stypendialny
– system pozyskiwania środków
zewnętrznych
– wspólne projekty na rzecz środowiska
gospodarczego

Marketing

– jednolity system doboru i oceny kadr
– jednolity system kontroli i podnoszenia
kwalifikacji pracowników
– skoordynowany system promocji

Transfer
know-how

– wymiana doświadczeń w zakresie
współpracy międzynarodowej

Baza materialna

– wspólne wykorzystanie Centrum
Turystyki i Rekreacji
–

Lobbing

Unia Akademicka
– wymiana kadry
– wspólne projekty dydaktyczne
– współpraca działów dydaktyki
– wspólne projekty badawcze
– współpraca bibliotek i wydawnictw
– wzajemne zapraszanie na konferencje
naukowe
– wymiana doświadczeń w zakresie IT

– seminaria i warsztaty otwarte
– inicjatywy w zakresie
przedsiębiorczości akademickiej
– inicjatywy organizacji studenckich
– inicjatywy sportowe
– inicjatywy kulturalne

– wzajemne korzystanie z dorobku
w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne
– e-baza projektów
– wspólne podejmowanie współpracy
z innymi uczelniami i podmiotami
–

– wspólna działalność promocyjna
i marketingowa
– udział w targach edukacyjnych
w Polsce i za granicą
– wspólna strona WWW
– platforma współpracy
– wymiana doświadczeń oraz przepływ
wiedzy i informacji pomiędzy członkami
–
– prezentowanie sytuacji i potrzeb
szkolnictwa niepaństwowego oraz dbanie
o przyznanie uczelniom niepaństwowym
równoprawnego miejsca w polskim,
europejskim i światowym obszarze
edukacyjnym

Ź r ó d ł o: P. Zygarłowski, Zarządzanie akademickimi strukturami sieciowymi, w: Zarządzanie szkołą
wyższą. Dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, J. Jaworski, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku” 2011, t. 14, s. 332.
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4. Case study – Grupa Wyższych Szkół Bankowych
Grupa Wyższych Szkół Bankowych (Grupa WSB) powstała w roku 1998, kiedy do istniejącej od roku 1994 uczelni w Poznaniu dołączyły szkoły w Gdańsku,
Toruniu i Wrocławiu. W porównaniu z większością innych grup uczelni niepublicznych charakteryzuje się ona spójnym wizerunkiem zewnętrznym, którego
wyrazem w pierwszej kolejności jest tożsama nazwa wszystkich uczelni w grupie
– Wyższa Szkoła Bankowa. Relacje założycielskie w Grupie WSB są transparentnie komunikowane otoczeniu, a założyciel koncentruje i specjalizuje się
w usługach związanych z zarządzaniem w sferze szkolnictwa wyższego. W odróżnieniu od innych grup szkół wyższych poszczególne uczelnie w Grupie WSB
nie odbiegają od siebie w istotny sposób wielkością określoną parametrami liczby
studentów, liczby prowadzonych kierunków czy liczby lokalizacji (wydziałów
zamiejscowych) – nie ma w tej grupie jednej wyraźnie dominującej uczelni.
Jako podstawowe cechy systemu zarządzania w Grupie WSB przytoczyć
należy:
– jednolity system zarządzania przez założyciela poprzez mechanizmy statutowe – w każdej z uczelni funkcjonuje praktycznie jednobrzmiący statut,
– jednolity system zarządzania strategicznego – strategie rozwojowe poszczególnych uczelni wynikają ze strategii całej grupy i wypracowywane oraz
wdrażane są z wykorzystaniem tych samych narzędzi, zapewniając jednocześnie
dość szeroką możliwość kształtowania indywidualnych ścieżek rozwoju przez
poszczególne uczelnie – wdrażanie strategii z wykorzystaniem metody BSC
– Strategicznej Karty Wyników17,
– jednolity system komunikacji rynkowej – struktury marketingowe są scentralizowane18 i realizują strategię zintegrowanej komunikacji marketingowej,
uwzględniając konieczność dostosowania strategii do poszczególnych, zróżnicowanych rynków i różnych pozycji konkurencyjnych jednostek19,
– jednolity system zarządzania informacją realizowany poprzez rozwijanie
wspólnego systemu informatycznego przez centralny dział rozwoju oprogramowania,
J. Jaworski, Strategiczna Karta Wyników w zarządzaniu niepubliczną szkołą wyższą,
w: Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, red. B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto, WSB,
Toruń 2008, s. 357-368.
18
M. Kolasiński, P. Lisiecki, Organizing for Integrated Marketing: Revealing the Secrets of
Centralised Marketing Agency in a Multi-College Network, w: 2005 Symposium for the Marketing
of Higher Education, American Marketing Association, Chicago 2005, s. 38-47.
19
P. Lisiecki, A. Kulig, Wyróżnić się, ale czym? Strategie marketingowe szkół wyższych,
w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk,
D. Sobolewski, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2011, s. 272-273.
17
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– funkcjonowanie w grupie mechanizmów decyzyjnych zapewniających
współuczestnictwo poszczególnych uczelni w procesie decyzyjnym,
– funkcjonowanie w grupie stałych zespołów roboczych, składających się
z pracowników podobnych komórek administracyjnych wszystkich uczelni, których celem jest wymiana informacji i doświadczeń w ramach danych obszarów
funkcjonalnych,
– funkcjonowanie w grupie powoływanych zespołów projektowych, których
celem jest realizacja wspólnych projektów rozwojowych lub rozwiązanie określonych problemów,
– funkcjonowanie sformalizowanego systemu transferu know-how pomiędzy
jednostkami grupy, w tym budowanie wspólnej bazy wiedzy organizacji,
– zarządzanie wspólnymi dla wszystkich jednostek atrybutami marki Wyższa
Szkoła Bankowa, jakimi są praktyczny wymiar kształcenia20 i dobra oraz przyjazna organizacja studiów, m.in. poprzez cykliczne badania marketingowe21.
Jednym ze strategicznych założeń zarządzania grupą WSB jest osiąganie korzyści skali. Korzyści te realizowane są m.in. w następujących obszarach:
– korzyści kosztowe, wynikające ze wspólnego zakupu lub produkcji oprogramowania informatycznego, w tym służącego kompleksowej komunikacji ze
studentami22,
– korzyści kosztowe, wynikające ze wspólnego zakupu usług marketingowych, w szczególności w zakresie marketingu internetowego oraz reklamy w publikatorach ogólnokrajowych,
– korzyści wynikające ze wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze PR
– przykładowo ogólnopolski konkurs językowy „Pokaż nam język”, czy Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach,
– korzyści wynikające ze współdzielenia zasobów materialnych i osobowych.
W ramach Grupy WSB realizowane są też efekty synergetyczne związane
m.in. z następującymi obszarami działania:
– szeroko rozumianym transferem know-how,
– współpracą na polu naukowym – organizacją konferencji, wydawaniem
zeszytów naukowych,
– rozwojem i zapewnianiem kadry naukowo-dydaktycznej,

20
K. Koj, Wpływ otoczenia gospodarczego na kształtowanie programu nauczania, w: Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, J. Jaworski, „Prace Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2011, t. 14, s. 97.
21
J. Nogieć, Atrybuty marki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w opinii wybranych grup
interesariuszy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2012, nr 44, s. 262.
22
D. Dąbrowska, Skuteczność portalu w komunikacji ze studentami na przykładzie Wyższych
Szkół Bankowych, w: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na
wiedzy, red. E. Ziemba, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2008, s. 141-149.
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– wspólnie realizowanymi projektami unijnymi,
– funkcjonowaniem wspólnego programu lojalnościowego dla studentów,
umożliwiającego m.in. kontynuowanie nauki w innej uczelni w ramach grupy23,
który realizowany jest pod hasłem „Paszport WSB”24,
– funkcjonowaniem wspólnej platformy e-learningowej i jednostki międzyuczelnianej – Centrum Edukacji na Odległość25.
Nadmienić jednak należy, że w warunkach uczelni niepublicznej, szczególnie
w początkowych latach jej funkcjonowania, znacznie łatwiejsze jest uzyskiwanie
tych pozytywnych efektów w obszarach funkcjonowania administracji uczelni niż
w zakresie rozwoju dydaktyki i nauki.
Do podstawowych trudności w zarządzaniu strukturą sieciową w szkolnictwie wyższym należą utrzymanie spójności organizacyjnej i przeciwdziałanie
tendencjom odśrodkowym. Jak w większości dużych systemów (łączne zatrudnienie etatowe w grupie WSB przekracza 1000 osób) sporym wyzwaniem jest
zapewnienie sprawnego przepływu informacji. Elementami systemu zapewniania właściwego przepływu informacji są w grupie WSB: system raportowania,
spotkania robocze stałych zespołów, Intranet pracowniczy, listy dyskusyjne,
spotkania pracownicze.

5. Czynniki wpływające na zarządzanie akademickimi
strukturami sieciowymi
Analizując rozwój struktur sieciowych w niepaństwowym szkolnictwie wyższym w Polsce warto zdiagnozować kluczowe czynniki, wpływające na zarządzanie tymi strukturami. Czynniki te mogą mieć charakter zarówno pozytywny
(co korzystnie wpływa na osiągnięcie pozytywnych efektów), jak i negatywny
(czego należy unikać, aby osiągnąć sukces).
Wśród czynników o charakterze pozytywnym wymienić należy:
– świadome traktowanie faktu funkcjonowania w strukturze sieciowej jako
kluczowej przewagi konkurencyjnej,

A. Dejnaka, Metody budowania lojalności studentów uczelni, w: Marketing w szkole
wyższej..., s. 208.
24
M. Kolasiński, A. Kulig, P. Lisiecki, The Strategic Role of Public Relations in Creating
the Competitive Advantage of Private Higher Education in Poland: The Example of the School of
Banking in Poznań, „Higher Education in Europe” t. XXVIII, nr 4/2003, s. 444.
25
J. Nogieć, Sposoby wykorzystania platformy kształcenia zdalnego do budowania kapitału
intelektualnego uczelni wyższej, w: Kapitał intelektualny w szkołach wyższych, red. A. Kantorowicz,
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2012, s. 104-105.
23
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– kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej – nastawionej na współpracę, osiąganie wspólnych korzyści, transfer know-how pomiędzy jednostkami
grupy,
– właściwe wyważenie proporcji pomiędzy centralizacją a decentralizacją
w zarządzaniu grupą, zapewniające z jednej strony spójne zarządzanie i osiąganie korzyści skali i efektów synergii, z drugiej zaś oddolne kreowanie inicjatyw
w szczególności o charakterze innowacyjnym,
– stworzenie jasnych zasad jednoznacznie określających zakresy kompetencji poszczególnych jednostek grupy i zasady współpracy pomiędzy jednostkami
(zasady i ład korporacyjny),
– stworzenie właściwej infrastruktury wymiany informacji, w szczególności
infrastruktury informatycznej,
– budowanie sieci powiązań, w tym nieformalnych, pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i ich pracownikami z różnych jednostek.
Czynniki negatywne, których należy unikać, to:
– działania wykraczające poza ramy prawne, grożące negatywnymi skutkami
wizerunkowymi, które mogą również w ramach grupy być przenoszone wizerunkowo z jednej jednostki na drugą,
– działania, które mogą prowadzić do ponoszenia nadmiernych kosztów skali.

6. Kierunki rozwoju akademickich struktur sieciowych
Próbując dokonać diagnozy spodziewanych kierunków rozwoju struktur
sieciowych w polskim szkolnictwie wyższym, należy zwrócić uwagę na kilka
aspektów. W wyniku presji związanej ze spadającą liczbą studentów będzie występowała tendencja do zmniejszenia liczby niepublicznych uczelni wyższych
w Polsce, co może wywołać następujące skutki:
– zagrożone, małe uczelnie mogą chcieć ratować swoją pozycję poprzez
przystąpienie do większych struktur za cenę utraty swojej niezależności,
– grupy uczelni w poszukiwaniu pola rozwoju lub sposobu na utrzymanie
swojej skali działalności mogą być zainteresowane przejmowaniem i fuzjami
z uczelniami dotychczas niezależnymi,
– grupy uczelni mogą poszukiwać oszczędności kosztowych poprzez formalne fuzje dotychczas prawnie wyodrębnionych uczelni w celu redukcji kosztów
stałych funkcjonowania – potencjalne przekształcenie grupy uczelni w uczelnię
wielokampusową.
Kolejnym aspektem, który z dużym prawdopodobieństwem charakteryzować będzie rozwój grup uczelni niepublicznych, jest rozwój jakościowy, przejawiający się głównie w uzyskiwaniu i rozwijaniu statusu akademickiego poprzez
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zdobywanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego. Obecnie co druga uczelnia niepubliczna posiadająca uprawnienia
akademickie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego tworzy lub
wchodzi w skład struktury sieciowej, co świadczy o istotnym potencjale rozwojowym grup uczelni i uczelni wielokampusowych. Uczelnie wielokampusowe i będące częścią grup uczelni posiadają relatywnie częściej uprawnienia akademickie
niż uczelnie skoncentrowane na działalności w jednej lokalizacji. Także formalne
wymogi ustawowe, związane z możliwością posługiwania się przez uczelnię nazwą akademia czy też uniwersytet, będą dodatkowym czynnikiem zachęcającym
w przyszłości do łączenia potencjału naukowego uczelni i w efekcie do łączenia
samych szkół wyższych, co może dotyczyć zarówno sektora publicznego, jak
i niepublicznego. Przykładem takiego procesu jest powstanie z dniem 1 stycznia
2009 r. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie26.
Odnosząc się do doświadczeń dotyczących rozwoju rynku amerykańskiego
i funkcjonujących tam sieci uczelni wyższych typu for-profit, ze względu na dużą
zbieżność charakterystyki polskiego sektora niepaństwowego szkolnictwa wyższego z amerykańskim sektorem uniwersytetów for-profit27, można spodziewać
się także, że procesy budowy sieci uniwersyteckich przebiegać będą w sposób
podobny i kreować analogiczne zjawiska, jak np.28:
– próby ekspansji zagranicznej grup uczelni,
– wprowadzanie modeli zarządzania korporacyjnego w sieciach uczelni,
w szczególności w zakresie standaryzacji procedur, systemów informatycznych,
pomiaru efektywności prowadzonej działalności,
– rozwój aktywności w zakresie nowoczesnych metod nauczania, w tym
w szczególności e-learningu,
– dążenia do standaryzacji procesu nauczania, w tym standaryzacji programów i metod nauczania jako elementu systemu zapewniania jakości,
– zwiększenia roli metodyków w projektowaniu programów dydaktycznych
i sposobów ich przekazania studentom, nastawienia na efektywność procesu nauczania.
To, czy faktycznie polskie grupy uczelni realizować będą ścieżki rozwojowe
podobne do tych, przez jakie przeszły sieciowe uczelnie amerykańskie, zależeć
będzie przede wszystkim od tempa zmian w świadomości pracowników uczelni,
T. Sobczak, I. Łącka, Konsolidacja uczelni jako przykład zmiany strategicznej, „Przegląd
Organizacji” 2011, nr 11, s. 29-32.
27
M. Kolasiński, Strategie marketingowe amerykańskich uczelni for-profit, w: Marketingowe
zarządzanie szkołą wyższą, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2006, s. 106.
28
K. Kinser, From Main Street to Wall Street. The Transformation of For-Profit Higher
Education, „ASHE Higher Education Report” t. 31, nr 5, Wiley Periodicals 2006, s. 45-61.
26
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skali stosowania podejścia benchmarkingowego w projektowaniu strategii uczelni oraz możliwości kapitałowych poszczególnych grup uczelni.

Podsumowanie
Zastosowanie strategii sieciowej organizacji uczelni może stanowić istotny
wyróżnik rynkowy i być relatywnie skuteczną strategią konkurowania na rynku
edukacyjnym. Ze względu na konieczność zaangażowania dużych zasobów kapitałowych i organizacyjnych oraz konieczność stosowania rozwiniętych i skomplikowanych systemów i metod zarządzania jest to strategia, która możliwa jest do
zastosowania przez jedynie niektóre uczelnie niepubliczne. Należy także zwrócić
uwagę, że jej wdrożenie wymaga także długiego czasu oraz związane jest z czynnikami niematerialnymi, takimi jak kultura organizacyjna czy silne przywództwo.
Z uwagi na powyższe, strategia sieciowej organizacji uczelni nie podlega łatwej
i szybkiej imitacji i tym samym spełnia kryterium względnej trwałości, jakie
powinno charakteryzować strategię podmiotu działającego w sektorze tracącym
dynamikę wzrostu29.
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Private Universities’ network organization as an answer
to market challenges
Summary. Network organization might be a strategic answer of Private Universities to market
such challenges as unfavourable demographic trends, concentration and consolidation of the market, increasing competition and globalisation. The most popular forms of network organisation are
a multicampus university, a private university system or a strategic alliance. A federal university
created as an organizational form has not been implemented yet. Network organisation enables to
achieve economies of scale and synergetic effects. Specific examples are illustrated by the case of
WSB Group.
Key words: private university system, multicampus university, federal university, strategic
alliance, management, market
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Współczesne wyzwania dla biznesu w świetle badań
przedsiębiorczości międzynarodowej

Streszczenie. Współczesne wyzwania dla biznesu rodzą szanse, na które jedną z kluczowych
odpowiedzi, chociaż nie jedyną, jest przedsiębiorczość. Lista źródeł okazji do zmian dzięki przedsiębiorczości, sformułowana kiedyś przez P.F. Druckera, pozostaje ciągle bardzo aktualna. W artykule
zaprezentowano wyniki badań empirycznych przedsiębiorczości w układzie międzynarodowym
(projekt GEM). Na tle modelu stadiów rozwoju, przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek
rynkowych (kapitalistycznych) przedstawiono główne cechy (atrybuty) przedsiębiorczości jako
procesu w 3 grupach krajów. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce, lokującej się w grupie krajów
stymulowanych efektownością, na ogół odbiega in minus od średniej dla tej grupy państw.
Słowa kluczowe: wyzwania dla biznesu, stadia rozwoju, przedsiębiorczość międzynarodowa,
konkurencyjność gospodarek rynkowych, badania empiryczne przedsiębiorczości

Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza wyników badań
empirycznych przedsiębiorczości w układzie międzynarodowym (projekt
GEM) jako kluczowego procesu, stanowiącego odpowiedź na współczesne
wyzwania dla biznesu, jakie zrodziła globalizacja, w tym rozwój gospodarek
rynkowych państw Zachodu, ale też i zagrożenia związane z internacjonalizacją
gospodarek.
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W opracowaniu przyjęto założenie, że analizę rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce (na tle grup krajów o różnym poziomie rozwoju i konkurencyjności gospodarek rynkowych tych państw) trzeba odnosić do trzech stadiów rozwoju tych
gospodarek: I – stymulowanego podstawowymi czynnikami rozwoju, II – stymulowanego efektywnością i wreszcie III – napędzonego wiedzą i innowacjami.
W analizie tej użyto porównywalnego w układzie przestrzennym (międzynarodowym) i czasowym zestawu mierników głównych cech (atrybutów) przedsiębiorczości.

1. Współczesne wyzwania dla biznesu
a reakcje podmiotów gospodarczych
Wyzwania dla ekonomisty, badacza i praktyka to określone zjawiska, procesy
czy mechanizmy decyzyjne we współczesnych, globalizujących się gospodarkach
rynkowych, w ich organizacjach oraz w ich otoczeniu społecznym. Zalicza się
do nich te, które tworzą zarówno nowe szanse zrównoważonego rozwoju społeczeństw i gospodarek jako całości, satysfakcjonującej realizacji celów organizacji
w nich funkcjonujących, jak i osiągania dobrobytu/dobrostanu każdego człowieka
z osobna i jego mikrośrodowiska, ale również te, które rodzą trudne do przewidzenia, szczególne zagrożenia dla tego rozwoju, aż po jego okresowe załamanie,
stagnację a nawet regres.
Wyzwania dla biznesu, kategoria o węższym zakresie przedmiotowym, dotyczy szans i zagrożeń związanych z działalnością aktualnych, już funkcjonujących
przedsiębiorstw (czy przedsiębiorców) lub może odnosić się do przedsiębiorców
potencjalnych. Może też dotyczyć podmiotów i organizacji, w tym non profit,
tworzących środowisko makro- czy mezzoekonomiczne (np. regionalne) dla
biznesu, kreujące dla niego owe szanse, ale też poprzez niewłaściwą politykę gospodarczo-społeczną, w tym podatkową, lokalizacyjną etc. tworzące zagrożenia
dla działalności przedsiębiorstw (przedsiębiorców), np. sprawiając, że określone
tereny (rejony) są inwestycyjnie nieatrakcyjne.
Jeśli rozpatrywać wyzwania dla biznesu w kategorii szans (a tylko do tego
w tym opracowaniu się ograniczymy z racji jego niewielkiej objętości), to najczęściej wiążą się one z podejmowaniem lub/i prowadzeniem działań przedsiębiorczych przez już istniejące lub nowo zakładane przedsiębiorstwa. Wychodząc
od klasycznej już, ale stale aktualnej definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorczości P.F. Druckera, że przedsiębiorca to ten, który zawsze poszukuje zmiany,
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reaguje na nią i wykorzystuje ją jako okazję1, by działać odmiennie i skuteczniej
niż dotąd (i niż konkurenci), przypomnijmy za Druckerem źródła tych okazji dla
zmian, najczęściej dla innowacji. Cztery pierwsze źródła znajdują się wewnątrz
organizacji lub w jej bliskim otoczeniu. Są to:
– nieoczekiwane powodzenie/niepowodzenie/lub zdarzenie zewnętrzne,
– niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami o niej,
– innowacja wynikająca z potrzeb procesu,
– zmiany w strukturze przemysłu lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują2.
Druga grupa źródeł okazji do innowacji mieści się według Druckera w dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa (czy nawet jego sektora). Są to takie źródła
jak:
– demografia (zmiany w populacji),
– zmiany w postrzeganiu, nastrojach i wartościach,
– nowa wiedza zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i innych3.
Już pobieżny ogląd tej listy wskazuje na jej wyjątkową aktualność. Jednakże
znaczenie przedsiębiorczości w odkrywaniu okazji (szans) dla zmian, których
efektem mogą być innowacje (produktowe, technologiczne, ale też biznesowe,
społeczne) w bardzo dużym stopniu zależy od:
a) zespołu czynników mikroekonomicznych (społecznych) osób podejmujących działania przedsiębiorcze,
b) zespołu czynników makroekonomicznych (społecznych) kształtujących
stadia/poziomy rozwoju i konkurencyjności poszczególnych gospodarek rynkowych, w obrębie których są podejmowane działania przedsiębiorcze.
Od roku 2011 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) razem
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach (zespół prof. M. Bratnickiego)
przystąpiła do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), największego międzynarodowego projektu badawczego w dziedzinie przedsiębiorczości, zainaugurowanego w roku 1999 wspólnie przez Babson College (Boston USA) oraz London
P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 37.
„Przedsiębiorczość jest indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się inteligencją,
innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków zachodzących między
zjawiskami gospodarczymi i zdolnością do organizowania działalności handlowej, przemysłowej
i usługowej zapewniającej przewagę dochodów nad kosztami ich uzyskania. Przedsiębiorczość
jest nowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmienności w porównaniu z tym, co robią inni,
znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania na rynku, dających wyższą użyteczność
produktów i usług oraz wyższą efektywność gospodarowania. Jest [...] działalnością konkurencyjną
w stosunku do postępowania innych przedsiębiorstw” (T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Wyd.
Placet, Warszawa 1998, s. 260).
2
Ibidem, s. 44.
3
Ibidem.
1
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Business School. W cytowanych w tym artykule badaniach z roku 2011 uczestniczyły 54 kraje świata, w tym Polska (52% ludności świata i 84% światowego
PKB)4.
W badaniach tych przedsiębiorczość badano w dwóch poziomach: mikroi makroekonomicznym.
1. Na poziomie mikroekonomicznym badano osoby z populacji generalnej;
poziom ten obejmował podstawowe składniki przedsiębiorczości, takie jak:
– nastawienia, czyli postrzegane szanse i zdolności, lęk przed porażką oraz
status przedsiębiorczości (w ocenie badanego w danym kraju),
– działania przedsiębiorcze: dobrowolne/przymusowe oraz ich motywy (np.
wykorzystanie szansy, wzrost dochodu, z przymusu etc.),
– aspiracje i orientacje przedsiębiorcze, np. wzrost, innowacje.
Na tym poziomie badano też przedsiębiorczość w różnych stadiach rozwoju (tzw. preprzedsiębiorcy, nowi przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w dojrzałych
firmach etc.) oraz tzw. intraprzedsiębiorczość (przedsiębiorczość organizacyjna
w już istniejących firmach)5.
2. W przekroju makroekonomicznym badano główne (ramowe) czynniki
przedsiębiorczości w danym kraju6, które są charakterystyczne dla danego stadium rozwoju badanej gospodarki rynkowej (danego kraju)7.
W następnym punkcie zostanie przedstawiony model stadiów/poziomów
rozwoju gospodarczego, a więc i konkurencyjności współczesnych gospodarek
rynkowych. Jednocześnie są to stadia rozwoju tych gospodarek, w których w różny sposób, w każdym stadium/poziomie, wspierana jest przedsiębiorczość, kreuje
się jej odpowiednie czynniki, które są jednocześnie czynnikami wzrostu/rozwoju
gospodarczego i konkurencyjności. Poza tym trzeba zauważyć, że na różnych
poziomach rozwoju gospodarczego (i konkurencyjności) przedsiębiorczość może
mieć nieco inny charakter; nie we wszystkich stadiach mogą dominować te same
składniki przedsiębiorczości, przedsiębiorczość w różnym zakresie może występować w poszczególnych sektorach itp. Poza tym przedsiębiorczość, co uwzględniono w tych badaniach, charakteryzuje się, w zależności od warunków, różnym
potencjałem w zakresie tworzenia miejsc pracy i może przybierać postać:
Global Entrepreneurship Monitor Polska, oprac.: P. Zbierowski, D. Węcławska, A. Tarnawa,
P. Zadura-Lichota, M. Bratnicki, GEM, PARP, UE w Katowicach, Warszawa 2012, s. 7.
5
Badania te przeprowadza się w każdym kraju, w każdym roku na próbie/populacji
osób dojrzałych (co najmniej 2000 osób) metodą CATI przy użyciu telefonu stacjonarnego lub
komórkowego.
6
Próba obejmuje co najmniej 36 specjalistów z różnych dziedzin przedsiębiorczości w danym
kraju.
7
W roku 2011 zbadano 55 krajów, w tym 25 europejskich, 12 azjatyckich, 12 południowoamerykańskich, 3 afrykańskie oraz USA, Meksyk i Australię (zob. Global Entrepreneurship
Monitor..., s. 14).
4
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a) przedsiębiorczości o wysokim potencjale tworzenia miejsc pracy, co jest
związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsięwzięcia we wczesnym stadium
o średnich bądź wysokich oczekiwaniach w zakresie tworzenia miejsc pracy8,
b) przedsiębiorczości o niskim potencjale tworzenia miejsc pracy, czyli zakładanie i prowadzenie przedsięwzięcia we wczesnym stadium o niskich oczekiwaniach (lub braku oczekiwań) w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy9,
c) przedsiębiorczości w miejscu pracy, czyli przedsiębiorczości w już istniejącej firmie, inaczej intraprzedsiębiorczości czy przedsiębiorczości organizacyjnej10.

2. Stadia rozwoju/konkurencyjności
współczesnych gospodarek rynkowych a wyzwania rozwojowe
2.1. Stadia rozwoju gospodarek rynkowych
Modele opisowe (empiryczne), prezentujące stadia rozwoju krajów w aspekcie typowych dla nich czynników (filarów) przedsiębiorczości i konkurencyjności,
mogą być pomocne w identyfikowaniu wyzwań rozwojowych, w tym wyzwań dla
biznesu, także dla Polski i działających w naszym kraju przedsiębiorstw11.
Jednym z takich modeli jest zarówno model przedstawiony na rysunku 1, opracowany na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w roku 2008 (m.in. z udziałem M.E. Portera), jak i jego wcześniejsze wersje opracowane w roku 2001. Ten
ostatni prezentuje trzy stadia rozwoju krajów, zidentyfikowane na podstawie szerokiego zestawu 110 wskaźników – w 207 krajach obejmujących wybrane cechy
gospodarek, społeczeństw oraz systemu ustrojowo-instytucjonalnego badanych
Te trzy rodzaje przedsiębiorczości mierzy się odpowiednimi miernikami: pierwszy tzw.
miernikiem MHEA (medium/high job growth expectation early – stage entrepreneurial activity),
drugi miernikiem SLEA (solo/low expectation early-stage entrepreneurial activity), trzeci
miernikiem EEA (entrepreneurial employee activity). Zob. Global Entrepreneurship Monitor...,
s. 13-14.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ich większa, naszym zdaniem, przydatność na potrzeby tej identyfikacji, niż modeli
teoretycznych budowanych, a w ostatnich latach nawet empirycznie weryfikowanych w ramach
ekonomii tzw. głównego nurtu (np. nowej ekonomii klasycznej, postkeynesistów itp.), wynika
z tego, że nie ograniczają się tylko do kwestii wzrostu gospodarczego, lecz koncentrują się, pod
wpływem ekonomii instytucjonalnej, na rozwoju ujmowanym integralnie jako proces ewolucji
kultury, społeczeństwa i gospodarki. Modele te nawiązują też koncepcyjnie do rozwijanego
w ramach nauk o zarządzaniu nurtu analiz konkurencyjności międzynarodowej krajów, regionów
i branż (grup firm), w tym do metody diamentu konkurencyjności M.E. Portera (i jego kolejnych
rozwijanych wersji).
8

Instytucje prywatne i publiczne
Infrastruktura transportowa, komunikacyjna, energetyczna
Stabilność makroekonomiczna (kontrola inflacji stóp
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< 2000

-2 000-3 000-

Gospodarki stymulowane
tanimi czynnikami

Przejście od stadium I
do stadium II

[370]

Metody hiperkonkurencji
Metody koopetycji / kooperancji

Podstawowe metody konkurowania

Tanie czynniki produkcji
Stymulatory efektywności
Innowacje

Filary konkurencyjności

20
50
30

Udział w %
rozwoju

40
50
10

Udział w %
rozwoju

60
35
5

Udział w %
rozwoju

Konkurencja jakościowa, promocyjna

Podstawowe metody konkurowania

Tanie czynniki produkcji
Stymulatory efektywności
Innowacje

Rys. 1. Stadia rozwoju krajów – ich filary konkurencyjności stymulujące rozwój (w % wpływu)
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Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie The Global Competitiveness Raport 2008-2009, World Economic Forum, ed..K.Schwab, M.E. Porter, s. 3 i n. (cyt. za Innowacyjna
Polska w Europie 2010, Szanse i zagrożenia dla trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010, s. 269-272).
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państw pod względem ich międzynarodowej konkurencyjności (i poziomu innowacyjności). Te stadia to:
– stadium I: gospodarki, których rozwój (i konkurencyjność) opiera się
na tzw. podstawowych czynnikach wytwórczych;
– stadium II: gospodarki stymulowane efektywnością (jej poprawą);
– stadium III: gospodarki, których rozwój przede wszystkim zależy od innowacji.
W każdym stadium rozwoju występują wszystkie filary (czynniki) przedsiębiorczości i konkurencyjności, ale inne są proporcje ich udziałów, a co za tym
idzie, dominują odmienne metody/strategie konkurowania przedsiębiorstw12.
W stadium I rozwój gospodarczy kraju bazuje na tanich zasobach nisko kwalifikowanej pracy i surowcach, a przedsiębiorstwa, orientując się na produkcję produktów o niskiej jakości dla masowych rynków, o niskiej sile nabywczej klientów,
konkurują głównie ceną (niska produktywność, niskie koszty pracy). Podstawowe
znaczenie dla rozwoju krajów, w tym wspierania przedsiębiorczości, mają: tworzone szeroko rozumiane instytucje prywatne i publiczne, budowana infrastruktura transportowa, komunikacyjna i energetyczna, utrzymywana stabilność makroekonomiczna, zapewniona podstawowa opieka zdrowotna i edukacyjna ludności.
I chociaż udział innowacji na tym etapie rozwoju oszacowano w badanym modelu
na poziomie około 5%, to ich oddziaływanie na rozwój jest z pewnością większe.
Mogą to być nie tylko pojedyncze innowacje technologiczne (produktowe), ale
również nowatorskie modele biznesu czy zarządzania. Świadczą o tym zarówno
przykłady z przeszłości13, jak i współczesne14.

Poniższe omówienie tego modelu, za opracowaniem U. Płowiec, Kształtowanie gospodarki
i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, w: Innowacyjna Polska..., s. 269 i n. Jego
wersja wykorzystywana na cele badań przedsiębiorczości w układzie globalnym jest zamieszczona
w pracy: N. Bosma, S. Wennekers, J.E. Arnorors, Global Entrepreneurship Monitor 2011 Extended
Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees Cross the Glob, ERA, London 2012, s. 12.
13
Uprzemysłowienie amerykańskiego rolnictwa w XIX w. jest związane nie tylko z działalnością technologiczną i produkcyjną wynalazcy mechanicznej żniwiarki Cyrusa Mc Cormicka,
lecz także z opracowaniem i wdrożeniem przez niego pionierskiego systemu marketingu, obejmującego projektowanie (i udoskonalanie) tego produktu na potrzeby gospodarstw farmerskich,
trafną politykę ustalania cen, łączoną ze sprzedażą ratalną, umożliwiającą zakup tego produktu
przez rolników na poczet ich przyszłych dochodów, nowoczesne łączenie sprzedaży z serwisem dla
klienta, a nawet badania rynkowe i konkurentów. Według P.F. Druckera, McCormik był autentycznym przedsiębiorcą, ojcem zarządzania biznesem, który znalazł naśladowców dopiero na początku
XX w. (zob. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992,
s. 39-40; T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa 1998, s. 162).
14
Do najbardziej znanych przykładów współczesnych należy działalność założonego w roku
1976 w Bangladeszu przez prof. Muhammada Yunusa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla
z roku 2006, banku dla ludzi ubogich (Grameen Banku), udzielającego mikrokredytów ubogim
przedsiębiorczym kobietom na sfinansowanie działalności gospodarczej, a także finansującym
12
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W następnym, II stadium rozwoju, wraz z rosnącymi kosztami pracy i potrzebą coraz efektywniejszych metod produkcji, przedsiębiorczość i konkurencyjność
gospodarek rynkowych kształtują przede wszystkim tzw. stymulatory efektywności
(efektywnie działające rynki pracy, rynek finansowy, towarowe, gotowość przedsiębiorstw do zmian technologicznych i wyboru skutecznych systemów zarządzania,
inwestycje w kapitał ludzki itp.), a przedsiębiorstwa konkurują jakością przetworzonych produktów i sprawnością obsługi klienta docelowego. Od wspomnianych
stymulatorów, ich rozwoju, może zależeć też rozwój przedsiębiorczości.
Upowszechniający się wtedy w przedsiębiorstwach marketing (jako koncepcja
prowadzenia biznesu zorientowanego na klienta) wnosi też, według J.J. Lambina,
wkład w rozwój demokracji gospodarczej, ponieważ: a) jego punktem wyjścia
jest analiza oczekiwań konsumentów, b) steruje decyzjami w zakresie inwestycji
i produkcji na podstawie antycypowania potrzeb rynku, c) respektuje różnorodność
upodobań i preferencji dzięki segmentacji rynku i rozwoju ofert sprzedażowych
dostosowanych do potrzeb rynku, d) pobudza innowacyjność i przedsiębiorczość15.
W stadium III o poziomie rozwoju, w tym przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek (regionów i firm), decydują przede wszystkim przełomowe
i kontynuowane innowacje, wyrafinowane, złożone biznesy, subsydiujące pospołu z państwem rozwój działalności innowacyjnej, wiedzochłonnej (B + R). Tak
wyposażone firmy skutecznie potrafią rywalizować (i jednocześnie współpracować ze sobą) na rynkach globalnych, w warunkach hiperkonkurencji. Uważa się,
że na tym etapie rozwoju kluczowa rola państwa w popieraniu przedsiębiorczości
polega na tworzeniu i komercjalizacji wiedzy16.

2.2. Wyzwania rozwojowe
Według U. Płowiec Polska, dla której PKB/c wyniósł w 2008 r. 13 861 USD,
na podstawie oceny tego syntetycznego kryterium, już została zaklasyfikowana
stypendia dzieciom tych kobiet na podejmowanie studiów wyższych, co okazało się skutecznym
sposobem walki z ubóstwem w tamtejszym społeczeństwie, oraz dało początek podobnym
przedsięwzięciom w innych krajach, m.in. w Indiach. Od roku 2008 ten samofinansujący się bank,
o 97% stopie zwrotu kredytów, ma swoje oddziały również w ubogich dzielnicach kilku miast USA,
m.in. w Nowym Jorku. Koncepcja funkcjonowania Grammen Banku daje się, moim zdaniem,
zinterpretować w kategoriach nowoczesnego modelu zarządzania i marketingu relacyjnego
(partnerskiego), opartego na kapitale zaufania interesariuszy organizacji, a który na ogół, w teorii,
przypisuje się firmom, w tym bankom działającym w krajach wysoko rozwiniętych. (Zob. M. Yunus,
Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Concordia, Warszawa 2011).
15
Zob. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, WN PWN, Warszawa 2001,
s. 34-35.
16
Global Entrepreneurship Monitor..., s. 12.
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razem z kilkoma państwami środkowo- i wschodnioeuropejskimi, do etapu przejścia ze stadium II do stadium III (gospodarki innowacyjnej)17.
Kwalifikacja ta wydaje się jednak w przypadku Polski przedwczesna, mimo
że Polska uzyskała w latach 2009-2010 stosunkowo wysoki wskaźnik globalnej
konkurencyjności (GCI) – 4,33, zajmując 46 miejsce na liście zbadanych krajów
(pierwsze miejsce Szwajcaria z GCI = 5,60). Poza systemem instytucjonalnym
gospodarki rynkowej oraz względną stabilnością makroekonomiczną naszego
kraju (na tle innych państw europejskich), wiele podstawowych czynników rozwoju, charakterystycznych dla stadium I, nie spełnia jeszcze w Polsce niezbędnych wymagań. Należą do nich infrastruktura techniczna i społeczna18 (w tym
słabość społeczeństwa obywatelskiego), stan i funkcjonowanie publicznej sfery
ochrony zdrowia, a nawet edukacja (zwłaszcza na poziomie kształcenia zawodowego).
Ponadto trudno mówić o efektywnym oddziaływaniu w naszym kraju wielu
stymulatorów efektywności właściwych dla II stadium rozwoju. Takich, jak np.:
efektywny, elastycznie funkcjonujący rynek finansowy, w tym system bankowy
alokujący produktywnie oszczędności i finansowo wspierający przedsiębiorców
i innowatorów; występowanie na dużą skalę gotowości firm polskich do wdrażania i wykorzystywania istniejących technologii, zwłaszcza teleinformatycznych
(ICT) dla wzmożenia własnej produktywności; rozwinięta proeksportowa orientacja gospodarki czy efektywnie funkcjonujące szkolnictwo wyższe (zwłaszcza
publiczne). W Polsce nie funkcjonuje też, na odpowiednim poziomie rozwoju,
tzw. środowisko biznesu produktów systemowych (innowacyjnych)19. I chociaż
można stwierdzić, że wiele z wyżej wymienionych stymulatorów efektywności,
a nawet podstawowych czynników rozwoju, nie działa jeszcze zadowalająco także w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w USA, to jedynie może to spowalniać,
a nie hamować budowy innowacyjnych, wysoce konkurencyjnych gospodarek
tych państw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych20.
Krajami tymi są: Chorwacja, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa i Rosja (U. Płowiec,
Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, w: Innowacyjna
Polska..., s. 272).
18
Gwoli ścisłości trzeba jednak zauważyć, że w ramach Polskiej Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 realizuje się priorytety inwestowania w infrastrukturę techniczną i energetyczną, w poprawę
jakości regionalnej polityki spójności oraz w aktywa niematerialne (kapitał ludzki) i innowacyjną
gospodarkę (w tej kolejności), wsparte środkami pomocowymi UE.
19
Zob. L. Żabiński, The strategic business environment of systemic products in Poland.
Developmental conditions against the background of the Central/Eastern European countries,
„Journal of Economics & Management” 2009, t. 6, s. 217-237.
20
Bardziej krytycznie ocenia to w odniesieniu do USA noblista J.E. Stiglitz, pisząc m.in. o amerykańskim sektorze finansowym „rozdętym ponad miarę i opartym na oszukańczych podstawach,
nieskłonnym (z wyboru) do kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw (innowacyjnych,
17
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Dzieje się tak, ponieważ firmy zachodnie, uczestniczące w globalnej rywalizacji z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w gospodarkach wyłaniających się
(w tym w Chinach), nie mogą już dłużej konkurować z nimi na bazie niskich kosztów czy nawet metodami konkurencji jakościowej. Jedynym skutecznym sposobem konkurowania staje się szybka komercjalizacja wyników nowej technologii
(najlepiej przełomowych innowacji). Stwarza to jednak szczególne wyzwania dla
biznesu, w tym marketingu przedsiębiorstw i banków, zarówno o pozytywnych,
jak i negatywnych konsekwencjach. Wyzwania te ujawniły się z ogromną mocą
w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch kryzysu globalnego i w trakcie
jego przebiegu.

3. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce
(na tle grup krajów o różnym poziomie rozwoju
i konkurencyjności)
Dla realizacji zachowań przedsiębiorczych ważna jest zarówno percepcja
samej przedsiębiorczości przez zainteresowane osoby (ich odsetek badanej populacji ludności danego kraju), jak i wykazywane przez te osoby postawy przedsiębiorcze. Do składników tej kategorii, rozpoznawanych w cytowanych badaniach,
należały:
– intencje przedsiębiorcze, mierzone jako procent ludności w wieku 18-64 lat,
zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu najbliższych lat;
– kwestia rozpoznawania szansy biznesowej i jej wykorzystanie, co jest
początkiem procesu przedsiębiorczości, które odzwierciedlał odsetek badanej
ludności angażującej się w ten proces;
– autoweryfikacja przez badanych przedsiębiorców ich zdolności przedsiębiorczych, a ściślej wiedzy i umiejętności niezbędnych w działaniach przedsiębiorczych;
– strach przed porażką, występujący u ludzi podejmujących działania przedsiębiorcze i mogące je dość skutecznie hamować.
tworzących nowe miejsca pracy), sektorze energetycznym tego kraju, w spornej części nienadającym
się do utrzymania ze względów środowiskowych”, „ruinie dużych połaci sektora produkcji”,
„średnio gorszych usługach zdrowotnych świadczonych przez nieefektywny amerykański system
opieki zdrowotnej” (z enklawami niedoścignionej w świecie takiej opieki), nieefektywnym sektorze
transportu i edukacji (podstawowej i średniej) etc. Według Stiglitza, „długookresowa przewaga
konkurencyjna USA to instytucje szkolnictwa wyższego (państwowe i nonprofit) i tworzony w nich
postęp technologiczny. Ale sama edukacja uniwersytecka nie wypełni treścią długofalowej całej
strategii gospodarczej Ameryki” (J. Stiglitz, Freefall, Jazda bez trzymanki. Wyd. PTE, Warszawa
2010, s. 225-226).
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Tabela 1. Postawy i percepcja przedsiębiorczości w wybranych krajach
(w % respondentów-przedsiębiorców)
Kraj
I. Kraje zorientowane na podstawowe czynniki produkcji
Bangladesz
Nigeria
Wenezuela
II. Gospodarki zorientowane
na efektywność
Chiny
Brazylia
Łotwa
Polska
Słowacja
Węgry
III. Gospodarki zorientowane
na innowacje
Belgia
Czechy
Niemcy
Szwecja
USA

Intencje
przedsiębiorcze

Rozpoznawanie szansy

Zdolności
przedsiębiorcze

Strach przed
porażką

34,20

53,60

59,05

34,20

31,99
57,65
28,40
28,30

64,43
85,54
48,45
40,30

23,63
83,68
66,86
52,01

63,05
29,78
23,48
37,20

43,36
32,27
27,99
26,94
24,43
21,90
12,40

48,84
43,06
23,65
33,10
23,08
14,22
34,90

43,90
52,78
46,53
51,99
52,92
39,98
41,00

34,94
35,32
44,74
54,05
44,76
44,54
43,10

11,98
14,62
7,60
10,42
15,77

42,97
23,90
35,17
21,49
36,25

43,99
39,22
37,14
40,32
55,69

41,96
39,84
49,92
37,05
37,14

Ź r ó d ł o: Global Entrepreneurship Monitor Polska, oprac. zbiorowe, GEM PARP, UE w Katowicach,
Warszawa 2012, tab. 1, s. 16-17.

Wyniki badań ujawniają prawidłowości dotyczące kształtowania się zjawiska
i procesu przedsiębiorczości dość dalekie od potocznej, w tym medialnej wiedzy
o tym procesie (zob. tab. 1).
Generalnie ujmując, intencje przedsiębiorcze i aktywne rozpoznawanie
oraz podejmowanie szans biznesowych są najczęstsze w krajach o najniższym
stopniu rozwoju (odpowiednio 34,2% i 53,6% badanych), trochę rzadsze w gospodarkach zorientowanych na efektywność (28,3% i 40,3% badanych), a najrzadsze w gospodarkach zorientowanych na innowacje (12,4% i 34,9%). Polska
na tle średniej państw drugiej grupy wygląda z odpowiednimi wskaźnikami trochę gorzej (odpowiednio 26,94% i 33,1%), znacznie gorzej natomiast jest, jeśli
chodzi o odsetek osób/badanych przedsiębiorców, którym towarzyszy strach
przed ewentualną porażką (54,05% wobec średniej dla państw zorientowanych
na efektywność 37,2% oraz zorientowanych na innowacje 43,1%). Autoocena
zdolności/kwalifikacji badanych polskich przedsiębiorców tylko nieznacznie
odbiega od średniej dla drugiej grupy państw (51,99% wobec 52,01%).
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Taki generalny przebieg prawidłowości opisujących częstotliwość występowania określonych postaw przedsiębiorczych i percepcji samej przedsiębiorczości można wyjaśnić różnymi przyczynami (które powinny być przedmiotem
osobnych badań). I tak w gospodarkach o niskim poziomie rozwoju można zakładać występowanie większej liczby zarówno intencji przedsiębiorczych (wysokie
bezrobocie), jak i rozpoznawania szans rozwojowych (wiele dziedzin gospodarki
nierozwiniętych), niż w krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego.
Wiadomo też, że kultura przedsiębiorczości mocniejsza jest w krajach słabiej
rozwiniętych (o gospodarce rynkowej), a wraz z rozwojem gospodarczym spada
zainteresowanie przedsiębiorczością jako wyborem zawodowym, obniża się status przedsiębiorczości oraz obecność przedsiębiorczości w mediach21.
Ważnym aspektem (atrybutem) procesu przedsiębiorczości są etapy jego zaawansowania, obejmujące:
– etap I – rozpoczęcie prowadzenia działalności, obejmujący pierwsze trzy
miesiące jej prowadzenia przez tzw. preprzedsiębiorców (inna nazwa to „noworodki” – nascent entrepreneurs),
– etap II – dalsze prowadzenie działalności przez przedsiębiorców (do osiągnięcia przez nową firmę wieku 3,5 roku), których określa się jako nowych przedsiębiorców (inne określenie to „dzieci biznesu” – baby business).
Oba te etapy wlicza się do ważnego wskaźnika badań GEM, tzw. całkowitej
przedsiębiorczości we wczesnej fazie TEA (Total Early-stage Entrepreneurial
Activity)22.
Istotne są również: dalszy okres działania przedsiębiorczych firm, powyżej
3,5 roku oraz miernik osób porzucających założony biznes23.
Uzyskane wyniki badań znowu zdają się zaprzeczać dotąd przyjmowanym
prawidłowościom, tym razem odnośnie do etapów, a więc poziomu zaawansowania działalności przedsiębiorczej (im wyższy etap, tym wyższy poziom
tego zaawansowania). Zwykle poziom tego zaawansowania tłumaczono tzw.
„krzywą U”, obrazującą zależność między miernikami TEA a PKB per capita
w danym kraju. Według tej krzywej poziom przedsiębiorczości we wczesnej fazie
jest najwyższy (najczęstszy) w krajach o niskim poziomie rozwoju, spada wraz
z rozwojem (w krajach stymulowanych efektywnością), aby zwiększyć się po
przekroczeniu pewnego poziomu PKB (w gospodarce stymulowanej innowacyjnością). Zależność tę tłumaczono największymi potrzebami w zakresie nasycenia
rynku w dobra podstawowe we wczesnym stadium rozwoju, oraz dużymi trudnościami w podjęciu działań przedsiębiorczych, przede wszystkim innowacyjnych
na drugim etapie rozwoju. Tymczasem aktualne wyniki badań (tab. 2) zdają się
21
22
23

Global Entrepreneurship Monitor..., s. 19.
Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 25.
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Tabela 2. Wybrane charakterystyki przedsiębiorczości (1)
Przedsiębiorczość w różnych stadiach rozwoju
(w % badanych przedsiębiorców)

Cechy

preprzedsiębiorcy

nowi
przedsiębiorcy

TEA

dojrzałe
firmy

wyjścia

I. Kraje zorientowane
na czynniki produkcji

11,15

5,47

16,62

6,10

5,23

II. Kraje zorientowane
na efektywność

8,38

5,95

14,33

7,25

4,32

– Polska

5,97

3,09

9,06

4,97

4,22

III. Kraje zorientowane
na innowacje

3,97

3,05

7,02

7,22

2,70

Kraj

Cechy

Motywy podejmowania działalności przedsiębiorczej
w krajach Grupy Wyszehradzkiej (w %)
zwiększenie
dochodu (1)

utrzymanie
dochodu (2)

niezależność
(3)

motyw
mieszany (4)

– Polska

16,0

53,0

16,0

15,0

– Węgry

16,0

42,0

15,0

28,0

– Czechy

26,0

31,0

32,0

11,0

– Słowacja

18,0

29,0

16,0

37,0

Kraj

Cechy

Przedsiębiorczość w sektorach gospodarki wg wskaźnika TEA
(w %)
sfera pozyskiwania
surowców

sfera
produkcji

usługi
B2B

usługi
B2C

razem
usługi

I. Kraje zorientowane
na czynniki produkcji

9,02

25,53

6,97

58,48

65,45

II. Kraje zorientowane
na efektywność

5,99

27,25

14,73

52,03

66,76

– Polska

3,71

46,96

21,23

28,11

49,34

III. Kraje zorientowane
na innowacje

3,87

22,25

28,46

45,42

73,88

Kraj

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1, s. 25-26, 28, 36.

wskazywać, że również wysoki poziom przedsiębiorczości we wczesnym stadium
(miernik –TEA) jest cechą wielu krajów stymulowanych efektywnością (np. Łotwa 11,85%, Brazylia 14,89%, Chiny 24,01%)24.
24

Ibidem, s. 22-24.
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Ciekawe, że Polska (wskaźnik TEA = 9,06) mieści się w dalszej części grupy
krajów stymulowanych efektywnością (średnia dla tej grupy 14,33), ale gdyby ją
zaliczyć do krajów stymulowanych innowacjami (średnia dla tych krajów 7,02),
to posiadałaby najwyższy wskaźnik dla tej grupy państw po USA (12,34) i Australii (10,5), ale przed Czechami (7,64) czy Wielką Brytanią (7,29)25.
Charakterystyczną cechą procesu przedsiębiorczości jest zarówno udział tzw.
dojrzałych firm w tym procesie, jak i porzucanie prowadzonego biznesu. Średni
największy udział dojrzałych firm występuje – jak wynika z przeprowadzonych
badań (tab. 2) – w krajach średnio rozwiniętych, stymulowanych efektywnością
(7,25), niewiele mniejszy jest w gospodarkach stymulowanych innowacjami
(7,22), a najniższy w gospodarkach najsłabiej rozwiniętych (średnia 6,10). Na
tym tle sytuacja przedsiębiorczości w Polsce (z miernikiem 4,97) nie wygląda
najlepiej. Natomiast trochę lepiej wygląda niższy miernik „wyjścia” z biznesu,
rzadziej porzucanego (4,22), niż średnia dla krajów drugiej grupy (4,32).
Jak wiadomo, różne są motywy podejmowania działań z zakresu przedsiębiorczości. Różnie też można je dzielić oraz wiązać z okresem przeżycia firmy
i poziomem odnoszonych sukcesów rynkowych. Jednym z takich podziałów jest
podział firm zakładanych z chęci wykorzystania szansy (te firmy uważa się za
dłużej utrzymujące się na rynku i odnoszące większe sukcesy rynkowe), oraz
firm powstałych z przymusu. Według cytowanych badań GEM, w Polsce występuje niekorzystna struktura motywacji przedsiębiorczości (miernik szansy jako
motywu powstania firmy wynosi 4,55, miernik przymusu: 4,3), podczas gdy np.
w Czechach te mierniki wynosiły odpowiednio 5,42 i 2,09, na Słowacji 10,18
i 3,91, a w USA 9,07 i 2,6226.
Interesujący jest też układ motywów podejmowania działalności przedsiębiorczej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, przedstawiony w tabeli 2. Najlepszą
strukturą motywów przedsiębiorczości wykazują się w tej grupie krajów Czechy,
należące do gospodarek stymulowanych innowacjami, gdzie dominują motywy
związane z wykorzystaniem szansy. Ma to na celu zwiększenie dochodu przedsiębiorcy (26% badanych) oraz niezależność, bycie na swoim (32% badanych).
Motyw przymusu, przekładający się na konieczność utrzymania dochodu (31%
badanych) oraz motyw mieszany (11% badanych), pozostaje w „mniejszości”
(42%) w stosunku do motywu pierwszego (58% badanych). Analogiczne wskaźniki dla Polski wynoszą odpowiednio 16% + 16% = 32% oraz 53% +15% = 68%,
a więc przeważa motyw drugi (firmy zakładane z przymusu).
Ciekawy jest też obraz przedsiębiorczości według różnych sektorów gospodarki oraz miejsce Polski w tym obrazie (tab. 2). W krajach zorientowanych na
podstawowe czynniki produkcji wczesna przedsiębiorczość w największym
25
26

Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 28.
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Tabela 3. Wybrane charakterystyki przedsiębiorczości (2)
Cechy

Aspiracje/orientacje przedsiębiorców
w krajach Grupy Wyszehradzkiej
(w % respondentów-przedsiębiorców)
orientacja
międzynarodowa

nowy
rynek

– Polska

17,10

– Słowacja

18,28

– Węgry
– Czechy

Kraj

Cechy

nowy
produkt

nowa
lub najnowsza
technologia

wysoka
technologia

tworzenie
miejsc
pracy

44,00

74,52

23,51

6,17

30,24

39,78

42,26

42,36

3,10

21,07

29,03

56,23

46,62

23,85

9,72

30,81

19,90

43,54

58,60

46,95

5,78

27,84

Przedsiębiorczość o niskim i wysokim potencjale tworzenia
miejsc pracy (w %)
SLEA

MHEA

I. Kraje zorientowane
na czynniki produkcji

3,1

10,8

– Bangladesz

4,2

7,8

– Wenezuela

4,6

12,3

II. Kraje zorientowane
na efektywność

4,7

8,0

– Chiny

7,9

11,2

– Łotwa

5,4

5,3

– Polska

4,3

4,7

– Słowacja

6,1

8,1

– Węgry

3,2

4,3

III. Kraje zorientowane
na innowacje

2,5

3,9

– Czechy

3,8

3,9

– USA

4,0

5,8

Kraj

Ź r ó d ł o: jak przy tab. 1, s. 37-39.

zakresie obejmuje usługi konsumpcyjne (58,48%), przy małym zakresie usług
dla biznesu (6,97%). Duże zainteresowanie przedsiębiorczości usługami wysokie jest też w krajach stymulowanych efektywnością (średnia dla usług 66,76%),
przy czym dla Polski, mieszczącej się w tej grupie państw jest ono dużo niższe
(49,34%). Nasz kraj posiada natomiast duży udział tzw. wczesnej przedsiębior-
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czości w sferze produkcji (46,96%), prawie dwukrotnie wyższy niż średnia dla
tej sfery w grupie krajów stymulowanych efektywnością (27,25%). Bardzo
ciekawy jest też obraz sektorowy przedsiębiorczości w grupie krajów najwyżej
rozwiniętych (stymulowanych innowacjami i mocno zserwicyzowanych), w których przedsiębiorczość dominuje przede wszystkim w sektorze usług (73,88%),
z dużym udziałem usług biznesowych (28,46%), dość jeszcze sporym w sferze
produkcji (22,25%) i małym w sektorze paliwowo-surowcowym (3,87%).
Jeszcze innymi, istotnymi atrybutami przedsiębiorczości w badanych grupach
krajów są jej aspiracje, związane z kierunkami/orientacjami rozwoju. W badaniach przedsiębiorczości GEM (zob. tab. 3), na przykładzie państw należących do
Grupy Wyszehradzkiej wyróżniono:
– orientację międzynarodową, w której przewodzą Węgry (29,03%), Polska
ma ją najsłabszą (17,1%),
– orientację przedsiębiorczości na nowe rynki, gdzie też przewodzą Węgry
(56,23%), ale Polska zajmuje drugie miejsce (44,0%),
– orientację na nowy produkt, w której Polska jest pierwsza (74,52%), przy
słabszej pozycji Czech (58,6%),
– orientację na nowe lub wspólne technologie (w których ulegamy Węgrom),
– orientację na tworzenie miejsc pracy, gdzie z wyjątkiem odstającej in minus
Słowacji, państwa nowej grupy mają dość jednolitą pod względem tego kryterium
przedsiębiorczość.
W badaniach GEM bada się też udziały przedsiębiorczości o niskim oraz
wysokim potencjale tworzenia miejsc pracy. Niski potencjał w tym względzie
oznacza zamiar stworzenia, w ramach jednego przedsięwzięcia przedsiębiorczego
(firmy) mniej niż 5 nowych miejsc pracy w porównywalnym okresie. Z danych
zawartych w tabeli 3 wynika, że:
– największy potencjał pod tym względem mają kraje zorientowane na czynniki produkcji, przy czym przedsiębiorczość o wysokim potencjale tworzenia
miejsc pracy jest trzykrotnie większa niż ta o niskim potencjale (odpowiednie
mierniki: 3,1 i 10,8),
– prawie równie wysoki potencjał przedsiębiorczości mają kraje zorientowane na efektywność, ale udział przedsiębiorczości o potencjale wysokim jest
„tylko” dwukrotnie większy (będąca w tej grupie Polska ma zdecydowanie gorsze
wyniki),
– kraje zorientowane na innowacje mają przedsiębiorczość o przewadze tworzenia większej liczby miejsc pracy, jednak przy najsłabszych pod tym względem
wynikach (łączny potencjał jest najniższy w porównaniu z poprzednimi grupami
państw).
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Podsumowanie
Badanie zjawiska przedsiębiorczości i to jeszcze w przekrojach międzynarodowych z wielu powodów nie jest łatwe (m.in. trudności związane z porównywalnością wielkości mierników przedsiębiorczości). W powyższym artykule
trudności te w znacznym stopniu ograniczono, posługując się wynikami porównywalnych studiów międzynarodowych nad przedsiębiorczością w krajach o gospodarkach rynkowych, bazujących na zbiorze standardowych mierników tego
procesu, a ponadto lokując jego analizę w trzech grupach krajów o różnym poziomie rozwoju i konkurencyjności tych gospodarek.
Nasz kraj, mimo dość utartej potocznej opinii o dużej przedsiębiorczości
Polaków, oraz mimo poglądu, że przechodzimy obecnie do stadium III rozwoju
gospodarek rynkowych (stymulowanego innowacjami), w tych badaniach nad
rozwojem przedsiębiorczości na ogół wypadł in minus w stosunku do średniej dla
grupy państw znajdujących się na etapie przejścia do tego stadium rozwoju. Są
zatem potrzebne dalsze badania, również o charakterze empirycznym w odniesieniu do wpływu na rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju zjawiska spowolnienia gospodarczego czy wręcz kryzysu globalnego.
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Contemporary business challenges in the light of international
entrepreneurship research
Summary. Present-day business challenges produce chances for which one of key answers
is entrepreneurship. However, it is not the only answer. The list of sources of opportunities for
changes, offered at some point by P.F. Drucker, is still very valid. The paper discusses the results of
empirical research on entrepreneurship in its international context (the GEM project). Against the
background of the model of stages of development, entrepreneurship and competitiveness of market
(capitalist) economies, main characteristics (attributes) of entrepreneurship as a process are shown
in three groups of countries. The development of entrepreneurship in Poland, which is placed in
the group of countries stimulated by effectiveness, is generally lower than average for this group of
countries.
Key words: challenges for business, stages of development, international entrepreneurship,
competitiveness of market economies, empirical research on entrepreneurship

