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W£ADYS£AW JANASZ

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIÊBIORCZOCI
W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

1. Warunki i czynniki przedsiêbiorczoci
Przedsiêbiorczoæ to kategoria wielowymiarowa, któr¹ wielokrotnie wyjaniano za pomoc¹ ró¿nych zmiennych. Jednym z kierunków badañ przedsiêbiorczoci jest badanie zachowania jednostek przy za³o¿eniu, ¿e podejmuj¹ ryzykowne przedsiêwziêcia (inicjatywa, wytrwa³oæ, potrzeba osi¹gniêæ)1. W miarê rozwoju badañ nad przedsiêbiorczoci¹ zaczêto j¹ rozpatrywaæ w aspekcie
okrelonych uwarunkowañ spo³ecznych, które maj¹ wp³yw na powstawanie
tego rodzaju postaw 2. Przedsiêbiorczoæ jest postrzegana równie¿ w kontekcie
badania konkurencyjnoci podmiotów gospodaruj¹cych, na któr¹ mog¹ siê sk³adaæ3:
a) nowy rodzaj dzia³añ przedsiêbiorstwa, przejawiaj¹cy siê w wewnêtrznej innowacji i ryzykownych przedsiêwziêciach handlowych;
b) strategia przebudowy misji przedsiêbiorstwa, prowadz¹ca do rewitalizacji kluczowych idei podmiotu gospodaruj¹cego.
1

H.G. Adamkiewicz-Drwi³³o: Uwarunkowania konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 20.
2 Zob. B. Berger: Kultura przedsiêbiorczoci. Oficyna Literatów Rój, Warszawa 1994.
3 W.D. Guth, A. Ginsberg: Guest Editors Interoduction: Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal 1990, vol. 11.
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G³ównym czynnikiem sprawczym tak pojmowanej przedsiêbiorczoci jest
zmiana innowacyjna (tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych dóbr i technologii oraz towarzysz¹ca im restrukturyzacja systemów organizacji). W literaturze przedmiotu podkrela siê brak rozwiniêtej prakseologii dzia³ania przedsiêbiorczego, co wi¹¿e siê z w¹tpliwociami, czy z³o¿on¹ dzia³alnoæ przedsiêbiorcy mo¿na wyraziæ za pomoc¹ okrelonych prawid³owoci i obowi¹zuj¹cych
norm4. Ka¿de dzia³anie przedsiêbiorcze wyra¿a siê w okrelonym rozumowaniu, opartym na logice ludzkiego umys³u, i sprowadza do wyboru celu, rodków
i metod postêpowania. Przedsiêbiorca d¹¿y do takiego zorganizowania pracy,
aby firma osi¹gnê³a po¿¹dan¹ sprawnoæ. Pojawia siê zatem pytanie, jakie warunki i czynniki s¹ niezbêdne do wyst¹pienia aktywnoci przedsiêbiorczej? Czy
s¹ to jedynie czynniki o charakterze ekonomicznym, które mo¿na wyjaniaæ na
p³aszczynie teorii zachowañ ekonomicznych, czy wystêpuj¹ one tak¿e w sferze pozaekonomicznej. Na ogó³ przyjmuje siê twierdzenie, ¿e róde³ kultur
przedsiêbiorczych nie da siê wyjaniæ wy³¹cznie za pomoc¹ ekonomicznych
mechanizmów rynków, ale wystêpuj¹ one znacznie g³êbiej, czyli w kulturze,
wzorach i wartociach samego spo³eczeñstwa5.
Nie podejmuj¹c problematyki ró¿norodnych podejæ do przedsiêbiorczoci wystêpuj¹cych w literaturze przedmiotu (L. von Misesa, F.A. Hayeka,
H. Schumpetera, I. Kirznera i innych), mo¿na przyj¹æ za S. Sudo³em, ¿e cechy
przedsiêbiorczoci zale¿¹ od wielu czynników, a w szczególnoci od6:
 systemu ekonomicznego wystêpuj¹cego w danym kraju,
 predyspozycji ludzi,
 poziomu wykszta³cenia zatrudnionych, co ma istotny wp³yw na innowacyjnoæ podmiotu gospodaruj¹cego,
 uwarunkowañ kulturowych.
W takim ujêciu do ujawnienia siê przedsiêbiorczoci niezbêdny jest splot okrelonych warunków i czynników. Podstawowym warunkiem sprzyjaj¹cym przedsiêbiorczoci s¹ tu elementarne cechy gospodarki rynkowej: dominuj¹ca forma
w³asnoci prywatnej i wolnoæ gospodarcza. Z akceptacji takiego rozumowania
4

Z. Narski: Ekonomia. Nauka o gospodarowaniu. Suspens, Toruñ 2000, s. 25.
Szerokie rozwa¿ania na ten temat zob. w pracy T. Gruszeckiego: Przedsiêbiorca w teorii ekonomii. Cedor, Warszawa 1996, s. 88125.
6 S. Sudo³: Przedsiêbiorstwo. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. Teoria i praktyka zarz¹dzania. Wyd. II rozszerzone. Dom Organizatora, Toruñ 2002, s. 35.
5
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powsta³ system, który nie jest tylko systemem efektywnego gospodarowania,
poniewa¿ tkwi g³êboko w szerszym systemie, adaptuj¹cym siê do stale rosn¹cego poziomu wiedzy i m¹droci spo³ecznej. Wspó³czesna gospodarka rynkowa
podporz¹dkowuj¹c siê ewolucji spo³eczeñstw, podporz¹dkowuje jej równie¿
ewolucjê sytemu gospodarczego. Kierowanie siê spo³eczeñstw takimi zasadami
wp³ywa na dzia³alnoæ ekonomiczn¹ opart¹ na poszanowaniu cudzej w³asnoci,
wolnoci gospodarczej i etyki.
W skali mikroekonomicznej warunkiem uruchomienia procesu postêpowania przedsiêbiorczego w danej sytuacji jest ocena sytuacji zewnêtrznej i wewnêtrznej podmiotu gospodaruj¹cego. Do przes³anek zewnêtrznych dzia³ania
przedsiêbiorczego zalicza siê przede wszystkim sytuacjê na rynku docelowym
(konkurencja, relacje cenowe, popytowe i poda¿owe), a do czynników wewnêtrznych  kwalifikacje zatrudnianych, technikê, technologiê i organizacjê.
Ocena tych czynników jest narzêdziem pozyskania informacji niezbêdnej do
przeprowadzenia rachunku ekonomicznego. Nale¿y dodaæ, ¿e wszystkie podmioty funkcjonuj¹ w wiecie niedoskona³ej informacji7. Otoczenie rynkowe jest
naturalnie podstawow¹, ale nie jedyn¹ determinant¹ ujawnienia siê cech przedsiêbiorcy.
Formu³owane s¹ opinie, ¿e o¿ywienie przedsiêbiorczoci jest wa¿nym
i trudnym do przecenienia nonikiem transformacji gospodarki nakazowo-rozdzielczej w rynkow¹. Ocena istoty, czynników i uwarunkowañ przedsiêbiorczoci sk³ania do wniosku, ¿e w transformowanej gospodarce zachodzi uwarunkowany kontekstualnie proces spo³eczny tworzenia szans pomna¿ania bogactwa,
a tak¿e wykorzystania zasobów materialnych, politycznych i kapita³u ludzkiego8. Jednak na tej cie¿ce transformacji wystêpuje wiele barier, takich jak opór
wobec zmian pojawiaj¹cy siê w strukturach biurokratycznych, administracyjnych, niedostatecznie wykszta³cona infrastruktura prawna i finansowa, niewystarczaj¹ce umiejêtnoci kadry zarz¹dzaj¹cej oraz korupcja9. W pañstwach dbaj¹cych o efektywnoæ systemu gospodarczego istniej¹ daleko id¹ce uprawnienia w transferowaniu praw w³asnoci. Im mniejsze tempo transferu praw w³as-

7 Por. Informacja w zarz¹dzaniu procesem zmian. Red. R. Borowiecki, M. Kwieciñski. Kantor Wydawniczy, Zakamycze, Zakamycze 2003.
8 Zob. M. Bratnicki: Wspó³czesne spojrzenie na przedsiêbiorczoæ. T. I. Górnol¹skie Studia
Przedsiêbiorczoci, Chorzów 2002, s. 1617.
9 Ibidem, s. 17.
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noci, tym wiêksze niebezpieczeñstwo zmiany jej warunków (inflacja, deprecjacja, bankructwo itp.).
Czynniki mobilizuj¹ce ludzi do przedsiêbiorczoci, jak ju¿ zaznaczono, s¹
zawsze wielop³aszczyznowe (zró¿nicowane czynniki genetyczne, endokrynne,
nerwowe, motywacyjne), co powoduje, ¿e trudno przewidzieæ zachowanie poszczególnego przedsiêbiorcy. Przedsiêbiorczoæ rozci¹ga siê zarówno w przestrzeni podmiotów gospodaruj¹cych jak i w czasie, obejmuj¹c wielorakie si³y
napêdowe (ewolucje, pluralizm i dialektyczn¹ konfrontacjê, cykl ¿ycia i adaptacyjne uczenie siê, rozmylne stanowienie i spo³eczne konstruowanie), z których ¿adna nie jest sama wystarczaj¹ca do uzyskania po¿¹danej dynamiki10.
Odnosi siê to nie tylko do przedsiêbiorczoci indywidualnej, ale równie¿ korporacyjnej, w sektorze publicznym i organizacjach typu non-profit.
Nie najkorzystniejszy wizerunek polskiego przedsiêbiorcy ma odzwierciedlenie nie tylko w obiegowych opiniach na ten temat, ale równie¿ w badaniach,
co naturalnie wp³ywa na pogl¹dy dotycz¹ce przedsiêbiorczoci w ogóle11. Mo¿na przedstawiæ wiele argumentów za koniecznoci¹ stymulowania przedsiêbiorczoci w tak zwanej sferze realnej (dobra i us³ugi). Na rozwój przedsiêbiorczoci maj¹ wp³yw12:
 znoszenie barier ograniczaj¹cych zapotrzebowanie na wyroby i us³ugi
krajowe, a tak¿e d¹¿enia do rozszerzenia mo¿liwoci zbytu na rynkach
zewnêtrznych,
 zmniejszanie obci¹¿eñ fiskalnych, zarówno podatkowych jak i parapodatkowych,
 u³atwienie dostêpu do róde³ kapita³u,
 kszta³towanie nowych struktur biznesu na rynku,
 pomoc przedsiêbiorcom poszukuj¹cym swego miejsca na rynku ze strony nauk o zarz¹dzaniu,
 podnoszenie kwalifikacji przedsiêbiorców i ca³ego kapita³u ludzkiego.
Tak rozumiane warunki przedsiêbiorczoci s¹ zwi¹zane z okrelonym rodzajem
aktywnoci, która wyra¿a siê w tworzeniu nowego produktu (us³ugi), technolo10

Ibidem, s. 19.
Zob. m.in. T. Kranicka, A. Drobniak: Postawy i pogl¹dy studentów wobec przedsiêbiorczoci. Studium przypadku. W: M. Bartnicki: op.cit., s. 77.
12 J. liwa, S. Wymys³owski: Podstawowe czynniki warunkuj¹ce rozwój przedsiêbiorczoci
w Polsce. W: Przedsiêbiorstwo na prze³omie wieków. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J.
Stankiewicz. Wyd. UMK w Toruniu, Toruñ 2001, s. 190.
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gii, rynku, a jednoczenie przynosi now¹ wartoæ. Przedsiêbiorczoæ to proces
ci¹g³y, a jej najistotniejszym elementem jest pomys³, koncepcja, innowacja, wyra¿one w formule szczegó³owego programu dzia³ania. Sporód ró¿nych rodzajów przedsiêbiorczoci mo¿na wyró¿niæ przedsiêbiorczoæ ¿ywio³ow¹, ewolucyjn¹, etyczn¹ i systemow¹, a tak¿e wewnêtrzn¹, zewnêtrzn¹, indywidualn¹
i zbiorow¹13.
Sytuacja w europejskich krajach transformuj¹cych swoj¹ gospodarkê jest
zró¿nicowana, chocia¿ najistotniejsze kwestie, a tak¿e czynniki i bariery rozwoju przedsiêbiorczoci s¹ wspólne lub zbli¿one14 . Sprowadzaj¹ siê one do nieefektywnej struktury rynku i jego ekonomicznych mechanizmów, barier eksportowych, odnosz¹cych siê w szczególnoci do rynków krajów wysoko rozwiniêtych, co wynika miêdzy innymi z koniecznoci wprowadzania miêdzynarodowych standardów jakociowych, ekologicznych, sanitarnych, niewystarczaj¹cego rozwoju kapita³u ludzkiego, umiejêtnoci mened¿erskich, marketingowych,
know-how, kwalifikacji urzêdników administracji, pracowników resortu edukacji, instytucji naukowo-badawczych (sfera B + R), doradczych, a tak¿e pog³êbiaj¹cych siê nierównoci regionalnych15. Sprostanie wymogom miêdzynarodowej konkurencji nabiera szczególnego znaczenia w kontekcie postêpuj¹cej globalizacji gospodarki i procesów integracyjnych Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Wprowadzenie gospodarki rynkowej, towarzysz¹ce jej przekszta³cenia
w³asnociowe spowodowa³y wiele nieoczekiwanych, dotychczas niewystêpuj¹cych zagro¿eñ. Nowo utworzone b¹d reformowane w Polsce przedsiêbiorstwa,
niezale¿nie od postêpuj¹cych procesów prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, napotykaj¹ trudnoci przede wszystkim o charakterze popytowym i poda¿owym. Maj¹ one wiele wymiarów i trudno by³oby je tutaj wszystkie omówiæ (wyposa¿enie w ró¿ne zasoby strategicznie wartociowe i pozosta³e, odgrywaj¹ce pomocnicz¹ rolê)16. Podstawowym ród³em przedsiêbiorczoci w Polsce
w procesie transformacji by³o powstawanie i rozwijanie przedsiêbiorstw pry13 Por. L.H. Haber: Zachowania przedsiêbiorcze  próba typologii. Przegl¹d Organizacji
1996, nr 5.
14 B. Ko¿uch: Zachowania przedsiêbiorcze ma³ych firm. W: Przedsiêbiorczoæ i rozwój ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw w XXI wieku. Red. B. Piasecki. Wyd. Uniwersytetu £ódzkiego, £ód
2002, s. 243.
15 Ibidem.
16 B. Godziszewski: Koncepcje róde³ konkurencyjnoci. W: Determinanty konkurencyjnoci
polskich przedsiêbiorstw. Red. M. Stankiewicz. Wyd. UMK w Toruniu, Toruñ 2002, s. 141.
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watnych (nowe przedsiêbiorstwa, powsta³e w wyniku prywatyzacji ca³ego podmiotu sektora publicznego b¹d jego czêci).
2. Rozwijanie przedsiêbiorczoci w procesie transformacji
Podstawow¹ cech¹ polskiego procesu transformacji ekonomicznej by³a
zmiana w dwóch podstawowych kryteriach: formie w³asnoci i mechanizmie
alokacji. Nale¿y dodaæ, ¿e w Polsce trzeba by³o od podstaw stworzyæ instytucje
gospodarki rynkowej oraz dokonaæ zasadniczych zmian o charakterze strukturalnym, bêd¹cych nastêpstwem niew³aciwie ukierunkowanego rozwoju17 . Zasadne wiêc jest pos³ugiwanie siê pojêciem strukturalna polityka transformacyjna18 . Celem polityki transformacyjnej powinno wiêc byæ przygotowanie rzeczowych i instytucjonalnych warunków do konkurencji innowacyjnej jako podstawowego wyznacznika jakociowo-innowacyjnych przemian strukturalnych19.
W literaturze przedmiotu panuje na ogó³ pogl¹d, ¿e na przebudowê sytemu ekonomicznego sk³ada siê okrelony zbiór dzia³añ (poczynañ), który trzeba
uznaæ za podstawowy (problemy stabilizacji, alokacji, systemowe i spo³eczne).
Wa¿ne jest jednak, aby dzia³ania te by³y realizowane paralelnie (równoczenie). Nie odnosi siê to do kwestii ró¿nego tempa wprowadzania tych zmian
(podejcie stopniowe lub szokowe)20. W tym przypadku transformacja w poszczególnych segmentach systemu ekonomicznego mo¿e nastêpowaæ szybko
(szokowo), co jest zgodne z koncepcj¹ neoliberaln¹. W koncepcji ewolucyjnej (gradualistycznej) postrzegane s¹ aspekty instytucjonalne procesu transformacji. Mo¿na wiêc zauwa¿yæ, ¿e tempo wprowadzenia przemian (szybkie lub
stopniowe) mo¿na ujmowaæ jako relatywne ze wzglêdu na charakter, zakres
i z³o¿onoæ zagadnieñ sk³adaj¹cych siê na istotê procesu transformacyjnego.
Mo¿na równie¿ wyró¿niæ segmenty systemu ekonomicznego, w których proces

17 J. Kaczmarek: Analiza zmian w zakresie transformacji systemowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 631, Kraków 2003, s. 17.
18 Zob. A. Lipowski: Przemiany strukturalne. Instytut Nauk Ekonomicznych, PAN, Warszawa
1994, s. 115.
19 J. Kaczmarek: Analiza zmian..., s. 18.
20 J. Wilkin: Jaki kapitalizm, jaka Polska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 88;
J. Kaczmarek: Zakres, sekwencja i tempo zmian systemu ekonomicznego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 618, Kraków 2003, s. 129.
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ten powinien przebiegaæ szybko, i takie, w których konieczne jest stosowanie
podejcia gradualistycznego, zgodnego z koncepcj¹ instytucjonaln¹ przebiegu
procesu transformacji systemowej 21 . Pojawiaj¹ siê twierdzenia, ¿e nauka
o transformacji w coraz wiêkszej mierze jest wyspecjalizowan¹ dziedzin¹ sam¹
w sobie22 .
W okresie transformacji systemowej wystêpuje wiele barier w rozwoju
przedsiêbiorczoci (rynkowe, finansowe, prawne, infrastrukturalne, wynikaj¹ce
z polityki gospodarczej)23 . Przedsiêbiorcy najwiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ do bie¿¹cej efektywnoci lub stosuj¹ tradycyjne podejcie, natomiast stosunkowo niewielu wybiera strategie, których istot¹ s¹ zmiany, innowacyjnoæ i elastycznoæ, a wiêc podejcie prospektywne.
Gospodarka krajów transformuj¹cych siê ma charakter dualny, co wyra¿a
siê w równoleg³ym wystêpowaniu sektora rynkowego, funkcjonuj¹cego zgodnie z rynkowymi regu³ami gry (przede wszystkim sektor prywatny, wiêkszoæ
sektora spó³dzielczego i czêæ sektora pañstwowego, który potrafi dostosowaæ
siê do wymogów rynku), i sektora nierynkowego (chronionego), izoluj¹cego siê
od wymagañ rynku i, d¹¿¹cego do utrzymania lub uzyskania pomocy pañstwa,
co uniezale¿ni³oby firmy od uzyskiwanych efektów gospodarczych (czêæ
przedsiêbiorstw pañstwowych, jednoosobowych spó³ek skarbu pañstwa) 24.
Skomplikowany proces dostosowania siê do wymogów cz³onkostwa
w Unii Europejskiej i koniecznoæ kontynuowania procesu transformacji, bêd¹
istotnie zmieniaæ warunki funkcjonowania polskich przedsiêbiorstw 25. Z jednej
strony akcesja stwarza potencjalne korzyci (zniesienie ograniczeñ, barier
w przep³ywach kapita³u, towarów, us³ug, kapita³u ludzkiego) i wymusza procesy restrukturyzacji wielu sektorów, a z drugiej strony bêdzie wymagaæ wzrostu
konkurencyjnoci. Newralgiczn¹ kwesti¹ w przeobra¿eniach strukturalnych

21

Zob. ibidem, s. 130131.
L. Csaba: Transformacja a rozwój. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Ko³odko. Wyd. Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego, Warszawa
2003, s. 79.
23 M. Chom¹towska, S. Chom¹towski: Bariery rozwoju polskich przedsiêbiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 618. Kraków 2003, s. 39.
24 A. Rogut: Od transformacji do integracji  rola MSP. W: Przedsiêbiorczoæ i rozwój...,
s. 434.
25 B. Piasecki: Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa w Polsce  paradygmaty rozwoju. W: Przedsiêbiorczoæ i rozwój..., s. 346.
22
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przemys³u krajowego jest, jak ju¿ wspomniano, jego konkurencyjnoæ na rynku
wiatowym. Okrelaj¹c przewidywane zmiany struktury produkcji, trzeba siê
kierowaæ nie dzisiejszymi warunkami na wiatowym rynku, lecz konkurencyjnoci¹ prospektywn¹26.
Stworzenie gospodarki rynkowej wymaga radykalnych zmian regu³ gry,
przede wszystkim szybkiego wprowadzenia konkurencji opartej na kryteriach
rynku wiatowego oraz dostosowania podejæ i struktur mikroekonomicznych.
Zakres i waga przemian gospodarczych s¹ ogromne. Tworzenie gospodarki rynkowej wp³ywa na ka¿dy element systemu instytucjonalnego, prawnego, co oznacza eliminacjê wielu elementów poprzedniego systemu i wprowadzenie nowych
instytucji, oraz utworzenie struktur w³asnociowych i prawnych. Wi¹¿e siê to
ze rodkami stabilizacji makroekonomicznej, stwarzaj¹cymi warunki sprzyjaj¹ce zmianom strukturalnym, a przede wszystkim z wiêkszym uniezale¿nieniem
siê od wstrz¹sów, które powoduj¹ za³amywanie poprzednich struktur i nag³¹ liberalizacj¹ rynków27 (pogorszenie warunków zewnêtrznych, utrata lub za³amanie wielu rynków, w których byli wyspecjalizowani polscy eksporterzy).
Zakres zamierzonych zmian, brak historycznych dowiadczeñ i teoretycznych odniesieñ, napotykane bariery to czynniki, które powinny byæ wnikliwie
analizowane. S¹ to zadania d³ugofalowe, wymagaj¹ce wytrwa³oci i ci¹g³oci
we wdra¿aniu reform, co oznacza nie tylko utrzymanie kierunku strategicznego, ale równie¿ ci¹g³e dostosowywanie siê do nieoczekiwanych wydarzeñ. Odbywa siê to w zmieniaj¹cych siê uk³adach odniesienia zarówno krajowych jak
i miêdzynarodowych. Polska musi dostosowaæ dotychczasow¹ strukturê
przedsiêbiorstw do potrzeb otoczenia rynkowego. Niejednokrotnie otoczenie
to trzeba tworzyæ od podstaw, co jest szczególnie trudne w okresie globalizacji
rynków i bardzo szybkich zmian technologicznych. Nie mo¿na równie¿ czerpaæ
z dowiadczeñ krajów OECD w formu³owaniu zasad polityki dostosowañ
strukturalnych, ¿adne z tych pañstw nie zetknê³o siê z niedoskona³oci¹ mechanizmów rynku na tak¹ skalê, z jak¹ mamy do czynienia w gospodarce polskiej. Trzeba zatem korzystaæ te¿ z dowiadczeñ krajów rozwijaj¹cych siê i byæ

26 Zob. W. Janasz: Innowacyjne strategie rozwoju przemys³u. Fundacja na rzecz Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 1999, s. 5055.
27 Przemys³ w Polsce. Problemy dostosowañ strukturalnych i mo¿liwe rozwi¹zania. Organizacja Wspó³pracy z Europejskimi Gospodarkami w Trakcie Przemian. Soborg, Warszawa 1993,
s. 1113.
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w sta³ej gotowoci do dostosowywania strategii i instrumentów do zmieniaj¹cych siê warunków28.
Przechodzenie do gospodarki rynkowej stwarza nowe problemy, do których rozwi¹zania nie wystarcz¹ korekcyjne dzia³ania makroekonomiczne. S¹ to
kwestie zwi¹zane z dostosowaniem struktur poda¿y do popytu kszta³tuj¹cych siê si³ rynkowych. Przyczyny, dla których dostosowanie struktur produkcyjnych jest bardzo trudne, s¹ bardzo ró¿ne:
a) zró¿nicowany okres wdra¿anych reform, który nie zawsze mo¿na skróciæ, poniewa¿ jedne z nich wymagaj¹ miesiêcy, inne lat;
b) naturalna inercja struktur  zmiany w produkcji (asortymentu) wymagaj¹ czasu (kompletna wymiana urz¹dzeñ produkcyjnych, niepodzielnoæ kapita³u);
c) czynniki, które zniekszta³caj¹ bodce dochodz¹ce do podmiotów gospodarczych  nieumiejêtne zarz¹dzanie, prowadz¹ce nawet do upad³oci,
nie wi¹¿e siê z du¿ymi sankcjami, dlatego decydenci w sektorze pañstwowym nie s¹ dostatecznie zainteresowani pomna¿aniem wartoci
rynkowej swoich podmiotów (mniej maksymalizuj¹ zdyskontowan¹
wartoæ przysz³ych zysków, a bardziej zmienne koszty, czyli p³ace);
d) kryzys pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³owych ma ujemny
wp³yw na mo¿liwoci prywatyzacji, a tak¿e potencja³ rozwojowy ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw prywatnych, które wystêpuj¹ z tymi przedsiêbiorstwami, co podwa¿a bud¿et i równowagê systemu finansowego.
Przemiany struktury powinny byæ dostosowane do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ oraz czynników zewnêtrznych i wewnêtrznych. Umo¿liwiaj¹ bowiem
osi¹gniêcie celów gospodarczych i spo³ecznych. Ponadto mog¹ byæ szczególnego rodzaju czynnikiem wytwórczym, którym jest wartoæ efektu strukturalnego. Zamro¿enie struktur i ich petryfikacja prowadzi do swoistej degradacji
przedsiêbiorstw. Oznacza to, ¿e podstawow¹ kwesti¹ s¹ kryteria, na których
podstawie mo¿na oceniæ i stymulowaæ proces ewolucji struktur przemys³owych.
Panuje konsensus co do ogólnego programu, który nale¿y realizowaæ, gdy zamierza siê rozwijaæ sektor przemys³owy. Niezbêdne jest do tego 29:

28 W wielu aspektach Polska jest krajem rozwiniêtym, jednak pozostaje w ramach systemu, który poniós³ pora¿kê. Zob. ibidem, s. 15.
29 Ibidem, s. 3234.
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a) zorientowanie przedsiêbiorstw na struktury rynkowe, wyeliminowanie
miêkkich ograniczeñ bud¿etowych i kszta³towanie cen opartych na
wzajemnych relacjach popytu i poda¿y;
b) tworzenie klimatu wokó³ konkurencji, wprowadzanie regu³ i odbieranie
bodców p³yn¹cych z rynków miêdzynarodowych, nak³anianie przedsiêbiorców i mened¿erów do podwy¿szania jakoci i obni¿ania kosztów;
c) wdra¿anie rozwi¹zañ instytucjonalnych wewn¹trz i na zewn¹trz podmiotów, które zwiêkszaj¹ konkurencyjnoæ przemys³u; doskonalenie
wyrobów; marketing, rozwój nauki i techniki; powinno to dotyczyæ zarówno du¿ych, ma³ych jak i rednich podmiotów.
Program ten koncentruje siê na szeciu sk³adowych skierowanych na prywatyzacjê i restrukturyzacjê sektora przemys³owego. Obejmuje on:
 podstawowe regulacje prawne dla sektora przemys³owego,
 prywatyzacjê,
 liberalizacjê regulacji prawnych dotycz¹cych inwestycji zagranicznych,
 liberalizacjê handlu,
 demonopolizacjê,
 reformy finansowe.
Dostosowanie strukturalne przedsiêbiorstw ma du¿y zakres30:
a) niezbêdna jest realokacja rodków miêdzy sekcjami, dzia³ami, grupami
i klasami przedsiêbiorstw z uwzglêdnieniem zasad logiki ekonomicznej;
b) nale¿y zmniejszyæ du¿e luki technologiczne i wydajnociowe w wiêkszoci sektorów, grup i klas przedsiêbiorstw;
c) konieczne jest stworzenie infrastruktury wspieraj¹cej miêdzynarodow¹
konkurencyjnoæ podmiotów gospodarczych.
Strategie wykorzystuj¹ce restrukturyzacjê i inicjatywê nie s¹ wdra¿ane tylko
w mikropodmiotach, ale równie¿ w sektorach. Otwarcie na dzia³ania si³ rynkowych i rynku na zagranicê, uwolnienie cen, usuniêcia barier, które hamowa³y
inicjatywê gospodarcz¹, spowodowa³y nie tylko pozytywne nastêpstwa, ale tak¿e negatywne skutki.

30 Por. Strategiczne problemy dostosowañ strukturalnych w procesie stowarzyszenia i integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Red. J. Pajestka, M. Perczyñski. Urz¹d Rady Ministrów,
Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993, s. 913.
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3. Cele strategii rozwoju przedsiêbiorstw i przemys³u w Polsce
Jednym z podstawowych celów d³ugofalowej strategii rozwoju przedsiêbiorstw w Polsce powinno byæ takie dostosowanie ich struktury, które stworzy
realne mo¿liwoci do skutecznego konkurowania na jednolitym rynku europejskim. Dopóki priorytetem gospodarczym jest wejcie do Unii Europejskiej, dopóty powinno to byæ podstawowym za³o¿eniem strategii. Jest oczywiste, ¿e ka¿da strategia handlu zagranicznego zmierza do znalezienia zbytu na okrelone
produkty (us³ugi), a nie tylko bierne dostosowanie siê do potrzeb danego rynku. W polskich warunkach nie musi oznaczaæ to podwa¿ania tezy o priorytetach
rynku Wspólnot Europejskich, chocia¿ istotne znaczenie ma te¿ dostosowanie
struktur przemys³owych do potrzeb rynków wschodnich. Ka¿de dzia³anie na
rzecz adaptacji struktury przemys³u krajowego do konkurencyjnego zachowania na rynku Wspólnot Europejskich prowadzi do analogicznych b¹d wiêkszych mo¿liwoci wystêpowania na rynkach wschodnich i wiatowych, co jednoczenie wzmaga atrakcyjnoæ krajowego przemys³u jako partnera Unii Europejskiej. Uzasadnione jest zatem twierdzenie, ¿e wspomniane kierunki dzia³añ
dostosowawczych s¹ zbie¿ne i nie ma miêdzy nimi sprzecznoci31 . Kryteria te
mo¿na sprowadziæ do nastêpuj¹cych stwierdzeñ 32:
a) orientacja na dziedziny, w których rynek Wspólnot Europejskich (WE)
jest najsilniej uzale¿niony od importu spoza Wspólnoty, a w konsekwencji dostêp do towarów spoza tego rynku mo¿e byæ naj³atwiejszy;
badanie importoch³onnoci i stopnia penetracji importowej poszczególnych rodzajów rynków Wspólnoty;
b) ledzenie tych segmentów rynku WE, które rozwijaj¹ siê w najszybszym tempie; w takich sytuacjach czêsto pojawiaj¹ siê krótkotrwa³e
b¹d d³ugotrwa³e nisze i luki w zaspokajaniu popytu, co najczêciej
umo¿liwia wchodzenie na te rynki nowym producentom i eksporterom;
odnosi siê to przede wszystkim do nowych dziedzin, gdzie punkt rozpoczêcia dzia³alnoci jest bardziej wyrównany;
c) orientacja na te rodzaje przemys³u, które uznaje siê za priorytetowe we
Wspólnotach przez najbli¿sze dziesiêciolecie; w tych segmentach dzia-

31
32

Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 4041.
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³alnoci przemys³owej mog¹ siê pojawiæ mo¿liwoci wspó³pracy miêdzynarodowej z mo¿liwoci¹ partycypacji w pomocy finansowej dla realizacji tych celów w naszym kraju;
d) orientacja na te rodzaje wytwórczoci, w których wystêpuj¹ najwiêksze ró¿nice miêdzy jednostkowym kosztem pracy (unit labour cost)
u nas i na rynkach WE; kryterium dokonywania wyborów d³ugookresowych jest uznawane za kontrowersyjne z powodu szybko spadaj¹cego udzia³u kosztów p³ac w kosztach ogó³em w nowoczesnym przemyle, a ponadto oznacza³oby to utrwalanie ubóstwa33; w krótkim okresie
mo¿e byæ skutecznym rozwi¹zaniem, jeli zapewni siê odpowiedni¹ jakoæ wyrobów i poziom wydajnoci pracy przy ich wytwarzaniu;
e) identyfikacja i rozpoznanie, które wyroby krajowe s¹ akceptowane na
rynkach WE i maj¹ pozycjê wykszta³conego kierunku specjalizacji;
umownie siê przyjmuje, ¿e kryterium pozytywnej weryfikacji na rynku zdolnoci eksportowej to sytuacja, gdy udzia³ eksportu przekracza
30% produkcji podmiotów, czyli poziom dwukrotnie wiêkszy ni¿ redni dla przemys³u krajowego; niezbêdna jest równoczesna ocena, czy aktualna pozycja ma cechy trwa³oci i odnosi siê równie¿ do przysz³oci;
zbli¿onym podejciem metodycznym jest obserwacja przemys³u, który
ma najsilniejsz¹ pozycjê w stosunku do WE.
W³aciwym kierunkiem rozwoju polskiego przemys³u móg³by byæ w przysz³oci rozwój przemys³u wysokiej techniki. Ma on korzystn¹ charakterystykê ekonomiczn¹, poprawia strukturê ekonomiczn¹ ca³ego przemys³u i jest neutralny dla rodowiska. Jest to kierunek trudny ze wzglêdu na technologiczne
opónienia Polski. Nale¿y zatem wykorzystaæ dotychczas ukszta³towane uk³ady komplementarnoci strukturalnej i promowaæ wzrost tych rodzajów dzia³alnoci przemys³owej, które mog¹ znaleæ korzystne dla siebie miejsce na rynkach miêdzynarodowych.

33

Koszt jednostkowy godziny pracy w przemyle przetwórczym Polski jest kilkakrotnie ni¿szy
(49 razy) od kosztów p³acy w g³ównych krajach Unii Europejskiej. Im bardziej pracoch³onny
jest charakter danej dziedziny, tym wiêksze wystêpuj¹ korzyci komparatywne. Du¿a przewaga
komparatywna w jednostkowym koszcie pracy wystêpuje w przemyle: zabawkarskim, aparatury
elektronicznej, porcelanowo-fajansowym, poligraficznym, odzie¿owym, automatyki przemys³owej, aparatury chemicznej, maszyn do przemys³u lekkiego, narzêdziowym, lotniczym, dziewiarskim i meblarskim. Zob. Strategiczne problemy..., s. 1718.

Determinanty rozwoju przedsiêbiorczoci...

17

W literaturze przedmiotu uwa¿a siê, jeli niedostosowanie strukturalne
wystêpuje na tak¹ skalê, sam mechanizm rynkowy i rodki ewolucyjne nie mog¹
przynieæ szybko zadowalaj¹cych rezultatów. Polityka zmian strukturalnych ma
odzwierciedlenie w postêpie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw,
zmianach struktury przemys³u, oddzia³ywaniu na regiony o wysokiej koncentracji przemys³u i restrukturyzacji przemys³u. Uwstecznieniu struktury przemys³owej przeciwdzia³aj¹ miêdzy innymi34:
a) silna motywacja do zaanga¿owania kapita³u zagranicznego w tych sektorach, których nie jestemy w stanie zmodernizowaæ w³asnym wysi³kiem z powodu niekorzystnego stanu krajowego potencja³u badawczo-rozwojowego;
b) kierowanie wszystkich strumienii rodków, które mo¿na zakumulowaæ
w kraju z w³asnych róde³, wy³¹cznie do sektorów zdolnych do wzrostu produkcji, postêpu technicznego, eksportu, a wiêc dynamizuj¹cych
rozwój przemys³owy;
c) restrukturyzacja sektorów tradycyjnych, które nie mog¹ jej dokonaæ
z w³asnych rodków, powinna byæ tak ograniczona, by mo¿na j¹ by³o
sfinansowaæ wy³¹cznie z kredytów zagranicznych;
d) rozbudowa potencja³u naukowo-badawczego w tych sektorach, których
znaczenie ma wzrosn¹æ w strukturze gospodarki; dotyczy to równie¿
zwiêkszenia funkcji nauki w sektorach, w których nie mo¿na liczyæ na
udzia³ krajów zachodnich;
e) rozwa¿enie mo¿liwoci powrócenia  w zmodyfikowanej postaci  do
rozliczeñ clearingowych z pañstwami Europy Wschodniej i rodkowej,
co mog³oby wp³yn¹æ na zdynamizowanie produkcji i obrotów w wielu
dziedzinach przemys³u.
Realizuj¹c strategiê przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 1999
2015, nale¿a³oby wzi¹æ pod uwagê cztery funkcje strategiczne35:
a) przyspieszenie likwidacji nadwy¿ek zdolnoci produkcyjnych w sektorach przestarza³ych, nierentownych i niekonkurencyjnych na rynkach
zagranicznych, a pogarszaj¹cych efektywnoæ ekonomiczn¹ przemys³u;

34 B. Pe³ka: Polityka, strategie i restrukturyzacja przemys³u w systemie gospodarczym. Instytut
Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyle Orgmasz, Warszawa 1995, s. 18.
35 Ibidem, s. 51.
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b) popieranie rozwoju sektorów przemys³owych, które maj¹ szansê zdynamizowania rozwoju gospodarczego i poprawê ekonomicznej efektywnoci polskiego przemys³u;
c) wspieranie i rozwijanie przemys³u wysokiej i ultrawysokiej techniki;
d) ochrona przed nieuczciw¹ konkurencj¹, gdy jest ekonomicznie uzasadniona i celowa w d³ugookresowej strategii rozwoju.
W czasie transformacji systemowej nast¹pi³a degredacja przemys³u
w Polsce (miêdzynarodowa konkurencyjnoæ, deindustralizacja, spadek zatrudnienia itp.). Podjêcie procesów transformacyjnych, dostosowuj¹cych potencja³
wytwórczy przemys³u do wymagañ gospodarki rynkowej, by³o konieczne, lecz
sposób ich przeprowadzania mo¿e budziæ w¹tpliwoci. Wynika³o to z nieuwzglêdnienia krytycznego wówczas stanu pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³owych (zdolnoci do samofinansowania, samorozwoju, zu¿yty maj¹tek produkcyjny, niska konkurencyjnoæ rynkowa w porównywaniu z wyrobami importowanymi). Brak kapita³u krajowego spowodowa³, ¿e transformacja doprowadzi³a do przekazania w drodze prywatyzacji i wykupu kapita³owi zagranicznemu kluczowych zak³adów przemys³u krajowego (telekomunikacyjnego, motoryzacyjnego, oponiarskiego, maszyn energetycznych, cukierniczego, koncentratów spo¿ywczych36. Kapita³ zagraniczny osi¹gn¹³ równie¿ taki rentowny przemys³ rynkowy, jak: piwowarski, tytoniowy, chemii gospodarczej, farb, lakierów,
celulozowo-papierniczy, meblarski i cementowy37. rodki pozyskane z prywatyzacji nie zosta³y przeznaczone na restrukturyzacjê technologiczn¹ przemys³u
i poprawê jego kondycji ekonomicznej, lecz w 90. procentach ulokowane jako
bie¿¹ce dochody bud¿etu pañstwa. Bior¹c pod uwagê okolicznoæ, ¿e wiêkszoæ
przedsiêbiorstw przejêtych przez kapita³ zagraniczny kwalifikowa³a siê do przemys³u innowacyjno-intensywnego, oznacza to, ¿e czêæ polskiej polityki innowacyjno-przemys³owej przemieszczono do zagranicznych orodków dyspozycyjnych. Sektor zagranicznych przedsiêbiorstw przemys³owych, utworzony
w rezultacie transformacji polskiego przemys³u pañstwowego, w wiêkszoci
przypadków zosta³ przekszta³cony w sektor przedsiêbiorstw przemys³owych
typu wyspowego, co oznacza oderwanie od krajowego zaplecza kooperacyjnego, zasilanie w dokumentacjê z zagranicznych orodków badawczo-projekto36 R. Grabowiecki: Transformacja przemys³u w Polsce  wnioski na przysz³oæ. Polska 2000
Plus. Biuletyn 2003, nr 1, s. 95.
37 Ibidem.
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wych, wykorzystanie w procesie produkcji finalnych wyrobów importu podstawowych i czêciowych komponentów38 . Do pozytywnych osi¹gniêæ procesu
transformacji w polskim przemyle mo¿na zaliczyæ przede wszystkim39 :
 dostosowanie struktury produkcji przemys³owej do struktury popytu finalnego (wzrost funkcji przemys³u konsumpcyjnego),
 ewidentny postêp w modernizacji technologii w wielu dziedzinach przemys³u,
 wzrost wydajnoci pracy,
 zmniejszenie zasoboch³onnoci przemys³u, czego nastêpstwem by³o
zmniejszenie zagro¿eñ dla rodowiska.
Z chwil¹ akcesji do Unii Europejskiej niezbêdne jest przygotowanie d³ugookresowej strategii przekszta³ceñ w przemyle, która powinna byæ zbli¿ona
do modelu wêgierskiego, a nie wschodnioniemieckiego. Nie bêdzie to mo¿liwe bez racjonalnej polityki strukturalnej pañstwa, uwzglêdniaj¹cej okrelone
preferencje strukturalne. Ogólnie rzecz bior¹c, zweryfikowana koncepcja transformacji krajowego przemys³u powinna obejmowaæ strategiczn¹ koncepcjê rozwoju przemys³u skojarzon¹ z jego ogóln¹ modernizacj¹. Zasadna jest strategiczna koncepcja rozwoju przemys³u, zak³adaj¹ca tak¹ jego rozbudowê, która jest
celowa zarówno z punktu widzenia potrzeb rynku krajowego jak i potrzeb równowa¿enia eksportem niezbêdnego importu. Formu³uje siê zatem postulat prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej pañstwa, która promuje rozwój przemys³u, a jego wzrost ³¹czy ze wzrostem udzia³u kapita³u krajowego w przemyle i krajowych inwestycji bezporednich za granic¹ w relacjach postrzeganych
w krajach Unii Europejskiej40 . Strategia przekszta³ceñ strukturalnych w przemyle w latach 20052015 powinna byæ strategi¹ g³êbokiej zmiany i reindustralizacji. Jej istot¹ powinno byæ tworzenie nowych sektorów przemys³u i struktur
przystosowanych do potrzeb, które wyst¹pi¹ w przysz³oci, czyli cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy (przemyle wysokiej techniki)41 .
Na przedsiêbiorczoæ wp³ywaj¹ obci¹¿enia fiskalne w formie podatków
i parapodatków (skala, zakres). Czynnik ten oddzia³uje zarówno na popyt jak
38

Ibidem, s. 100.
A. Karpiñski: Co dalej z przemys³em w Polsce? Zarys strategii przemys³owej na lata 2005
2015. Polska 2000 Plus. Biuletyn 2003, nr 1, s. 7172.
40 R. Grabowiecki: op.cit., s. 101.
41 A. Karpiñski: op.cit., s. 8688.
39

20

W³adys³aw Janasz

i poziom zatrudnienia. W stosowanym systemie opodatkowania podmiotów gospodaruj¹cych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ podatki od towarów i us³ug, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób prawnych, a tak¿e od osób fizycznych, które prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Sporód parapodatków istotnym obci¹¿eniem s¹ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne.
Podatek od towarów i us³ug ma charakter cenotwórczy dla ostatecznego
nabywcy, dlatego wp³ywa na popyt. W polskim systemie podatkowym wystêpuje zjawisko podmiotowego rozszerzania tego podatku na inne dziedziny, które nie by³y nim objête, a tak¿e przesuwania kolejnych grup towarów i us³ug do
wy¿szych stawek podatkowych, uzasadnianych trosk¹ o zapewnienie bud¿etowi wiêkszych dochodów.
Kolejnym, istotnym ród³em dochodów bud¿etowych jest podatek akcyzowy, który powoduje wzrost cen okrelonej grupy wyrobów (ropa, benzyna,
samochody, papierosy, alkohole). Powoduje on wzrost cen, a w rezultacie ogranicza popyt i ostatecznie dochody bud¿etowe.
Na procesy gospodarcze niezbyt korzystnie wp³ywa równie¿ podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, a szczególnie dotkliwym obci¹¿eniem
finansowym dla przedsiêbiorstw jest sk³adka na ubezpieczenia spo³eczne (obci¹¿enia p³acone przez pracodawcê i pracobiorcê), poniewa¿ podnosi koszty zatrudnienia i jest barier¹ zmniejszenia bezrobocia. Bior¹c pod uwagê ca³¹ ró¿norodnoæ i z³o¿onoæ czynników, pozytywnie i negatywnie wp³ywaj¹cych na rozwój przedsiêbiorczoci, istotne znaczenie maj¹ samorz¹dy terytorialne, zw³aszcza samorz¹dy gminne (polityka podatkowa gmin, zwolnienia i ulgi podatkowe,
a tak¿e przyspieszenie okrelonych procedur odbiorczych, obrotu ziemi¹ na cele
inwestycyjne, koncepcji lokalizacyjnych, przestrzennego zagospodarowania
kraju itp.).
Cech¹ nowoczesnej gospodarki jest przedsiêbiorcza transformacja, rozumiana jako odnowa funkcjonuj¹cych przedsiêbiorstw, pozwalaj¹ca na strategiczne podejmowanie decyzji, rozwój produktu (us³ug), technologii, tworzenie
wiedzy, transfer wiedzy i wspó³dzia³anie z innymi podmiotami gospodaruj¹cymi42. Przedsiêbiorczoæ jest najczêciej kojarzona z tworzeniem i funkcjonowaniem ma³ych przedsiêbiorstw. Rosn¹ce zainteresowanie problematyk¹ przedsiê-

42 K.M. Eisenhardt, J.A. Martin: Dynamic Capabilities. What are they? Strategic Management
Journal 2000, nr 1011, s. 11051121.

Determinanty rozwoju przedsiêbiorczoci...

21

biorczoci potwierdza hipotezê, ¿e musi siê ona staæ przedmiotem zainteresowania ka¿dego podmiotu, niezale¿nie od skali jego wielkoci. Proces rynkowej
transformacji polskiej gospodarki i jej d¹¿enie do integracji z Uni¹ Europejsk¹
stawiaj¹ nowe wyzwania w dziedzinie tworzenia skutecznych mechanizmów
dzia³añ przedsiêbiorczych i innowacyjnych. Proces ten powinien przebiegaæ na
trzech poziomach: cz³owiek, przedsiêbiorstwo, gospodarka.
Przedsiêbiorczoæ firm zale¿y od wielu uwarunkowañ, zw³aszcza od systemowo-instytucjonalnych, czyli zakresu, mo¿liwoci i metod osi¹gania zysku
jako podstawowego celu funkcjonowania przedsiêbiorstw. Wspó³czesna gospodarka rynkowa jest zró¿nicowana w poszczególnych krajach (anglo-amerykañski typ, kapitalizm azjatycki, europejska gospodarka partycypacyjna)43. Niezale¿nie od jednego, podstawowego atrybutu wspólnego, którym jest dominacja
procesów regulacyjnych za pomoc¹ mechanizmu rynkowego, charakteryzuj¹ j¹
odmienne cechy, wp³ywaj¹ce ró¿nicuj¹co na cele przedsiêbiorstw44 . Wszystkie
te odmiennoci oddzia³uj¹ na przedsiêbiorstwa z zewn¹trz i do wewn¹trz, wp³ywaj¹c na sposób okrelania celów, metody dzia³ania, relacje miêdzyludzkie,
oczekiwania i preferencje mened¿erów i pracowników.

THE DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRENEURSHIP
IN STRUCTURAL TRANSFORMATION PERIOD

Summary
Entrepreneurship is a desirable phenomenon in all business entities, irrespective of
the form of their ownership and size. Nevertheless, the issues related to it are complex:
what are the forms of entrepreneurship? how and through what mechanisms are its concepts absorbed by the organisational structures of those entities? There is plenty of discussion about the frequency of entrepreneurial skills among the human population (genetic features, conditions, political system). It is usually assumed that the entrepreneurial

43 Zob. J. Winiewski: Cele przedsiêbiorstwa we wspó³czesnej gospodarce. W: Przedsiêbiorstwo na prze³omie..., s. 599.
44 Ibidem.
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factors exist to certain extent (smaller or larger) in nearly every major part of the society, and not only among the active entrepreneurs themselves. Therefore, the awakening of entrepreneurial spirit in transition processes is a significant challenge for both
business entities and society.
Translated by W³adys³aw Janasz
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Cech¹ wspó³czesnej bankowoci, zw³aszcza w pañstwach dobrze rozwiniêtych, jest wysoki poziom konkurencji. Ka¿dy bank dzia³aj¹cy w kraju, gdzie istnieje rynek, jest czêci¹ wiêkszej ca³oci, jak¹ jest sektor us³ug bankowych, ten
za stanowi element tak zwanego sektora us³ug finansowych. Otoczenie konkurencyjne wspó³czesnego banku kszta³tuje siê wielop³aszczyznowo. Najbli¿sz¹
konkurencjê stanowi¹ inne banki funkcjonuj¹ce w okrelonym kraju. W nieco
dalszym otoczeniu znajduj¹ siê konkurenci ze strony krajowych instytucji finansowych  tak zwanych podmiotów pozabankowych, na przyk³ad firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych, emitentów kart p³atniczych.
Zupe³nie odrêbn¹ p³aszczyznê w bankowej walce konkurencyjnej stanowi¹
podmioty dzia³aj¹ce na rynkach zagranicznych, które z uwagi na istotny postêp
teleinformatyczny coraz silniej konkuruj¹ z bankami krajowymi. Granice terytorialne pañstw przestaj¹ byæ warunkiem ograniczaj¹cym prowadzon¹ dzia³alnoæ. Swobodna wymiana us³ug finansowych i kapita³u miêdzy krajami UE, do
której nale¿y równie¿ Polska, oraz mo¿liwoæ nieskrêpowanego otwierania oddzia³ów banków i instytucji finansowych na ca³ym jej obszarze zmieni³y dotychczasowe warunki funkcjonowania w Europie.
Mówi¹c o przes³ankach funkcjonowania banków, nale¿y równie¿ zauwa¿yæ ten element specyfiki ich dzia³ania, jakim jest koniecznoæ wspó³pracy
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z konkurentami. Bank nie mo¿e odizolowaæ siê od kontaktów z innymi bankami, nawet stanowi¹cymi najwiêksz¹ konkurencjê. Wynika to miêdzy innymi
z wymogów obrotu p³atniczego, który wymusza przyjmowanie zleceñ p³atniczych na rzecz beneficjentów posiadaj¹cych rachunki bankowe w ró¿nych bankach w kraju i za granic¹1. W wielu przypadkach wspó³praca miêdzybankowa
jest zjawiskiem jak najbardziej po¿¹danym. Dotyczy to zw³aszcza transakcji zawieranych na rynku miêdzybankowym czy transakcji zagranicznych.
Sprawne dzia³anie podmiotu, jakim jest bank, w tak skomplikowanym otoczeniu konkurencyjnym jest trudnym zadaniem. Wa¿n¹ spraw¹ jest wiêc w³aciwe kszta³towanie struktury asortymentowej produktów i stosowanych technologii, co jest mo¿liwe miêdzy innymi za spraw¹ coraz powszechniej wdra¿anych innowacji. To, jak¹ postawê wobec najnowoczeniejszych produktów
i technologii przyjmie obecnie bank, bêdzie decydowaæ nie tylko o dalekiej, ale
i najbli¿szej jego przysz³oci. Z obserwacji wynika, ¿e polskie banki maj¹ wiadomoæ koniecznoci wdra¿ania nowych idei i staraj¹ siê takie rozwi¹zania stosowaæ na coraz wiêksz¹ skalê. Badania przeprowadzone w kilku najwiêkszych
bankach komercyjnych w Polsce (przoduj¹cych we wdra¿aniu wybranych innowacji produktowych i technologicznych), maj¹ce na celu ocenê motywów i postaw wobec innowacji, przynios³y wiele interesuj¹cych rezultatów2.
Polskie banki komercyjne du¿o czêciej wdra¿aj¹ i upowszechniaj¹ innowacje produktowe ni¿ technologiczne. W badanych bankach pojawia siê przeciêtnie od trzech do czterech nowoci produktowych w roku i tylko dwa nowe
rozwi¹zania technologiczne. Jest to zrozumia³e, gdy¿ zastosowanie nowej technologii jest z regu³y przedsiêwziêciem o wiele bardziej skomplikowanym, czasoch³onnym i zwykle bardziej kosztownym ni¿ wprowadzenie nowego produktu. Poza tym czêsto siê zdarza, ¿e jedna nowa technologia umo¿liwia wdro¿enie innowacji w wielu produktach. Wiêkszoæ ankietowanych udzieli³a odpowiedzi mieszcz¹cych siê w przedziale 02 na pytanie o nowe technologie i 34
1 Por. B. Kosiñski: Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem bankowym. Poltext, Warszawa 1999,
s. 100103.
2 Badano banki aktywne pod wzglêdem wdra¿ania innowacji. Podmioty te odgrywaj¹ istotn¹
rolê na polskim rynku kart bankowych i bankowoci elektronicznej. Ich ³¹czne udzia³y w tych
rynkach kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: rynek kart p³atniczych  49%, rynek bankowoci elektronicznej  43,7%. Badanie przeprowadzono metod¹ ankietow¹ w grupie mened¿erów najwy¿szego
szczebla kierowniczego w bankach, odpowiedzialnych za poszczególne piony dzia³alnoci tych
instytucji. Odpowiedzi na zadane pytania udzieli³o 36 osób, czyli ca³a badana populacja.
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 o innowacje produktowe3. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e czêæ nowo wdra¿anych
rozwi¹zañ technologicznych umo¿liwi³a wprowadzenie i dyfuzjê innowacji produktowych, których istnienie bez nowej technologii nie by³oby mo¿liwe.
Pomimo ¿e wszystkie badane banki wdra¿aj¹ innowacje, to w wiêkszoci
przypadków innowacyjnoæ zastosowanych technologii i innowacji jest oceniana przez samych ankietowanych na poziomie rednim (69,45% ankietowanych).
Na tak¹ ocenê wp³ynê³o zapewne wiele czynników. Jednym z nich mo¿e byæ
ród³o pomys³ów, z jakiego korzysta bank. Fakt, ¿e ponad 69% wszystkich odpowiedzi na pytanie o wskazanie takiego ród³a brzmia³a: przejête lub zmodyfikowane pomys³y konkurencji  wyjania opinie pracowników banku o poziomie innowacyjnoci wdra¿anych idei. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e nowe rozwi¹zania w bankach pojawiaj¹ siê czêciej w wyniku imitacji, ni¿ s¹ efektem wypracowania w³asnych, oryginalnych rozwi¹zañ. Zestawienie wyników badania
przedstawiono na rysunku 1.

inne
7%

pomys³y w³asne
wynikaj¹ce z prowadzonych badañ
i obserwacji
23,81%

przejête lub zmodyfikowane pomys³y
konkurencji
69,05%

Rys. 1. ród³a pomys³ów na innowacje w bankach
ród³o: J. Winiewska: op.cit., s. 235.

Stosunek banków do róde³ pomys³ów nowych rozwi¹zañ bywa ró¿ny.
Najczêciej przejmowane s¹ koncepcje podpatrzone i sprawdzone u konkurencji. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wzorem s¹ tu znacznie czêciej banki zagraniczne (po-

3 Bardziej szczegó³owe wyniki s¹ zawarte w J. Winiewska: Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym. Rozprawy i Studia
t. (DLXXXI) 507. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2004, s. 232.
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nad 52% odpowiedzi) ni¿ banki krajowe (oko³o 14% odpowiedzi). Zobacz rysunek 2.
Inspiracj¹ do wdro¿enia innowacji w bankach s¹ równie¿ pomys³y krajowych instytucji pozabankowych, wród których najczêciej wymieniano podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie finansów i us³ug teleinformatycznych.
W niektórych przypadkach pomys³ na wdro¿enie i upowszechnienie innowacji
powstaje wskutek po³¹czenia kilku mo¿liwych róde³, a wiêc jest na przyk³ad
czêciowo wynikiem prowadzonych obserwacji i adaptacji rozwi¹zañ stosowanych w innych dziedzinach dzia³alnoci gospodarczej. Specyfika dzia³alnoci
bankowej, wyra¿aj¹ca siê w koniecznoci wspó³pracy z konkurentami, u³atwia
przenoszenie wzorców miêdzy instytucjami i utrudnia ochronê wypracowanych
koncepcji. Z tego powodu najwiêcej innowacji wdra¿anych w bankach to zmodyfikowane pomys³y innych banków, zagranicznych i krajowych.
zagraniczne podmioty
pozabankowe
8,33%

inne
0,00%
instytucje bankowe
w kraju
13,89%

krajowe podmioty
pozabankowe
25,00%

instytucje bankowe
za granic¹
52,78%

Rys. 2. ród³a obcych pomys³ów na innowacje w bankach
ród³o: J. Winiewska: op.cit., s. 235.

Istotn¹ spraw¹ s¹ powody, dla których bank podejmuje wysi³ek innowacyjny, zdaj¹c sobie sprawê z trudnoci ochrony w³asnych pomys³ów b¹d godz¹c siê na ich niewielk¹ oryginalnoæ w przypadku, gdy sam korzysta z imitacji. Jak wynika z badañ, g³ównym powodem wdra¿ania innowacji przez banki
jest chêæ nad¹¿ania za konkurencj¹ (44,44% ankietowanych), a tak¿e zwiêkszenia udzia³u b¹d utrzymania dotychczasowego udzia³u w rynku. Procentowe ze-
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stawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie o g³ówne powody wdra¿ania innowacji przestawiono na rysunku 3.
utrzymanie
dotychczasowej
pozycji rynkowej
22,22%

przyjêta strategia
innowatora
5,56%

nad¹¿anie
za konkurencj¹
44,44%

zwiêkszenie udzia³u
w rynku
27,78%

Rys. 3. G³ówne powody wdra¿ania innowacji w banku
ród³o: J. Winiewska: op.cit., s. 224.

Obawy przed konkurencj¹ to czynnik stymuluj¹cy bank do podejmowania
wysi³ku innowacyjnego, zw³aszcza w zakresie najnowszych technologii, na
przyk³ad Internetu. wiadcz¹ o tym opinie prezesów najwiêkszych banków
w Polsce, którzy w przewa¿aj¹cej wiêkszoci (78% ankietowanych) dostrzegaj¹ zagro¿enie ze strony zagranicznych banków internetowych, operuj¹cych spoza granic Polski, co wymusza wzmacnianie pozycji konkurencyjnej poprzez inwestycje w technologie internetowe. Z tego powodu prawie 80% najwiêkszych
banków komercyjnych w Polsce dostrzega koniecznoæ natychmiastowego
wprowadzania i upowszechniania bankowoci internetowej 4. G³ównym motywem, jakim siê kieruj¹ banki, decyduj¹c siê na zaanga¿owanie w Internecie, jest
obrona lub wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej, a w dalszej kolejnoci
 przyci¹gniêcie nowych klientów, uzyskanie korzyci marketingowych (na
przyk³ad image banku, integracja danych) czy bezporednich korzyci finansowych. Na rynku najnowoczeniejszych technologii, z jakich korzystaj¹ banki
4

Dane przywo³ane na podstawie wyników badañ ankietowych prezesów 21 najwiêkszych banków komercyjnych w Polsce. Odpowiedzi udzieli³o 9 prezesów wspomnianych banków. Zob.
M.M. Polasik: Bankowoæ internetowa w ocenie prezesów banków. Bank 2002, nr 5.
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(na przyk³ad z Internetu), istnieje co najmniej kilka alternatywnych modeli zachowañ. Funkcjonuj¹ce w cyberprzestrzeni podmioty oferuj¹ce us³ugi bankowe
bardzo szybko siê rozwijaj¹ nie tylko w Polsce, ale i na ca³ym wiecie. Tego
typu organizacje s¹ tworzone przez ró¿ne rodzaje przedsiêbiorstw bankowych:
od banków uniwersalnych, udostêpniaj¹cych swoje us³ugi klientom za porednictwem sieci, przez wyodrêbnione spó³ki-córki, a¿ do banków czysto internetowych, a wiêc istniej¹cych tylko wirtualnie 5. Przygl¹daj¹c siê funkcjonuj¹cym w cyberprzestrzeni bankom, mo¿na zauwa¿yæ kilka stopni zaawansowania
strategii internetowej. Zwykle wyró¿nia siê trzy takie poziomy:
a) punkt informacyjny  to po prostu internetowa wizytówka banku;
b) click and mortar  obs³uga oferowana za pomoc¹ tradycyjnej sieci placówek wzbogacona o mo¿liwoæ obs³ugi via Internet (stworzona transakcyjna strona internetowa banku) oraz sieæ ATM;
c) punkt sprzeda¿y  to rzeczywisty bank internetowy, czyli taki, który jako
g³ówny kana³ dystrybucji swoich us³ug wykorzystuje Internet, nie ma sieci oddzia³ów lub ma, lecz odgrywaj¹ one jedynie marginaln¹ rolê6.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e funkcjonowanie na pierwszym z wymienionych poziomów, gdy rozwijaj¹ siê us³ugi z zakresu tak zwanego electronic bankingu, jest
daleko niewystarczaj¹ce. Wed³ug danych z marca 2002 roku, na rynku amerykañskim funkcjonowa³o 20 wy³¹cznie internetowych banków7. Polskie banki
z regu³y próbuj¹ ³¹czyæ tradycyjn¹ organizacjê (w postaci sieci oddzia³ów terenowych) z funkcjonuj¹cym w przestrzeni wirtualnej oddzia³em bankowym. Pomimo ¿e strategia prowadzenia dzia³alnoci za porednictwem zwyk³ych i wirtualnych oddzia³ów sprzyja zjawisku kanibalizacji8, badane banki traktuj¹ j¹
jako zabezpieczenie przed utrat¹ rynku na rzecz podmiotów trzecich.
5 Wirtualnoæ danego obiektu polega na tym, ¿e jego cechy nie istniej¹ fizycznie, ale w razie
potrzeby mog¹ mieæ cechy fizyczne. Na temat definicji organizacji wirtualnych zob. R. Chrobo:
Virtuelle Organisation. Zeitschrift Führung + Organisation 1996, nr 2, s. 252; Ch. Scholz: Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation. Zeitschrift Führung + Organisation 1996,
nr 2, s. 204210.
6 Por. A. Lange, A. Wäschle: Strategisches Marketing des Internet Banking. W: Internet Banking. Red. T.A. Lange. Gabler Verlag, Wiesbaden 1998, s. 81130.
7 Dane przytoczono na podstawie A.N. Berger: The Economic Effects of Technological Progress: Evidence from the Banking Industry. Journal of Money, Credit and Banking 2003, April,
s. 141176.
8 Zjawisko kanibalizacji polega na odbieraniu klientów jednego oddzia³u lub jednostki organizacyjnej (np. spó³ki-córki) przez inny oddzia³ (jednostkê), nale¿¹cy do tego samego podmiotu.
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Jak wynika z opinii 66,7% ankietowanych prezesów polskich banków komercyjnych, najlepsz¹ strategi¹ dla bankowoci w Internecie jest wykorzystanie go jako nowego kana³u dystrybucji9. Taki model prowadzenia dzia³alnoci
bankowej nie pozwala na pe³ne wykorzystanie nowych, wynikaj¹cych z wirtualizacji przestrzeni warunków dzia³alnoci banku. Proste przeniesienie klasycznie funkcjonuj¹cego banku z przestrzeni realnej do wirtualnej, jak to jest
w niektórych bankach, mo¿e równie¿ ograniczaæ postrzeganie ró¿norodnych
mo¿liwoci zwi¹zanych z tak¹ przestrzeni¹, a przez to staæ siê przeszkod¹ w rozwoju nowych produktów, technologii czy  w rezultacie  bardziej twórczych
koncepcji dzia³ania. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wykorzystanie Internetu jako
dodatkowego kana³u dystrybucji jest dla wielu banków pewnym etapem w przechodzeniu do modelu hybrydowego. Postêpowanie takie umo¿liwia zdobycie
dowiadczenia w dzia³alnoci w sieci i wypracowanie odpowiednich koncepcji
rozwoju obarczonych stosunkowo niewielkim ryzykiem.
W³aciwa i sprawnie przeprowadzona dyfuzja innowacji ma dla badanych
podmiotów wa¿ne znaczenie. Oczekuj¹ one bowiem, ¿e pozwoli im zaj¹æ odpowiedni¹ pozycjê wobec konkurencji, a jednoczenie licz¹, ¿e mo¿e im przynieæ bardziej lub mniej wymierne korzyci ekonomiczne. Decyduj¹c siê na
wprowadzenie innowacji produktowej b¹d technologicznej, badane banki
w zdecydowanej wiêkszoci liczy³y na wzrost przychodów. Nale¿y równie¿
podkreliæ, ¿e tylko 13,89% ankietowanych oczekiwa³o zmniejszenia kosztów,
co zapewne wynika z koniecznoci poniesienia (przynajmniej w pierwszym
okresie) okrelonych nak³adów na wprowadzenie i w³aciwe upowszechnienie
nowych idei. Zestawienie oczekiwanych efektów ekonomicznych, oparte na badaniu ankietowym, przedstawiono na rysunku 4.
Na uwagê zas³uguje równie¿ to, ¿e a¿ 22,22% ankietowanych mened¿erów spodziewa siê równie¿ innych efektów wdro¿enia innowacji, g³ównie w postaci poprawy jakoci oferowanych us³ug bankowych i wykreowania nowej,
Dzieje siê tak czêsto, gdy jedne z tych jednostek oferuj¹ us³ugi na korzystniejszych warunkach.
Sytuacja taka jest doæ powszechnie spotykana w oddzia³ach internetowych, które oferuj¹ zwykle
us³ugi taniej i na lepszych warunkach z uwagi na ni¿sze koszty, jakie towarzysz¹ tego rodzaju obs³udze. Szerzej o zjawisku kanibalizacji zob. W. Streeter: E-commerce Killer. ABA Banking Journal 2000, January.
9 11,1% ankietowanych opowiedzia³o siê za strategi¹ banku-hybrydy, polegaj¹cej na wydzieleniu bankowoci internetowej jako odrêbnego przedsiêwziêcia organizacyjnego w ramach jednego banku, z jednoczesnym wykorzystaniem sieci oddzia³ów. Zob. M.M. Polasik: op.cit.
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atrakcyjnej wartoci dla klienta, co pozwoli na stworzenie silniejszych wiêzi
klientbank. Takie podejcie do wdra¿ania i upowszechniania innowacji w banku wiadczy o postrzeganiu ich przez czêæ ankietowanych jako wa¿nego elementu strategicznego. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e ankietowani mened¿erowie
czêsto kieruj¹ siê w swych dzia³aniach przes³ankami o charakterze marketingowym (chêæ wypracowania w³aciwych relacji z klientami i stworzenia odpowiedniego wizerunku), a nie prostymi dzia³aniami, zmierzaj¹cymi do uzyskania
oszczêdnoci. Podejcie takie powinno siê okazaæ w przysz³oci korzystne.
inne
22,22%

zmniejszenia kosztów
13,89%

zwiêkszenia
przychodów
63,89%

Rys. 4. Oczekiwane efekty ekonomiczne po wprowadzeniu innowacji
ród³o: J. Winiewska: op.cit., s. 225.

Niestety, procesy wdra¿ania i upowszechniania innowacji w bankach czêsto napotykaj¹ wiele przeszkód, które bardzo utrudniaj¹ ich przebieg. W badanych instytucjach najwiêkszym problemem by³y niezbêdne inwestycje (72% ankietowanych). Na przyk³ad, rednie nak³ady na uruchomienie banku internetowego w Polsce s¹ szacowane na 3,112 mln z³10. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w bankowoci internetowej indywidualny system czêciej jest tworzony przez wynajêt¹ w tym celu zewnêtrzn¹ firmê informatyczn¹ (50% ankietowanych) ni¿ zakup gotowych rozwi¹zañ dostêpnych na rynku (40% badanych). Bardzo rzadko
siê zdarza, aby bank decydowa³ siê na stworzenie systemu przez w³asny zespó³
pracowników (10% odpowiedzi)11.

10 Dane szacunkowe podane na podstawie badañ HSBC Investement Bank oraz innych badañ
ankietowych. Zob. M.M. Polasik: op.cit.; Polish Internet Banking. Raport HSBC Investment
Bank, Londyn 2000.
11 Informacja na podstawie cytowanych wczeniej badañ ankietowych M.M. Polasika: op.cit.
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Doæ du¿a liczba badanych mened¿erów (prawie 14%) wskaza³a na tak
zwane inne problemy, wród których najczêciej wymieniano s³ab¹ przepustowoæ ³¹czy telekomunikacyjnych oraz za s³abe zabezpieczenia systemowe i wynikaj¹ce z tego obawy przed w³amaniem do systemów.
Na brak akceptacji przez rynek wdra¿anych i upowszechnianych innowacji zwróci³o uwagê 8,3% badanych. Oznacza to, ¿e klienci badanych banków
zwykle nie maj¹ problemów z przyjêciem nowoci, poniewa¿ najczêciej proponuje siê im rozwi¹zania przynajmniej czêciowo sprawdzone na innych rynkach lub u konkurencji. Problemy z przyjêciem niektórych rodzajów innowacji
przez klientów banku wynikaj¹ natomiast doæ czêsto z niedostosowania infrastruktury s³u¿¹cej do obs³ugi tych innowacji, na przyk³ad nadal s³abej dostêpnoci Internetu w Polsce. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e sytuacja w tym zakresie
ulega jednak stopniowej poprawie i  jak wynika z szacunków ró¿nych instytucji badawczych  obecnie co czwarty Polak ma dostêp do Internetu. Problemami dla klientów banków s¹ jednak koszty dostêpu do sieci, jej przepustowoæ
i bezpieczeñstwo realizowanych transakcji.
Niekiedy przeszkod¹ w upowszechnieniu okrelonej innowacji s¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne lub brak odpowiednich uregulowañ (na przyk³ad nadal
kontrowersyjna kwestia regulacji podpisu elektronicznego i transakcji z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów p³atniczych). Na taki problem wskaza³o 5,56% badanych, lecz na tle innych trudnoci wskazanych przez ankietowanych odsetek ten nie by³ zbyt wysoki. Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e badane
instytucje staraj¹ siê zwykle koncentrowaæ na tworzeniu, wdra¿aniu i upowszechnianiu takich rozwi¹zañ, które mog¹ w miarê sprawnie funkcjonowaæ
w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów, a ewentualna realizacja innych pomys³ów
jest odk³adana na póniej.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e ¿adna z badanych osób nie wskaza³a
na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry jako przyczyny problemów
z wdro¿eniem i upowszechnieniem innowacji w banku. Oznacza to, ¿e wiedza
i umiejêtnoci zatrudnionych pracowników pozwalaj¹ na sprawne przeprowadzanie tych procesów.
Badania wykaza³y, ¿e cz³onkostwo Polski w UE i globalizacja w ka¿dej
sferze dzia³alnoci gospodarczej, sprawi³y, ¿e w badanych bankach komercyjnych dostrze¿ono koniecznoæ podejmowania wysi³ku innowacyjnego. Niestety, jeszcze niezbyt czêsto decyduj¹ siê na podjêcie prac nad ca³kowicie orygi-
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nalnymi rozwi¹zaniami, ale wdra¿aj¹c liczne modyfikacje pomys³ów sprawdzonych na rozwiniêtych rynkach finansowych, bardzo wzbogaci³y zarówno ofertê
produktow¹ jak i zakres stosowanych technologii. Stosunek do innowacji, czyli
motywy ich wdra¿ania, ród³a pomys³ów, dostrzegane problemy, tylko nieznacznie siê ró¿ni w badanych podmiotach. Niezale¿nie od przyjêtej taktyki dzia³ania, wszystkie banki przez wdra¿anie i upowszechnienie innowacji staraj¹ siê
osi¹gn¹æ okrelone korzyci (wzrost przychodów, obni¿enie kosztów, wy¿sz¹ jakoæ, odpowiedni image i inne), co w rezultacie ma doprowadziæ do zajêcia po¿¹danej pozycji konkurencyjnej na rynku. Kompleksowe i wielostronne podejcie do procesów wdra¿ania i upowszechniania innowacji mo¿e zapewniæ bankom osi¹gniêcie przyjêtych celów ekonomicznych i jednoczenie umocniæ ich
pozycjê rynkow¹. Takie postawy dowodz¹, ¿e banki te traktuj¹ innowacje jako
wa¿ny element strategiczny. O ich skutecznoci zadecyduje kreatywnoæ i konsekwencja w podejmowanych dzia³aniach, które s¹ wspó³czenie g³ównymi elementami umo¿liwiaj¹cymi istnienie i rozwój w warunkach konkurencji globalnej.

THE MAIN MOTIVES AND ATTITUDES
OF POLISH COMMERCIAL BANKS TOWARDS ENTERING
THE INNOVATIONS

Summary
The article presents results of research under the main motives of Polish commercial banks of making innovation efforts. The main reason in this case is competition,
which became stronger when Poland joined UE. Most of researched banks try to make
their market position stronger by implementing some product and technological innovations. They focused for example on Internet banking to be ready to compete with some
foreign banks in virtual environment. The most of innovations in polish banks are not
original ideas but are adjusted from other banks or institutions. By implementing innovations banks expect to grow the incomes, improve quality of service, build strong relations with costumers.
Translated by Joanna Winiewska
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G³ówny Urz¹d Statystyczny przeprowadzi³ w 2000 roku badanie czynników ograniczaj¹cych podejmowanie lub zaniechanie dzia³alnoci innowacyjnej
w przedsiêbiorstwach przemys³owych w kraju. By³a to pierwsza na tak¹ skalê
próba uchwycenia g³ównych determinant hamuj¹cych wprowadzanie nowych i/
lub udoskonalonych produktów i technologii w polskich przedsiêbiorstwach.
Dotychczasowe badania jedynie wyrywkowo traktowa³y ten problem, bez mo¿liwoci przeprowadzenia porównañ miêdzy danymi regionalnymi i ogólnokrajowymi 1. Ponadto tym specyficznym badaniem objêto równie¿ wybran¹ grupê
ma³ych przedsiêbiorstw (do 49 zatrudnionych). Identyfikacja g³ównych hamulców dzia³alnoci innowacyjnej pozwala w sposób przemylany, logiczny i systemowy zrozumieæ mechanizmy ni¹ rz¹dz¹ce i okreliæ ogólne ramy dla realizowanych w regionach strategii innowacyjnych.
1 Por. z badaniami E. Stawasz: Innowacje a ma³a firma. Wyd. Uniwersytetu £udzkiego, £ód
1999; J. D¹browski, I. Ko³adkiewicz: Praktyki innowacyjne polskich przedsiêbiorstw. WSPiZ,
Warszawa 1998; E. Bittnerowa: Zamiana uwarunkowañ rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw przemys³owych w Wielkopolsce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 1999;
E. Wojnicka, P. Rot, P. Tamowicz, T. Brodzicki: Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim. IBnGR, Gdañsk 2001; i in.
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Nieadekwatnoæ modeli liniowych procesów kreowania i dyfuzji nowych
wyrobów i technologii oraz dowiadczenia regionów w innych krajach implikuj¹ koniecznoæ identyfikacji niedoskona³oci mechanizmów wystêpuj¹cych miêdzy ró¿nymi fazami procesu innowacyjnego. Niska efektywnoæ instrumentów
wspieraj¹cych kreowanie nowych technologii i brak systemowych rozwi¹zañ
polityki innowacyjnej w kraju, w po³¹czeniu z niewydolnym rynkowym mechanizmem stymulowania prac B + R, skutkuj¹ próbami poszukiwania alternatywnych metod dynamizowania dzia³alnoci innowacyjnej2.
Metodologia badawcza GUS mia³a swoje ród³a w badaniu prowadzonym
w innych krajach OECD za pomoc¹ kwestionariusza CIS-2. Celem tego badania by³o wskazanie g³ównych przyczyn hamuj¹cych innowacyjnoæ w chwili,
gdy jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego by³o powszechnie akceptowane
i obowi¹zuj¹ce w teorii ekonomii. Wspomaganie innowacyjnoci w gospodarce
narodowej jest obecnie niewystarczaj¹ce z powodu skomplikowania procesów
innowacyjnych czy niepowtarzalnoci warunków lokalnych, determinuj¹cych
odmienne podejcie do kszta³towania rozwi¹zañ dynamizuj¹cych postêp naukowo-techniczny w kraju i w regionie. Do grupy czynników destymuluj¹cych realizacjê projektów innowacyjnych zaliczono ryzyko ekonomiczne, koszty innowacji, oprocentowanie kredytów, brak w³aciwego ród³a dla funduszy, sztywnoæ organizacyjn¹, brak wykwalifikowanego personelu, informacji na temat
technologii i rynków, uregulowania prawne, normy, przepisy, brak reakcji klientów na nowe produkty.
W badaniu tym pomiar ograniczono do dwóch kategorii. Pierwsza z nich,
to wspó³czynnik korelacji liniowej Pearsona, osi¹gaj¹cy wartoæ w przedziale
od 1 do 1, okrelaj¹cy charakter i stopieñ zwi¹zku miêdzy dwoma cechami.
Stosuj¹c ten wspó³czynnik, mo¿na w sposób matematyczny i statystycznie przybli¿yæ si³ê zwi¹zku (0  cechy niezale¿ne, 1  zwi¹zek funkcyjny) i jego kierunek (znak plus oznacza zwi¹zek monokierunkowy, znak minus  przeciwny kierunek). Druga miara, wyjaniaj¹ca, jaki procent pierwszej zmiennej jest wyjaniony zmiennoci¹ drugiej cechy, jest okrelana jako wspó³czynnik determinacji liniowej (R2). Jego odwrotnoci¹ jest wspó³czynnik indeterminacji ϕ2. Tak
dobrane wspó³czynniki pozwalaj¹ na ilociow¹ (w obrêbie danych jakocio-

2 Szerzej zob. w Dzia³alnoæ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³owych w latach 1998
2000, GUS, Warszawa 2002, s. 118120.
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wych) identyfikacjê zale¿noci miêdzy ró¿nymi grupami przedsiêbiorstw w obszarze czynników ograniczaj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ w regionie Pomorza Zachodniego.
Analiza korelacji na podstawie danych faktograficznych zebranych przez
Urz¹d Statystyczny w Szczecinie stanowi oryginalne ujêcie omawianych problemów, których autor opracowania nie mia³ sposobnoci spotkaæ w innych
ród³ach literatury krajowej. Jest to kolejny przyczynek do zg³êbienia problematyki innowacyjnoci w regionie i przedsiêbiorstw w nim funkcjonuj¹cych.
Pracownikom Urzêdu Statystycznego w Szczecinie nale¿¹ siê podziêkowania,
poniewa¿ bez ich pomocy nie powsta³by ten artyku³.
Najliczniejsz¹ grupê przedsiêbiorstw wród firm posiadaj¹cych niezrealizowane projekty innowacyjne tworzy³y podmioty, które nie rozpoczê³y projektów (84,8%). W dalszej kolejnoci by³y przedsiêbiorstwa z projektami powa¿nie opónionymi (16,9%), a na koñcu firmy z projektami przerwanymi w trakcie realizacji (13,4%) 3. Analizê korelacji rozpoczêto od ca³ej grupy przedsiêbiorstw, a zakoñczono na prawid³owociach wystêpuj¹cych w najliczniejszej
grupie firm wykazuj¹cych nierozpoczête projekty innowacyjne.
Bior¹c pod uwagê klasy wielkoci przedsiêbiorstw, zauwa¿ono, ¿e zachodz¹ bardzo silne jednokierunkowe relacje w czynnikach ograniczaj¹cych realizacjê projektów innowacyjnych. wiadczy to o podobnych problemach przedsiêbiorstw z podejmowaniem dzia³alnoci innowacyjnej bez wzglêdu na ich
wielkoæ.
Tabela 1
Wspó³czynniki korelacji Pearsona miêdzy ró¿nymi klasami wielkoci przedsiêbiorstw
w zwi¹zku z czynnikami uniemo¿liwiaj¹cymi zrealizowanie projektów innowacyjnych
Korelacje
W przedsiêbiorstwach ogó³em
W przedsiêbiorstwach innowacyjnych

ma³e i rednie
0,9193
0,6219

Przedsiêbiorstwa
rednie i du¿e
0,8166
0,5969

ma³e i du¿e
0,6763
0,4871

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie.

3

£¹czna suma udzia³ów w procentach przekracza sto, poniewa¿ niektóre z przedsiêbiorstw
mia³y kilka grup projektów niezrealizowanych. Wynika to z faktu, ¿e przeprowadzone badanie
mia³o charakter podmiotowy, a nie przedmiotowy.
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Najsilniejszy zwi¹zek zaobserwowano w grupie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, gdzie dopasowanie wynios³o 84,5%4. wiadczy to o koniecznoci
podobnego oddzia³ywania na te przedsiêbiorstwa, by wyeliminowaæ negatywne
czynniki determinuj¹ce tworzenie innowacji. S³abszy zwi¹zek, choæ nadal bardzo silny, istnieje miêdzy przedsiêbiorstwami rednimi i du¿ymi (R2 = 0,66).
W tym przypadku, podobnie jak wczeniej, wystêpuj¹ce zale¿noci sugeruj¹,
aby stosowaæ podobne instrumenty do stymulowania dzia³alnoci innowacyjnej
w tych grupach przedsiêbiorstw w regionie. Najs³absz¹ korelacjê zanotowano
miêdzy firmami ma³ymi i du¿ymi, poniewa¿ dopasowanie osi¹gnê³o 45,7%. Ze
wzglêdu na znaczne rozbie¿noci miêdzy podmiotami o zró¿nicowanej wielkoci otrzymane wyniki wydaj¹ siê prawid³owe. Potwierdzaj¹ to równie¿ badania
literaturowe, wskazuj¹ce na zdecydowan¹ odmiennoæ organizacyjn¹, finansow¹, rzeczow¹ i kadrow¹ firm ma³ych i du¿ych. Wyniki, a dok³adniej kierunki
tego badania, s¹ logiczne i zbie¿ne z efektami innych badañ, postuluj¹cych
wprowadzenie odmiennego mechanizmu neutralizacji negatywnego oddzia³ywania czynników hamuj¹cych innowacyjnoæ5. Dobre dopasowanie wszystkich
klas przedsiêbiorstw sk³ania do wysuniêcia innego wniosku o ogólnej naturze,
a mianowicie: zró¿nicowanie zwi¹zków miêdzy poszczególnymi grupami przedsiêbiorstw to fakt, który nie wyjania wysokiego poziomu korelacji miêdzy nimi
bez wzglêdu na przedmiot porównañ. S¹ to znamiona przes³anki o charakterze
systemowym, wskazuj¹cej g³êbokie i silne oddzia³ywanie typowych determinant
bez wzglêdu na wielkoæ przedsiêbiorstwa. Uwarunkowania systemowe natomiast ograniczaj¹ skutecznoæ stosowania wyrafinowanych instrumentów w poszczególnych grupach podmiotów.
W drugiej czêci tabeli ukazano korelacjê miêdzy przedsiêbiorstwami
o ró¿nych klasach wielkoci. Badanie ograniczono do podmiotów innowacyjnych. Interpretacja wynikaj¹ca ze zró¿nicowania wielkoci przedsiêbiorstw jest
zbli¿ona do tej, któr¹ uzyskano dla ca³ej grupy firm, a wiêc wskazuje na silniejsze zwi¹zki miêdzy podmiotami ma³ymi i rednimi (R2 = 0,38), s³absze miêdzy
rednimi i du¿ymi przedsiêbiorstwami (R2 = 0,35) oraz najs³absze miêdzy firmami ma³ymi i du¿ymi (R2 = 0,24). Badanie przedsiêbiorstw innowacyjnych ró¿ni

4

Miara dopasowania to wczeniej opisany wspó³czynnik determinacji R2.
Por. J. D¹browski, I. Ko³adkiewicz: op.cit.; E. Bittnerowa: op.cit.; E. Wojnicka, P. Rot,
P. Tamowicz, T. Brodzicki: op.cit. i in.
5

Determinanty ograniczaj¹ce dzia³alnoæ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw...

37

siê znacznie od ogólnego tym, ¿e skala wartoci korelacji jest du¿o ni¿sza
(o oko³o 0,20,3). Wynik tego badania potwierdza wnioski uzyskane w podobnym badaniu, przeprowadzonym w pó³nocnym regionie Izraela przez A. Frenkel6. Przedsiêbiorstwo innowacyjne, to takie, które ma dowiadczenie z projektami innowacyjnymi, a osoby odpowiedzialne za tê dzia³alnoæ dostrzegaj¹ problemy zwi¹zane z jej prowadzeniem. Obiektywizacja oceny realizacji dzia³alnoci innowacyjnej jest tym wiêksza, im czêciej przedsiêbiorstwo jest zaanga¿owane w projekty innowacyjne. Wyjania to ni¿sze poziomy wartoci wspó³czynnika korelacji Pearsona i wskazuje na wiêksze zró¿nicowanie mechanizmów odpowiedzialnych za ograniczanie innowacyjnoci podmiotów gospodaruj¹cych. wiadomoæ tego zró¿nicowania w po³¹czeniu z jego wiêksz¹ obiektywizacj¹ sk³ania do wniosku o bardziej skomplikowanej naturze procesu innowacyjnego, ni¿ wynika to ze wiadomoci ca³ej grupy podmiotów, a wiêc i mened¿erów przedsiêbiorstw, w których w ostatnich trzech latach nie podejmowano prób implementacji nowych wyrobów i technologii.
Dla zg³êbiania istoty mechanizmów rz¹dz¹cych innowacyjnoci¹ w przedsiêbiorstwach w regionie zbadano zwi¹zki czynników hamuj¹cych tê dzia³alnoæ wed³ug kryterium w³asnoci i jej struktury.
Tabela 2
Wspó³czynniki korelacji Pearsona odnosz¹ce siê
do ograniczeñ dzia³alnoci innowacyjnej w przedsiêbiorstwach
wed³ug kryterium w³asnoci i jej struktury

Korelacje
W przedsiêbiorstwach ogó³em
W przedsiêbiorstwach innowacyjnych

Sektor
prywatny
publiczny
krajowy
krajowy
i prywatny
i zagraniczny i mieszany
0,9152
0,8009
0,9027
0,7642
0,7063
0,7382

zagraniczny
i mieszany
0,6248
0,3489

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie.

Podobnie jak w poprzednim badaniu wartoci wspó³czynników korelacji s¹
wysokie, czyli zale¿noci s¹ bardzo silne i jednokierunkowe. Ró¿nice w postrze6

A. Frenkel: Can Regional Policy Affect Firms Innovation Potential in Lagging Regions?
The Annals of Regional Science 2000, nr 2, s. 315341.
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ganiu ograniczeñ dzia³alnoci innowacyjnej miêdzy przedsiêbiorstwami publicznymi i prywatnymi s¹ znikome. Tak wysoki stopieñ korelacji osi¹gniêto równie¿ miêdzy firmami ma³ymi i rednimi, co wiadczy o zbli¿onych lub wrêcz
to¿samych problemach sektora publicznego i prywatnego. Nawet w przedsiêbiorstwach innowacyjnych wspó³czynnik dopasowania R2 wynosi 58,4% i jest
to dotychczas najwy¿sza wartoæ w tej grupie przedsiêbiorstw.
Mimo silnego zwi¹zku miêdzy sektorem prywatnym a publicznym, ten
drugi odgrywa niewielk¹ rolê w dzia³alnoci innowacyjnej przedsiêbiorstw
w regionie. Logiczne wydaje siê zatem rozszerzenie badania o strukturê w³asnociow¹ przedsiêbiorstw prywatnych. W tym obszarze wskazano na trzy zwi¹zki
miêdzy grup¹ przedsiêbiorstw krajowych, zagranicznych i mieszanych. Najsilniejsze zwi¹zki zachodz¹ miêdzy przedsiêbiorstwami o w³asnoci krajowej
i mieszanej, co wiadczy o komplementarnym postrzeganiu dzia³alnoci innowacyjnej w podmiotach z udzia³em kapita³u krajowego. S³absza, choæ nadal silna, korelacja wystêpuje miêdzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi  dopasowanie 64,1%. S¹ to pierwsze symptomy odmiennoci charakterystyki firm
z udzia³em kapita³u zagranicznego. Potwierdzeniem tego stanu jest s³abe dopasowanie, wynosz¹ce 39,0%, miêdzy podmiotami zagranicznymi i z mieszan¹
struktur¹ w³asnoci.
Analiza przedsiêbiorstw innowacyjnych potwierdza wczeniejsze wnioski
dotycz¹ce ca³ej grupy podmiotów. Podobnie jak w przypadku klas wielkoci
przedsiêbiorstw wskaniki korelacji dla przedsiêbiorstw innowacyjnych osi¹gnê³y ni¿sze wartoci, co wiadczy o wiêkszym zró¿nicowaniu w postrzeganiu
problemów wynikaj¹cych z prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej. To wynik
dowiadczeñ, obiektywnej oceny i wiadomoci stopnia skomplikowania procesów innowacyjnych w tych podmiotach.
Przedsiêbiorstwa zagraniczne znacznie ró¿ni¹ siê postrzeganiem ograniczeñ w dzia³alnoci innowacyjnej. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e to na ogó³ one
finansuj¹ dzia³alnoæ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw przemys³owych w regionie7,
dlatego nale¿y wyranie odró¿niæ mechanizm wspierania tych przedsiêbiorstw
od przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u krajowego. Polityka tych przedsiêbiorstw wymaga jednak dalszych, pog³êbionych badañ. Nie ma natomiast po-

7

Silna koncentracja nak³adów innowacyjnych w trzech podmiotach z udzia³em kapita³u zagranicznego wiadczy o p³ytkoci tych nak³adów w skali ca³ego regionu.
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trzeby dyferencjacji instrumentów stymuluj¹cych innowacyjnoæ w przedsiêbiorstwach publicznych i prywatnych.
W badaniu czynników hamuj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ przewa¿a³y te
przedsiêbiorstwa, które deklarowa³y chêæ jej podjêcia, lecz nie mog³y z powodu ró¿nego rodzaju trudnoci.
Tabela 3
Wspó³czynniki korelacji Pearsona dotycz¹ce przedsiêbiorstw ró¿nych klas wielkoci
deklaruj¹cych nierozpoczête projekty innowacyjne
Korelacje
W przedsiêbiorstwach ogó³em
W przedsiêbiorstwach innowacyjnych

ma³e i rednie
0,9544
0,5588

Przedsiêbiorstwa
rednie i du¿e
0,7919
0,4928

ma³e i du¿e
0,7450
0,1808

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie.

Niezwykle interesuj¹cy jest fakt, ¿e w porównaniu z badaniem zawartym
w tabeli 1 rozpiêtoæ wspó³czynników korelacji miêdzy firmami ogó³em
a przedsiêbiorstwami innowacyjnymi jest wiêksza. Szczegó³owsze dociekania
wskazuj¹ i potwierdzaj¹ tezê, ¿e w przedsiêbiorstwach, które nie rozpoczê³y
dzia³alnoci innowacyjnej i w grupie firm nieinnowacyjnych wiadomoæ hamulców tej dzia³alnoci jest bardzo niska. Odmiennie jest w przedsiêbiorstwach
innowacyjnych, które charakteryzuj¹ siê rednimi, s³abymi lub bardzo s³abymi
wskanikami korelacji. Oznacza to du¿e zró¿nicowanie miêdzy przedsiêbiorstwami o ró¿nych klasach wielkoci w postrzeganiu czynników ograniczaj¹cych
innowacyjnoæ. Wniosek p³yn¹cy z tego badania sugeruje koniecznoæ zindywidualizowanego podejcia do poszczególnych grup przedsiêbiorstw, w czym
mo¿e pomóc odpowiednio skonstruowany system innowacyjny w regionie, polegaj¹cy miêdzy innymi na elastycznych i wyrafinowanych mechanizmach
wspierania innowacyjnoci  dostosowaniu oferty instytucji wspomagaj¹cych
do indywidualnych potrzeb przedsiêbiorstw. Zaleca siê jednoczenie bardziej
pog³êbione badania w tej grupie firm.
Badaj¹c przedsiêbiorstwa, które deklarowa³y chêæ realizacji dzia³alnoci
innowacyjnej, lecz jej nie podjê³y, przeprowadzono bardziej szczegó³owe analizy w obszarze wybranych dzia³ów, charakterystycznych dla przedsiêbiorstw
przemys³owych w regionie. Zaliczono do nich przemys³ spo¿ywczy (dzia³ 15),
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produkcjê drewna i wyrobów z drewna oraz s³omy i wikliny (dzia³ 20), przemys³ chemiczny (dzia³ 24), produkcjê wyrobów z metali (dzia³ 28), maszyn i urz¹dzeñ (dzia³ 29), przemys³ stoczniowy (dzia³ 35) oraz meblarski (dzia³ 36). Badane dzia³y mia³y w regionie udzia³ w wysokoci 86,5% w nak³adach na dzia³alnoæ
innowacyjn¹, 63-procentowy udzia³ w przedsiêbiorstwach, które wykaza³y projekty nierozpoczête i 63-procentowy udzia³ w projektach nierozpoczêtych. Badanie
przeprowadzono w dwóch uk³adach: 1) porównuj¹c region i kraj w ró¿nych ujêciach, 2) porównuj¹c determinanty hamuj¹ce dzia³alnoæ innowacyjn¹ miêdzy
ró¿nymi dzia³ami w regionie i kraju, wykazuj¹c specyfikê rynku lokalnego.
Wskanik korelacji miêdzy przedsiêbiorstwami w kraju i regionie w typowaniu g³ównych warunków ograniczaj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ by³ bardzo wysoki (dopasowanie R2 = 0,92), co wiadczy³o o podobnych problemach
w realizacji procesów innowacyjnych przedsiêbiorstw w regionie i kraju. Bior¹c pod uwagê wielkoæ przedsiêbiorstw i kryterium w³asnoci, najwiêksza rozbie¿noæ wyst¹pi³a miêdzy sektorami publicznymi (R2 = 0,72) i w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych powy¿ej 249 pracowników (R2 = 0,74). Dane te sugeruj¹, ¿e nie trzeba ró¿nicowaæ instrumentów krajowej polityki innowacyjnej
i zbêdna jest dyferencjacja na poziomie regionu, czyli wybór: kogo wspieraæ.
Tabela 4
Wspó³czynniki korelacji Pearsona w kraju i regionie wed³ug ró¿nych grup przemys³u
w przedsiêbiorstwach deklaruj¹cych nierozpoczête projekty innowacyjne

W przedsiêbiorstwach ogó³em
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Przedsiêbiorstwa ma³e
Przedsiêbiorstwa rednie
Przedsiêbiorstwa du¿e
Dzia³ 15

Przedsiêbiorstwa
w regionie i kraju
0,9611
0,8469
0,9556
0,9276
0,9663
0,8580
0,8609

Dzia³ 20
Dzia³ 24
Dzia³ 28
Dzia³ 29
Dzia³ 35
Dzia³ 36

Przedsiêbiorstwa
w regionie i kraju
0,1444
0,6068
0,0373
0,6434
0,9029
0,6671

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie.

Szczegó³owe porównanie danych istotnych z punktu widzenia regionu
i dzia³ów gospodarki daje wyobra¿enie o skali problemu, jakim jest prowadzenie dzia³alnoci innowacyjnej. Bardzo silna korelacja wystêpuje w przemyle
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spo¿ywczym, produkcji pozosta³ych rodków transportu (sektor stoczniowy) 
dopasowanie odpowiednio w 74,0 i 81,5%. W pozosta³ych przypadkach zale¿noci s¹ silne, s³abe lub nie wystêpuj¹ w ogóle. Przemys³ chemiczny, meblarski
oraz produkcja maszyn i urz¹dzeñ w regionie w 36,8, 44,9 i 41,4 procenta odpowiada zjawiskom krajowym, natomiast przedsiêbiorstwa produkuj¹ce drewno i wyroby z drewna oraz s³omy i wikliny oraz wyroby z metali odpowiednio
w 0,1 i 2,1%. Budowa systemu innowacyjnego powinna uwzglêdniaæ du¿¹ niejednorodnoæ przedsiêbiorstw przemys³owych regionu, wskazuj¹c na grupy
przemys³u, które powinny byæ stymulowane za pomoc¹ instrumentów dedykowanych.
Ostatni element badania dotyczy³ zwi¹zków miêdzyprzemys³owych w regionie Pomorza Zachodniego i uzupe³nia³ poprzedni¹ analizê. W tabeli 5 pokazano, które dzia³y wytwórczoci przemys³owej powinny byæ stymulowane podobnymi instrumentami polityki innowacyjnej. Jednoczenie wskazano na spore zró¿nicowanie miêdzyprzemys³owe, poniewa¿ w zdecydowanej wiêkszoci
przypadków wartoæ wspó³czynnika korelacji sugeruje s³abe lub bardzo s³abe
zale¿noci. Najsilniejsze zwi¹zki miêdzy ga³êziami przemys³u w typowaniu
ograniczeñ innowacyjnoci zaobserwowano w przypadku dzia³ów 35 (produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego) i 36 (produkcja mebli), gdzie dopasowanie osi¹gnê³o wartoæ 67,6%. Innym interesuj¹cym przypadkiem jest zwi¹zek miêdzy dzia³em 15 (przemys³ spo¿ywczy) i 35 (produkcja statków), gdzie
dopasowanie wynios³o 49,4%, co jest wyj¹tkowym zjawiskiem ze wzglêdu na
Tabela 5
Tablica korelacyjna przemys³u w regionie dotycz¹cych przedsiêbiorstw
deklaruj¹cych chêæ prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej bez skutków
Tablica korelacyjna Dzia³ 15 Dzia³ 20 Dzia³ 24 Dzia³ 28 Dzia³ 29 Dzia³ 35 Dzia³ 36
Dzia³ 15
Dzia³ 20
Dzia³ 24
Dzia³ 28
Dzia³ 29
Dzia³ 35
Dzia³ 36

1,000
0,181
0,422
0,241
0,493
0,703
0,458

0,181
1,000
0,318
0,167
0,389
0,000
0,000

0,422
0,318
1,000
0,035
0,041
0,448
0,237

0,241
0,167
0,035
1,000
0,389
0,000
0,248

0,493
0,389
0,041
0,389
1,000
0,395
0,406

0,703
0,000
0,448
0,000
0,395
1,000
0,882

0,458
0,000
0,237
0,248
0,406
0,882
1,000

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie.
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zdecydowan¹ odmiennoæ tych dwóch typów przemys³ów. Postuluje siê zatem
indywidualne rozpatrywanie mo¿liwoci wspierania poszczególnych ga³êzi
przemys³u. Tablica korelacyjna prezentuj¹ca dane ogólnokrajowe pozwala wysun¹æ kolejny, interesuj¹cy wniosek: studia narodowe nad czynnikami destymuluj¹cymi innowacyjnoæ w przemyle nie wyjaniaj¹ zró¿nicowania regionalnego, a uredniaj¹c dane zagregowane, sugeruj¹ homogenicznoæ tych determinant
i przemys³u, gdy w uk³adzie regionalnym ich interpretacja jest skrajnie odmienna. Badanie ogólnokrajowe wskazuje na systemowe przes³anki ograniczeñ w sytuacji, gdy dezagregacja tych danych umo¿liwia ukierunkowane dostosowanie regionalnego systemu innowacyjnego do specyfiki lokalnej. Zbie¿noæ ograniczeñ
w regionie miêdzy dzia³ami 35 i 36 oraz 15 i 35 nie zosta³a potwierdzona danymi
ogólnokrajowymi, co mo¿e wiadczyæ o zbyt daleko posuniêtym urednieniu danych w makroskali, prowadz¹cym do nieprawid³owej interpretacji zjawisk.
Tabela 6
Tablica korelacyjna dotycz¹ca krajowego przemys³u i przedsiêbiorstw
deklaruj¹cych chêæ prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej bez skutków
Tablica korelacyjna Dzia³ 15 Dzia³ 20 Dzia³ 24 Dzia³ 28 Dzia³ 29 Dzia³ 35 Dzia³ 36
Dzia³ 15
Dzia³ 20
Dzia³ 24
Dzia³ 28
Dzia³ 29
Dzia³ 35
Dzia³ 36

1,000
0,922
0,824
0,981
0,883
0,810
0,951

0,922
1,000
0,790
0,873
0,901
0,841
0,936

0,824
0,790
1,000
0,856
0,756
0,774
0,870

0,981
0,873
0,856
1,000
0,896
0,840
0,927

0,883
0,901
0,756
0,896
1,000
0,889
0,914

0,810
0,841
0,774
0,840
0,889
1,000
0,800

0,951
0,936
0,870
0,927
0,914
0,800
1,000

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie.

Badania nad czynnikami ograniczaj¹cymi poziom innowacyjnoci przedsiêbiorstw przemys³owych pozwoli³y na sformu³owanie wielu interesuj¹cych
wniosków z myl¹ o budowie w regionie Pomorza Zachodniego systemu innowacyjnego opartego na obiektywnych przes³ankach i wysokiej, w³asnej z³o¿onoci, wynikaj¹cej ze specyfiki rynku lokalnego. Pierwszy z wniosków dotyczy
odmiennoci przedsiêbiorstw innowacyjnych i nieinnowacyjnych w postrzeganiu ograniczeñ innowacyjnoci, wskazuj¹c na du¿o wiêkszy stopieñ skomplikowania procesu innowacyjnego. Wielkoæ przedsiêbiorstw odgrywa istotn¹ rolê
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w prowadzeniu dzia³alnoci innowacyjnej przedsiêbiorstw w regionie. Stosowana polityka, której celem jest stworzenie efektywnego systemu kreowania absorpcji i dyfuzji nowych technologii, powinna uwzglêdniaæ te zmiany. Skutecznoæ mechanizmu wspierania innowacyjnoci w regionie bêdzie tym wiêksza,
im mniejsze znaczenie bêdzie przypisywane ograniczeniom o charakterze systemowym w tej dzia³alnoci.
Niewielkie znaczenie nadaje siê strukturze w³asnoci przedsiêbiorstw, zarówno w przypadku firm innowacyjnych jak i tych, które nie s¹ innowacyjnymi. Stosowane instrumenty polityki innowacyjnej w regionie powinny byæ takie same dla podmiotów publicznych i prywatnych. Znaczne zró¿nicowanie
w strukturze przedsiêbiorstw prywatnych sk³aniaj¹ do stwierdzenia, ¿e konieczne jest stworzenie jednorodnego mechanizmu stymulowania innowacyjnoci dla
przedsiêbiorstw krajowych i mieszanych oraz odmiennego dla firm z udzia³em
kapita³u zagranicznego.
Badanie przedsiêbiorstw, które deklarowa³y chêæ prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej, ale z powodu ró¿nych ograniczeñ nie podjê³y ich realizacji,
pozwoli³o wysun¹æ interesuj¹ce wnioski. W przedsiêbiorstwach innowacyjnych
wspomaganie dzia³alnoci innowacyjnej powinno byæ dostosowane do specyfiki firmy. Zwrócono równie¿ uwagê na niechêæ do prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej w ca³ej grupie przedsiêbiorstw przemys³owych, wynikaj¹c¹ z braku wiadomoci korzyci, jakie za sob¹ niesie  zajêcie zachowawczej pozycji.
Zbadane wybrane dzia³y (15, 20, 24, 28, 29, 35 i 36), uwzglêdniaj¹ce specyfikê regionaln¹, s¹ odpowiedzialne za wiêkszoæ nak³adów na nowe wyroby
i technologie w regionie. Szczegó³owe badanie pozwoli³o wskazaæ na du¿e zró¿nicowanie danych regionalnych w porównaniu z danymi krajowymi. Mimo zbli¿onych czynników ograniczaj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ w dzia³ach 35 i 36
oraz 15 i 35, postuluje siê odmienne ich stymulowanie z uwagi na inn¹ charakterystykê produkcyjn¹. Polityka innowacyjna w regionie Pomorza Zachodniego
powinna zatem mieæ selektywny charakter, ukierunkowany na przemys³ tradycyjny, co jednoczenie nie ogranicza kolejnych badañ dla poszukiwania dziedzin,
których wytwarzanie jest oparte na wysokich technologiach. Konieczne jest prowadzenie szczegó³owych analiz w uk³adzie regionalnym, poniewa¿ zagregowane
dane uzyskane w skali makro ograniczaj¹, a czasami wrêcz uniemo¿liwiaj¹ prawid³ow¹ interpretacjê zjawisk innowacyjnoci w uk³adzie regionalnym.
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LIMITATION DETERMINANTS OF INNOVATION ACTIVITY
IN WESTERN POMERANIAN ENTERPRISES
 CORRELATION ANALYSES
Summary

Correlation analyse is the one which can be application into research process of
innovation dynamics. Regional data on innovation restrictive determinants cumulated by
Polish Official Statistics (GUS) are the only representative existing data in surveys. Identify the most limitations in innovations process and the differences between industry
group should provide to build a complexity regional innovation system in Western
Pomeranian. This system should contain a selectively mechanisms promotes some kinds
of industries and enterprises innovations ability.
Translated by Arkadiusz wiadek
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KLASYFIKACJA UWARUNKOWAÑ
PROCESÓW INNOWACYJNYCH W PRZEDSIÊBIORSTWACH

Nasilenie procesów innowacyjnych w przedsiêbiorstwach jest wypadkow¹
wielu uwarunkowañ (czynników, determinant, bodców), które najogólniej
mo¿na podzieliæ na czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne. Uwarunkowania procesów innowacyjnych okrelaj¹ kierunek, si³ê i skutecznoæ instrumentów pobudzaj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹.
Problematyka uwarunkowañ procesów innowacyjnych i klasyfikacji pojawi³a siê w literaturze polskiej i wiatowej stosunkowo niedawno. Czynników
warunkuj¹cych procesy innowacyjne jest wiele, dlatego konieczna jest ich agregacja. Mog¹ one mieæ naturê socjologiczn¹, psychologiczn¹, filozoficzn¹, historyczn¹, organizacyjn¹ b¹d ekonomiczn¹. Ze wzglêdu na zakres artyku³u zostan¹ w nim zaprezentowane te ostatnie. Uwarunkowania zmieniaj¹ siê w czasie, s¹ dynamiczne i zale¿¹ od wielu czynników. Wystêpuj¹ce w Polsce w okresie transformacji i w Unii Europejskiej w tym okresie s¹ ró¿ne, ale s¹ to te same
czynniki, które w okrelonym momencie maj¹ wp³yw odpowiedni do sytuacji
polityczno-gospodarczej w danym kraju.
Celem artyku³u jest przedstawienie wybranych klasyfikacji czynników determinuj¹cych procesy innowacyjne w przedsiêbiorstwach. Uwarunkowania
procesów innowacyjnych najczêciej dzieli siê ze wzglêdu na miejsce wystêpowania tych czynników  zwi¹zane z przedsiêbiorstwem traktuje siê jako czyn-
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niki wewnêtrzne, a wynikaj¹ce z otoczenia przedsiêbiorstwa  jako zewnêtrzne. Taki podzia³ proponuj¹ miêdzy innymi Z. Pi¹tkowski i M. Sankowski1,
H. Mizgajska2, A. Francik i A. Pocztowski3. Podzia³ ostatnich autorów zaprezentowano poni¿ej. Do czynników endogenicznych warunkuj¹cych sukces
przedsiêbiorstwa w dzia³alnoci innowacyjnej zaliczyli:
a) si³ê finansow¹ przedsiêbiorstwa, która decyduje o tym, na ile nieudanych prób mo¿e sobie pozwoliæ przedsiêbiorstwo, zanim osi¹gnie sukces; jest to bardzo istotny czynnik, poniewa¿ dzia³alnoæ B + R jest
z regu³y obci¹¿ona wysokim ryzykiem;
b) wyczucie rynku, które decyduje o tym, czy dana innowacja zainteresuje klientów;
c) wielkoæ przedsiêbiorstwa, z któr¹ czêsto wi¹¿e siê dynamika innowacyjnoci;
d) ci¹g³oæ kierownictwa przedsiêbiorstwa, co jest zwi¹zane z d³ugoci¹
procesów innowacyjnych;
e) gotowoæ i motywacja kadry zarz¹dzaj¹cej do podejmowania ryzyka;
f) wysokoæ progu wejcia na rynek, sprowadzaj¹ca siê do skoncentrowania, równie¿ finansowo, na niewielu projektach, ale z zamiarem zdobycia mo¿liwie du¿ego udzia³u w rynku.
Czynniki egzogeniczne s¹ nastêpuj¹ce:
 konkurencja na rynku, co oznacza potrzebê oceny w³asnych innowacji
z uwzglêdnieniem osi¹gniêæ konkurentów,
 tendencje wzrostowe rynku, pokazuj¹ce, czy rynek wykazuje cechy stagnacji, recesji, czy wzrostu,
 tempo postêpu technicznego,
 koniunktura,
 wp³yw pañstwa na gospodarkê.

1 Z. Pi¹tkowski, M. Sankowski: Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna pañstwa.
Oficyna Wydawnicza Wy¿szej Szko³y Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie, Warszawa 2001,
s. 89.
2 H. Mizgajska: Aktywnoæ innowacyjna polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹. Prace Habilitacyjne nr 4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2002, s. 50.
3 A. Francik, A. Pocztowski: Procesy innowacyjne. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1991,
s. 27.
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Ten zbiór czynników mo¿na uzupe³niæ kilkoma zaproponowanymi przez E. Hofmeistera4, który determinanty wewnêtrzne okrela mianem wewn¹trzzak³adowych, a zewnêtrzne  pozazak³adowych. Do pierwszych zalicza jeszcze struktury organizacyjne, sprawnoæ systemu komunikowania siê i inne czynniki, które s¹ de facto barierami innowacyjnoci w przedsiêbiorstwie:
 bezw³adnoæ wynikaj¹c¹ z niezrozumienia koniecznoci innowacji,
 niedostatecznie ugruntowany proces innowacyjno-decyzyjny,
 brak strategii w ustalaniu celów,
 brak umiejêtnoci w realizacji pomys³ów,
 opiesza³oæ w dzia³aniu, g³ównie w fazie generowania idei,
 rozbie¿noæ celów w poszczególnych podsystemach,
 zbyt ma³o fachowego personelu,
 brak rodków finansowych.
Do czynników pozazak³adowych zalicza:
 stopieñ swobody i wolnoci rynkowej,
 stopieñ szczegó³owoci procedury zatwierdzaj¹cej,
 nadmiar przepisów i postanowieñ w tym zakresie,
 stopieñ znajomoci zale¿noci gospodarczych i technicznych utrudniaj¹cych dzia³alnoæ,
 postawy (przychylnoæ) wobec ludzi przedsiêbiorczych,
 przychylnoæ dla spraw techniki,
 dostêpnoæ si³ fachowych,
 brak systemowych motywacji,
 ³atwoæ uzyskiwania rodków finansowych,
 wielkoæ rynku zbytu.
Czynniki pozazak³adowe maj¹ charakter systemowy. Wyranie jest podkrelane
ich oddzia³ywania na innowacyjnoæ przedsiêbiorstw gospodarki wolnorynkowej. Wiele czynników wewn¹trzzaak³adowych ma natomiast charakter organizacyjny. W grupie czynników pozazak³adowych wystêpuj¹ tak¿e takie, które
blokuj¹ dzia³alnoæ innowacyjn¹.

4 E. Hofmeister: Innovationsbarrieren. W: Von der Bereitschaft zum technischen Wandel. Siemens Aktiengesellschaft, BerlinMuenchen 1981, s. 83124, za J. Baruk: Innowacje czynnikiem
efektywnego rozwoju przedsiêbiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne). UMCS, Lublin
1992, s. 69.
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Typologiê uwarunkowañ (tylko ekonomicznych) zewnêtrznych i wewnêtrznych przedstawia tak¿e A. Jasiñski, który dodatkowo dzieli uwarunkowania zewnêtrzne na systemowe i funkcjonalne. Dzia³alnoæ innowacyjna przedsiêbiorstw zale¿y przede wszystkim od ogólnych rozwi¹zañ systemowych gospodarki, ukierunkowanych na zmiany strukturalne i podnoszenie efektywnoci
gospodarowania w podmiotach gospodarczych. W³aciwe rozwi¹zania nale¿y
wdro¿yæ w systemach finansowym, kredytowym, podatkowym i monetarnym5.
Wród uwarunkowañ funkcjonalnych na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ zrównowa¿ony i konkurencyjny rynek, a nastêpnie bogat¹ i urozmaicon¹ ofertê projektów nowych wyrobów z jednostek badawczo-rozwojowych,
mo¿liwoci zakupu licencji zagranicznych oraz realizacji inwestycji w aspekcie
rzeczowym  wykonawstwa robót budowlano-monta¿owych. Nale¿y braæ równie¿ pod uwagê warunki wymiany towarowej z zagranic¹, kszta³towane miêdzy
innymi przez politykê celn¹, kursow¹, dewizow¹.
Wa¿n¹ klasyfikacjê czynników systemowych prezentuje W. Janasz, który
czynniki systemowe dzieli na ogólne i szczegó³owe. Do pierwszej grupy zalicza w³asnoæ prywatn¹, wolnoæ ekonomiczn¹ i konkurencjê. Do najwa¿niejszych czynników w drugiej grupie nale¿¹: oprocentowanie kredytów bankowych, ceny, sposoby naliczania amortyzacji, zysk i jego podzia³, rozwi¹zania
prawne i finansowe dotycz¹ce tworzenia przedsiêbiorstw i organizacji badañ,
konkurencjê zagraniczn¹ i otwarcie na wiat6.
Inny podzia³ czynników wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw jest zwi¹zany z prowadzon¹ polityk¹ pañstwa i infrastruktur¹, ekonomi¹ oraz sposobem zarz¹dzania i kondycj¹ firmy. Czynniki te przedstawiono
w tabeli 1. Czynniki nale¿¹ce do determinant wewnêtrznych (trzecia grupa 
przedsiêbiorstwo) mo¿na podzieliæ wed³ug innego kryterium na zwi¹zane:
a) ze sposobem zarz¹dzania  strategia firmy (si³a i s³aboci), wzrost firmy, cechy rynku, wyniki ekonomiczno-finansowe firmy;
b) z kompetencjami mened¿era lub w³aciciela firmy  wykszta³cenie mened¿era lub w³aciciela firmy;

5 A.H. Jasiñski: Innowacje i polityka innowacyjna. Wyd. Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Bia³ystok 1997, s. 3839.
6 W. Janasz: Ch³onnoæ innowacyjna przedsiêbiorstw. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1992, s. 6775.
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c) z cechami organizacyjnymi firmy  wielkoæ, kierunek dzia³alnoci
i wiek firmy7.
Tabela 1
Podzia³ czynników wp³ywaj¹cych (pozytywnie b¹d ograniczaj¹co)
na aktywnoæ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw
Polityka pañstwa
i infrastruktura
System podatkowy
Polityka kredytowa
Prawo o ochronie rodowiska
Wsparcie rz¹du
Infrastruktura wspieraj¹ca
biznes







Ekonomia
 Konkurencja firm zagranicznych
 Koszty wdro¿eñ
 Ryzyko wdro¿eñ
 Cechy rynku

Przedsiêbiorstwo















Rodzaj strategii firmy
Si³y i s³aboci firmy
Wykszta³cenie w³aciciela
Kwalifikacje pracowników
Bodce ekonomiczne dla pracowników
Park maszynowy
rodki finansowe
Wyniki ekonomiczno-finansowe
firmy
Badanie rynku
Informacje o nowociach
Wielkoæ firmy
Wzrost firmy
Kierunek dzia³alnoci
Wiek firmy

ród³o: H. Mizgajska: op.cit., s. 49.

Kolejny podzia³ determinant pochodzi z pracy P. Whitfielda8, który dzieli
czynniki na trzy grupy zwi¹zane z:
 osob¹ innowatora,
 warunkami i wartociami przedsiêbiorstwa,
 otoczeniem makroekonomicznym wp³ywaj¹cym na innowacje.
W ka¿dej grupie wymieniono czynniki pozytywnie i negatywnie oddzia³uj¹ce
na jednostkê. W pierwszej grupie do czynników u³atwiaj¹cych wprowadzenie
innowacji i stymuluj¹co oddzia³uj¹cych na jednostkê (innowatora) P. Whitfield
zaliczy³: sprawiedliwe wynagrodzenie, szansê podjêcia innowacji, odpowiedni
7
8

H. Mizgajska: op.cit., s. 51.
P. Whitfield: Innowacje w przemyle. PWE, Warszawa 1979, s. 140142.
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zakres swobody i dostêp do informacji. Wskaza³ tak¿e na akceptacjê osoby innowatora, zachêtê ze strony prze³o¿onego i pobudzanie intelektualne przez kolegów. Do czynników utrudniaj¹cych innowacje zaliczy³ strach przed niepowodzeniami, uprzedzenia, zagro¿enie dla stylu ¿ycia, perspektywê utraty posady,
brak praktycznej pomocy ze strony kolegów i prze³o¿onych. Do czynników pozytywnie wp³ywaj¹cych na innowacyjnoæ w przedsiêbiorstwie zaliczy³:
 tradycjê osi¹gniêæ zak³adu,
 postêp techniczny,
 zapotrzebowanie na innowacje,
 dostêp do funduszy na ryzykowne przedsiêwziêcia,
 konkurencjê,
 politykê wobec prac rozwojowych,
 kontakty z instytucjami naukowymi,
a do negatywnych za:
 s³abe powi¹zania organizacyjne miêdzy dzia³ami,
 inercjê organizacyjn¹,
 wysokie koszty zmian,
 nisk¹ pozycjê innowatora w zak³adzie.
Ta grupa uwarunkowañ jest jeszcze uzale¿niona od czynników gospodarczych
i spo³ecznych w skali makroekonomicznej: dobrej koniunktury gospodarczej,
ochrony patentowej, stanu bezpieczeñstwa kraju oraz sztywnego systemu kszta³cenia, polityki rz¹dowej niepopieraj¹cej innowacji i niskiego presti¿u innowatora w spo³eczeñstwie (czynniki te utrudniaj¹ innowacyjnoæ)9.
Czynniki zewnêtrzne o charakterze makroekonomicznym wp³ywaj¹ na innowacyjnoæ ca³ej gospodarki, a ich oddzia³ywanie na innowacyjnoæ przedsiêbiorstwa jest porednie. Ciekaw¹ klasyfikacjê czynników warunkuj¹cych procesy innowacyjne i ich znaczenie przedstawiono w tabeli 2. Obejmuje ona relacje otoczenia makro- i mikroekonomicznego z zasobami firmy, które przyczyniaj¹ siê do rozwoju innowacji.

9

Ibidem.
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Tabela 2

Klasyfikacja czynników warunkuj¹cych procesy innowacyjne
Nazwa czynnika

Znaczenie czynnika

Zasób wiedzy naukowej
i technicznej, potencja³
badawczo-rozwojowy
Strategia rozwoju nauki
i techniki, polityka innowacyjna
Stadium rozwoju spo³eczno-ekonomicznego
kraju, struktura gospodarki
System funkcjonowania
gospodarki

Okrela podstawy dzia³alnoci
innowacyjnej i jest wa¿nym
ród³em innowacji
Wytycza kierunki tego rozwoju,
decyduje o wysokoci nak³adów
na B + R i systemie kszta³cenia
Warunkuje ogólny kszta³t mechanizmu innowacyjnego i stopieñ
uzale¿nienia danej gospodarki
od importu myli technicznej
Decyduje o konkretnym obliczu
mechanizmu innowacyjnego,
o jego efektywnoci
Zawieraj¹ wa¿ne motywy
dzia³alnoci innowacyjnej
(ambicjonalne, presti¿owe)

Czynniki socjopsychologiczne i kulturowe

Uwagi
Badania naukowe decyduj¹
o zasobach tej wiedzy
Strategia ta jest podporz¹dkowana realizacji celów spo³eczno-gospodarczych
Decyduje o roli pañstwa
w kszta³towaniu mechanizmu
innowacyjnego
W kreowaniu tego mechanizmu
wa¿n¹ rolê odgrywa charakter
rynku
Uwidaczniaj¹ niebezpieczeñstwo asymetrii miêdzy szybkim
rozwojem techniki a procesami
adaptacyjnymi w sferze psychiki i kultury cz³owieka

ród³o: E.G. Mesthene: Technological Change. Its Impact on Man and Society. New
York 1970, za A. Pomykalski: Zarz¹dzanie innowacjami. Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa£ód 2001, s. 81.

Podrêcznik Oslo Manual (zawieraj¹cy wytyczne do pomiaru innowacji
w krajach OECD) podaje klasyfikacjê czynników kszta³tuj¹cych procesy innowacyjne na poziomie otoczenia i firmy. Stymulanty dzia³aj¹ce na poziomie firmy okrela mianem dynama innowacyjnego. Do ogólnych uwarunkowañ zalicza:
a) instytucje i warunki determinuj¹ce zakres i mo¿liwoci wdra¿ania innowacji;
b) bazê naukowo-in¿ynieryjn¹, czyli ogó³ instytucji naukowo-technicznych wspieraj¹cych dynamo innowacyjne;
c) czynniki transferu, czyli czynniki ludzkie, spo³eczne i kulturowe wp³ywaj¹ce na transmisjê informacji do firm i na proces uczenia siê w firmach.
Klasyfikacjê tê i poprzedni¹ ³¹cz¹, oprócz uwarunkowañ ekonomicznych, czynniki spo³eczne, socjopsychologiczne, kulturowe i ludzkie, które wystêpuj¹ na
styku firmaotoczenie. Wa¿n¹ rolê odgrywa polityka innowacyjna pañstwa wraz
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z potencja³em badawczo-rozwojowym, bêd¹cym ród³em innowacji i okrelaj¹cym podstawy dzia³alnoci innowacyjnej.
Formu³a W-M-Ch (wiedzieæ  móc  chcieæ) przedstawia10 determinanty,
które dotycz¹ jedynie zasobów ludzkich  pracowników firmy, ich poziomu
wiedzy, umiejêtnoci i chêci rozwoju.

WIE DZIE Æ

(INFORMACJE)

M ÓC

(INSTRUMENTY)

CHCIEÆ

(IMPULSY)

Rys. 1. Podstawowe sprzê¿enia miêdzy cz³onami formu³y innowacyjnej
ród³o: M. Zaj¹czkowski: op.cit., s. 42.

Determinanty typu wiedzieæ maj¹ bardzo szeroki zakres i obejmuj¹ ju¿ posiadan¹ wiedzê przez cz³onków organizacji oraz tê, która bêdzie im przekazana
(wiedza ta jest nazywana informacj¹). Nale¿y do nich wiele uwarunkowañ
szczegó³owych, zarówno o charakterze motorów jak i hamulców, na przyk³ad
szkolenia heurystyczne pracowników, tematyczne sterowanie myl¹ twórcz¹,
opisy patentowe. Instrumentami tego oddzia³ywania s¹ miêdzy innymi instrukta¿, szkolenie, wyjanianie.
Czynniki typu móc mo¿na podzieliæ na dwie grupy determinant:
 uprawnienia (kompetencje),
 rodki (mo¿liwoci techniczne).
Odgrywaj¹ one najwiêksz¹ rolê w fazach rozwojowej i aplikacyjnej procesu innowacyjnego, kiedy potrzebne s¹ wiêksze rodki na opracowanie innowacji i jej
wdro¿enie.
Trzeci¹ grupê determinant tworz¹ rodki materialne (bodce ekonomiczne) i pozamaterialne (bodce psychologiczne i socjologiczne), które cz³owiek
mo¿e uzyskaæ w zamian za po¿¹dane dzia³ania na rzecz procesów innowacyjnych. Nale¿y do nich tak¿e w³aciwa atmosfera w pracy, kultura organizacyjna.
Czynniki typu chcieæ mo¿na tak¿e podzieliæ na:
10

M. Zaj¹czkowski: Podstawy innowacji i ochrony w³asnoci intelektualnej. Economicus,
Szczecin 2003, s. 4245.

Klasyfikacja uwarunkowañ procesów innowacyjnych...

53

a) rodki przymusu, czyli rozkazy, nakazy i w³asne zobowi¹zania i powinnoci pracownika;
b) rodki zachêty  nagrody dla pracownika za oczekiwane dzia³anie;
c) rodki perswazji, polegaj¹ce na ingerencji w sferê emocjonaln¹ pracownika przez wmawianie, sugerowanie, odwo³ywanie siê do uczuæ, autorytetów itp.
Klasyfikacja ta odwo³uje siê przede wszystkim do bodców, które w sposób pozytywny b¹d negatywny stymuluj¹ zachowanie pracownika i jego sk³onnoæ do
innowacji.
Przedstawione klasyfikacje uwarunkowañ procesów innowacyjnych nie
wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwych rozwi¹zañ, ale pokazuj¹ uwarunkowania
w szeroki sposób. Na ogó³ mo¿na wyró¿niæ uwarunkowania, na które przedsiêbiorstwo nie ma wp³ywu, czyli czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne, kszta³towane przez przedsiêbiorstwo. Czynniki te mog¹ pozytywnie b¹d negatywnie oddzia³ywaæ na przedsiêbiorstwo, a wp³yw ten mo¿e siê zmieniaæ. Szczególna rola
uwarunkowañ wynika tak¿e z sytuacji gospodarczo-politycznej danego kraju,
która równie¿ ma du¿y wp³yw na dzia³alnoæ innowacyjn¹ firm.

THE CLASSIFICATION OF DETERMINANTS
OF INNOVATION PROCESSES IN ENTERPRISES

Summary
The article presents some classifications of them which deal with them in broad
way. The most popular classification of determinants of innovation is the one that divides them into internal and external. These determinants which are connected with an
enterprise are internal whereas those being a result of environment of the enterprises are
external.
Translated by Katarzyna Kozio³

54

Katarzyna Kozio³

Zarz¹dzanie jakoci¹ w bankach

55

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIÑSKIEGO
NR 397

PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI
I ORGANIZACJI PRZEDSIÊBIORSTW NR 42

2005

KATARZYNA SZOPIK

ZARZ¥DZANIE JAKOCI¥ W BANKACH

W dynamicznie rozwijaj¹cym siê sektorze us³ug finansowych po wejciu
Polski do Unii Europejskiej trzeba bêdzie w wiêkszym stopniu stosowaæ regu³y
i narzêdzia marketingu oraz ca³y dorobek metodologii jakoci, by sprostaæ narastaj¹cej konkurencji. Potrzeby i oczekiwania klientów mog¹ byæ zaspokojone
tylko wówczas, gdy jakoæ dzia³ania i osi¹gane wyniki finansowe bêd¹ zgodne
z przyjêtymi za³o¿eniami polityki jakociowej. Produkt i us³uga, którymi jest zainteresowany klient, znajduje siê w ofercie wielu banków, dlatego nie jest ju¿
g³ównym kryterium branym pod uwagê przez klienta przy wyborze banku.
Bank, który pragnie odgrywaæ du¿¹ rolê na rynku, przy wyznaczaniu g³ównych
celów dzia³alnoci nie mo¿e pomin¹æ problemu jakoci obs³ugi, zw³aszcza gdy
wymogiem jest mierzenie stopnia satysfakcji z poziomu dostarczonych klientowi us³ug bankowych. Rynek klienta wymusi³ nadanie w³aciwego znaczenia s³owom klient i jakoæ, które w nowej rzeczywistoci ponownie nabieraj¹ wartoci, oczywicie ku zadowoleniu i satysfakcji klientów.
S³owo jakoæ pojawi³o siê ju¿ w staro¿ytnoci. Platon (427347 p.n.e.)
okreli³ j¹ jako pewien stopieñ doskona³oci i stwierdzi³, ¿e jakoæ jak piêkno
jest s¹dem wartociuj¹cym, wyra¿onym przez u¿ytkownika. Je¿eli nie ma u¿ytkownika to nie ma takiego s¹du1. Nowo¿ytne definicje encyklopedyczne roz1

A. Kiliñski: Jakoæ. WNT, Warszawa 1979, s. 13, za E. Skrzypek: Jakoæ i efektywnoæ.
UMCS, Lublin 2000, s. 15.
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patruj¹ pojêcie jakoæ g³ównie w kategoriach filozoficznych i spo³ecznych2.
Wa¿ne jest jednak, aby w kontaktach handlowych jakoæ by³a jednoznacznie
rozumiana, dlatego Miêdzynarodowa Organizacji Normalizacji (ISO) i Europejska Organizacja Sterowania Jakoci¹ (EOQC) podjê³y siê precyzyjnego zdefiniowania jakoci na potrzeby praktyki gospodarczej i wymiany miêdzynarodowej. Pomimo wielu publikacji na temat jakoci, które ukaza³y siê w ostatnich
latach, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e pojêcie to zosta³o ju¿ jednoznacznie zinterpretowane, i to zarówno na potrzeby praktyki jak i nauki.
Jakoæ z punktu widzenia banku i klienta nabiera innego ni¿ dotychczas
wymiaru. Szybkie zmiany rodowiska ekonomicznego, deregulacja, rozwój
technik teleinformatycznych i wynikaj¹cy st¹d wzrost konkurencji na rynku
us³ug finansowych wp³ynê³y na ewolucjê orientacji w dzia³aniu banków z koncepcji dystrybucyjnej (koncentracja na produkcie) na marketingow¹ (koncentracja na kliencie)3. W sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci mo¿na przyj¹æ tezê, ¿e obs³uga to w zasadzie jedyny towar, jaki banki maj¹ na sprzeda¿. Jednym z wielu
rodków bêd¹cych do dyspozycji dzisiejszego banku, dziêki któremu mo¿e on
dostatecznie wyró¿niaæ siê na rynku, jest wysoka jakoæ obs³ugi. Podnoszenie
jakoci mo¿e przynieæ bankowi dochody zapewniaj¹ce rozwój. Rozwój to
nowe technologie, nowe kana³y dystrybucji, a zatem wiêksze mo¿liwoci zaspokajania potrzeb, a nawet wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów4.
W dzisiejszych realiach nie wystarczy zainteresowaæ klienta ofert¹ produktow¹ i nak³oniæ go do zakupu. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (przek³adaj¹cej siê na wynik finansowy) wymaga utrzymania pozyskanego klienta i przekszta³cenia go w sta³ego odbiorcê, a nawet orêdownika banku. ¯eby taka transformacja mog³a nast¹piæ, klient musi byæ zadowolony z us³ugi, a ta satysfakcjonuje nabywcê tylko wtedy, gdy jest zgodna z jego potrzebami i oczekiwaniami.
Jakoæ  rozumiana jako dostosowanie oferty bankowej do potrzeb klienta  po-

2

M. Prozorowicz: Ekonomiczne determinanty kszta³towania jakoci wyrobu w przedsiêbiorstwie. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2001, s. 20.
3 Ch.T. Ennew, M. Wright., D. Th. Waites: Strategic Marketing in Financial Services: Retrospect and Prospect. International Journal of Bank Marketing 1993, vol. 11, No 6, s. 1213, za
A. K³opocka: Oczekiwania klientów a jakoæ detalicznych us³ug bankowych. Bank i Kredyt
2002, nr 8, s. 2425.
4 H. Krajewski: Do jakoci zewnêtrznej przez jakoæ wewnêtrzn¹. W: Zarz¹dzanie jakoci¹
us³ug w bankach i zak³adach ubezpieczeñ. Red. J. Garczarczyk. Materia³y konferencyjne. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2000, s. 57.
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winna byæ postrzegana przez zarz¹dy banków jako nadrzêdny cel w ich strategii. Rola konsumpcji us³ug w ogólnej strukturze spo¿ycia ludnoci i szybki
wzrost wymagañ nabywców wobec jakoci spowoduj¹, ¿e g³ównym elementem
zarz¹dzania stan¹ siê zasady filozofii TQM (Total Quality Management), a przede wszystkim orientacja na klienta rzeczywistego i potencjalnego oraz koniecznoæ zaspokojenia jego bie¿¹cych i przewidywanych potrzeb5.
Problematyka jakoci w zarz¹dzaniu bankiem jest przedmiotem du¿ego zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków. Wszyscy uczestnicy konkurencji rynkowej wiedz¹, jak bardzo sukces ka¿dego przedsiêwziêcia zale¿y
od jakoci dóbr i us³ug, które sprzedaje dana organizacja. G³ówn¹ tego przyczyn¹ jest wzrost konkurencji i globalizacja rynków. Nowe podmioty wchodz¹ce na dany rynek zaczê³y u¿ywaæ jakoci jako cechy wyró¿niaj¹cej ich produkty od wytworów dotychczasowych producentów6.
Produkt bankowy to us³uga o niematerialnym charakterze. Powstaje wprawdzie w wyniku zastosowania materialnych czynników (na przyk³ad wyposa¿enie techniczne, formularze), lecz odmiennie ni¿ w przypadku dóbr, bez stosowania materialnych surowców i pó³produktów, które wchodz¹ w sk³ad produktu finalnego i tworz¹ materialn¹ substancjê dóbr. W przeciwieñstwie wiêc do
produktów nie mo¿na ich dostrzec, spróbowaæ, us³yszeæ czy poczuæ, zanim siê
ich kupi. W³anie te cechy us³ugi bankowej sprawiaj¹, ¿e ka¿da us³uga jest
wiadczona w jedyny, niepowtarzalny sposób, a zatem ma ró¿n¹ jakoæ 7.
Wzrost konkurencji na rynku bankowym zarówno ze strony podmiotów
polskich jak i zagranicznych powoduje, ¿e banki walcz¹ o ka¿dego potencjalnego klienta. Oferty instytucji bankowych ze wzglêdu na znaczne podobieñstwo
nie s¹ ju¿ elementem wyró¿niaj¹cym bank wród konkurentów, poniewa¿ s¹
zbyt podobne. Jedynym sposobem na pozyskanie rynku jest d¹¿enie do poprawy jakoci oferowanych us³ug. Jakoæ wdra¿ana w przedsiêbiorstwach bankowych sk³ada siê z czterech elementarnych pozycji8:

5

M. Krzy¿anowska, R. Wajder: Aspekty TQM w organizacji us³ugowej. Problemy jakoci
2000, nr 10, s. 4.
6 K. Polkowski: Jakoæ us³ug w bankach. Problemy jakoci 1999, nr 10, s. 25.
7 R. Daniluk: Czynniki wp³ywaj¹ce na jakoæ us³ug w banku. Problemy jakoci 2000, nr 4,
s. 35.
8 D. Delekta: Znaczenie jakoci w przedsiêbiorstwach bankowych. Firma i Rynek 2000, nr 1,
s. 25.
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 wewnêtrznej doskona³oci banku,
 efektywnoci i sprawnoci,
 najwy¿szego poziomu obs³ugi klienta,
 struktury organizacyjnej skierowanej na jakoæ.
Bior¹c pod uwagê g³ówne cechy us³ug bankowych, mo¿na stwierdziæ, ¿e
to przede wszystkim obs³uga klienta wiadczy o konkurencyjnoci instytucji
bankowej. Jednak jakoæ tej obs³ugi to nie wszystko, poniewa¿ na jakoæ us³ug
finansowych maj¹ wp³yw równie¿ takie elementy, jak:
a) struktura organizacji, przyczyniaj¹ca siê do odpowiedniego podzia³u
kompetencji w dziedzinie podejmowania decyzji dotycz¹cych jakoci;
b) kultura organizacji, sprzyjaj¹ca odpowiedzialnoci za jakoæ przez
wszystkich pracowników;
c) zaanga¿owanie kierownictwa w tworzenie polityki jakoci i jej konsekwentne wdra¿anie z pasj¹ i g³êbokim przekonaniem o s³usznoci takiego postêpowania9.
Przedstawione za³o¿enia mo¿na uznaæ za podstawowe, jeli zostan¹ zawarte
w strategii zarz¹dzania przez jakoæ w banku, co przedstawiono na rysunku 1.
Aby osi¹gn¹æ cel, którym jest TQM, podejmowane dzia³ania musz¹ tworzyæ proces wdra¿any w ca³ej dzia³alnoci bankowej. Jakoæ to umiejêtnoæ
trwa³ego zaspokajania wymagañ i oczekiwañ konsumenta. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jakoæ us³ugi bankowej to jakoæ kontaktu miêdzy pracownikiem instytucji finansowej a klientem. W efekcie jest to miara, na ile wra¿enia (odczucia)
po uzyskaniu us³ugi pokrywaj¹ siê z oczekiwaniami klienta przed jej otrzymaniem10. Jakoæ mo¿na równie¿ przedstawiæ graficznie. Na rysunku 2 pokazano,
¿e jakoæ us³ugi jest uzale¿niona od wp³ywu wykonania us³ugi na wra¿enie
klienta. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e banki d¹¿¹c do zaspokojenia potrzeb i oczekiwañ klientów, powinny siê zastanowiæ nad mo¿liwoci¹ wdra¿ania standardów
jakoci us³ug, systemów zarz¹dzania jakoci¹ i spe³nienia wymogów stawianych
przez uznane na wiecie normy jakoci. Do najczêciej stosowanych przez banki systemów zarz¹dzania jakoci¹ nale¿y TQM (jakoæ w kategorii wzglêdnej),

9 K. Opolski: Zarz¹dzanie przez jakoæ w us³ugach finansowych. W: Zarz¹dzanie jakoci¹
us³ug w bankach i zak³adach ubezpieczeñ. Red. J. Garczarczyk. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2000, s. 19.
10 S. Walukiewicz: Zarz¹dzanie przez jakoæ w bankach. Firma i Rynek 2000, nr 1, s. 26.
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wielowymiarowe
(ludzie, procesy,
systemy, wyposa¿enie)
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b³êdom, a nie ich
wykrywanie

TQM

Rys. 1. Podstawowe za³o¿enia strategii TQM w banku
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie J. Fr¹: Zarz¹dzanie jakoci¹ w instytucjach
gospodarczych. Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin 2000, s. 154.

B ANK
1. Standardy us³ug
Klient z oczekiwaniami odpowiedniej
us³ugi
2. Us³uga  bezporedni
kontakt

3. Zadowolenie (frustracja personelu)

Obs³u¿ony klient
i jego wra¿enia
z obs³ugi

Rys. 2. Jakoæ w banku
ród³o: S. Walukiewicz: Zarz¹dzanie przez jakoæ w bankach. Firma i Rynek 2000,
nr 1, s. 26.
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a sporód norm jakociowych  normy serii ISO 9000 (jakoæ w kategorii bezwzglêdnej)11, co przedstawiono na rysunku 3.
BANK
Jakoæ wzglêdna

ISO
Jakoæ bezwzglêdna

TQM
Rys. 3. Jakoæ wzglêdna i bezwzglêdna
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie M. Jedliñski: Zarz¹dzanie jakoci¹. Zachodniopomorska Szko³a Biznesu, Szczecin 2000.

TQM to kompleksowe podejcie do wszystkich procesów zwi¹zanych
z podnoszeniem jakoci us³ug, które s¹ ci¹gle doskonalone. Normy ISO s¹ zbiorem norm technicznych, które s³u¿¹ przedsiêbiorstwu jako procedury do opracowania pewnego poziomu jakoci us³ug (jakoci sta³ej  niezmiennej)12. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest to zbiór wymagañ technicznych, które pozwalaj¹
na konkretyzacjê TQM i w pewnym sensie s¹ przewodnikiem, pomocnym przy
opracowywaniu systemu jakoci.
Warto wspomnieæ o normie ISO 9004-2 (Zarz¹dzanie przez jakoæ i elementy systemu jakoci  wytyczne dla us³ug), która jest przeznaczona dla przedsiêbiorstw us³ugowych, w tym tak¿e bankowych. Norma ta mo¿e byæ punktem
odniesienia dla pomiaru jakoci us³ugi wiadczonej nabywcy. Wprowadza rygor, zapewniaj¹cy, ¿e klient otrzyma to, czego oczekuje. W ramach systemu opi-

11
12

J. Harasim: Jakoæ us³ug bankowych. Marketing w praktyce 1999, nr 2, s. 50.
D. Delekta: op.cit., s. 27.
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sanego w normie mo¿na wykazaæ, ¿e bank ma pe³n¹ kontrolê nad wiadczon¹
us³ug¹ i mo¿e skutecznie rozwi¹zywaæ pojawiaj¹ce siê problemy. Norma okrela równie¿ ramy dla wszystkich procedur i systemów, które w przesz³oci mog³y byæ rozproszone i kontrolowane przez wielu pracowników w organizacji13.
Zalet¹ tej normy jest szersze wykorzystanie dzia³añ operacyjno-procesowych
zarz¹dzania jakoci¹ przez uwzglêdnienie takich elementów, jak marketing, projektowanie, planowanie, wykonanie i doskonalenie, co czyni j¹ bardziej z³o¿on¹. Celem norm ISO nie jest definiowanie standardu jakoci poszczególnych
us³ug ani sterowanie efektywnoci¹ procesów. Praktyczna strona u¿ytecznoci
norm ISO i stworzona na potrzeby certyfikacji dokumentacja jest cile okrelona i bardziej uwzglêdnia techniczn¹ i procesow¹ stronê podnoszenia jakoci.
Normy ISO s¹ instrumentami, które porz¹dkuj¹ system zarz¹dzania jakoci¹,
formalizuj¹ procedury oraz zapewniaj¹ i kontroluj¹ w³aciw¹ jakoæ obs³ugi 14.
Normy ISO 9000 w swych za³o¿eniach koncentruj¹ siê na procedurach pomagaj¹cych w przeciwdzia³aniu sytuacjom trudnym, które s¹ zwi¹zane z jakoci¹. Uruchamia siê wtedy dzia³ania koryguj¹ce i wprowadza inne rozwi¹zania
zapobiegawcze. W strategii TQM jakoæ jest ci¹gle poprawiana  w ka¿dym
miejscu i w ka¿dej chwili. Nie jest ona przy tym celem samym w sobie, lecz
rodkiem do zwiêkszania zysków banku, poprawy sytuacji zatrudnionych w nim
ludzi, klientów oraz drog¹ do oszczêdnoci rodków i metod¹ uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 15.
Banki nie maj¹ mo¿liwoci zdobycia trwa³ej przewagi konkurencyjnej za
pomoc¹ ró¿nych innowacji oferowanych us³ug, gdy¿ rywale szybko pod¹¿aj¹
za nimi. Produkty bankowe nie s¹ chronione patentami, dlatego wiêkszoæ banków oferuje niemal identyczne produkty. Upodobnienie dotyczy równie¿ cen,
kana³ów dystrybucji i sposobu promocji. Reklama nie decyduje o wyborze.
Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e w ci¹gu ostatnich kilku lat w Polsce nast¹pi³o wzglêdne zaspokojenie zapotrzebowania klientów na us³ugi bankowe16.
Z powodu upodobnienia siê oferty poszczególnych banków coraz wiêksz¹
rolê w walce o klienta odgrywa nie tyle sama oferta us³ugowa, ile poziom i jakoæ wiadczonych us³ug. Wzrost konkurencji na rynku finansowym sprawia,
13
14
15
16

J. Harasim: op.cit., s. 51.
D. Delekta: op.cit., s. 27.
J. Fr¹: op.cit., s. 154.
K. Opolski, K. Polkowski: Jakoæ us³ug w bankach. Bank i Kredyt 2000, nr 7, s. 43.
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¿e jakoæ sta³a siê podstawowym czynnikiem zdobywania przewagi konkurencyjnej, wyznaczaj¹cym pozycjê konkurencyjn¹ banku. Wymaga to nie tylko systematycznego uaktualniania i wzbogacania oferty poda¿owej, ale poznawania
i zaspokajania ustawicznie zmieniaj¹cych siê potrzeb i oczekiwañ klientów,
a przez to podnoszenie jakoci wiadczonych us³ug17 . Jest to spowodowane miêdzy innymi tym, ¿e wiêkszoæ klientów nie toleruje ju¿ produktów redniej jakoci, a najwy¿sza jakoæ, która kiedy wyró¿nia³a przedsiêbiorstwa, powoli
staje siê obowi¹zuj¹cym standardem. Banki chc¹ce utrzymaæ siê w wycigu
konkurencyjnym powinny po³o¿yæ nacisk na sta³e polepszanie jakoci oferowanych us³ug18 .
Rozpatruj¹c jakoæ, nie sposób pomin¹æ aspektu kosztu ich wdra¿ania.
Koszt jakoci to niejako skrócony wzór wszystkich kosztów poniesionych na
wytworzenie produktu lub us³ugi o wysokiej jakoci. Sk³adaj¹ siê na nie koszty
profilaktyki, szacowania, wewnêtrznych b³êdów, zwi¹zane z przekroczeniem
wymagañ klientów, a tak¿e wynikaj¹ce z utraconych korzyci19 . Mo¿na tu zwróciæ uwagê na terminologiê okrelania kosztów jakoci. Czy jest to koszt dobrej czy z³ej jakoci? Z jednej strony s³uszne wydaje siê okrelenie koszty
z³ej jakoci. S¹ to bowiem koszty z³ego wykonawstwa i wynikaj¹cej z tego koniecznoci ponownego wykonania oraz koszty inspekcji i usuniêcia usterek. Do
materialnych zalicza siê koszty czasu i materia³ów, a do niematerialnych  koszty zmniejszonej produktywnoci, spadku morale i utraty reputacji. Z punktu widzenia logiki koszty jakoci obejmuj¹ koszty profilaktyki, a wiêc równie¿ te,
które s¹ ponoszone, gdy co jest dobrze wykonane za pierwszym razem, aby
poziom wiadczonych us³ug spe³ni³ lub przewy¿szy³ oczekiwania klientów, a jakoæ bêdzie zauwa¿alna. Mo¿na je wiêc nazwaæ kosztami dobrymi. Koszty
jakoci to suma kosztów poniesionych przy tworzeniu dobrej jakoci, czyli
obejmuj¹cej koszty prewencji, szacowania, b³êdów wewnêtrznych i zewnêtrznych, a tak¿e kosztu utraconych korzyci.

17

J. Garczarczyk: Determinanty jakoci us³ug finansowych w ocenie mened¿erów i klientów.
W: Zarz¹dzanie jakoci¹..., s. 175.
18 A. Sekó³a: Wp³yw personelu na jakoæ us³ug bankowych. W: Marketing us³ug profesjonalnych. T. I. Red. K. Rogoziñski. Materia³y konferencyjne. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Poznañ 2000, s. 200.
19 J. Bank: Zarz¹dzanie przez jakoæ. Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 32.
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Koszty jakoci us³ug bankowych mo¿na podzieliæ na cztery grupy20:
 koszty dzia³alnoci zapobiegawczej (prewencja),
 koszty oceny jakoci,
 koszty napraw, poprawek i przeróbek,
 koszty zwi¹zane z obs³ug¹ klienta (serwis).
Koszty dzia³alnoci zapobiegawczej (prewencja) s¹ zwi¹zane ze szkoleniem pracowników w zakresie jakoci, personelem odpowiedzialnym za przygotowywanie i wdra¿anie procedur zapewniaj¹cych jakoæ i projektowanie metod ich pomiaru.
Koszty oceny jakoci to koszty badañ i pomiarów, testowania nowych
produktów oraz organizacji i analizy prób i kontroli.
Koszty napraw, poprawek i przeróbek s¹ zwi¹zane z poszukiwaniem przyczyn pojawiaj¹cych siê b³êdów, przestojami w pracy, przeróbkami i naprawami.
Koszty zwi¹zane z obs³ug¹ klienta (serwis), czyli z niewystarczaj¹co dobr¹ obs³ug¹ klientów i reklamacjami, odejciem do konkurencji z powodu niedoci¹gniêæ w technikach sprzeda¿y lub b³êdów w obs³udze technicznej. S¹ to
koszty zwi¹zane z nieefektywn¹ prac¹ pracowników.
Do wymienionych grup kosztów zwi¹zanych z jakoci¹ mo¿na dodaæ koszty zbyt wysokiej jakoci 21. Na koszty te sk³adaj¹ siê wydatki przewy¿szaj¹ce
wymagania klientów, które nie daj¹ korzyci bankowi, na przyk³ad zbyt kosztowny wystrój wnêtrza placówki bankowej, nieuzasadnione wysokie koszty wykonania materia³ów reklamowo-informacyjnych i ich kolporta¿u, nazbyt czêste
i nieuzasadnione kontakty z klientami (telefony, listy). Analizuj¹c koszty jakoci, nie mo¿na zapomnieæ o ci¹g³ym badaniu satysfakcji klienta z us³ugi bankowej. Koszty jakoci w instytucjach finansowych przedstawiono na rysunku 4.
Koszty jakoci powstaj¹ na ka¿dym etapie wiadczenia us³ugi  od wstêpnego rozpoznania potrzeb rynku a¿ do koñcowego zaspokojenia wymagañ klientów, czyli na etapach: marketingu, projektowania i rozwoju wyrobów, planowania i rozwoju procesu, zakupów, wiadczenia us³ug, weryfikacji, sprzeda¿y i dystrybucji, pomocy technicznej i serwisu oraz dzia³alnoci po sprzeda¿y22 . Wy20

J. Fr¹: op.cit., s. 156.
K. Opolski: Strategia jakoci w nowoczesnym zarz¹dzaniu bankiem. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa 1998, s. 57.
22 M. Ciechan-Kujawa: Koszty jakoci w polskich przedsiêbiorstwach  struktura i wielkoæ.
Problemy jakoci 2000, nr 10, s. 22.
21
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nika wiêc z tego, ¿e powstaj¹ one na ka¿dym etapie dzia³alnoci, dlatego ich
ewidencja i sta³e monitorowanie czêsto przysparza firmom wiele problemów.
Wówczas niekiedy niezbêdne s¹ zmiany zarówno organizacyjne jak i proceduralne.

Prewencja

Koszty zwi¹zane z dzia³aniami prewencyjnymi 
planowanie procedur zapewniaj¹cych prawid³owe
(bezb³êdne) funkcjonowanie procesów, szkolenia,
projektowanie procesów, analiza

Inspekcja

Koszty zwi¹zane z wykrywaniem b³êdów, dokonywaniem
inspekcji i kontroli, prowadzeniem pomiarów, badaniem
zgodnoci dokumentów z obowi¹zuj¹cymi przepisami itd.

Koszty b³êdów wewnêtrznych

Koszty naprawy, powtórnego wytwarzania przed
dostarczeniem wadliwego produktu klientowi

Koszty b³êdów zewnêtrznych

Koszty odpowiadania na skargi i zapytania, wyp³aty
odszkodowañ, utrata reputacji i klientów

Przekraczanie wymagañ klientów

Koszty zwi¹zane z dostarczeniem produktu o cechach
niedocenianych przez odbiorców

KOSZTY
ZGODNOCI

KOSZTY
NIEZGODNOCI

Rys. 4. Koszty jakoci w instytucjach finansowych
ród³o: K. Opolski: Jakoæ w banku. CeDeWu, Warszawa 2000, s. 32.

Banki coraz czêciej optymalizuj¹ koszty jakoci, d¹¿¹c do tego, aby poziom kosztów ca³kowitych by³ najni¿szy z mo¿liwych. Mo¿e to prowadziæ do
obni¿enia poziomu jakoci, poniewa¿ ustalaj¹c akceptowany poziom b³êdów,
zabiega siê jedynie o to, aby b³êdy nie by³y dostrzegane przez klienta i nie pogarsza³y wizerunku banku, co przedstawiono na rysunku 5. Poszukiwanie sposobów optymalizacji kosztów to strategiczny czynnik przy wdra¿aniu zasad filozofii TQM w przedsiêbiorstwie. Koszty jakoci umo¿liwiaj¹ wskazanie s³abych punktów w procesach podstawowych i pomocniczych w organizacji.
Wprowadzenie systemu kosztów mo¿e zakoñczyæ siê sukcesem wówczas, gdy
bêdzie on aktywnie wspierany przez klientów wewnêtrznych  pracowników
przedsiêbiorstwa. Koszty jakoci musz¹ dostarczyæ informacji, które maj¹ zasadnicze znaczenie dla polityki jakoci i poszczególnych problemów zwi¹zanych z jakoci¹. Kierownictwo przedsiêbiorstwa powinno wykorzystaæ te informacje do oceny w³asnych decyzji, bo tylko wówczas uzasadnione s¹ nak³ady
pracy na rejestracjê kosztów jakoci.
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Optymalizacja zatrudnienia
Dzia³ania utrzymuj¹ce poziom
jakoci
Wdro¿enie zintegrowanego
sytemu informatycznego
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Dopasowanie oferty
do potrzeb klienta

D¹¿enie do jakoci w ka¿dym
obszarze dzia³alnoci banku

Cel

TQM

Rys. 5. Proces optymalizacji kosztów w banku i d¹¿enie do zapewnienia jakoci
ród³o: opracowanie w³asne.

Jednym z podstawowych warunków skutecznoci wprowadzania zasad zarz¹dzania jakoci¹ jest zaanga¿owanie wszystkich pracowników w ten proces.
Dziêki temu zmieniaj¹ siê postrzegane przez nich wartoci, powstaj¹ nowe (projakociowe), niepisane normy i wzorce zachowañ powszechnie uznawane i prezentowane przez nich. Nowa kultura organizacji pozwala kierownictwu liczyæ
na po¿¹dane zachowanie siê pracowników w ró¿nych sytuacjach 23.
Ogólne wymagania stawiane pracownikom bankowym mog¹ mieæ w praktyce formê czterech regu³. Pracownik banku:
a) powinien dobrze znaæ ca³¹ ofertê us³ug i s³u¿yæ informacj¹ o wszystkich produktach bankowych;
b) dziêki swojej wiedzy powinien móc informowaæ klienta o sposobie korzystania z produktów bankowych i korzyciach, jakie mo¿na osi¹gn¹æ
z ich zakupu w porównaniu z produktami konkurencyjnych banków;
23

R. Daniluk: Wszechstronne korzyci. Bank 2000, nr 4, s. 49.
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c) musi umieæ prowadziæ rozmowê z klientem i wzbudzaæ zainteresowanie us³ugami bankowymi, z których jeszcze nie korzystaj¹ klienci;
d) powinien cechowaæ siê solidnoci¹, kompetencjami, grzecznoci¹ i zrozumieniem potrzeb klientów 24.
Solidny system motywacyjny i szkoleniowy, wspieraj¹cy realizacjê podstaw polityki zarz¹dzania jakoci¹, spowoduje, ¿e cz³onkowie organizacji zawsze bêd¹ mogli wdra¿aæ najwa¿niejsze koncepcje i zasady TQM w swoich codziennych dzia³aniach, co z pewnoci¹ udoskonali zarz¹dzanie i zwiêkszy wyniki rynkowe25.
Najwa¿niejszym elementem motywowania pracowników jest przekazanie
im odpowiedzialnoci za rozwi¹zywanie problemów wystêpuj¹cych w obszarach ich dzia³ania. W ten sposób buduje siê zaanga¿owanie pracowników i zachêca do podejmowania inicjatywy, bez oczekiwania na odgórne dyrektywy26.
Na postrzeganie jakoci us³ug przez nabywców zasadniczy wp³yw ma personel bezporednio kontaktuj¹cy siê z klientem. Do g³ównych przedsiêwziêæ
podejmowanych w instytucjach finansowych dla poprawy poziomu obs³ugi zalicza siê zatem organizowanie odpowiednio przygotowanych szkoleñ dla licznej grupy pracowników operacyjnych. Do zadañ takich szkoleñ na ogó³ nale¿y
kszta³towanie w³aciwego stosunku do nabywcy oraz wiadomoci istoty i koniecznoci obs³ugi na wysokim poziomie, a tak¿e przedstawianie sposobów postêpowania, specyficznych narzêdzi i technik, które nale¿y stosowaæ w danej firmie na konkretnych stanowiskach i w okrelonych sytuacjach, oraz ich udoskonalanie i usprawnianie. Od tego, jak pracownicy banku potrafi¹ siê ze sob¹ porozumiewaæ, czy zaufaj¹ sobie nawzajem, czy zrozumiej¹ procesy i skoncentruj¹ siê nad jak najlepszym wykonaniem swojej pracy, zale¿y atmosfera w banku,
sposób traktowania klientów przez dysponentów, kasjerów i pracowników kredytowych. Wynika z tego, ¿e do kosztów jakoci nale¿y zaliczyæ zarówno systematyczn¹ ocenê dzia³añ poprawiaj¹cych jakoæ jak i sta³e inwestowanie
w pracowników.
Obserwuj¹c dzia³ania banków na rzecz poprawy poziomu jakoci, dzia³aj¹cych na polskim rynku, nietrudno zauwa¿yæ, ¿e wysoka jakoæ wiadczenia
24

A. Sekó³a: op.cit., s. 206.
S. Tsunami, K. Tsuchihashi: Przez TQM do doskona³oci w zarz¹dzaniu. Problemy jakoci 2001, nr 12, s. 14.
26 K. Opolski: Zarz¹dzanie..., s. 25.
25

Zarz¹dzanie jakoci¹ w bankach
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us³ug jest niejednokrotnie obcym pojêciem. Klienci s¹ niezadowoleni z jakoci
obs³ugi, przed³u¿aj¹cego siê czasu odpowiedzi na pisma i reklamacje, niedoinformowania i sprawnoci obs³ugi. S¹ to zatem kwestie bezporednio zwi¹zane
z kultur¹ obs³ugi i kompetencj¹ pracowników. To pracownicy s¹ najczêciej
przyczyn¹ niezadowolenia klientów ze wiadczonej obs³ugi. Nale¿y zatem
uwiadamiaæ im znaczenie jakoci, a zw³aszcza pracownikom bezporedniej obs³ugi klienta. Zadowolenie klienta lub dostarczenie mu us³ugi na wy¿szym poziomie, ni¿ oczekuje, pozwala na przetrwanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. W instytucjach bankowych wci¹¿ jeszcze brakuje wiadomoci, ¿e
konieczne jest wdra¿anie zasad zarz¹dzania przez jakoæ. Dotyczy to zarówno
pracowników bezporedniej obs³ugi jak i kierownictwa, od którego zale¿y propagowanie jakoci i podkrelanie jej wagi w dzia³alnoci bankowej. Istotn¹
kwesti¹ jest równie¿ okrelenie celów organizacji zwi¹zanych z programem jakoci. Mo¿na siê bowiem skupiæ na uzyskaniu certyfikatu jakoci zgodnego
z norm¹ ISO 9001 lub wdra¿aniu filozofii TQM w ka¿dym obszarze dzia³ania
banku. Uzyskanie certyfikatu ISO nie mo¿e byæ jednak celem samym w sobie,
lecz raczej kamieniem milowym w zarz¹dzaniu jakoci¹ i punktem startu w d¹¿eniu do doskonalenia jakoci. Daje on klientom firmy pewnoæ, ¿e bank w³aciwie wywi¹zuje siê z powierzonych zadañ, lecz jest to dopiero pierwszy krok
do systematycznego wdra¿ania przez bank filozofii TQM. Nie s¹ to jednak cile okrelone regu³y postêpowania, lecz swego rodzaju filozofia dzia³ania organizacji, d¹¿¹ca do pe³nego zaspokojenia oczekiwañ klientów. Jak wynika
z przedstawionych rozwa¿añ, jedyn¹ metod¹ walki konkurencyjnej instytucji
bankowych jest podnoszenie jakoci wiadczonych us³ug. Nie mo¿na poprzestaæ na dostosowaniu siê do ustalonych norm i procedur. Nale¿y nieustannie wykraczaæ poza nie, szukaæ nowych rozwi¹zañ, powiêcaæ wiele uwagi potrzebom
klientów, zarówno zewnêtrznych jak i wewnêtrznych  pracowników. Najwa¿niejszym zadaniem jest prze³amanie barier wiadomociowych i pe³ne zaanga¿owanie za³ogi w mo¿liwie jak najkrótszym czasie. Poziom us³ug wiadczonych
przez polskie banki wci¹¿ jeszcze odbiega od poziomu prezentowanego przez
banki krajów Unii Europejskiej. Proces zmian jest d³ugotrwa³y, a wejcie Polski do Unii wymaga od nich poprawy poziomu wiadczonych us³ug.
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QUALITY MANAGEMENT IN BANKING
Summary

The fundamental purpose of this article is to enlighten the essence of achieving
high bank service quality. The level of competition in this sector results in the fact that
quality is the essential factor in achieving the competitive advantage. Every bank that
wants to have a significant position in the market cannot forget about the high quality
while elaborating on the strategy of its activity. The article touches upon a question of
the necessity of introducing the TQM philosophy in banks in every area of its activity.
The first step to TQM would certainly be implanting the ISO 9001, norm which is unfortunately very hard to achieve. Quality process in financial institutions based on ISO
norms allow to perfect moving in the direction of TQM.
The article indicates the appearance of the cost of achieving high quality and the
problem of its optimalization. The essential matter is also the importance of employees
in the process of creating banks high quality.
The article proves that quality is the only method of surviving in the more and
more competitive market.
Translated by Katarzyna Szopik
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MIEJSCE EDUKACJI SZKOLNEJ
W PROCESIE TWORZENIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Powstanie i rozwój epoki informacyjnej przyczyni³y siê do zmiany roli
i znaczenia zasobów wykorzystywanych w przedsiêbiorstwie i skali ca³ych spo³eczeñstw. Kapita³ i praca determinowa³y rozwój spo³eczeñstwa przemys³owego. W tworz¹cej siê epoce informacyjnej decyduj¹cym zasobem jest wiedza.
Sukces spo³eczno-ekonomiczny spo³eczeñstw bêdzie zale¿a³ od gotowoci
i zdolnoci dokonywania d³ugookresowych inwestycji spo³ecznych w kwalifikacjê, edukacjê, wiedzê i infrastrukturê 1. Powszechnie siê twierdzi, ¿e wiedza
staje siê jedynym czynnikiem produkcji zastêpuj¹cym kapita³ i pracê. Jest nieuchwytnym i trudnym do skopiowania, a wiêc specyficznym, zasobem przedsiêbiorstwa, obejmuj¹cym ró¿nego rodzaju u¿yteczne informacje, których nie maj¹
i nie potrafi¹ spo¿ytkowaæ inni. Jeli wiêc wiele przedsiêbiorstw w gospodarce
swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ opiera na wiedzy, to jest to gospodarka oparta
na wiedzy.
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy zale¿y od wielu czynników. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ2 edukacjê, nak³ady na sferê B + R, systemy eko1

L.C. Thurow: Przysz³oæ kapitalizmu. Wroc³aw 1999, s. 422.
Por. S. Borkowska: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów
ludzkich. W: Najlepsze praktyki zarz¹dzania kapita³em ludzkim. Red. A. Ludwiczyñski. Materia³y na konferencjê, Warszawa 2002, s. 11.
2
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nomiczno-finansowe i prawne sprzyjaj¹ce rozwojowi wysokich technologii i inwestycjom wysokiego ryzyka, tworzenie infrastruktury u³atwiaj¹cej i przyspieszaj¹cej przep³yw wiedzy. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wród czynników determinuj¹cych rozwój takiej gospodarki edukacja zajmuje poczesne miejsce, co wynika
z rosn¹cego popytu na pracowników posiadaj¹cych wiedzê i wysokie kwalifikacje. Stawia to przed edukacj¹ nowe wzywania, polegaj¹ce na zmianach ilociowych i jakociowych. Zwi¹zek miêdzy systemami kszta³cenia i poziomem
edukacji spo³eczeñstwa jest bardzo silny, charakteryzuje bowiem dany kraj pod
wzglêdem rozwoju gospodarczego i jego konkurencyjnoci3. W literaturze podkrela siê, ¿e zmiany w systemie edukacyjnym s¹ wolniejsze od zmian w postêpie technicznym i technologicznym. Peter F. Drucker uwa¿a, ¿e ¿aden kraj nie
ma odpowiedniego systemu edukacyjnego dla spo³eczeñstwa wiedzy. Jak dot¹d
¿aden kraj nie upora³ siê z g³ównymi wymogami kszta³cenia w spo³eczeñstwie
wiedzy4. Jest wiele przyczyn utrudniaj¹cych dopasowanie systemów edukacyjnych do potrzeb ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Jedn¹ z wa¿niejszych s¹
bardzo szybkie i trudne do przewidzenia zmiany spo³eczno-gospodarcze, kolejn¹  hierarchia administracyjna w systemie owiaty, która rozwija siê na zasadzie modelu biurokracji, czyli sytemu organizacyjnego typowego dla epoki industrialnej5. Nie oznacza to zaniechania poszukiwañ nowych rozwi¹zañ w systemach edukacyjnych. W wielu krajach wiata, a szczególnie w krajach rozwijaj¹cych siê i wysoko rozwiniêtych, podejmowane s¹ inicjatywy edukacyjne
i reformy owiatowe maj¹ce na celu lepsze przygotowanie dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych do funkcjonowania w spo³eczeñstwie informacyjnym i gospodarce
opartej na wiedzy.
System edukacyjny jest uk³adem bardzo z³o¿onym i wielop³aszczyznowym, poniewa¿ tworzy go wiele podsystemów. Czêsto spotyka siê podzia³ na
edukacjê szkoln¹ i pozaszkoln¹. Edukacja szkolna ma fundamentalne znaczenie
dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, jest podstaw¹ rozwoju edukacji pozaszkolnej i wp³ywa na jej efektywnoæ. Istotn¹ cech¹ obecnego systemu szkolnictwa, odziedziczonego po epoce industrialnej, jest traktowanie us³ug edukacyjnych jako wiadczeñ, które uczniowie czy studenci otrzymuj¹ od pañstwa.
3 Inwestowanie w pracownika. Koncepcje i praktyka zachodnich przedsiêbiorstw i uniwersytetów. Warszawa 1996, s. 26.
4 P.F. Drucker: Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne. Warszawa 1999, s. 160.
5 A. Toffler: Szok przysz³oci. Poznañ 1999, s. 391.
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System ten, obejmuj¹cy zespó³ szkó³ wszystkich typów, nadal jest centralnie sterowany. O zasadach powi¹zania tych szkó³ ze sob¹, ich uprawnieniach i dostêpie do nich decyduje polityka pañstwa, która w swoich za³o¿eniach powinna
uwzglêdniæ dostosowanie organizacji szkolnictwa do zapotrzebowania na kadry
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Zmiany te s¹ ró¿ne
w poszczególnych krajach miêdzy innymi pod wzglêdem zakresu i sposobu realizacji. Rozwój szkolnictwa we wszystkich krajach ma jedn¹ cechê wspóln¹, a mianowicie stopieñ jego upowszechnienia. Bior¹c j¹ pod uwagê, mo¿na wyodrêbniæ
trzy etapy rozwoju szkolnictwa: elitarny, elitarno-egalitarny i egalitarny6.
Przez wieki wykszta³cenie na poziomie rednim i wy¿szym by³o elitarne.
Egalitaryzm najwczeniej pojawi³ siê na poziomie szko³y podstawowej. Szybka
egalitaryzacja szkolnictwa ponadpodstawowego i wy¿szego rozpoczê³a siê w latach 60. ubieg³ego stulecia i trwa do dzisiaj. Zmiany w rozwoju szkolnictwa
podstawowego, ponadpodstawowego i wy¿szego w wybranych krajach w latach
1960,1980 i 19987 przedstawiono na wykresach 13. O doborze lat i krajów zadecydowa³a dostêpnoæ danych statystycznych.
Na wykresie 1 zobrazowano trajektoriê rozwoju szkolnictwa podstawowego w wybranych krajach w latach 1960, 1980 i 1998. Wynika z niego, ¿e najwy¿sze wskaniki skolaryzacji brutto na poziomie szkolnictwa podstawowego
obserwowano w 1960 roku. Z 19 analizowanych krajów 14 mia³o wskaniki
skolaryzacji powy¿ej 100%, co oznacza, ¿e w krajach tych wykszta³cenie podstawowe uzupe³nia³y osoby starsze. W latach 1980 i 1998 wskaniki skolaryzacji brutto szkolnictwa podstawowego w wiêkszoci krajów oscylowa³y wokó³
100%, co oznacza, ¿e ca³a (lub prawie ca³a) m³odzie¿ w wieku szko³y podstawowej by³a objêta nauczaniem na tym poziomie. Egalitaryzacja wykszta³cenia
na poziomie podstawowym zosta³a osi¹gniêta przed 1960 rokiem w krajach rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê. Poziomu tego nie osi¹gnê³o wiele krajów s³abo
rozwiniêtych8.
Na wykresie 2 zilustrowano rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego
w wybranych krajach. Wynika z niego, ¿e kszta³cenie na tym poziomie rozwija³o siê bardzo dynamicznie  w wielu krajach sta³o siê egalitarne pod koniec
6 S. Marek: Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiêbiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 375, Szczecin 2004, s. 4748.
7 Dla wczeniejszych lat brakuje danych statystycznych.
8 Zob. Rocznik statystyki miêdzynarodowej. GUS, Warszawa 1987, s. 341342.
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Wykres 1. Trajektoria rozwoju szkolnictwa podstawowego w wybranych krajach
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Rocznika Statystycznego. GUS, Warszawa
1977, s. 316317; 1987, s. 341342; 2003, s. 160162.
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1977, s. 316317; 1987, s. 341342; 2003, s. 160162.
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ubieg³ego wieku. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w 1998 roku w 12 krajach z 19
analizowanych wskaniki skolaryzacji osi¹gnê³y ponad 100%. Oznacza to, ¿e
wykszta³cenie uzupe³nia³y osoby starsze, zw³aszcza w takich krajach, jak Belgia, Wielka Brytania i Szwecja, w których wskaniki skolaryzacji brutto wynosi³y ponad 150%.
W ostatnich kilkudziesiêciu latach najwy¿sz¹ dynamikê rozwoju wykazywa³o szkolnictwo wy¿sze, co zilustrowano na wykresie 3. Jeszcze w 1960 roku
kszta³cenie na poziomie wy¿szym mia³o w zasadzie charakter elitarny. wiadcz¹ o tym wskaniki skolaryzacji brutto, które kszta³towa³y siê na poziomie kilku procent. Jedynie Stany Zjednoczone (ze wskanikiem skolaryzacji brutto na
poziomie 32%) i Kanada (16%) znacznie odbiega³y od ogólnego poziomu.
W ostatnich dekadach ubieg³ego stulecia nast¹pi³ burzliwy rozwój szkolnictwa
wy¿szego. W wielu krajach szkolnictwo wy¿sze traci elitarny charakter i przekszta³ca siê w szkolnictwo egalitarne. Do krajów o najwy¿szym poziomie rozwoju szkolnictwa wy¿szego  oprócz Stanów Zjednoczonych  do³¹czy³y takie
pañstwa, jak, Finlandia, Australia, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwecja. Imponuj¹cy wzrost z 7,4% w 1960 roku do 83,0% w 1998 roku (czyli o 75,6 punkta
procentowego) wskanika skolaryzacji brutto szkolnictwa wy¿szego nast¹pi³y
w Finlandii. Na sukcesy gospodarcze tego kraju niew¹tpliwie du¿y wp³yw mia³
dynamiczny rozwój szkolnictwa wy¿szego.
Zaawansowanie budowy gospodarki opartej na wiedzy jest w Polsce niewielkie. Szans¹ zmniejszenia luki rozwojowej miêdzy Polsk¹ a krajami wysoko
rozwiniêtymi powinien byæ intensywny rozwój takiej gospodarki. Jednym
z wa¿nych czynników jest tu przyspieszenie skolaryzacji na wy¿szym poziomie.
W ostatnich latach tempo skolaryzacji na tym poziomie znacznie wzros³o 
w roku akademickim 2002/2003 wskanik skolaryzacji brutto na poziomie wy¿szym osi¹gn¹³ poziom 46,2%9.
W latach 19912003 zwiêkszy³a siê w Polsce liczba szkó³ wy¿szych ze 112
do 377, a liczba studentów z 408 tys. do 1800 tys. Zmiany w szkolnictwie wy¿szym po 1990 roku zosta³y wprowadzone z ró¿nych przyczyn. Wydatnie poszerzy³a siê oferta edukacyjna szkó³ pañstwowych i niepañstwowych. Prawie
wszystkie uczelnie prowadz¹ p³atne studia zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e powstanie i dynamiczny rozwój wy¿szego
9

Zob. Szko³y wy¿sze i ich finanse w 2002. GUS, Warszawa 2003, s. XIX.
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szkolnictwa niepañstwowego oraz znaczne poszerzenie kszta³cenia w systemie
zaocznym i wieczorowym to g³ówne zmiany w ostatniej dekadzie.
Istotnym czynnikiem prawie 4,5-krotnego wzrostu liczby studentów w latach 19902003 by³o znaczne zwiêkszenie liczebnoci studentów zaocznych
i wieczorowych w ogólnej liczbie studiuj¹cych  z nieca³ych 23% w 1990 roku
do ponad 54% w 2003 roku. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w roku akademickim 2002/
2003 w szko³ach niepañstwowych w systemie studiów dziennych kszta³ci³o siê
jedynie 22,2% studentów, czyli ponad dwukrotnie mniej ni¿ w szko³ach pañstwowych.
Rozwój w naszym kraju gospodarki opartej na wiedzy bêdzie wymaga³
dalszego poszerzania oferty edukacyjnej na poziomie ponadpodstawowym
i wy¿szym. Konieczne jest u³atwienie dostêpu do szkó³ m³odzie¿y z rodzin ubogich przez stworzenie odpowiedniego systemu ulg podatkowych i wiadczeñ
spo³ecznych.

THE PLACE OF SCHOOL EDUCATION
IN THE PROCESS OF CREATING A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
Summary
It has been stressed in this paper that school education has a fundamental significance for creating a knowledge-based economy (referred to in the paper as GOW). It has
been proved, with the help of empirical data, that in countries with a developed knowledge-based economy, education at all levels is egalitarian in character.
Translated by Joanna Marek
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W ZARZ¥DZANIU WARTOCI¥ PRZEDSIÊBIORSTWA

Wstêp
Powszechne akceptowanie zarz¹dzania wartoci¹ przedsiêbiorstwa spowodowa³o potrzebê jej adekwatnego pomiaru, zw³aszcza ¿e tradycyjne, ksiêgowe
mierniki oceny zosta³y uznane za u³omne1. Maksymalizacja bogactwa akcjonariuszy w d³ugim okresie wymaga uwzglêdnienia zmian wartoci pieni¹dza w czasie, a tym samym wykorzystania metod dyskontowych. Je¿eli w literaturze i praktyce mówi siê o maksymalizacji wartoci przedsiêbiorstwa, to najczêciej okrela
siê j¹ na podstawie prognozowanych, zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych.
Metoda zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych mo¿e mieæ dwa warianty:
jako metoda zdyskontowanych wolnych przep³ywów pieniê¿nych, czyli przep³ywów pozostaj¹cych do dyspozycji w³acicieli i wierzycieli, lub metoda zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych przynale¿nych tylko w³acicielom.
Monitoring procesu tworzenia wartoci i potrzeba adekwatnej oceny
w krótszych okresach wymaga³a tak¿e modyfikacji sposobu pomiaru wartoci
przedsiêbiorstwa. W literaturze i w praktyce zaczê³y pojawiaæ siê wiêc propo1 A. Rappaport: Sharoholder Value. Wertsteigerung als Massstab für die Unternehmensführung. SchäfferPoeschel Verlag, Stuttgart 1995.
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zycje mierników najczêciej opartych na formule zysku rezydualnego. Do takich mierników nale¿y równie¿ ekonomiczna wartoæ dodana. Obliczanie ekonomicznej wartoci dodanej mo¿e siê wydawaæ trudne. Szczególnie du¿o kontrowersji budzi problem dokonywania korekt, zw³aszcza przez podmioty zewnêtrzne, które napotykaj¹ barierê informacyjn¹. Dla s³u¿b finansowo-ksiêgowych z³o¿one wydaje siê te¿ szacowanie redniego wa¿onego kosztu kapita³u.
Problemy te s¹ na tyle wa¿ne, na ile tworz¹ pewn¹ barierê szerszego wprowadzania zarz¹dzania wartoci¹ przedsiêbiorstwa. Nale¿y siê zatem zastanowiæ,
w jaki sposób ograniczyæ trudnoci pojawiaj¹ce siê przy obliczaniu tego miernika, tak by zosta³ on zaakceptowany przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹, której dzia³ania
powinny byæ ukierunkowane na maksymalizacjê bogactwa akcjonariuszy.
1. Za³o¿enia ekonomicznej wartoci dodanej obliczonej
z wykorzystaniem kapita³u ca³kowitego
Ekonomiczna wartoæ dodana jest sum¹ roczn¹, która pozostaje w³acicielom z zysku operacyjnego po opodatkowaniu i pokryciu kosztu zainwestowanego
kapita³u ca³kowitego, co mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru:
EVA = (rentownoæ zainwestowanego kapita³u  redni wa¿ony koszt kapita³u) ·
· zainwestowany kapita³ na pocz¹tek okresu
lub
EVA = skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu  (skorygowany
kapita³ zainwestowany na pocz¹tek okresu · redni wa¿ony koszt kapita³u).
Ekonomiczna wartoæ dodana w przedstawionej postaci jest miar¹ efektywnoci przedsiêbiorstwa, a wiêc równie¿ miar¹ wzrostu bogactwa akcjonariuszy
w krótkim okresie. Na jej podstawie mo¿na jednak wyliczyæ ca³kowit¹ wartoæ
przedsiêbiorstwa, która jest zgodna z ustalon¹ za pomoc¹ zdyskontowanych
przep³ywów pieniê¿nych, co mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
wolne
ekonomiczna
∞ przep³ywy pieniê¿ne
∞ wartoæ dodana
zainwestowany
ca³kowita
t
+
=
= ∑
∑
t
wartoæ przedsiêbiorstwa t =1
kapita³t = 0
t =1 (1 + WACC )
(1 + WACC )t

za³o¿enia DCF

za³o¿enia EVA
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Ekonomiczna wartoæ dodana jest wiêc inn¹ form¹ przedstawienia za³o¿eñ shareholder value. Wolne przep³ywy pieniê¿ne to ró¿nica miêdzy osi¹gniêtymi
przep³ywami pieniê¿nymi (zysk operacyjny po opodatkowaniu powiêkszony
o amortyzacjê) i inwestycjami w maj¹tku trwa³ym i kapitale pracuj¹cym dla
okrelonego okresu, a ekonomiczna wartoæ dodana przedstawia czêæ przep³ywów pieniê¿nych (zysk operacyjny odpowiednio skorygowany po opodatkowaniu) pozosta³¹ po pokryciu kosztu kapita³u. Problemem jest jednak ustalenie
wartoci koñcowej przedsiêbiorstwa dla okrelonego czasu prognozy, a nie dla
nieskoñczonego okresu planowania. Wówczas dla zapewnienia porównywalnoci wyników nale¿y obliczyæ tak¿e wartoæ koñcow¹ EVA2. Z przedstawionego
wzoru wynika, ¿e ustalenie ekonomicznej wartoci dodanej wymaga obliczenia
trzech elementów, czyli:
 skorygowanego zysku operacyjnego po opodatkowaniu,
 skorygowanej wielkoci kapita³u zainwestowanego,
 redniego wa¿onego kosztu kapita³u.
Do pomiaru ekonomicznej wartoci dodanej konieczne s¹ zarówno informacje pochodz¹ce z przedsiêbiorstwa jak i rynku kapita³owego. Mo¿liwoæ wykorzystywania danych ksiêgowych, a zw³aszcza prezentowanych w sprawozdawczoci finansowej, jest olbrzymi¹ szans¹ szerszego stosowania tego miernika w praktyce, zarówno przez podmioty wewnêtrzne jak i zewnêtrzne. W opinii
wielu teoretyków, na przyk³ad Lva Borucha, Zwi¹zek pomiêdzy danymi ksiêgowymi i wartociami rynkowymi nie doæ, ¿e jest s³aby, to jeszcze, jak siê wydaje, rozlunia siê coraz bardziej. Krucha zale¿noæ pomiêdzy danymi ksiêgowymi i wartociami rynku kapita³owego sugeruje, ¿e przydatnoæ sprawozdañ
finansowych (...) jest raczej ograniczona3. Ta w³aciwoæ sprawozdawczoci
finansowej powoduje, ¿e twórcy ekonomicznej wartoci dodanej, Stern i Steward, uznali za stosowne odpowiednie skorygowanie konserwatywnych danych
ksiêgowych przed w³aciwym obliczeniem jej wielkoci. Lista potencjalnych
korekt jest d³uga  autorzy tej koncepcji zaproponowali ich oko³o 160. Dotycz¹
one takich kwestii jak na przyk³ad badanie i rozwój, inwestycje strategiczne, rachunkowoæ przy przejêciach, uznawanie kosztów, amortyzacja czy podatki.
2 T. Waniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiêbiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 2002, s. 400.
3 A. Ehrbar: Strategia tworzenia wartoci przedsiêbiorstwa. WIG-Press, Warszawa 2000,
s. 131.
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Rzecz w tym, ¿e korekty te s¹ zmienne w czasie i zale¿¹ zarówno od obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ ewidencyjnych w danym kraju jak i specyfiki dzia³alnoci
ocenianego podmiotu4. Ich liczba jest zatem zró¿nicowana. Proces obliczania
ekonomicznej wartoci dodanej dla dowolnej firmy z regu³y poprzedza postanowienie, jakie korekty wprowadziæ do rachunkowoci. Jest to o tyle istotne,
¿e zale¿nie od zastosowanego wariantu uzyskuje siê inne wyniki, które okrelaj¹ proces tworzenia wartoci dla akcjonariuszy.
W zale¿noci od liczby uwzglêdnianych korekt w teorii wyodrêbnia siê co
najmniej cztery rodzaje ekonomicznej wartoci dodanej, a mianowicie:
a) podstawow¹, czyli tak¹, któr¹ uzyskuje siê przyjmuj¹c za podstawê
do obliczeñ nieskorygowan¹ wielkoæ zysków operacyjnych i zainwestowanego kapita³u;
b) odkryt¹, powsta³¹ przez zmniejszenie lub zwiêkszenie danych ksiêgowych o zasadnicze informacje, dostêpne wszystkim podmiotom
i publikowane przez samo przedsiêbiorstwo;
c) dopasowan¹ do struktury organizacyjnej, profilu dzia³alnoci, strategii, systemu rachunkowoci, bêd¹ca wynikiem kompromisu miêdzy
prostot¹ i zrozumia³oci¹ a precyzj¹ opisu prawdziwego zysku ekonomicznego;
d) prawdziw¹, teoretycznie najbardziej poprawn¹ i precyzyjn¹, poniewa¿ do jej obliczenia stosuje siê wszystkie odpowiednie korekty danych
ksiêgowych oraz precyzyjnie oszacowany koszt kapita³u dla ka¿dej jednostki biznesu5.
Przedstawiona ró¿norodnoæ korekt mo¿e wiêc byæ postrzegana jako zagro¿enie, ale i szansa szerszego jej wykorzystania w zarz¹dzaniu wartoci¹ przedsiêbiorstwa zarówno przez podmioty wewnêtrzne jak i zewnêtrzne. Wydaje siê, ¿e
prostota i ³atwoæ zrozumienia, zw³aszcza podstawowej ekonomicznej wartoci dodanej, która uwzglêdnia tak¿e koszt kapita³u w³asnego, jest tutaj szans¹
w porównaniu z innymi, bardziej skomplikowanymi miernikami, lepiej s³u¿¹c
mened¿erom i akcjonariuszom, bêd¹c ich przewodnikiem przy podejmowaniu
4 Próbê okrelenia korekt w warunkach polskich podjêli T. Dudycz i P. Szymañski w artykule
Korygowanie informacji ksiêgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartoci dodanej.
W: Efektywnoæ ród³em bogactwa narodów. Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu, Wroc³aw
2004, s. 83.
5 Ibidem, s. 134 i n.
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decyzji o kierunkach alokacji kapita³u i po wartoci dodanej przedsiêbiorstwa.
W pierwszym etapie jej stosowania mo¿e byæ wiêc wystarczaj¹ca. Niezbêdne
wielkoci do jej obliczenia s¹ zawarte w sprawozdawczoci finansowej, dlatego mog¹ j¹ ustalaæ i oceniaæ zarówno podmioty wewnêtrzne jak i zewnêtrzne.
Z up³ywem czasu mo¿na siê pokusiæ o identyfikacjê i okrelenie korekt, które
pozwoli³yby ustaliæ wa¿n¹ w porównaniach zewnêtrznych, odkryt¹ ekonomiczn¹ wartoæ dodan¹. Na potrzeby wewnêtrznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem s³u¿by finansowo-ksiêgowe mog¹ wprowadziæ korekty niezbêdne do
ustalenia dopasowanej lub nawet prawdziwej ekonomicznej wartoci dodanej. W tym wypadku szans¹ jest elastycznoæ i zdolnoæ dopasowywania siê
tego miernika.
Przedstawione rozwa¿ania dotyczy³y problemu korekt konserwatywnych
danych ksiêgowych. Drugim problemem, wymagaj¹cym rozwi¹zania, jest koszt
kapita³u. W przedstawionej formule obliczeniowej ekonomicznej wartoci dodanej wykorzystano redni wa¿ony koszt kapita³u. Do jego oszacowania potrzebne s¹ trzy wielkoci: koszt kapita³u w³asnego, koszt kapita³u obcego i struktura kapita³owa. Wszystkie one mog¹ byæ barier¹ obliczania tej wielkoci.
Koszt kapita³u w³asnego odpowiada oczekiwanej przez w³acicieli rentownoci lub kosztowi utraconych korzyci, które móg³by uzyskaæ w³aciciel, inwestuj¹c swoje rodki w alternatywne inwestycje na rynku kapita³owym. Do
ustalenia kosztu kapita³u w³asnego wykorzystuje siê wiele modeli. Do najbardziej znanych nale¿¹: prosty, jednosk³adnikowy model wyceny aktywów kapita³owych, w polskiej literaturze zwany te¿ modelem równowagi rynku kapita³owego (Capital Asset Princing Model  CAPM), bardziej z³o¿ony model arbitra¿u cenowego (Arbitrage Pricing Model  APM), technika sk³adania lub model
sta³ego wzrostu dywidendy. W polskiej praktyce najczêciej stosuje siê podejcia proste, polegaj¹ce na powiêkszaniu rentownoci z inwestycji wolnych od
ryzyka, na przyk³ad 52-tygodniowych bonów skarbowych lub obligacji pañstwowych, o premiê za ryzyko zaanga¿owania kapita³u w danym przedsiêwziêciu. Na przyk³ad ustalaj¹c ekonomiczn¹ wartoæ dodan¹ dla 500 najwiêkszych
firm, w Rzeczpospolitej po uwzglêdnieniu sytuacji makroekonomicznej
w 2003 roku przyjêto koszt kapita³u w³asnego w wysokoci 9%6.

6

Jak powiêkszaj¹ wartoæ firmy z Listy 500. EVA pomaga oceniæ przedsiêbirostwa. Lista 500.
Edycja 6. wyniki 2003 r. Rzeczpospolita z 15.04.2004.
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W strukturze róde³ finansowania dzia³alnoci gospodarczej oprócz kapita³u w³asnego wystêpuje tak¿e kapita³ obcy w ró¿nej postaci. Podstawowymi
ród³ami dop³ywu kapita³u obcego do polskich firm jest obecnie emisja obligacji lub nadal kredyt bankowy. Wysokoæ kosztu kapita³u obcego szacuj¹ wierzyciele, ustalaj¹c jego cenê. Faktyczny koszt d³ugu jest jednak mniejszy od
obowi¹zuj¹cych stóp procentowych. Oprocentowanie d³ugu to bowiem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi podatku dochodowego, koszt
uzyskania przychodów. Takie ujêcie odsetek od kapita³ów obcych zmniejsza
podstawê opodatkowania przedsiêbiorstwa podatkiem dochodowym i jednoczenie korzyci podatkowe. Koszt kapita³u obcego oblicza siê zatem wed³ug formu³y:
k0 = k (1  T),
gdzie:
k0  koszt kapita³u obcego po opodatkowaniu,
k  stopa procentowa (oprocentowania) d³ugu,
T  stopa opodatkowania przedsiêbiorstw podatkiem dochodowym.
W rzeczywistoci przedsiêbiorstwa korzystaj¹ równoczenie z wielu kredytów
bankowych lub po¿yczek o ró¿nym oprocentowaniu. Aby ustaliæ koszt d³ugu,
nale¿y okreliæ redni¹ wa¿on¹ poszczególnych stóp procentowych i pomniejszyæ j¹ o korzyci podatkowe. W ten sposób mog¹ ustalaæ koszt kapita³u obcego podmioty wewnêtrzne. Podmioty zewnêtrzne, niestety, nie maj¹ dostêpu do
tak szczegó³owych informacji. Fakt ten w po³¹czeniu z czêsto stosowan¹ praktyk¹ niewyodrêbniania kapita³ów obcych krótkoterminowych w sprawozdawczoci finansowej stwarza wiêc pewne problemy.
Podobne w¹tpliwoci budzi struktura kapita³owa. Zazwyczaj mówi siê
o optymalnej lub docelowej strukturze kapita³owej, czyli takiej, przy której
koszt kapita³u jest najmniejszy, a wartoæ firmy najwiêksza. Okrelaj¹c docelow¹ strukturê kapita³u, ustala siê sposób finansowania dzia³alnoci przedsiêbiorstwa przez d³u¿szy okres. Stwarza to podstawy do odpowiedniego sterowania
w poszczególnych okresach wraz ze zmian¹ wartoci rynkowej akcji i zwiêkszenia aktywnoci rynku kapita³owego, szczególnie w drodze nowych emisji papierów wartociowych, a tak¿e warunków gospodarczych lub politycznych.
Przedstawione problemy zwi¹zane z ustalaniem redniego wa¿onego kosztu ka-
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pita³u z ca³¹ pewnoci¹ mog¹ byæ pewnym zagro¿eniem przy wprowadzaniu do
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem ekonomicznej wartoci dodanej. Problem ten
jest o tyle istotny, ¿e rynek kapita³owy w Polsce nadal jest m³ody i ma³o efektywny, a publikowane informacje niewystarczaj¹ce. Z tego powodu coraz wiêksze zainteresowanie budzi szacowanie ekonomicznej wartoci dodanej z wykorzystaniem kapita³u w³asnego.
2. Formu³a ekonomicznej wartoci dodanej oparta na kapitale w³asnym
Formu³a ekonomicznej wartoci dodanej oparta na kapitale w³asnym jest
okrelana skrótem EBO, powsta³ym z pierwszych liter nazwisk trzech twórców
tego modelu: E. Edwarda, B. Bella z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Berkeley
oraz J.A. Ohlsona, bezporedniego kontynuatora prac podjêtych przez wymienionych dwóch pierwszych profesorów. Podejcie to znane jest te¿ jako model
Felthama-Ohlsona, bêd¹cy efektem wspó³pracy profesora J.A. Ohlsona z profesorem G. Felthamem7. Idea tej formu³y jest zbli¿ona do przedstawionej ekonomicznej wartoci dodanej i mo¿na j¹ zapisaæ wzorem:
EBO = zysk netto  (kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu ·
· koszt kapita³u w³asnego)
lub
EBO = (stopa zwrotu z kapita³u w³asnego  koszt kapita³u w³asnego) ·
· kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu.
W porównaniu z poprzedni¹ formu³¹ zamiast zysku operacyjnego po opodatkowaniu zawiera zysk netto. Zainwestowany kapita³ zosta³ zast¹piony kapita³em w³asnym, a redni wa¿ony koszt kapita³u  kosztem kapita³u w³asnego.
Wydaje siê, ¿e taki sposób obliczania znacznie upraszcza ca³y proces ustalania
ekonomicznej wartoci dodanej, który staje siê bardziej przyjazny i zrozumia³y.
Zawê¿aj¹c formu³ê wy³¹cznie do kapita³u w³asnego, znika problem szacowania
kosztu kapita³u obcego i ustalania redniego wa¿onego kosztu kapita³u. Zachowuj¹c te same zasady, uzyskane wyniki s¹ identyczne.
7

A. Kwiecieñ, B. Mucha: Nowoczesne mierniki wartoci kreowanej przez przedsiêbiorstwo.
W: Efektywnoæ ród³em bogactwa narodów 2004. W druku.
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3. Porównanie ekonomicznej wartoci dodanej obliczonej
wed³ug dwóch ró¿nych podejæ
Sformu³owane stwierdzenia mo¿na sprawdziæ, przyjmuj¹c proste dane
liczbowe, charakteryzuj¹ce trzy ró¿ne przypadki, które przedstawiono w tabeli 1:
a) pierwszy przypadek  podstawowa ekonomiczna wartoæ dodana obliczona na podstawie docelowej i rzeczywistej struktury kapita³u oraz
EBO;
b) drugi przypadek  odkryta ekonomiczna wartoæ dodana, oparta na
rzeczywistej strukturze kapita³u i EBO z uwzglêdnieniem korekty kapita³u w³asnego;
c) trzeci przypadek  ekonomiczna wartoæ dodana i EBO dla przedsiêbiorstwa wykazuj¹cego stratê ksiêgow¹.
Tabela 1
Dane wyjciowe do obliczenia ekonomicznej wartoci dodanej
na podstawie kapita³u ca³kowitego i kapita³u w³asnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Treæ
Kapita³ w³asny na pocz¹tku okresu
Rezerwy
Zobowi¹zania oprocentowane
Kapita³ ca³kowity
Zysk z dzia³alnoci operacyjnej
Zmiana stanu rezerw
Odsetki
Zysk brutto
Podatek dochodowy 20%
Zysk netto
Koszt kapita³u w³asnego (%)
Koszt kapita³u obcego przed opodatkowaniem (%)
Docelowa struktura kapita³owa, w tym:
kapita³ w³asny
kapita³ obcy

ród³o: opracowanie w³asne.

I
10 000

8000
18 000
2700

800
1900
380
1520
12
10

Przypadek
II
10 000
2000
8000
20 000
2700
300
800
1900
380
1520
12
10

III
2000

10 000
12 000
200

1000
800

800
12
10

0,6
0,4

0,6
0,4

0,6
0,4
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W pierwszym przypadku w szacowaniu redniego wa¿onego kosztu kapita³u uwzglêdnia siê docelow¹ strukturê kapita³ow¹, co pozwala uzyskaæ nastêpuj¹ce wartoci EVA i EBO:
a) redni wa¿ony koszt kapita³u:
WACC = 0,12 ⋅ 0,6 + 0,10(1 − 0, 2) ⋅ 0, 4 = 0, 072 + 0,032 = 0,104;

b) ekonomiczna wartoæ dodana:
 2700 ⋅ (1 − 0,20 )

EVA = 
− 0,104  ⋅ 18 000 = (0,12 − 0,104 ) ⋅ 18 000 = 288.
18 000


EBO wynosi:
 1520

EBO = 
− 0,12  ⋅ 10 000 = (0,152 − 0,12) ⋅ 10 000 = 320.
 10 000

Je¿eli redni wa¿ony koszt kapita³u jest obliczony z uwzglêdnieniem rzeczywistej struktury kapita³owej, która wyst¹pi³a w tym wypadku, to jest on równy:
WACC = 0,12 ⋅

10 000
8000
+ 0,10 ⋅ (1 − 0,2 ) ⋅
= 0,102223.
18 000
18 000

Ekonomiczna wartoæ dodana wynosi:
 2700 ⋅ (1 − 0,20 )

EVA = 
− 0,102223  ⋅ 18 000 =
18 000


= (0,12 − 0,102223) ⋅ 18 000 = 320.
Uzyskane wyniki pozwoli³y ustaliæ, ¿e je¿eli do obliczenia EVA wykorzystuje
siê redni wa¿ony koszt kapita³u i rzeczywist¹ strukturê kapita³ow¹, to wartoci
EVA i EBO s¹ sobie równe. Je¿eli natomiast w formule WACC przyjmie siê
strukturê docelow¹, to wartoci EVA i EBO s¹ ró¿ne.
Drugi przypadek dotyczy porównania obliczeñ odkrytej ekonomicznej
wartoci dodanej ustalonej z wykorzystaniem redniego wa¿onego kosztu kapita³u, opartego na rzeczywistej strukturze i EBO. Dla odzwierciedlenia wp³ywu
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korekt na wyniki przeprowadzonego porównania uwzglêdniono jedn¹ korektê,
która mo¿e byæ stosowana zarówno przez podmioty zewnêtrzne jak i wewnêtrzne, a dotyczy utworzonych rezerw. W tym wypadku EVA równa siê:
 2700 ⋅ (1 − 0,20 ) + 300

EVA = 
− 0,104  ⋅ (18 000 + 2000) =
18 000 + 2000


= (0,123 − 0,104 ) ⋅ 20 000 = 380.
EBO natomiast wynosi:
 1520 + 300

EBO = 
− 0,12  ⋅ 12 000 = (0,151667 − 0,12) ⋅ 12 000 = 380.
 12 000

Z przedstawionych obliczeñ wynika, ¿e uwzglêdnienie korekt nie wp³ywa na
zró¿nicowanie wyników obliczeñ EVA i EBO. Niezale¿nie od wykorzystanej
formu³y obie wielkoci s¹ sobie równe.
Trzeci przypadek dotyczy przedsiêbiorstwa, które osi¹ga zysk z dzia³alnoci operacyjnej, ale ostatecznie wykazuje stratê netto. Jej ród³em s¹ koszty obs³ugi kapita³u obcego. redni wa¿ony koszt kapita³u dla tego przypadku wynosi8:
WACC = 0,12 ⋅

2000
10 000
+ 0,10 ⋅
= 0,1033.
12 000
12 000

Podstawowa ekonomiczna wartoæ dodana jest równa:

 200
EVA = 
− 0,1033  ⋅ 12 000 = (0,01667 − 0,1033) ⋅ 12 000 = −1040.

 12 000
EBO dla tego przypadku przedstawia siê nastêpuj¹co:
 −800

EBO = 
− 0,12  ⋅ 2000 = (−0,4 − 0,12 ) ⋅ 2000 = −1040.
 2000

8

Poniewa¿ w tym wariancie nie powstaj¹ korzyci podatkowe, nie zosta³y one uwzglêdnione
przy obliczaniu redniego wa¿onego kosztu kapita³u.
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W tym wypadku równie¿ niezale¿nie od zastosowanej formu³y obliczeniowej
uzyskane wyniki s¹ jednakowe. Pozwoli³o to potwierdziæ wczeniej sformu³owan¹ tezê, ¿e je¿eli do obliczenia ekonomicznej wartoci dodanej redni wa¿ony
koszt kapita³u jest ustalony za pomoc¹ rzeczywistej struktury kapita³owej, to niezale¿nie od zastosowanej formu³y uzyskuje siê takie same wyniki koñcowe.
Zakoñczenie
Obecnie wiêkszoæ teoretyków i praktyków ¿ycia gospodarczego uwa¿a za
w³aciwe i konieczne wprowadzenie zarz¹dzania wartoci¹ przedsiêbiorstwa.
Regu³a, zgodnie z któr¹ zarz¹dzaæ mo¿na tym, co jest mierzalne, automatycznie
wymusza zapotrzebowanie na odpowiednie mierniki. Przyjêcie prognozowanych, zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych, aczkolwiek w³aciwe, mo¿e
byæ w pierwszym etapie trudne. Wydaje siê zatem, ¿e w tym wypadku wiêksze
szanse stwarza koncepcja ekonomicznej wartoci dodanej, która wykorzystuje
doskonale znane i rozumiane dane ksiêgowe oprócz informacji pochodz¹cych
z rynku kapita³owego. Poniewa¿ rachunkowoæ stosuj¹ca zasadê ostro¿nej wyceny odpowiada raczej na potrzeby wierzycieli ni¿ w³acicieli, wiêc konieczne
wydaje siê dokonywanie wielu korekt, zw³aszcza przy obliczaniu stopy zwrotu
z zainwestowanego kapita³u lub wielkoci zainwestowanego kapita³u. Korekty
te, po³¹czone z szacowaniem redniego wa¿onego kosztu kapita³u, mog¹ byæ barier¹ promocji tego miernika i jego szerszego stosowania w praktyce. W tym
wypadku w³aciwsza jest wiêc podstawowa ekonomiczna wartoæ dodana,
oparta wy³¹cznie na kapitale w³asnym. Takie rozwi¹zanie eliminuje problemy
zwi¹zane z ustalaniem skorygowanego zysku operacyjnego po opodatkowaniu,
skorygowanej wielkoci zainwestowanego kapita³u oraz kosztu kapita³u obcego
i struktury kapita³owej w zakresie redniego wa¿onego kosztu kapita³u, pozwalaj¹c uzyskaæ te same wielkoci. Jest równie¿ bardziej zrozumia³e dla kadry zarz¹dzaj¹cej i ma wiêksze szanse zastosowania w praktyce. Ró¿nica miêdzy stop¹ zwrotu z kapita³u w³asnego i kosztem kapita³u w³asnego, pomno¿ona przez
wielkoæ zainwestowanego kapita³u na pocz¹tku okresu, jest ju¿ wielkim osi¹gniêciem i pozwala inaczej spojrzeæ na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa.
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FORMULA ON CALCULATION ECONOMIC VALUE ADDED
 THE CHANCE OR THE THREAT IN VALUE MANAGEMENT
Summary

The aim of the article was to show EVA as a measure that promote and makes value
management easier. The article displays that equity based EVA is a simply formula, especially when no corrects are made and gives equival result to traditional EVA. This is
an argument that equity based EVA should be used by all: internal and external units,
a specially in a first etap of EVA implementation process.
Translated by Wanda Skoczylas
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ZNACZENIE ZARZ¥DZANIA WIEDZ¥
W PROCESIE IDENTYFIKACJI RYZYKA

1. Wiedza w erze informacji
Konkurencyjnoæ to obecnie umiejêtnoæ ci¹g³ego doskonalenia, wprowadzania nowych pomys³ów, produktów i us³ug oraz nowoczesnych technologii
i rozwi¹zañ organizacyjnych. Przedsiêbiorstwo konkurencyjne to organizacja
elastyczna i dynamiczna, a zatem otwarta i zdolna do zmian, wielozadaniowa
i zorientowana na klienta. Wymaga zatem kreatywnych ludzi i przekszta³cania
ich wiedzy i pomys³ów w nowatorskie rozwi¹zania. Konkurencja w coraz bardziej niepewnym i z³o¿onym otoczeniu wymaga skomplikowanych i wyrafinowanych dzia³añ oraz narzêdzi zarz¹dzania. P. Drucker stwierdza, ¿e to, co by³o
dotychczas podstaw¹ rozwoju spo³ecznego (wykorzystanie kapita³u, ziemi i pracy), staje siê spraw¹ wtórn¹, a podstawowym fundamentem rozwoju w obecnym
wiecie jest wiedza1.
Wiedza w szerokim rozumieniu2 to ogó³ treci utrwalonych w umyle ludzkim w wyniku kumulowania dowiadczenia i uczenia siê. Obejmuje wszystkie
formy wiadomoci spo³ecznej: naukê, ideologiê, religiê itd. W takim ujêciu na
wiedzê sk³ada siê ka¿dy typ mylenia  od wyobra¿eñ potocznych do twierdzeñ
1
2

P.F. Drucker: Post Capitalist Society. Harper Business, New York 1993.
Wed³ug Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej.
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naukowych. W wê¿szym znaczeniu wiedza to osobisty stan poznania cz³owieka
w wyniku oddzia³ywania na niego obiektywnej rzeczywistoci. Wyró¿nia siê
dwa rodzaje wiedzy: praktyczn¹ (utylitarn¹), opart¹ na dowiadczeniu i pozwalaj¹c¹ zmieniaæ rzeczywistoæ, oraz teoretyczn¹ (naukow¹), opisuj¹c¹ poszczególne aspekty rzeczywistoci. Zgodnie z t¹ definicj¹, wiedza ma swój pocz¹tek
w umys³ach ludzi, a wiêc jest ona przypisana cz³owiekowi. U podstaw prawid³owego funkcjonowania firmy le¿¹ wiêc umiejêtnoci poszczególnych pracowników. Sukces firmy jako ca³oci zale¿y jednak nie tylko od umiejêtnoci owych
jednostek, ale tak¿e od tego, czy potrafi¹ one ze sob¹ wspó³pracowaæ i efektywnie wykorzystywaæ potencja³ intelektualny bêd¹cy do dyspozycji danej organizacji3.
W modelu japoñskim, zaproponowanym przez I. Nonaka i H. Takeuchi
w latach 90. dwudziestego wieku, zak³ada siê istnienie wiedzy jawnej (wiedza
dostêpna, uwiadamiana, explicit knowledge) i niejawnej (wiedza ukryta, nieuwiadamiana, tacit knowledge). Wiedza ukryta jest indywidualna, trudna do
sformalizowania i zakomunikowania. Jest to ogó³ wiedzy bezporednio niedostêpnej dla jej w³aciciela. Wiedza nieuwiadomiona charakteryzuje siê tym, ¿e
w³aciciel wiedzy nie mo¿e uzasadniæ poszczególnych ci¹gów przyczynowo-skutkowych swojego mylenia i dzia³ania. Najczêciej dotyczy d³ugotrwale
zdobywanego dowiadczenia lub powsta³ych w trakcie ¿ycia mechanizmów mylenia. Wiedza uwiadamiana to ogó³ wiedzy dostêpnej wiadomoci w³aciciela, któr¹ mo¿e on wykorzystaæ przez ci¹g³oæ logicznego rozumowania. Mo¿e
ona byæ przekazana za pomoc¹ formalnego i usystematyzowanego jêzyka. Wymienione dwa typy wiedzy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Dwa typy wiedzy
Wiedza ukryta (subiektywna)
Wiedza dowiadczalna (cia³o)
Wiedza symultaniczna (tu i teraz)
Wiedza analogowa (praktyka)

Wiedza dostêpna (obiektywna)
Wiedza racjonalna (umys³)
Wiedza sekwencyjna (tam i wtedy)
Wiedza cyfrowa (teoria)

ród³o: I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa
2000, s. 84.
3

A. Szewczyk: O zarz¹dzaniu wiedz¹ s³ów kilka... W: Wiedza  wiat³em na drodze do spo³eczeñstwa przysz³oci. Problemy spo³eczeñstwa globalnej informacji. Szczecin 2003.

Znaczenie zarz¹dzania wiedz¹ w procesie identyfikacji ryzyka

91

Wiedza nieuwiadamiana jest znacznie trudniejsza do przekazania i organizacyjnego wykorzystania, ale wartociowsza, poniewa¿ najczêciej stanowi
ród³o przewagi konkurencyjnej. Równie trudno jest j¹ usystematyzowaæ i zakodowaæ tak, by by³a dostêpna wszystkim, którzy mog¹ j¹ wykorzystaæ. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ¿e specjalici zatrudnieni w przedsiêbiorstwach
niechêtnie dziel¹ siê posiadan¹ wiedz¹, a wiedza pojedynczego pracownika czêsto jest ignorowana. Zgodnie z koncepcj¹ I. Nonaka, wiedza niejawna mo¿e zostaæ skonwertowana do wiedzy jawnej w procesie spirali wiedzy. Szacuje siê4,
¿e zaledwie oko³o 20% wiedzy pracowników zostaje skonwertowane do postaci wiedzy jawnej, natomiast 80% pozostaje w sferze wiedzy niejawnej i odchodzi wraz z pracownikiem, a wiêc nie jest w pe³ni wykorzystana.
Model SECI (rysunek 1) prezentuje koncepcjê spirali wiedzy opart¹ na
czterech procesach:
 socjalizacji (socialization),
 eksternalizacji (externalization),
 kombinacji (combination),
 internalizacji (internalization).
Socjalizacja wiedzy polega na przep³ywie wiedzy niejawnej miêdzy jednostkami, czyli transformacji wiedzy niejawnej w wiedzê niejawn¹. Jest to mo¿liwe dziêki wymianie miêdzy jednostkami wiedzy ukrytej przez przyk³ad, za pomoc¹ nabywania dowiadczenia w gronie specjalistów. Wymiana wiedzy nastêpuje podczas rozmów b¹d tylko przez przebywanie w okrelonej grupie.
Eksternalizacja wiedzy jest zwi¹zana z przekszta³ceniem wiedzy niejawnej
w jawn¹. Jest to mo¿liwe dziêki t³umaczeniu i kodyfikacji wiedzy ukrytej na jêzyk zrozumia³y dla póniejszych jej odbiorców. Zazyczaj jest ona przekazywana w formie uproszczonej lub wymagaj¹cej przyjêcia okrelonych za³o¿eñ co
do stanów otoczenia.
Kombinacja to transformacja wiedzy jawnej w wiedzê jawn¹. Jest ona
zwi¹zana z ³¹czeniem wiedzy z kilku róde³. Efektem tego rodzaju kodyfikacji
wiedzy jest opracowanie syntetyczne, integruj¹ce ró¿ne podejcia.
Internalizacja to transformacja wiedzy jawnej w wiedzê niejawn¹. Jest ona
efektem przyswojenia przez jednostki lub grupy wiedzy formalnej. Na skutek
4 J. Botkin, C. Seeley: The Knowledge Management Manifesto. Knowledge Management Review 2001, vol. 3, issue 6.
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procesów mylowych staje siê ona czêci¹ dowiadczenia jednostki oraz wp³ywa na jej punkt widzenia i sposób rozumienia zagadnienia.
Wiedza niejawna
J

J

J

G
J

J
J

Pierwotna Ba

Ba interakcji

O

G

G
G

J

O

Wiedza jawna

Wiedza niejawna

J

J

G

G

Ba æwiczeñ

Cyber Ba

Wiedza jawna
J  jednostka, G  grupa, O  organizacja.
Rys. 2. Model SECI
ród³o: I. Nonaka, N. Konno: The Concept of Ba: Building a Foundation for Knowledge Creation. California Management Review 1998, nr 40/3.

Zgodnie z modelem zaprezentowanym na rysunku 1, wspomniane procesy
zachodz¹ w sposób ci¹g³y w organizacji. Wed³ug koncepcji I. Nonaka, zasoby
wiedzy organizacji rosn¹ wraz z ka¿d¹ jej transformacj¹. Model Nonaki tworzenia wiedzy w organizacji w postaci idealnej powinien przebiegaæ w piêciu
fazach5:
a) upowszechniania wiedzy ukrytej w pierwotnym Ba, gdzie powstaje
wspólnota sposobów mylenia i modeli mentalnych;
5

T. Kaczmarek: Modele zarz¹dzania wiedz¹. Model zarz¹dzania wiedz¹ wed³ug Ikujiro Nonaki. Gazeta IT 2004, nr 4 (23).
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b) szukania pomys³ów  w toku burz mózgów, dialogu powstaje koncepcja, która ostatecznie przybiera postaæ jawn¹; faza ta odpowiada eksternalizacji;
c) potwierdzania pomys³u  poniewa¿ dla I. Nonaki wiedza to potwierdzone przekonanie, pomys³y wykreowane w poprzedniej fazie nale¿y
zweryfikowaæ, czy bêd¹ korzystne dla organizacji;
d) budowania wzorca  w przedsiêbiorstwach produkcyjnych odpowiada
tworzeniu prototypu; w tej fazie koncepcja przybiera materialn¹ postaæ;
e) wyrównywania poziomu wiedzy zarówno w wymiarze wewn¹trz jak
i miêdzyorganizacyjnym; koncepcje powsta³e w jednym cyklu staj¹ siê
zacz¹tkiem kolejnego procesu na wy¿szym poziomie.
W spirali wiedzy szczególnie istotne jest transformowanie wiedzy
w jawn¹, a wiêc drugi etap tworzenia wiedzy. Wówczas mo¿e ona zostaæ utrwalona w firmie i jednoczenie staæ siê podstaw¹ do zapocz¹tkowania kolejnego
cyklu i budowaniem wiedzy. Model I. Nonaki jest obecnie jednym z najpopularniejszych modeli zarz¹dzania wiedz¹ w organizacji.
2. Znaczenie zarz¹dzania wiedz¹ w organizacji
Zarz¹dzanie wiedz¹ jest powszechnie rozumiane jako sposób zdobywania,
kodyfikacji (systematyzowania) i dystrybucji wiedzy w przedsiêbiorstwie (organizacji). Do narzêdzi zarz¹dzania wiedz¹ s¹ zaliczane6:
a) systemy zarz¹dzania dokumentami (document management)  pozwalaj¹ na sprawne gromadzenie i klasyfikowanie dokumentów, co u³atwia
póniejszy dostêp do nich i wprowadzanie zmian;
b) systemy obiegu pracy (workflow)  maj¹ na celu wspieranie realizacji
procedur postêpowania z dokumentami; bazy wiedzy i mechanizmy
wydobywania informacji zawarte w tych systemach s¹ wykorzystywane do gromadzenia materia³ów niezbêdnych do tworzenia treci;
c) systemy wspomagania pracy grupowej (groupware)  umo¿liwiaj¹ swobodny przep³yw i dzielenie siê wiedz¹; s¹ wykorzystywane do uspraw-

6 Por. A. Sobczak: Narzêdzia informatyczne wspieraj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ w instytucjach
sektora publicznego. http://www.egov.pl/teksty.
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nienia wspó³pracy, a tym samym tworzenia i transferu wiedzy miêdzy
poszczególnymi pracownikami; zapewniaj¹ dostêp do zasobów informacyjnych organizacji ka¿demu z jej pracowników, pozwalaj¹c na prowadzenie interaktywnej dyskusji;
d) hurtownie danych  s¹ to bazy, które zawieraj¹ informacje pochodz¹ce
z wielu róde³ i wspieraj¹ procesy podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwie;
e) systemy wspomagania decyzji  s¹ to interaktywne systemy komputerowe wykorzystywane do realizacji funkcji planistycznych i podejmowania decyzji;
f) Intranet  jest to sieæ stron www znajduj¹cych siê na serwerze firmy;
umo¿liwia pracownikom organizacji uzyskiwanie informacji bêd¹cych
w posiadaniu firmy i wymianê istniej¹cej wiedzy, dziêki czemu znacznie skraca siê czas potrzebny na wyszukiwanie niezbêdnych danych,
a tak¿e przypiesza wewnêtrzny obieg wiedzy i reakcje organizacji na
bodce zewnêtrzne; ponadto mo¿liwe jest po³¹czenie intranetu z sieci¹
Internet; ekstranet to podobnie jak Intranet sieæ stron www, lecz dostêp
do nich maj¹ kontrahenci i podmioty le¿¹ce w otoczeniu; zakres danych
jest zale¿ny od poziomu dostêpu.
Wymienione narzêdzia maj¹ kilka zadañ do spe³nienia:
 tworz¹ bazê wiedzy (knowledge base), z której mog¹ korzystaæ pracownicy przy realizacji swoich zadañ,
 usprawniaj¹ proces komunikacji i wymiany myli,
 wspomagaj¹ pozosta³e procesy w organizacji, a w szczególnoci procesy decyzyjne.
W³aciwa realizacja przedstawionych zadañ wp³ywa na obni¿enie poziomu
kosztów, wzrost innowacyjnoci, lojalnoæ pracowników i wiele zjawisk towarzysz¹cych, przek³adaj¹cych siê na wzrost przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa.
3. Powi¹zanie efektywnego zarz¹dzania ryzykiem z zarz¹dzaniem wiedz¹
Dobre zarz¹dzanie wiedz¹ przek³ada siê na efektywnoæ procesu zarz¹dzania ryzykiem. Zasadniczym jego celem jest z jednej strony poprawa wyników
finansowych firmy, a z drugiej zapewnienie takich warunków, aby instytucja nie
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ponosi³a wiêkszych strat, ni¿ za³o¿ono7. Schematyczny proces zarz¹dzania ryzykiem zaprezentowano na rysunku 28.

Identyfikacja

Kontrola ryzyka

Ocena
Sterowanie
Kontrola

Zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem

Kontrola ryzyka

w¹skie gard³a przep³ywu informacji

Rys. 2. Proces zarz¹dzania ryzykiem
ród³o: opracowanie w³asne.

Elementem decyduj¹cym o powodzeniu zarz¹dzania ryzykiem jest etap
identyfikacji, czyli proces zwi¹zany z analiz¹ czynników mog¹cych powodowaæ
pojawienie siê ryzyka. Jego efektem powinna byæ lista rodzajów ryzyka, które
mog¹ wyst¹piæ w przysz³oci9. G³ównym zadaniem tego etapu jest wyszukanie
obszarów, w których ryzyko jest zwi¹zane z realizacj¹ celów strategicznych. Zakres identyfikacji ryzyka jest nieomal nieograniczony. Jedynym ograniczeniem
jest bud¿et jednostki i efektywnoæ. Wartoæ informacji generowanej na tym
etapie powinna byæ bowiem wy¿sza od kosztów jej pozyskania.
W procesie identyfikacji ryzyka korzysta siê z takich metod, jak burza
mózgów, kwestionariusz, inspekcja, lista kontrolna, wywiad, analiza dokumentacji, systemy oparte na wiedzy 10. Metody te mo¿na podzieliæ na wspieraj¹ce

7

M. Mojsiewicz, W. Tarczyñski: Zarz¹dzanie ryzykiem. Warszawa 2001, s. 9.
Proces zarz¹dzania ryzykiem jest szczegó³owo prezentowany m.in. w teorii ubezpieczeñ i teorii ryzyka. Por. J. Monkiewicz: Podstawy ubezpieczeñ. T. I. Mechanizmy i funkcje. Poltext, Warszawa 2000 s. 41.
9 Identyfikacja, ocena i pomiar ryzyka. http://www.riskmanagement.alpha.pl/nowy/risk/identyfikacja/identyf.shtml, lipiec 2001.
10 A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle, E. Chinyio, D. Assenova: Framework for Risk Assessment and Management of Private Finance Initiative Projects. Glasgow Caledonian University,
Glasgow.
8
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proces uczenia siê organizacji (wspieraj¹ce spiralê wiedzy) oraz g³ównie korzystaj¹ce z wiedzy. Do metod wspieraj¹cych proces zarz¹dzania zalicza siê burzê mózgów, inspekcjê (wizytê w firmie), wywiad, listê kontroln¹ i kwestionariusz. Wymagaj¹ one kontaktu interpersonalnego, w trakcie którego zbierane s¹
informacje o ryzyku, na jakie jest nara¿one przedsiêbiorstwo. Techniki takie,
jak wywiad i inspekcja, szczególnie sprzyjaj¹ wymianie myli i dowiadczeñ.
Jest to cenne przy identyfikacji ryzyka operacyjnego, a wiêc wykrywaniu nieefektywnoci i mo¿liwoci wprowadzania usprawnieñ w podstawowej dzia³alnoci przedsiêbiorstwa. Dziêki tym technikom wiedza niejawna pracownika liniowego i specjalisty, mo¿e byæ przekszta³cona w wiedzê wspomagaj¹c¹ ca³¹
organizacjê. Pracownik dzia³u ryzyka powinien podczas dokonywania wywiadu rozmawiaæ zarówno z kierownikiem dzia³u jak i wybranymi pracownikami
najni¿szego szczebla. Poniewa¿ pracownik tego dzia³u powinien cechowaæ siê
du¿¹ wiedz¹ o organizacji i procesach w niej zachodz¹cych, jest on specjalist¹
w sprawach dotycz¹cych danego podmiotu. Dziêki technikom interpersonalnym
mo¿e wiêc nast¹piæ dyfuzja wiedzy niejawnej, zgodna z koncepcj¹ pierwotnego Ba. W podobny sposób nastêpuje transfer wiedzy na innych etapach spirali wiedzy. Zgodnie z t¹ koncepcj¹, dziêki technikom interpersonalnym identyfikacji ryzyka transformowane s¹ wszystkie rodzaje wiedzy w organizacji (rysunek 2).
Druga grupa metod polega na analizowaniu sygna³ów z przedsiêbiorstwa
i otoczenia wynikaj¹cych z dokumentacji oraz informacji o stanach otoczenia
wyra¿onych w postaci liczb b¹d oceny jakociowej. W tym przypadku nie ma
bezporedniego kontaktu interpersonalnego. Budowanie wiedzy polega wiêc na
³¹czeniu informacji z ró¿nych róde³, co nale¿y do procesu kombinacji, a w po³¹czeniu z praktyk¹  do procesu internalizacji. W tej grupie g³ówn¹ technik¹
jest analiza dokumentacji. Jest to jedna z podstawowych technik identyfikacji
ryzyka. Opiera siê na analizie dokumentacji wewnêtrznej, zarówno pierwotnej
jak i wtórnej. Proces ten mo¿na przeprowadziæ efektywniej, je¿eli w przedsiêbiorstwie istnieje system zarz¹dzania dokumentami (document management).
Pozwala on na sprawne gromadzenie i klasyfikowanie dokumentów, co u³atwia
zarz¹dzaniem ryzykiem dostêp do nich. W analizie dokumentacji szczególn¹
rolê odgrywaj¹ równie¿ systemy obiegu pracy (workflow) i hurtownie danych.
Pierwsze wspieraj¹ mechanizmy wydobywania informacji i przyczyniaj¹ siê do
rozbudowy bazy wiedzy, a drugie zawieraj¹ informacje pochodz¹ce z wielu ró-
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dobrze postrze gany

Rys. 2. Najwa¿niejsze zadania zarz¹dzania ryzykiem
ród³o: D. Bowling, F. Julien, L. Rieger: Taking the Enterprise Risk-Management Journey. Bank Accounting & Finance 2003, February.

de³, s¹ wiêc zacz¹tkiem bazy wiedzy. Wspó³dzia³anie wymienionych systemów
umo¿liwia uzyskiwanie informacji w momencie ich powstawania (szczególnie
je¿eli wymiana dokumentów jest dokonywana za pomoc¹ intra- i ekstranetu).
Czas jest bardzo wa¿nym czynnikiem w sterowaniu ryzykiem. Je¿eli odpowied
przedsiêbiorstwa na ryzyko jest natychmiastowa, wówczas minimalizuje siê
stratê z tego tytu³u b¹d wykorzystuje nadarzaj¹c¹ szansê. Aby by³o to mo¿liwe, system identyfikacji ryzyka powinien byæ wspomagany systemem zarz¹dzania wiedz¹.
Ostatnim narzêdziem identyfikacji ryzyka s¹ systemy oparte na wiedzy.
W tej grupie wykorzystywane s¹ ró¿nego rodzaju systemy wspomagania decyzji w przedsiêbiorstwie zaadaptowane na potrzeby zarz¹dzania ryzykiem. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jest to narzêdzie wspólne dla zarz¹dzania ryzykiem
i wiedz¹. Systemy oparte na wiedzy odnosz¹ siê do dowiadczeñ zdobytych przy
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realizacji projektów w przesz³oci. Pomimo ró¿nic miêdzy projektami wiedza
ta mo¿e byæ ponownie u¿yta w nowych przedsiêwziêciach. Tego rodzaju systemy s¹ od lat powszechnie stosowane do identyfikacji ryzyka kataklizmów, takich jak tornada i trzêsienia ziemi, a od niedawna równie¿ ryzyka ekonomicznego, jednak w tej roli ich popularnoæ jest jeszcze znacznie mniejsza. Systemy
te korzystaj¹ z tak zwanej bazy wiedzy (Knowledge Base), która jest oparta na
obserwacjach przeprowadzonych projektów. Mierzone s¹ wówczas liczne parametry opisuj¹ce zjawisko i zwi¹zane z nim ryzyko11. Po utworzeniu bazy system jest testowany i upowszechniany wród pracowników. Poniewa¿ gromadzone dane pochodz¹ce z obserwacji s¹ agregowane i formu³owana jest informacja
o konkretnym ryzyku, poszczególny pracownik ma dostêp do charakterystyki
projektu, zawieraj¹cej miêdzy innymi szczegó³ow¹ listê rodzajów ryzyka, która
mo¿e byæ swoist¹ list¹ kontroln¹ przy formu³owaniu nowego projektu. Systemy oparte na wiedzy12:
 wspomagaj¹ zarz¹dzanie ryzykiem na ró¿nych szczeblach,
 umo¿liwiaj¹ pozyskanie (kodyfikacjê) i aplikacjê wiedzy o ró¿nych typach ryzyka w przedsiêbiorstwie,
 wspieraj¹ sam projekt i jego otoczenie,
 umo¿liwiaj¹ ledzenie ryzyka przez ca³y cykl ¿ycia produktu,
 nadaj¹ elastycznoæ systemowi, umo¿liwiaj¹ nieustann¹ rewizjê tworzonej wiedzy,
 dziêki przyjaznemu interfejsowi umo¿liwiaj¹ uzyskanie informacji
o charakterze ryzyka i strategiach, które mo¿na zastosowaæ na etapie sterowania.
Systemy te wspomagaj¹ transfer wiedzy niejawnej w wiedzê jawn¹ na etapie
budowania bazy wiedzy i jej uzupe³niania (dynamiczny charakter systemu).
Sprzyjaj¹ rónie¿ upowszechnianiu wiedzy jawnej w przedsiêbiorstwie, a wiêc
wspieraj¹ etap potwierdzania pomys³u i budowy wzorca, co nale¿y do procesu
kombinacji. W takim rozumieniu przyczyniaj¹ siê do budowania wiedzy w organizacji, a wiêc powinny byæ zaliczone do grupy metod wspieraj¹cych proces
uczenia siê organizacji. Jak wspomniano, jest to narzêdzie wspólne dla procesu
11 Dobór w³aciwych parametrów jest trudny. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê te, które w³aciwie opisuj¹ analizowane zjawisko i s¹ niezale¿ne wzglêdem siebie, a zarazem wzglêdnie uniwersalne,
aby na ich podstawie wnioskowaæ o ryzyku dotycz¹cym innych projektów.
12 D. Bowling, F. Julien, L. Rieger: op.cit., s. 516517.
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zarz¹dzania wiedz¹ i ryzykiem. W praktyce czêsto sama baza wiedzy jest zaliczana do narzêdzi zarz¹dzania wiedz¹ i klasyfikowana jako swoisty rodzaj hurtowni danych. Wówczas systemy oparte na wiedzy do identyfikacji ryzyka wykorzystuj¹ jedynie wspomniane narzêdzie, a wiêc klasyfikacja tej metody jest
w³aciwa.
Zakoñczenie
Z przedstawionego wywodu wynika, ¿e zarz¹dzanie wiedz¹ w procesie
identyfikacji ryzyka ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, proces identyfikacji
ryzyka wspiera system tworzenia wiedzy w organizacji, a dok³adniej wspiera
transfer wiedzy, przez co zgodnie z teori¹ spirali wiedzy jest ona pomna¿ana
w organizacji i przechodzi na wy¿szy poziom. Po drugie, zarz¹dzanie wiedz¹
mo¿e byæ ród³em informacji o organizacji na potrzeby identyfikacji ryzyka.
Wówczas zmniejszaj¹ siê koszty pozyskania informacji i mo¿liwa jest szybsza
reakcja na ryzyko, co przek³ada siê na wiêksz¹ efektywnoæ procesu zarz¹dzania ryzykiem. Sam proces zarz¹dzania ryzykiem jest dziêki temu lepiej zorganizowany i nie powoduje zak³óceñ w pracy poszczególnych dzia³ów. W Stanach
Zjednoczonych jedynie 16% mened¿erów ryzyka uwa¿a, ¿e dzia³alnoæ ich komórek jest efektywnie wykorzystywana przez organizacjê13. Zintegrowanie procesów zarz¹dzania wiedz¹ i zarz¹dzania ryzykiem jest szczególnie wa¿ne, poniewa¿ pozwala na lepsz¹ realizacjê procesu zarz¹dzania. Od efektywnoci tych
procesów zale¿y bowiem wartoæ przedsiêbiorstwa  im szerzej s¹ one realizowane, tym wiêksz¹ generuje wartoæ dodan¹.

13 Badania przeprowadzone przez Professional Risk Managers International Association
(PRMIA), która zrzesza 70% przedsiêbiorstw wiadcz¹cych us³ugi finansowe w Stanach Zjednoczonych. Por. M. Sisk: Risk Management Operations Need More Attention. Securities Industry
News 2003, vol. 15, issue 20, s. 6.
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THE MEANING OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
IN RISK IDENTIFICATION PROCESS
Summary

Meaning of knowledge management in risk identification process is dual. First at
all risk identification process improves learning process across the organization. At the
other side makes use of knowledge collected in knowledge management process. Integration of both processes can increase affectivity of risk identification (the key stage of
risk management in corporation).
Translated by Andrzej Niemiec
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Wprowadzenie
Od momentu zainicjowania procesów transformacji w 1989 roku Polski
system bankowy przeszed³ trzy etapy rozwoju. Pierwszy etap, obejmuj¹cy lata
19891992, wi¹za³ siê ze znacznym wzrostem presji konkurencyjnoci, chocia¿
nie towarzyszy³o temu stworzenie solidnych ram regulacyjno-prawnych. W latach 19921997 nast¹pi³a restrukturyzacja instytucji finansowych, a tak¿e dokapitalizowano banki, co doprowadzi³o do stworzenia bardziej konkurencyjnego rodowiska. Od roku 1998 inwestorzy strategiczni stawali siê stopniowo coraz aktywniejsi, czerpi¹c korzyci z nowych technologii do osi¹gniêcia wy¿szych mar¿ na bardzo konkurencyjnym rynku.
W okresie przygotowawczym do wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej,
co nast¹pi³o 1 maja 2004, przyjêto nowe kierunki rozwoju w nadzorze bankowym, w których regulatorzy i uczestnicy rynku wspieraj¹ wysi³ki na rzecz stabilizowania sektora finansowego. Dziêki temu znacznie wzros³a konkurencyjnoæ w polskim sektorze bankowym, zarówno na rynku korporacyjnym jak i detalicznym. Doprowadzi³o to do szerokich zmian strukturalnych, które w du¿ym
stopniu wynika³y z wzrostu liczby banków z kapita³em zagranicznym. Obecnie
ponad 75% kapita³u w sektorze bankowym to kapita³ zagraniczny.
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Tempo zmian pobudzi³o rozwój nowych strategii konkurencyjnych, zwiêkszanie inwestycji w kwalifikacje pracowników i rozwój sieci bran¿owych oraz
wykorzystanie technologii do przelewów pieniê¿nych. Banki krajowe próbowa³y ograniczyæ nieefektywnoæ, co doprowadzi³o do zamkniêcia wielu najmniej
rentownych banków i intensyfikacji fuzji w sektorze.
W artykule zanalizowano kondycjê polskiego sektora bankowego od po³owy lat 90., próbuj¹c oceniæ stopieñ wzrostu jego efektywnoci. Za pomoc¹ metody Data Envelopment Analysis (DEA) zbadano strukturê kosztów, rentownoæ
i w ten sposób efektywnoæ banków komercyjnych. Wyniki mog¹ mieæ wp³yw
na przysz³oæ tego sektora, który bêdzie siê musia³ dostosowaæ do nowych warunków konkurencyjnych w jednolitym, europejskim sektorze bankowym.
1. Charakterystyka nieparametrycznej metody pomiaru
oceny efektywnoci
Jak wspomniano, do badania wykorzystano nieparametryczn¹ metodê pomiaru efektywnoci DEA. Jest to metoda deterministyczna, zak³adaj¹ca brak
sk³adnika losowego, która nie wymaga wyspecyfikowania zale¿noci funkcji
miêdzy nak³adami a efektami. Autorzy metody DEA, opieraj¹c siê na koncepcji produktywnoci sformu³owanej przez G. Debreu1 i M.J. Farrella2, definiuj¹cej miarê produktywnoci jako iloraz pojedynczego wyniku i pojedynczego nak³adu, zastosowali j¹ do sytuacji wielowymiarowej, w której dostêpny jest wiêcej ni¿ jeden nak³ad i wynik. Za pomoc¹ metod programowania liniowego tworzy siê krzyw¹ efektywnoci danego obiektu. Obiekty s¹ uwa¿ane za efektywne
technicznie, je¿eli znajduj¹ siê na krzywej, natomiast poni¿ej krzywej  za nieefektywne technicznie. Efektywnoæ obiektu (jednostki decyzyjnej) jest mierzona wzglêdem innych obiektów z badanej grupy. Dla obiektów le¿¹cych na krzywej efektywnoci ich wspó³czynnik efektywnoci wynosi 1 (100%)  s¹ to
obiekty efektywne3, dla obiektów le¿¹cych poni¿ej krzywej wielkoæ wspó³1 G. Debreu: The Coefficient of Recourse Utilisation. Econometrica 1951, 19 (3), July,
s. 273292.
2 M.J. Farrell: The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society 1957, nr 120.
3 S¹ sytuacje, w których obiekt nie jest efektywny. Jest to tak zwany obiekt graniczny (bondary obiect). Szczegó³y zob. A. Charnes, W.W. Cooper, Z.M. Huang, D.B. Sun: Polyhedral Cone-
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czynnika jest mniejsza ni¿ 1 (100%) i wskazuje poziom nieefektywnoci. Modele DEA mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na dwa kryteria:
 rodzaj efektów skali,
 orientacjê modelu.
Pierwsze kryterium okrela, jakie za³o¿enia dotycz¹ce efektów skali zosta³y
przyjête w modelu (rosn¹ce, malej¹ce czy sta³e efekty skali). Orientacja modelu wskazuje natomiast, czy minimalizowane s¹ nak³ady, czy maksymalizowane
efekty.
Efekt skali w modelach DEA
Miarê efektywnoci technologicznej Farrela mo¿na uzyskaæ przy ró¿nych
za³o¿eniach co do wartoci empirycznego zbioru mo¿liwoci produkcyjnych4.
Zak³adaj¹c sta³e efekty skali (crs), nierosn¹ce efekty skali (nirs) i zmienne efekty skali (vrs) mo¿na otrzymaæ trzy miary efektywnoci technologicznej jako rozwi¹zania trzech typów zadañ programowania liniowego 5. W badaniu przyjêto
nastêpuj¹ce oznaczenia miar efektywnoci:
 ecrs  miara efektywnoci uzyskana przy za³o¿eniu sta³ych efektów skali,
 evrs  miara efektywnoci uzyskana przy za³o¿eniu zmiennych efektów
skali,
 enirs  miara efektywnoci uzyskana przy za³o¿eniu nierosn¹cych efektów skali.
Je¿eli zachodzi statystycznie istotna ró¿nica miêdzy oszacowanymi miarami
efektywnoci przy za³o¿eniu sta³ych i zmiennych efektów skali, to na podsta-

Ratio DEA Models. Journal of Econometrics 1990, nr 46; L.M. Seiford, R.M. Thrall: Recent
Developments in DEA. The Mathematical Programming Aproach to Frontier Analysis. Journal
of Econometrics 1990, nr 46.
4 R. Färe, S. Grosskopf, C.A.K. Lovel: Production Frontiers. Cambridge University Press,
Cambridge 1994.
5 Zob. H.O. Fried, A.K. Lovell, S. Schmit: The Measurement of Productive Efficiency. Techniques and Applications. Oxford University Press, New York 1993; R. Färe, S. Grosskopf, C.A.K.
Lovel: op.cit.; A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhoades: Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operation Research 1978, vol. 2, s. 429444; W.W. Cooper,
L.M. Seiford, K. Tone: Data Enwelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, Reference and DEA Solver Software. Kulwer Academic Publishers, Nowell, Massachusetts 2000.
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wie porównania tych miar mo¿na wnioskowaæ o wystêpowaniu efektów skali
w danej ga³êzi. Miara efektywnoci skali jest zdefiniowana nastêpuj¹co:
esvrs =

ecrs
.
evrs

Je¿eli zachodzi zale¿noæ: 0 < ecrsj < evrs < 1, to uzyskana miara efektywnoci
skali jest mniejsza od 1. Jednostka ta jest nieefektywna wzglêdem skali zaanga¿owanych czynników. Na podstawie uzyskanej efektywnoci skali (esvrs) nie
mo¿na jednak rozró¿niæ sta³ych, rosn¹cych lub malej¹cych przychodów skali,
dlatego nale¿y dokonaæ porównañ z kolejn¹ miar¹ enirs, która jest definiowana
nastêpuj¹co:
esnirs =

ecrs
.
enirs

Porównuj¹c dwie miary efektywnoci skali esvrs oraz enirs otrzymano przybli¿enie ekonomiki skali przedstawione w tabeli 16.
Tabela 1
Klasyfikacja banków wed³ug miar efektywnoci technologicznej i efektów skali
Typ
firmy
1

Zale¿noæ miêdzy
miarami efektywnoci
2

I

ecrs = 1, evrs = 1,
esvrs = 1, esnirs = 1

II

ecrs < 1, evrs = 1,
esvrs < 1, esnirs = 1

III

ecrs < 1, evrs = 1,
esvrs < 1, esnirs < 1

Opis
3

Banki efektywne niezale¿nie od przyjêtych miar efektywnoci
Banki efektywne przy za³o¿eniu zmiennych efektów skali
(evrs = 1) i nieefektywne przy za³o¿eniu sta³ych efektów skali
(ecrs < 1). Banki nieefektywne wzglêdem wielkoci skali
zatrudnionego czynnika (esvrs < 1) i dzia³aj¹ce w obszarze
rosn¹cych efektów skali (esnirs = 1)
Banki efektywne przy za³o¿eniu zmiennych efektów skali
(evrs = 1) i nieefektywna przy za³o¿eniu sta³ych efektów skali
(ecrs < 1). Banki nieefektywne wzglêdem skali zatrudnionego
czynnika (esvrs < 1 ) i dzia³aj¹ce w obszarze malej¹cych
efektów skali (esnirs < 1)

6 Tabela wzorowana na wynikach C. Wheelocka i P.W. Wilsona. Zob. C. Wheelock, P.W. Wilson: Evaluating the Efficiency of Commercial Banks: Does Our View of What Banks do Matter?
Review of Federal Reserve of St. Louis 1995, JulyAugust.
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2

IV

ecrs < 1, evrs < 1,
esvrs < 1, esnirs = 1

V

ecrs < 1, evrs < 1,
esvrs = 1, esnirs = 1

VI

ecrs < 1, evrs < 1,
esvrs < 1, esnirs < 1
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3

Banki nieefektywne przy za³o¿eniu zmiennych i sta³ych
efektów skali. Banki wykazuj¹ce nieefektywnoæ skali ze
wzglêdu na nisk¹ wielkoæ zatrudnionego czynnika (esvrs < 1),
dzia³aj¹ce w obszarze rosn¹cych efektów skali (esnirs = 1)
Banki nieefektywne przy za³o¿eniu zmiennych i sta³ych
efektów skali. Banki te s¹ nieefektywne technologicznie
i efektywne wzglêdem skali produkcji (esvrs = 1, esnirs = 1).
Dzia³aj¹ w obszarze sta³ych efektów skali
Banki nieefektywne przy za³o¿eniu zmiennych i sta³ych
efektów skali. Banki te wykazuj¹ nieefektywnoæ skali
(esvrs < 1, esnirs < 1 ) ze wzglêdu na zbyt wysok¹ wielkoæ
zatrudnionego czynnika, dzia³aj¹ce w obszarze malej¹cych
efektów skali

ród³o: opracowanie w³asne.

2. Dane i wybór zmiennych do modelu
W metodzie DEA istotnym elementem badania jest odpowiedni dobór nak³adów i efektów. W praktyce oceny efektywnoci kosztowej (cost efficiency)
banków przy zastosowaniu metody programowania liniowego DEA znajduje zastosowanie wiele modeli7. Bior¹c pod uwagê z jednej strony cel prowadzonych
badañ, jakim jest kompleksowa ocena efektywnoci sektora banków komercyjnych w Polsce, a z drugiej strony zakres dostêpnych danych do analizy, w artykule przyjêto dwa nak³ady (koszty dzia³ania banku plus amortyzacja, rzeczowy
maj¹tek trwa³y) i dwa efekty (kredyty i depozyty dla sektora niefinansowego)8.
Badaniem objêto sektor polskich banków komercyjnych w latach 1995
2002. Dane do modelu pochodz¹ ze zweryfikowanych sprawozdañ banków, które s¹ przesy³ane do Monitora Polski B. Baza danych zosta³a zbudowana przez
wywiadowniê gospodarcz¹. Pocz¹tkowo autorzy zamierzali wykorzystaæ dane
7

Zob. T. Kopczewski, M. Paw³owska: Efektywnoæ technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 19972000. Cz. II. Materia³y i Studia NBP z. nr 135. Warszawa 2001.
Opracowanie przedstawia zestawienie modeli zastosowanych w badaniach nad efektywnoci¹ systemu bankowego za pomoc¹ metody DEA. Zob. tak¿e A. Gospodarowicz: Analiza i ocena banków oraz ich oddzia³ów. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 2002, s. 155
156. W literaturze przedmiotu znane s¹ równie¿ inne modele badania efektywnoci banków z zastosowaniem techniki DEA. Zob. m.in. M. Mielnik, M. £awrynowicz: Badanie efektywnoci technicznej banków komercyjnych w Polsce metod¹ DEA. Bank i Kredyt 2002, maj, s. 5264.
8 Jest to model zorientowany na nak³ady (input-oriented).

106

J.G Nellis, D. Zarzecki, M. Guzowska, M. Kisielewska

z bazy BankScope, lecz obejmuje ona tylko niewielk¹ czêæ sektora (na przyk³ad za 2001 rok BankScope zestawi³ dane dla 21 banków, a w tym okresie dzia³alnoæ operacyjn¹ prowadzi³o 65 banków), wiêc ostatecznie zdecydowano siê
na opracowanie bazy specjalnie na potrzeby prowadzonych badañ.
Baza wyjciowa obejmuje wszystkie banki dzia³aj¹ce w Polsce w analizowanym okresie. Nastêpnie dokonano wielu wy³¹czeñ, wed³ug nastêpuj¹cych
kryteriów:
 banki, dla których nie ma danych do modelu,
 banki hipoteczne9,
 banki, dla których okres obrachunkowy jest ró¿ny od 12 miesiêcy,
 banki samochodowe10,
 banki w likwidacji,
 banki charakteryzuj¹ce siê jednoczenie strat¹ netto i ujemnymi kapita³ami w³asnymi11.
Liczbê banków objêtych badaniem przedstawiono w tabeli 2, natomiast krótk¹
charakterystykê nak³adów i wyników przyjêtych w modelu efektywnoci kosztowej  w tabeli 3.
Tabela 2
Liczba banków objêtych badaniem

Sektor ogó³em
Sektor po wy³¹czeniach

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

75
64

80
69

85
75

81
68

78
65

75
62

66
51

58
43

ród³o: opracowanie w³asne.

9

Badanie obejmuje banki prowadz¹ce dzia³alnoæ komercyjn¹, a banki hipoteczne, które
wiadcz¹ szczególny rodzaj us³ug, nie zaliczaj¹ siê do sektora banków komercyjnych.
10 Zdecydowano wy³¹czyæ banki samochodowe z uwagi na specyfikê prowadzonej przez nie
dzia³alnoci, która polega przede wszystkim na udzielaniu kredytów na zakup pojazdów, w marginalnym za stopniu na pozyskiwaniu depozytów. Wysokoæ udzielanych kredytów i pozyskiwane przez bank depozyty to efekty w modelu przyjêtym w badaniu. O ile banki samochodowe
udzielaj¹ kredytów, o tyle wartoæ gromadzonych przez nie depozytów jest niska w porównaniu
z innymi bankami komercyjnymi.
11 W takim przypadku interpretacja wskanika ROE jest niemo¿liwa, a banki uznano za nieefektywne.

Efektywnoæ polskiego sektora bankowego w latach 19952002

107
Tabela 3

Podstawowe statystki zmiennych modelu efektywnoci kosztowej
Lata

Statystki

2002

rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna
rednia
mediana
odchylenie standardowe
wartoæ minimalna
wartoæ maksymalna

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

ród³o: obliczenia w³asne.

Koszty
dzia³ania banku
i amortyzacja
(tys. z³)
364 692
88 372
681 564
8 901
3 499 972
317 998
66 512
625 662
8 087
3 225 150
221 649
53 079
429 980
4 910
2 283 389
202 967
48 732
455 925
3 433
2 824 196
148 735
37 433
336 560
2 944
2 399 051
109 138
29 720
237 778
228
1 741 235
89 191
23 219
185 361
1 449
1 293 282
67 199
15 698
137 983
903
931 238

Rzeczowy
maj¹tek
trwa³y
(tys. z³)
251 063
35 898
499 372
870
2 165 073
222 008
29 489
457 050
1 124
2 140 177
156 370
21 194
339 582
600
1 781 052
139 571
18 381
308 817
503
1 576 265
108 311
13 804
230 026
399
1 367 620
88 472
11 145
174 979
88
960 559
73 219
9 654
151 122
194
843 962
63 275
9 537
131 865
128
731 266

Kredyty
(tys. z³)

Depozyty
(tys. z³)

4 268 581
1 075 082
7 374 892
35 013
32 892 864
3 805 558
786 049
7 112 240
13 509
31 868 057
2 804 482
572 919
5 687 971
21 825
29 812 356
2 499 077
600 415
4 968 505
17 556
26 674 451
1 653 200
517 137
2 943 802
1 454
17 009 635
1 337 540
311 200
2 470 594
2 043
14 495 475
1 015 749
229 677
1 938 054
2 132
11 119 937
784 341
114 776
1 544 218
2 729
8 160 368

6 259 362
1 156 023
13 586 233
1 781
70 142 560
5 677 966
810 762
12 878 175
1 818
68 840 206
3 960 450
439 685
10 365 069
538
62 080 280
3 383 730
588 412
8 930 522
1 070
54 797 428
2 645 144
358 812
7 165 965
5
51 092 116
2 004 986
249 462
5 582 020
23
41 107 329
1 638 276
209 824
4 556 186
272
32 058 178
1 271 271
146 764
3 380 041
15
21 683 732
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3. Wyniki badania efektywnoci metod¹ DEA
Badanie efektywnoci technologicznej przeprowadzono wykorzystuj¹c
oprogramowanie Efficiency Measurement System (EMS) opracowane w Uniwersytecie w Dortmundzie. W tabeli 4 zestawiono oszacowania redniej efektywnoci sektora z podzia³em na poszczególne miary. Wyniki badania maj¹
wstêpny charakter.
Tabela 4
Podstawowe statystki miar efektywnoci technicznej i skali
dla polskiego sektora banków komercyjnych w latach 19952002
Lata

Statystki

ecrs

evrs

enirs

esvrs

1

2

3

4

5

6

2002 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
wartoæ minimalna (%)
liczba efektywnych banków
udzia³ procentowy efektywnych
w próbie
2001 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
wartoæ minimalna (%)
liczba efektywnych banków
udzia³ procentowy efektywnych
w próbie
2000 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
wartoæ minimalna (%)
liczba efektywnych banków
udzia³ procentowy efektywnych
w próbie
1999 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
wartoæ minimalna (%)
liczba efektywnych banków
udzia³ procentowy efektywnych
w próbie
1998 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
wartoæ minimalna (%)
liczba efektywnych banków
udzia³ procentowy efektywnych
w próbie

banków

banków

banków

banków

banków

esnirs
7

62,27
26,58
8,56
5

78,95
22,10
25,87
14

68,61
28,97
8,56
11

78,72
23,93
8,56
5

92,95
13,73
35,53
30

11,63
55,06
24,30
1,91
6

32,56
70,22
24,10
22,25
13

25,58
65,54
28,88
1,91
12

11,63
77,33
20,73
6,17
6

69,77
86,71
13,02
51,88
17

11,76
39,00
23,59
5,62
3

25,49
62,69
29,43
17,18
12

23,53
57,16
33,56
5,62
11

11,76
63,37
20,96
8,80
3

33,33
76,36
22,07
34,24
20

4,84
41,61
22,73
5,51
4

19,35
64,16
30,04
15,95
14

17,74
61,27
32,43
5,51
13

4,84
66,31
19,61
14,71
4

32,26
74,80
20,94
38,69
21

6,15
37,91
22,91
0,51
4

21,54
59,15
30,02
12,99
13

20,00
54,73
33,34
0,51
12

6,15
63,74
23,99
1,36
4

32,31
77,91
21,16
36,28
23

5,88

19,12

17,65

5,88

33,82
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1

2

3

36,78
1997 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
26,42
wartoæ minimalna (%)
0,02
liczba efektywnych banków
4
udzia³ procentowy efektywnych banków
w próbie
5,33
53,56
1996 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
26,36
wartoæ minimalna (%)
1,38
liczba efektywnych banków
6
udzia³ procentowy efektywnych banków
w próbie
8,70
44,25
1995 rednia miar (%)
odchylenie standardowe (%)
24,79
wartoæ minimalna (%)
8,22
liczba efektywnych banków
3
udzia³ procentowy efektywnych banków
w próbie
4,69

4

5

6

109
7

45,91
31,33
3,77
9

42,13
31,34
0,02
7

78,96
26,04
0,27
4

93,17
14,44
35,00
57

12,00
58,23
25,21
8,16
10

9,33
54,69
27,09
1,38
9

5,33
90,44
20,53
5,06
8

76,00
98,40
2,60
86,08
30

14,49
52,45
26,93
11,58
8

13,04
48,14
27,97
8,22
7

11,59
85,59
16,46
10,87
3

43,48
93,91
8,17
74,28
31

12,50

10,94

4,69

48,44

ród³o: opracowanie w³asne.

Uzyskane rednie wartoci efektywnoci sektora wskazuj¹ na doæ znaczne mo¿liwoci oszczêdnoci kosztów. W ujêciu sumarycznym za minimaln¹
mo¿liwoæ oszczêdnoci kosztów mo¿na przyj¹æ wartoæ oszacowan¹ na podstawie najwy¿szej redniej efektywnoci. W modelu tym jest to poziom efektywnoci przy za³o¿eniu zmiennych efektów skali12 (na przyk³ad w 2002 roku
rednia evrs wynosi³a 78,95%). Wówczas minimalne oszczêdnoci kosztów
rednio w sektorze banków komercyjnych mog¹ wynieæ 100% minus wartoæ
miary, (w 2002 roku 21,05% kosztów). Szacunek taki mo¿e byæ punktem wyjcia opracowania programów naprawy efektywnoci wszystkich banków z badanej zbiorowoci. Do opracowania konkretnych wskazówek dla poszczególnych
banków konieczne s¹ dodatkowe analizy i uwzglêdnienie specyfiki podmiotów.
rednie sektorowe poszczególnych miar efektywnoci, aczkolwiek na przemian
wzrastaj¹ i spadaj¹, to w analizowanym okresie charakteryzuj¹ siê tendencj¹
wzrostow¹ (wykres 1).

12

Najwy¿sze szacunki efektywnoci przedstawiaj¹ miary: esvrs i esnirs, jednak okrelaj¹ one
efektywnoæ skali. Podstawowe miary efektywnoci technicznej to ecrs, evrs, enirs.
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Wykres 1. Podstawowe miary efektywnoci technicznej dla polskiego sektora banków
komercyjnych w latach 19952002
ród³o: obliczenia w³asne.

Klasyfikacja banków ze wzglêdu na osi¹gniête wyniki efektywnoci technicznej i skali
W tej czêci pracy banki zosta³y sklasyfikowane ze wzglêdu na osi¹gniête
wyniki oszacowañ miar efektywnoci technologicznej i skali. Klasyfikacja ta
bezporednio odwo³uje siê do tabeli 5, która powsta³a na podstawie klasyfikacji zaproponowanej przez C. Wheelocka i P.W. Wilsona13.
Banki typu I s¹ efektywne niezale¿nie od przyjêtych miar efektywnoci.
Wyznaczaj¹ one krawêd mo¿liwoci produkcyjnych i maj¹ najkorzystniejsze
w polskim sektorze bankowym relacje nak³adów do wyników. Banki z tej grupy s¹ zarówno efektywne technologicznie jak i pod wzglêdem skali produkcji.
Jest to najlepsza grupa w polskim sektorze banków komercyjnych. W latach
19952002 zaliczono do niej od 3 do 6 banków komercyjnych, g³ównie bardzo
du¿ych i rednich.
13

C. Wheelock, P.W. Wilson: op.cit.
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Tabela 5

Klasyfikacja banków ze wzglêdu na osi¹gniête wyniki efektywnoci technicznej i skali
w latach 19952002
Typ banku
I
II
III
IV
V
VI

1995
3
1
4
27
0
29

1996
6
1
3
22
2
35

1997
4
2
3
51
0
15

Liczba banków
1998
1999
4
4
1
1
8
9
18
16
0
0
37
35

2000
3
1
8
16
0
34

2001
6
1
6
10
0
28

2002
5
3
6
22
0
7

ród³o: obliczenia w³asne.

Banki typu II s¹ efektywne przy za³o¿eniu zmiennych efektów skali,
a nieefektywne przy za³o¿eniu sta³ych efektów skali. Ponadto s¹ efektywne
technologicznie, a nieefektywne pod wzglêdem skali produkcji. Do grupy tej
czêsto nale¿¹ banki zbyt ma³e, aby osi¹gn¹æ optymaln¹ relacjê nak³adów do wyników obserwowan¹ w sektorze banków komercyjnych. Poniewa¿ dzia³aj¹
w obszarze rosn¹cych efektów skali, to przez zwiêkszenie wielkoci zaanga¿owanych nak³adów mog¹ zwiêkszyæ sw¹ produkcjê w stosunku do wzrostu nak³adów i osi¹gn¹æ najkorzystniejsz¹ relacjê nak³adów do wyników, charakteryzuj¹c¹ banki typu I. Jest to grupa przejciowa, wiêc banki (bank) zakwalifikowane do niej maj¹ szanse przejcia do grupy I. W okresie badania grupa banków typu II by³a nieliczna.
Banki typu III s¹ efektywne przy za³o¿eniu zmiennych efektów skali, lecz
nieefektywne przy za³o¿eniu sta³ych efektów skali. Ponadto s¹ efektywne technologicznie, ale nieefektywne pod wzglêdem skali zaanga¿owanych czynników
produkcji. Do grupy tej nale¿¹ g³ównie du¿e banki, obs³uguj¹ce klientów indywidualnych. Do grupy nale¿a³o od 3 do 9 banków, które prawdopodobnie s¹ tu
przejciowo, gdy¿ ju¿ nieznaczne ograniczenie nak³adów lub zwiêkszenie wyników w tych bankach gwarantuje im przejcie do grupy I.
Banki typu IV tworz¹ grupê banków nieefektywnych technologicznie i zbyt
ma³ych, aby osi¹gn¹æ efektywnoæ pod wzglêdem skali zaanga¿owanych nak³adów. Dla tych banków docelowa jest grupa banków typu II. W badanym okresie
grupa banków typu IV by³a doæ liczna, obejmowa³a bowiem od 10 do 51 banków komercyjnych. Do grupy tej nale¿¹ banki prywatne polskie, ma³e i rednie.
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Banki typu V s¹ nieefektywne przy za³o¿eniu zmiennych i sta³ych efektów skali. Jednoczenie s¹ nieefektywne technologicznie i efektywne pod
wzglêdem skali zaanga¿owanych czynników produkcji. Oznacza to, ¿e banki takie nie powinny zmieniaæ wielkoci zaanga¿owanych nak³adów, gdy¿ dzia³aj¹
w obszarze sta³ych efektów skali, lecz jedynie usprawniæ stosowan¹ technologiê. Docelow¹ grup¹ dla tych banków jest grupa I. W badanym okresie tylko
w 1996 roku do grupy tej zakwalifikowa³y siê 2 banki, a w pozosta³ych latach
¿aden.
Banki typu VI s¹ nieefektywne przy za³o¿eniu zmiennych i sta³ych efektów skali, a ponadto technologicznie i pod wzglêdem skali. Banki te powinny
jednoczenie zredukowaæ wielkoæ nak³adów i poprawiæ obecnie stosowan¹
technologiê aby przejæ do grupy III, która jest ich grup¹ docelow¹. W badanym okresie do grupy tej nale¿a³o od 7 do 37 banków.
4. Konkluzje i kierunki dalszych badañ
Wyniki analizy efektywnoci sektora banków komercyjnych w Polsce
przeprowadzonej metod¹ DEA wskazuj¹, ¿e w analizowanym okresie rednia
efektywnoæ pocz¹tkowo na przemian wzrasta³a i obni¿a³a siê (w latach 1995
1997), a nastêpnie odznacza³a tendencj¹ wzrostow¹ (w latach 19982002). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e efektywnoæ oszacowana metod¹ DEA jest mierzona
jedynie w odniesieniu do badanej grupy obiektów. Do³¹czenie lub wyeliminowanie jakiego obiektu mo¿e mieæ du¿y wp³yw na wspó³czynniki efektywnoci
poszczególnych obiektów i ca³ej zbiorowoci. DEA charakteryzuje siê tak¿e
du¿¹ wra¿liwoci¹ na b³êdne dane  nawet jedna b³êdna dana mo¿e znacznie
zmieniæ wyniki obliczeñ. Ma to szczególne znaczenie w przypadku polskiego
sektora bankowego, który wci¹¿ znajduje siê w fazie dynamicznego rozwoju
i przekszta³ceñ w³asnociowych, co ma odzwierciedlenie w stosunkowo du¿ym
zró¿nicowaniu sektora14. Maj¹c to na uwadze, uzasadnione wydaje siê rozszerzenie badania efektywnoci o analizy grup banków o zbli¿onych charakterystykach (na przyk³ad w podziale na banki du¿e, rednie i ma³e15). Za przyjêciem
14

Por. tabelê 3.
Za kryterium wielkoci banku mo¿na przyj¹æ powszechnie stosowane takie miary, jak suma
aktywów b¹d wartoæ kapita³ów w³asnych.
15
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takiego podejcia przemawia te¿ wstêpna analiza podmiotów uznanych za efektywne w niniejszym badaniu. W kilku przypadkach okaza³o siê bowiem, ¿e banki uznane za efektywne pod wzglêdem kosztów mia³y dyskusyjny poziom podstawowych parametrów oceny prowadzonej dzia³alnoci, za jakie na potrzeby
niniejszego badania uznano wynik finansowy netto, wartoæ kapita³ów w³asnych
i zmienne tworz¹ce przyjêty model efektywnoci kosztowej.
Ograniczenia zastosowania metody DEA i w¹tpliwoci, które siê pojawi³y
w toku badania, nie wp³ynê³y jednak na opiniê, ¿e pomiar efektywnoci metod¹
DEA mo¿e byæ ciekawym punktem wyjcia analiz prowadzonych przez uczestników i obserwatorów sektora bankowego. Informacje o poziomie efektywnoci mog¹ byæ szczególnie cenne dla instytucji nadzoru bankowego, takich jak
NBP, G³ówny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB), Komisja Nadzoru Bankowego (KNB). Metoda DEA mo¿e byæ tak¿e przydatna w analizach prowadzonych przez inwestorów. Otrzymane szacunki efektywnoci powinny sk³aniaæ do
szukania odpowiedzi przede wszystkim na pytanie, dlaczego dany bank znalaz³
siê na licie podmiotów uznanych za efektywne b¹d nieefektywne? Ponadto
w podmiotach nieefektywnych DEA mo¿na wykorzystaæ jako narzêdzie systemu wczesnego ostrzegania. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w Polsce pomiar efektywnoci sektora bankowego jest zagadnieniem stosunkowo m³odym. Pierwsze
opracowania na ten temat opublikowano w Polsce w drugiej po³owie lat 9016.
Wczeniej koncentrowano siê przede wszystkim na rentownoci i ogólnej kondycji finansowej. Efektywnoæ z regu³y rozpatrywano w ujêciu jednowymiarowym (jeden efekt, jeden nak³ad), w kontekcie wydajnoci pracy mierzonej
przez proste wskaniki, na przyk³ad zysk na zatrudnionego. Do roku 1998 nie
przeprowadzono kompleksowych badañ efektywnoci polskich banków, które
uwzglêdnia³yby efektywnoæ techniczn¹ i ekonomii skali17.

16 Zob. G. Lang, P. Wenzel: Why is the Number of Banks in Germany Declining? Evidence on
Size and Cost Efficiency in German Universal Banking. Bank i Kredyt 1996, nr 9.
17 Zob. G. Rogowski: Metody analizy i oceny dzia³alnoci banku na potrzeby zarz¹dzania strategicznego. Wyd. Wy¿szej Szko³y Bankowej w Poznaniu, Poznañ 1998, s. 59.
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EFFICIENCY OF THE POLISH BANKING SECTOR
Summary

This paper analyses the performance of the Polish banking industry since the mid1990s in order to assess the extent to which efficiency has improved. DEA is employed
to examine the cost structure, profitability and thus the efficiency of the commercial
banks. The results have implications for the future of the industry as it adapts to the new
competitive pressures which will inevitably result from Polands membership of an enlarged Single European Banking sector.
Translated by Joseph G Nellis

Bezpieczeñstwo systemu bankowego

115

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIÑSKIEGO
NR 397

PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI
I ORGANIZACJI PRZEDSIÊBIORSTW NR 42

2005

KRZYSZTOF JANASZ

BEZPIECZEÑSTWO SYSTEMU BANKOWEGO

Na bezpieczeñstwo i stabilnoæ systemu bankowego w Polsce i na wiecie
maj¹ wp³yw instytucje ponadnarodowe i narodowe, ich regulacje dotycz¹ce systemu bankowego, wiarygodnoæ banku i potencjalnego kredytobiorcy. W artykule skoncentrowano siê g³ównie na regulacjach i zarz¹dzeniach dotycz¹cych
instytucji narodowych i ponadnarodowych.
Kompleksowe i wielostronne podejcie do oceny ryzyka kredytowego powinno zapewniæ bankom tworz¹cym system bankowy osi¹gniêcie celów strategicznych, ekonomicznych i cile finansowych, a tym samym na osi¹gniêcie
mocnej i konkurencyjnej pozycji rynkowej. Instytucje bankowe ró¿ni¹ siê od innych instytucji finansowych trzema cechami, które czyni¹ je bardziej podatne
na upad³oæ1. Po pierwsze, banki s¹ finansowane g³ównie przez krótkoterminowe i wymagalne depozyty, którymi jest zaspokajany popyt na kredyty dla osób
fizycznych i prawnych. Maj¹ przez to relatywnie niski stosunek funduszy w³asnych do aktywów, co s³abo zabezpiecza je przed ewentualnymi stratami. Po drugie, niska relacja gotówki do wartoci aktywów sprawia, ¿e w wypadku gwa³townego odp³ywu rodków pieniê¿nych, wywo³anego na przyk³ad masowym
wycofywaniem wk³adów, konieczne jest up³ynnianie tych aktywów ze strat¹. Po
trzecie, banki maj¹ powi¹zania typu rozliczeniowego, co przy wysokim pozio1 K. Janasz: Ryzyko kredytowe w systemie bankowym. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2004, s. 7475.
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mie koncentracji roszczeñ niewyp³acalnoæ jednego ogniwa mo¿e byæ grona
dla innych2.
Funkcjonalny podzia³ nadzoru nad instytucjami finansowymi tradycyjnie
opiera siê na ró¿nicach w rodzaju ryzyka, które jest inne na przyk³ad w instytucjach kredytowych i firmach ubezpieczeniowych. Nale¿y przyj¹æ, ¿e wszystkie
te sektory powinny przyj¹æ regulacje odnosz¹ce siê do us³ug detalicznych. Konsumenci nie s¹ bowiem w stanie oceniaæ solidnoci poszczególnych instytucji
z powodu niedoskona³ego przep³ywu informacji i jej asymetrii. Musi wiêc tu
wkraczaæ polityka publiczna3.
Bankructwo banku mo¿e byæ zaraliwe dla innych banków. Panika w jednym z nich mo¿e prowadziæ do kryzysu systemu bankowego oraz reperkusji na
rynku miêdzybankowym i w systemie p³atniczym. Z badañ 99 kryzysów bankowych w latach 19801996 wynika, ¿e zagro¿enie zara¿eniem jest dla konkurentów bardzo du¿e, zw³aszcza gdy bank:
 mia³ do czynienia z grup¹ bankow¹,
 by³ notowany w obrocie publicznym,
 by³ stosunkowo du¿y, a rywale doæ nieduzi i mieli niskie kapita³y4.
O kryzysie bankowym mo¿na mówiæ wtedy, gdy zostanie spe³niony co najmniej
jeden z nastêpuj¹cych warunków5:
a) udzia³ aktywów niepracuj¹cych przekroczy 10% ich ogólnej wartoci
w sektorze bankowym;
b) koszt pomocy zewnêtrznej dla systemu bankowego przekroczy 2% PKB;
c) skala trudnoci w sektorze bankowym wymusza nacjonalizacjê niektórych banków;
d) wprowadzane s¹ nadzwyczajne rodki, wiadcz¹ce o bezporednim zaanga¿owaniu siê pañstwa w opanowanie kryzysu, na przyk³ad zamro¿enie depozytów, jak w Argentynie i Urugwaju w 2002 roku.
Problemy z utrat¹ p³ynnoci finansowej banku maj¹ zazwyczaj g³êbokie korzenie. Mo¿na wprost mówiæ o cyklu ¿ycia marnotrawnego banku6. Dzieli siê on
2

W. Szpringer: Bezpieczeñstwo systemu bankowego. Twigger, Warszawa 2001, s. 2122.
Zob. A.M. Pacces: Financial Intermediation in the Securities Markets. Law and Economics
of Conduct of Business 2000, vol. 20, nr 4, s. 479.
4 Por. A. Akhigbe, A. Madura: Why Do Contagion Effects Vary Among Bank Failures? Journal of Banking and Finance 2001, vol. 25, nr 4, s. 657.
5 W. Szpringer: op.cit., s. 2728.
6 J.K. Solarz: Zarz¹dzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997, s. 36.
3
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na trzy fazy. Pierwsza, która trwa przeciêtnie dwa lata, to powstawanie trudnoci. Druga faza to przyci¹gniêcie uwagi nadzoru bankowego do danego banku,
co trwa kolejne dwa lata. Trzecia faza to ostry kryzys, zagro¿enie upad³oci¹
banku, wreszcie jego rozwi¹zanie w ci¹gu roku.
Z³a sytuacja w banku powoduje uruchamianie strategii restrukturyzacyjnej,
na któr¹ sk³adaj¹ siê7:
a) walka o przetrwanie, uzyskanie od banku centralnego kredytu ostatniej
szansy;
b) restrukturyzacja podstawowych funkcji banku w jego programie naprawczym, który zazwyczaj obejmuje usprawnienie zarz¹dzania akcj¹
kredytow¹ i wskazanie nowych róde³ depozytów;
c) restrukturyzacja struktury w³asnociowej, która pozwoli na dop³yw nowego kapita³u;
d) usprawnienia systemowe, jeli zagro¿enie utrat¹ p³ynnoci finansowej
ma bardziej rozleg³e przyczyny i nastêpstwa.
Nastêpstwa kryzysów bankowych s¹ bardzo kosztowne, zarówno dla pañstwa
jak i obywateli (tabela 1).
Tabela 1
Nastêpstwa kryzysów bankowych dla sektora prywatnego
Kraj
Argentyna
Chile
Ghana
Hiszpania
Jugos³awia
Kolumbia
Malezja
USA

Szczytowy
rok kryzysu

Straty
(% PKB)

Zmniejszenie iloci
pieni¹dza  M3
(% PKB)

1981
1989
1982
1983
1982
1988
1985
1985
1981

6,20
7,30
28,30
20,30
6,40
0,60
4,00
13,90
5,70

13,80
26,70
14,30
22,60
9,00
7,22
5,10
5,00
4,00

ród³o: J.K. Solarz: op.cit., s. 33.

7

Ibidem, s. 37.

Zmniejszenie kredytu
dla sektora
prywatnego
(% PKB)
9,10
15,80
31,20
2,30
7,00
6,60
2,30
6,00
4,00
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W systemie bankowym jedn¹ z najwa¿niejszych ról niew¹tpliwie odgrywa
nadzór bankowy. Instytucja nadzoru bankowego powsta³a w okresie wielkiego
kryzysu gospodarczego w latach 19291933. Spowodowa³ on za³amanie siê systemu bankowego, narazi³ deponentów na znaczne straty i podwa¿y³ charakter
banków jako instytucji zaufania publicznego8. Do tego czasu banki by³y traktowane jak przedsiêbiorstwa i funkcjonowa³y na takich samych zasadach. Zdarzaj¹ce siê coraz czêciej upad³oci banków, wywo³uj¹ce negatywne skutki dla
szerokiego krêgu deponentów, spowodowa³y koniecznoæ poddania ich funkcjonowania szczególnym regu³om prawnym9 .
Aktywna rola pañstwa w regulowaniu rynku finansowego polega na ustanowieniu takiej instytucji nadzoru bankowego, która ocenia³aby i weryfikowa³a
nieprawid³owe zachowania uczestników rynku. Brak regulacji prawnych w dziedzinie nadzoru bankowego musia³oby zast¹piæ wyrane zobowi¹zanie siê pañstwa do pomocy instytucjom bankowym, uwa¿anym za zbyt wielkie, aby mog³y upaæ. Maj¹c na celu ochronê systemu bankowego i depozytariuszy, utworzono instytucjê nadzoru, któr¹ prawodawca wyposa¿y³ w uprawnienia reglamentacji dostêpu do dzia³alnoci bankowej i kontroli przestrzegania przepisów
obowi¹zuj¹cych banki10. Nadzór bankowy sta³ siê wiêc obecnie instrumentem aktywnego oddzia³ywania pañstwa na procesy zachodz¹ce w gospodarce rynkowej.
Je¿eli pañstwo czerpie wymierne korzyci z przyci¹gania kapita³u do banków dzia³aj¹cych na jego terenie, powinno, zdaniem deponentów, tak¿e dbaæ
o to, by zgromadzone tam rodki pieniê¿ne rozwa¿nie inwestowano. Ujemne
wyniki finansowe, które gro¿¹ bankom na skutek prowadzonej przez nie dzia³alnoci, negatywnie siê odbijaj¹ na interesach osób deponuj¹cych tam swe
oszczêdnoci. Wa¿ne jest stworzenie na ka¿dym etapie istnienia banku, a tak¿e
ju¿ w postêpowaniu licencyjnym, swoistych zderzaków ograniczaj¹cych ryzyko szkody. S¹ nimi w³anie rodki okrelane jako nadzór bankowy11.

8 H. Gronkiewicz-Waltz: Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej. Wyd. Prawnicze, Warszawa 1992, s. 122.
9 W ci¹gu 20. lat przed utworzeniem w USA w 1933 r. Federal Deposit Insurance Corporation
dosz³o do ponad 15 000 bankructw banków. Por. J.K. Galbraith: Pieni¹dz, pochodzenie i losy.
Warszawa 1982, s. 171.
10 L. Góral: Nadzór bankowy. PWE, Warszawa 1998, s. 24, za K. Koperkiewicz-Mordel, L. Góral: Prawo bankowe. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1996, s. 22.
11 A. Dobaczewska: Instytucja nadzoru bankowego w wietle prawa polskiego i prawa wspólnoty europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000, s. 53.
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Obligatoryjna dywersyfikacja ryzyka bankowego w odniesieniu do jednego klienta i wartoci poszczególnych wierzytelnoci pozwala ograniczyæ ryzyko strat i niewyp³acalnoci. Zagwarantowanie bezpieczeñstwa depozytów bankowych ludnoci jest wrêcz pierwszorzêdnym zadaniem organów nadzoru. Jest
ono realizowane za pomoc¹ rodków prewencyjnych, ale i przez ograniczanie
wysokoci szkody ponoszonej przez klientów banku12.
W roku 1946 na mocy uchwa³y Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
nadzór bankowy w Polsce powierzono bankowi centralnemu. Na podstawie
ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim z 1989 roku 13 nadzór
bankowy równie¿ przypisano do obowi¹zków banku centralnego. Obecnie podstaw¹ prawn¹ funkcjonowania nadzoru bankowego s¹ ustawy Prawo bankowe
i o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 roku, obowi¹zuj¹ce od
1 stycznia 1998 roku.
Nadzór bankowy w Polsce by³ przez ponad 10 lat budowany w strukturach
NBP. Utworzenie i rozwój nowej instytucji nadzorczej wi¹za³o siê z transformacj¹ polskiej bankowoci, polegaj¹cej miêdzy innymi na liberalizacji polityki
licencyjnej, zmianie roli i zadañ NBP oraz ograniczeniu do minimum bezporedniej ingerencji pañstwa w sektor bankowy. Nadzór bankowy sprawowany
instytucjonalnie przez Komisjê Nadzoru Bankowego (KNB) oraz jej organ wykonawczy  Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB)  jest oprócz
solidnych podstaw makroekonomicznych i dobrych praktyk bankowych jednym
z fundamentalnych warunków stabilnoci i bezpieczeñstwa systemu bankowego. Wobec powo³ania KNB poza strukturami banku centralnego GINB s³u¿y
obecnie jedynie jako faktyczny realizator i koordynator zadañ na³o¿onych na
komisjê. Do kontroli i nadzoru okrelonych wycinków dzia³alnoci banków w³aciwe s¹ równie¿ inne podmioty dzia³aj¹ce na mocy w³asnych uprawnieñ lub
delegacji ustawowej14 .

12

P. Clarotti: Further Perspective in Financial Integration in Europe. Wyd. E. Wijmeersch.
Reports presented at the Brussels meeting of the International Faculty for Corporate Market and
Securities  1993. Berlin 1994, s. 50.
13 Ustawa z 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe. DzU 1992, nr 72, poz. 359, z pón. zm.; ustawa z 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. DzU 1992, nr 72, poz. 360, z pon. zm.
14 Zob. A. Dobaczewska: op.cit., s. 81.
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Zadania Komisji Nadzoru Bankowego i sposób ich realizacji okrela ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Do zadañ tych w szczególnoci nale¿y15:
a) okrelenie zasad dzia³ania banków, zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo
rodków pieniê¿nych zgromadzonych przez klientów;
b) nadzorowanie banków, by przestrzega³y przepisy i obowi¹zuj¹ce normy finansowe;
c) dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniê¿nej oraz wp³ywu polityki pieniê¿nej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój;
d) opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalenie trybu
jego wykonywania.
Jednym z dzia³añ maj¹cych na celu sprawne dostosowanie systemu bankowego w Polsce do wymogów Unii Europejskiej by³o nawi¹zanie w lipcu 1999
roku wspó³pracy miêdzy Narodowym Bankiem Polskim a Europejskim Bankiem Centralnym (EBC). Obejmowa³a ona ró¿norodne zagadnienia z zakresu
bankowoci centralnej, miêdzy innymi kwestie prawne, realizacjê polityki pieniê¿nej i kursowej oraz nadzoru bankowego.
Jednym z najwa¿niejszych elementów budowy bezpiecznego systemu bankowego jest gwarantowanie depozytów bankowych. Powo³anie Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w 1994 roku znacznie siê przyczyni³o do dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych16. BFG pe³ni w Polsce
dwie podstawowe funkcje:
 realizuje powszechny i obligatoryjny system gwarantowania depozytów,
 udziela bankom pomocy w sytuacji zagro¿enia ich wyp³acalnoci.
Ustawa wprowadzi³a ponadto zasadê jednolitego dla wszystkich banków dzia³aj¹cych w Polsce, bez wzglêdu na ich formê w³asnoci, systemu ochrony wk³adów gromadzonych na rachunkach osób fizycznych i prawnych. System taki ma
daæ poczucie bezpieczeñstwa klientom banków17.
Wa¿nym instrumentem przys³uguj¹cym organom nadzoru bankowego jest
prawo do okrelania stosunku wierzytelnoci banku do wysokoci jego kapita³u
15 H.M. Bednarska: Kontrola wewnêtrzna jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadañ w bankach. Bank i Kredyt 2002, nr 4, s. 74.
16 Bankowy Fundusz Gwarancyjny zosta³ powo³any do ¿ycia ustaw¹ z 14 grudnia 1994 r.
17 Zasoby internetu: http://www.nbp.pl: Rola NBP w procesie integracji europejskiej.
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w³asnego (zwanego wspó³czynnikiem wyp³acalnoci) oraz limitów koncentracji poszczególnych grup ryzyka. W polskich przepisach prawnych po raz pierwszy powo³ano siê na wspó³czynnik wyp³acalnoci w za³o¿eniach polityki pieniê¿nej w 1990 roku, natomiast Prezes NBP po raz pierwszy okreli³ po¿¹dany
wspó³czynnik jako stosunek funduszy w³asnych netto banku do jego aktywów
i zaanga¿owania pozabilansowego w zaleceniu z 1990 roku18. W roku 1992 na
mocy zarz¹dzenie Prezesa NBP, w którym banki zosta³y zobowi¹zane do utrzymania wspó³czynnika wyp³acalnoci na poziomie 8%, zosta³o zast¹pione zarz¹dzeniem Komisji Nadzoru Bankowego19. Po wejciu Polski do Unii Europejskiej minimalny wskanik wyp³acalnoci musi wynosiæ 8%. Nie wystarcza jednak formalne odwzorowanie dyrektywy. Wymaga to przede wszystkim dalszego podwy¿szania kapita³u w³asnego banków, a tak¿e wiêkszej dyscypliny banków i skutecznego nadzorowania ich poczynañ 20.
W chwili wprowadzenia wspó³czynnik wyp³acalnoci by³ podstawowym
miernikiem oceny sytuacji instytucji kredytowych. Wzrost jego wartoci dziêki
zwiêkszeniu wartoci funduszy w³asnych oraz (lub) zmieszeniu wartoci aktywów i (lub) zobowi¹zañ pozabilansowych wskazuje na przezornoæ w dzia³alnoci banków i z regu³y zmniejsza efektywnoæ jego dzia³ania. Ustalenie wspólnych dla wszystkich pañstw cz³onkowskich UE zasad wyliczania wspó³czynnika wyp³acalnoci mia³o bardzo wa¿ne znaczenie we w³aciwym nadzorowaniu
instytucji kredytowych przez poszczególne w³adze krajowe. Wprowadzanie kolejnych zmian do metodologii obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoci mia³o
sprzyjaæ dostosowaniu jej do sytuacji na rynkach finansowych, a tak¿e poprawie pozycji konkurencyjnej instytucji kredytowych z krajów UE objêtych surowszymi przepisami ni¿ podmioty z pañstw trzecich, podlegaj¹ce normom bazylejskim. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e przyjêty minimalny poziom tego wspó³czynnika  8%  jest wartoci¹ modelow¹, ustalon¹ empirycznie, a zatem jej
osi¹gniêcie wcale nie musi gwarantowaæ wyp³acalnoci banku przez d³u¿szy
okres. W ci¹gu ostatnich lat wraz ze wzrostem roli ryzyka rynkowego w funk18

Zob. Zalecenie Prezesa NBP nr 3/90 o wspó³czynnikach adekwatnoci kapita³owej oraz nr
5/90 z 18 padziernika 1990 roku o utrzymaniu p³ynnoci banków.
19 Zob. zarz¹dzenie nr 3/98 KNB z 30 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu wyliczenia wspó³czynnika wyp³acalnoci banku oraz okrelenia procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych. Okrela ono wagi ryzyka na poziomie 0, 10, 20, 30, 50 i 100%. Dz.Urz. NBP 1998, nr 15, poz. 34.
20 A. Dobaczewska: op.cit., s. 102103.
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cjonowaniu instytucji kredytowych straci³ on zatem bardzo na znaczeniu i zgodnie z postanowieniami Dyrektywy CAD21 powinny byæ stosowane tylko do wyliczania wymogów kapita³owych dotycz¹cych dzia³alnoci zaliczonej do portfela bankowego i dzia³alnoci z portfela handlowego, je¿eli ma ona znikomy
udzia³ w dzia³alnoci instytucji kredytowej22 .
Jak wspomniano, efektywny nadzór bankowy jest jednym z najwa¿niejszych elementów stabilnoci i bezpieczeñstwa ogólnonarodowego systemu finansowego. wiadcz¹ o tym rekomendacje Bazylejskiego Komitetu do spraw
Nadzoru Bankowego23, w tym 25 Zasad Efektywnego Nadzoru Bankowego oraz
regulacje Unii Europejskiej. Jest równie¿ siedem podstawowych kategorii regulacji bankowych stosowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki pó³nocnej
i innych pañstwach. Zaliczano do nich24 :
 gwarancje rz¹dowe,
 ograniczenia portfela aktywów bankowych,
 wymogi kapita³owe,
 licencjonowanie i kontrolê dzia³ania banków,
 wymagania dotycz¹ce jawnoci danych,
 ochronê konsumentów, ograniczenia konkurencji,
 rozdzielczoæ bankowoci i sektora papierów wartociowych.
Do najwa¿niejszych niew¹tpliwie nale¿¹ wymogi kapita³owe. Rosn¹ca integracja rynków finansowych i potrzeba stworzenia wspólnych podstaw do prowadzenia dzia³alnoci banków ró¿nych pañstw doprowadzi³y w czerwcu 1988 roku
do zawarcia w Bazylei porozumienia, w którym ustalono miêdzynarodowe standardy bankowych wymogów kapita³owych. Cele porozumienia by³y nastêpuj¹ce25 :

21 Dyrektywa 93/6/EWG z 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatnoci kapita³u firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
22 M. Zaleska, J. Kolenik: Kierunki zmian metodologii ustalania wymogów kapita³owych dla
instytucji kredytowych w Unii Europejskiej. Bank i Kredyt 2002, nr 5, s. 46.
23 Basle Committee on Banking Supervision powsta³y w 1975 r. przy Banku Rozliczeñ Miêdzynarodowych w Bazylei jest komitetem bankowych w³adz nadzorczych utworzonym przez gubernatorów banków centralnych grupy G-10. Obecnie w jego sk³ad wchodz¹ przedstawiciele Belgii, Francji, Holandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, W³och i USA.
24 Zob. F.S. Mishkin: The Economics of Money. Banking, and Financial Markets. 5th edit. Addison Wesley Longman Inc. 1998, s. 375.
25 Ibidem, s. 383384.
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a) wspieranie wiatowej stabilizacji finansowej przez miêdzynarodow¹
koordynacjê przyjêtych na potrzeby nadzoru definicji kapita³u, oceny
ryzyka oraz standardów adekwatnoci kapita³owej;
b) tworzenie systemowych powi¹zañ bankowych wymogów kapita³owych
ze stopniem ryzyka dzia³alnoci banku, w³¹czaj¹c ró¿ne formy pozabilansowej ekspozycji na ryzyko.
Bazylejskie wymogi kapita³owe zosta³y skonstruowane nastêpuj¹co: aktywa
i operacje pozabilansowe podzielono na cztery kategorie i ka¿dej z nich przypisano inn¹ wagê w zale¿noci od stopnia ryzyka kredytowego. Najni¿sze ryzyko
ma wagê równ¹ zeru i obejmuje pozycje nieobci¹¿one ¿adnym ryzykiem niewyp³acalnoci, czyli rezerwy i rz¹dowe papiery wartociowe. Dwudziestoprocentowym ryzykiem s¹ obarczone aktywa o niskiej niewyp³acalnoci, czyli depozyty miêdzybankowe, w pe³ni zabezpieczone obligacje hipoteczne i papiery
wartociowe emitowane przez agencje rz¹dowe. Piêædziesiêcioprocentowe ryzyko przypisano obligacjom komunalnym i po¿yczkom hipotecznym na budownictwo mieszkaniowe. Ostatnia kategoria, o stuprocentowym ryzyku, obejmuje
wszystkie pozosta³e papiery wartociowe (weksle handlowe), kredyty i rodki
trwa³e 26.
Jak wiadomo, do najczêstszych wewnêtrznych przyczyn kryzysów bankowych nale¿¹: podwy¿szone ryzyko kredytowe, walutowe i stopy procentowej,
zwi¹zane z ryzykiem utraty p³ynnoci finansowej. Ryzyko kredytowe jest minimalizowane przez ograniczanie wysokoci kredytów udzielanych jednemu
klientowi lub grupie klientów w stosunku do kapita³u w³asnego banku oraz
przez dywersyfikacje ryzyka. Zabiegi te s¹ nazywane normami (limitami) koncentracji kredytów. Mimo ¿e powinny byæ przestrzegane przez wszystkie banki
z w³asnej woli i niejako dla w³asnego dobra, perspektywa szybkiego zysku niejednokrotnie przes³ania rozs¹dne prowadzenie polityki kredytowej27 . W zwi¹zku z tym konieczne by³o ustawowe okrelenie pu³apów, których banki musz¹
przestrzegaæ, aby nie straciæ p³ynnoci finansowej i nie popaæ w k³opoty. Pu³apy s¹ tak ustawione, aby bez ograniczania swobody banków do podejmowania decyzji o prowadzeniu polityki finansowej i zarz¹dzania ryzykiem by³y
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K. Janasz: op.cit., s. 8485.
A. Dobaczewska: op.cit., s. 105.
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wczesnym sygna³em ostrzegawczym o nadmiernym ryzyku utraty przez bank
stabilnoci.
Pierwsze polskie przepisy prawne w kwestii koncentracji kredytów bankowych zosta³y wydane przez Prezesa NBP w formie zalecenia. Dopiero nowelizacja ustawy Prawo bankowe w 1992 roku wprowadzi³a wi¹¿¹ce normy dotycz¹ce polityki kredytowej banków. Dla unikniêcia nadmiernego ryzyka ustawodawca ustali³ ogóln¹ sumê zaanga¿owania z jednej umowy na 10%, a wobec
jednego klienta lub grupy powi¹zanych ze sob¹ klientów na 15% funduszy w³asnych banku. By³ to zatem pu³ap o 10% ni¿szy ni¿ w krajach Wspólnoty Europejskiej. Obowi¹zuj¹ca ustawa Prawo bankowe usunê³a tê rozbie¿noæ i tak¿e
przyjêto w niej limit 25% kapita³u w³asnego banku.
W Unii Europejskiej limity koncentracji kredytów i innych wierzytelnoci
sta³y siê przedmiotem krytyki. Negowano nie ich poziom, ale zaufanie do nich
i przypisywane im znaczenie. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e limity koncentracji
maj¹ charakter norm empirycznych, a nie uniwersalnych wskaników, gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo banków. Ich przekroczenie jest zarówno dla nadzoru
jak i kierownictwa instytucji jedynie sygna³em o pojawieniu siê zagro¿eñ oraz
podstaw¹ do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu obni¿enie tego ryzyka przez
ograniczenie nadmiernej koncentracji. Podstawow¹ funkcj¹ limitów koncentracji jest zatem jedynie przybli¿enie punktu krytycznego, którego przekroczenie
zagrozi utrat¹ stabilnoci banku. Konieczne jest jednak uwiadomienie bankom
i nadzorowi, ¿e b³êdem jest ocenianie bezpieczeñstwa jedynie na podstawie nieprzekraczania limitów koncentracji28 .
Dostrzegaj¹c potrzebê zmian (jak wspomniano, pierwsze porozumienie zawarto w 1988 roku), Komisja Europejska wyda³a w 1999 roku dokument konsultacyjny29, który uzupe³ni³ przegl¹d metodologii adekwatnoci kapita³owej instytucji kredytowych dokonany przez Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego. W czerwcu 1999 roku30 podda³ on pod dyskusjê nowe podejcie do pomiaru adekwatnoci kapita³owej oparte na trzech filarach31:
28

M. Zaleska, J. Kolenik: op.cit., s. 46.
Zob. A Review of Regulatory Capital Requirements for EU Credit Institutions and Investment Firms. Commision of the European Communities, Brussels 1999.
30 Por. A New Capital Adequacy Framework. Basle Committee on Banking Supervision, Basle
1999.
31 M. Iwanicz-Drozdowska: Determinanty bezpieczeñstwa banków w wietle analizy wybranych
kryzysów bankowych. SGH, Warszawa 2000, s. 198199.
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a) minimalnych wymogach kapita³owych w kszta³cie zbli¿onym do obecnego;
b) nadzorczym badaniu adekwatnoci kapita³owej, polegaj¹cym na ocenie
ryzyka podejmowanego przez bank i skali prowadzonej dzia³alnoci;
c) dyscyplinie rynkowej.
Ka¿dy z trzech filarów ma podpieraæ adekwatnoæ kapita³ow¹. Ponadto w dokumencie okrelono ogólne zasady pomiaru adekwatnoci kapita³owej dla grup
finansowych.
Pierwszy filar  minimalne wymogi kapita³owe  by³by w du¿ym stopniu
oparty na obowi¹zuj¹cej umowie kapita³owej (z 1988 roku), która okrela³a podejcie standardowe. Oprócz tego dla banków, które wdro¿y³y systemy wewnêtrznych ratingów kredytowych, mog³oby byæ stosowane podejcie zbli¿one
do modeli wewnêtrznych, tym razem s³u¿¹cych do pomiaru ryzyka kredytowego. Pozwoli³oby to na dok³adniejsz¹ ocenê zapotrzebowania na kapita³ w zale¿noci od profilu ryzyka kredytowego banku. Pomiar adekwatnoci kapita³owej
w pierwszym filarze by³by zmodyfikowany w porównaniu z obecnie obowi¹zuj¹cymi zasadami. Najwa¿niejsze zmiany dotycz¹:
 uwzglêdnienia dotychczas nieobjêtych pomiarem rodzajów ryzyka,
 uzale¿nienia w standardowym podejciu czêci wag ryzyka od ratingu
kontrahenta banku, nadanego przez renomowan¹ instytucjê.
Obecnie obowi¹zuj¹ce uregulowania obejmuj¹ szeroko rozumiane ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe. Brakuje odniesieñ do ryzyka stopy procentowej, ryzyka operacyjnego i ryzyka p³ynnoci. Dokument ma zatem na celu rozszerzenie katalogu ryzyka ujêtego w pomiarze wyp³acalnoci.
Istotn¹ zmian¹ w podejciu do pomiaru ryzyka kredytowego jest propozycja uzale¿nienia wag ryzyka kredytowego od ratingu nadanego kontrahentom
banku przez instytucje ratingowe. Do tej pory wagi ryzyka mia³y jednakow¹
wysokoæ, niezale¿nie od tego, czy bank dokonywa³ transakcji z podmiotem
z okrelonej nadzorczej grupy ryzyka o wysokiej wiarygodnoci kredytowej,
czy z podmiotem wykazuj¹cym zwiêkszone ryzyko 32.
Proponuje siê uzale¿nienie wymogów kapita³owych od ratingów wewnêtrznych. Pierwszy etap polega³by na powi¹zaniu ratingów z rozszerzonym
systemem wag ryzyka, a drugi  na uzale¿nianiu wysokoci pokrycia od szaco32

Ibidem, s. 199.

126

Krzysztof Janasz

wanej wysokoci straty wynikaj¹cej z zawartych transakcji o charakterze kredytowym. System taki wykazuje pewn¹ zbie¿noæ merytoryczn¹ z modelami
s³u¿¹cymi do oceny ryzyka kredytowego, które bêd¹ mog³y byæ wykorzystane
do ustalenia wymogów kapita³owych, je¿eli siê oka¿¹ wiarygodne. Problem ten
szerzej omówiono w dokumencie wydanym przez Bazylejski Komitet do spraw
Nadzoru Bankowego w kwietniu 1999 roku33 . Stwierdzono tam, ¿e modele ryzyka kredytowego u³atwiaj¹ i precyzyjniej identyfikuj¹ pomiar, zarz¹dzanie
i kontrolê, jednak tworz¹ je i u¿ytkuj¹ ci sami ludzie  mened¿erowie zarz¹dzaj¹cy ryzykiem  co jest potencjalnym ród³em konfliktu interesów.
Drugi filar  nadzorcze badanie adekwatnoci kapita³owej  ma polegaæ
na ocenie przez w³adze nadzorcze polityki kapita³owej prowadzonej przez bank.
Chodzi o zapewnienie, ¿e fundusze w³asne banku s¹ odpowiednie do profilu ryzyka i strategii dzia³ania. Filar ten ma siê wzajemnie uzupe³niaæ z dwoma pozosta³ymi. Dokonuj¹c przegl¹du pozycji kapita³owej banku i strategii rozwoju,
w tym pozyskiwania nowych kapita³ów, nadzór bankowy dodatkowo sprawdza³by do tego, czy bank dzia³a zgodnie z ustaleniami poczynionymi w pierwszym
filarze. Wyró¿niono piêæ podstawowych kwestii, do których musia³yby siê odnieæ w³adze nadzorcze34 :
a) utrzymywanie przez bank miary adekwatnoci kapita³owej powy¿ej
ustalonego minimum, stosownie miêdzy innymi do ryzyka i charakteru
rynków, na których dzia³a bank;
b) ocena przez bank adekwatnoci kapita³owej w stosunku do profilu ryzyka i strategii kszta³towania poziomu kapita³u, miêdzy innymi
w zwi¹zku z koncentracj¹ ryzyka kredytowego i niewielkim zaanga¿owaniem kredytowym, powinna uwzglêdniaæ zmiany w profilu ryzyka
zwi¹zane z wprowadzeniem nowego produktu lub zmianami w otoczeniu gospodarczym;
c) przegl¹d i ocena sposobu szacowania adekwatnoci kapita³owej przez
bank, a tak¿e zgodnoci z wymaganiami nadzorczymi; co wymaga od
nadzoru szczegó³owej analizy miêdzy innymi dokumentów wewnêtrznych przedstawionych przez bank, wyników testów odpornociowych
na warunki skrajne i systemu informowania kierownictwa;

33
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Por. Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications. Basle, April 1999.
M. Iwanicz-Drozdowska: op.cit., s. 200201.
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d) podejmowanie przez nadzór szybkich interwencji, maj¹cych na celu
uchronienie banku przed obni¿eniem adekwatnoci kapita³owej poni¿ej
okrelonego granicznego poziomu;
e) okrelenie takiego zadania dla nadzoru bankowego, które nie zdejmuje
z zarz¹du i w³acicieli banku odpowiedzialnoci za zarz¹dzanie ryzykiem.
Dyscyplina rynkowa to trzeci filar, który ma na celu zapewnienie wiêkszej
przejrzystoci przez rozszerzenie zakresu udostêpnianych przez bank informacji. Obecnie banki publikuj¹ typowe informacje zawarte w bilansie, rachunku
zysków i strat oraz rachunku przep³ywów pieniê¿nych. Komitet rozwa¿a mo¿liwoæ publikowania przez banki informacji o strukturze kapita³owej, profilu ryzyka i adekwatnoci kapita³owej35 . Pomiar adekwatnoci kapita³owej jest i bêdzie najwa¿niejszym instrumentem nadzorczym36.
Porozumienie Banku Rozliczeñ Miêdzynarodowych (BIS) z 1988 roku zosta³o uznane za przestarza³e, poniewa¿ jego zbyt ogóle podejcie do ryzyka kredytowego mog³o zachêcaæ banki do podejmowania wiêkszego ryzyka, niewspó³miernego do kapita³u. Ustalenia z 1988 roku (zwane Bazylea I) uznano jednak
za prze³om w przepisach. Po raz pierwszy prawnicy z wielu pañstw okrelili
prawdziwie globalny standard, dotycz¹cy kapita³u o odpowiedniej wysokoci
dla dzia³alnoci banków. W tym pierwszym porozumieniu szczegó³owo omawiono jedynie ryzyko kredytowe. Ca³kowity kapita³ banków mia³ wynosiæ minimum 8% aktywów nara¿onych na ryzyko, w tym co najmniej po³owê mia³ stanowiæ kapita³ akcyjny podstawowy (Tier 1  kapita³ akcyjny i rezerwy ujawnione). Kapita³ uzupe³niaj¹cy (Tier 2  inne hybrydowe instrumenty d³u¿ne 
kapita³owe) mo¿e równie¿ byæ u¿yty w kalkulacji. W roku 1996 poprawka do
porozumienia wprowadzi³a kapita³ Tier 3, pokrywaj¹cy nara¿enie na ryzyka rynkowe, a g³ównym celem poprawki by³o umo¿liwienie bankom stosowanie ich
w³asnych modeli wewnêtrznych do okrelania wymaganej rezerwy kapita³owej
w zwi¹zku z ryzykiem rynkowym37 . Oczekuje siê, ¿e w nowej umowie (zwanej
Bazylea II) powstanie nowy system okrelenia kapita³u nara¿onego na ryzyko
(z wyj¹tkiem kredytów hipotecznych), który bêdzie wymaga³ wy¿szego kapita-
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Obecnie banki informuj¹ o wysokoci wspó³czynnika wyp³acalnoci.
Przymiarki do Bazylei. Gazeta Bankowa z 28 maja3 czerwca 2002.
R.W. Mills: Du¿o wa¿nych w¹tpliwoci. Gazeta Bankowa z 1521 stycznia 2002.
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³u dla wiêkszoci dzia³añ bankowoci detalicznej, w których prawdopodobieñstwo strat jest wy¿sze. Ponadto bankowoæ korporacyjna i inwestycyjna bêdzie
prawdopodobnie wymaga³a ni¿szego kapita³u.
Mimo aspiracji twórców porozumienia, nowe zasady dotycz¹ce sumy kapita³u, które musz¹ posiadaæ banki miêdzynarodowe, s¹ krytykowane, poniewa¿
nie spe³niaj¹ koniecznych standardów wiatowej bankowoci. Nieoficjalne komitety finansowe Europy, USA, Japonii i Ameryki Po³udniowej, sk³adaj¹ce siê
z pracowników naukowych, uwa¿aj¹, ¿e proponowane porozumienie sprawi, ¿e
bankom zabraknie kapita³u na pokrycie ryzyka. Bêdzie to spowodowane tym,
¿e liczba i z³o¿onoæ zmienionych przepisów utrudni ustalenie jednolitego na
ca³ym wiecie nadzoru w ramach nowego porozumienia. Komitety te krytykuj¹
tak¿e brak mechanizmów egzekucyjnych i zalecaj¹ stosowanie dodatkowych
kryteriów kapita³owych do oceny stabilnoci systemów, takie jak szybkie dzia³ania koryguj¹ce w³adz Stanów Zjednoczonych, maj¹ce na celu egzekucjê standardów kapita³owych38.
Z punktu widzenia polskiego sektora bankowego i ca³ej naszej gospodarki, negatywn¹ konsekwencj¹ zaproponowanych przez Komitet Bazylejski zmian
bêdzie utrwalenie, a nawet pog³êbienie, podzia³u na kraje wysoko i s³abo rozwiniête, zarówno pod wzglêdem kosztów pozyskania kapita³u jak i finansowania. Na³o¿enie na nadzór bankowy obowi¹zku weryfikacji bankowych systemów oceny ryzyka wymaga powa¿nych zmian w samym nadzorze, zarówno zasobów materialnych, organizacji, jak i wykwalifikowanej kadry i szkoleñ. Odpowiedzialnoæ nadzoru bankowego za ocenê tych systemów jest bardzo dyskusyjna. Banki w Polsce s¹ podmiotami samodzielnymi i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za swoj¹ dzia³alnoæ. Nie jest zatem w³aciwe przenoszenie odpowiedzialnoci z banków na nadzór bankowy w ¿adnej dziedzinie, tak¿e do
wewnêtrznych systemów oceny ryzyka.
W roku 2001 w efekcie po³¹czeñ i fuzji wy³oni³a siê grupa dziesiêciu banków o najwiêkszych aktywach i funduszach w³asnych, przy czym najmniejszy
z nich ma sumê bilansow¹ czterokrotnie wiêksz¹ od kolejnego w rankingu. Nast¹pi³a wiêc wyrana koncentracja rynku. Wed³ug danych GINB, grupa 10 najwiêkszych graczy ma a¿ 74,1% udzia³u w aktywach sektora, 77,6% w depozytach i 71,6% w kredytach. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej klientów banków
38

Ibidem.
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spowodowa³o, ¿e obni¿y³a siê jakoæ portfeli kredytowych w bankach. Nale¿noci zagro¿one od podmiotów niefinansowych wzros³y w 2001 roku o 25,3%,
do 35,1 mld z³, a ich udzia³ w portfelu kredytowym zwiêkszy³ siê z 15,5 do
18,3%39 . Z powodu pogorszenia siê jakoci kredytów banki musia³y utworzyæ
dodatkowe rezerwy, które zaci¹¿y³y na ich wynikach finansowych. Ujemne saldo tworzonych i rozwi¹zywanych rezerw celowych by³o o 12,7% wiêksze ni¿
w 2000 roku.
Z pocz¹tkiem 2002 roku wesz³y w ¿ycie nowe przepisy, szczególnie wa¿ne z nadzorczego punktu widzenia w sprawie tworzenia rezerw celowych. Polegaj¹ one na40:
a) zniesieniu ograniczeñ w wykorzystywaniu niektórych zabezpieczeñ (na
przyk³ad gwarancji i porêczeñ jednostek samorz¹du terytorialnego, hipoteki) jako elementu pomniejszaj¹cego podstawê tworzenia rezerw;
b) wprowadzeniu wymogu podzia³u nale¿noci zagro¿onych i pod obserwacj¹ na nale¿noci z zabezpieczonym ryzykiem, ograniczonym ryzykiem i pozosta³e;
c) opracowaniu nowych zasad oceny ryzyka zwi¹zanego z kredytami
mieszkaniowymi i tak zwanymi nowymi projektami finansowymi;
d) dopuszczeniu do stosowania przez banki wewnêtrznych systemów oceny ryzyka;
e) nadaniu wiêkszej rangi ratingom zewnêtrznym i potrzebie ich stosowania;
f) u³atwieniu dla klientów banków stosuj¹cych uproszczon¹ rachunkowoæ.
Pod koniec sierpnia 2003 roku zarz¹d NBP przyj¹³ uchwa³ê, która pozwala³a ka¿demu bankowi pomniejszyæ kwotê odprowadzanej rezerwy o równowartoæ 500 000 euro. Uchwa³a banku centralnego jest jednym z rozwi¹zañ dostosowuj¹cych polskie przepisy do systemu rezerwy obowi¹zkowej w krajach ze
strefy euro. Obecnie banki w Polsce musz¹ odprowadzaæ na rachunek w NBP
kwotê stanowi¹c¹ 3,5% wartoci depozytów, a w krajach UE albo nie ma tej
rezerwy, albo jest na poziomie oko³o 2%41 .
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Polski nadzór bankowy stoi przed du¿ymi wyzwaniami, poniewa¿ wi¹¿¹ce
dla niego bêd¹ postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotycz¹ce
nowej umowy kapita³owej, zwanej roboczo CAD III, oznaczaj¹ce now¹ jakoæ
w sprawowaniu nadzoru nad bankami. K³adzie siê w nich wiêkszy nacisk na
identyfikacjê zagro¿eñ, które wynikaj¹ z ró¿nych rodzajów ryzyka bankowego.
Nadzór bêdzie równie¿ ocenia³ stosowane przez banki modele, weryfikowa³ deklarowan¹ przez bank wielkoæ wymogu kapita³owego i w razie potrzeby wyznacza³ poszczególnym bankom nowe minima kapita³owe. Funkcjonowanie
wiêc efektywnego nadzoru bankowego jest jednym z najwa¿niejszych elementów stabilnoci i bezpieczeñstwa ogólnonarodowego systemu finansowego.

THE SECURITY OF THE BANKING SYSTEM
Summary
The security of the banking system has been described in this article. The basis of
financing of the countrys development is domestic savings. It is not possible without
a stable banking system. Efficient and safe system of capital and monetary markets institutions becomes a crucial condition to meet the objectives of economic strategy. There
was presented in this article the concept of the Basel approach to a capital adequacy. In
1999, the Basel Committee issued a new proposal in an attempt to improve on the 1988
Accord. The initial proposal was controversial and drew considerable comment from interested parties, especially banks.
Translated by Krzysztof Janasz
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ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM

Wprowadzenie
Ka¿da dzia³alnoæ ekonomiczna, zw³aszcza w gospodarce wolnorynkowej,
jest obarczona mniejszym lub wiêkszym ryzykiem niepowodzenia. Jest ono zdeterminowane przez dwie g³ówne grupy czynników: wewnêtrznych: (endogenicznych), tkwi¹cych w samym podmiocie gospodarczym, w tym tak¿e w banku,
oraz zewnêtrznych (egzogenicznych) w stosunku do tego podmiotu, g³ównie
rynkowych i politycznych.
Teoretycy i praktycy ró¿nie definiuj¹ ryzyko towarzysz¹ce dzia³alnoci
banków, najczêciej jednak jako zagro¿enie nieosi¹gniêcia zamierzonych celów,
co jest równoznaczne z ryzykiem wyst¹pienia zdarzeñ negatywnie oddzia³uj¹cych na sytuacjê banku1.
Stale zachodz¹ce zmiany w otoczeniu rynkowym przedsiêbiorstw (klientów banku), zró¿nicowane i z³o¿one problemy zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i harmonijnym rozwojem przedsiêbiorstwa, wystêpowanie
kolejnych zdarzeñ ekonomicznych i finansowych nak³adaj¹ na bank obowi¹zek

1 R. Fr¹: Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W: Ekologia pogranicza. Polsko-niemiecka konferencja naukowa. IBEN, Gorzów£agów
2001.
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ci¹g³ego weryfikowania zdolnoci kredytowej w³asnych klientów, od której zale¿y jakoæ portfela kredytowego banku.
1. Istota i funkcje monitoringu kredytowego
Monitoring kredytowy mo¿na okreliæ jako system bie¿¹cej weryfikacji
zdolnoci kredytowej klienta po udzieleniu mu kredytu. Podstawowym celem
monitoringu kredytowego jest systematyczne analizowanie poszczególnych
umów kredytowych i struktury jakociowej portfela kredytowego, zarówno
w pojedynczym oddziale, jak i ca³ym banku.
Tworzenie i uruchamianie w bankach procedur monitoringu kredytowego
wynika zarówno z zewnêtrznych regulacji ustawowych jak i regulacji wewnêtrznych, przyjêtych w danym banku. Regulacje ustawowe wynikaj¹ z ustawy Prawo bankowe i s¹ zwi¹zane z normami dotycz¹cymi kszta³towania siê
w ca³ym banku:
 wspó³czynników wyp³acalnoci,
 obligatoryjnych rezerw celowych na nale¿noci obarczone ryzykiem,
 koncentracji zaanga¿owania kredytowego,
 poziomu zad³u¿enia wiêkszych kredytobiorców.
Wewnêtrzne procedury monitoringu, stosowane zarówno w oddzia³ach jak
i centralach banków, dotycz¹ natomiast:
 bie¿¹cej oceny zdolnoci kredytowej wed³ug kryteriów ustalonych przez
banki,
 badania terminowoci obs³ugi zad³u¿enia przez poszczególnych klientów banku,
 badania, weryfikacji i aktualizacji realnej wartoci przyjêtych zabezpieczeñ,
 badania stopnia koncentracji kredytów (sektorowa i podmiotowa),
 analizy w centrali okresowej zbiorczej sprawozdawczoci kredytowej
oddzia³ów banku2.
Procedury te pozwalaj¹ realizowaæ dwie zasadnicze funkcje monitoringu: informacyjn¹ i zabezpieczeniow¹3.
2
3

Ibidem.
W.L. Jaworski: Wspó³czesny bank. Poltext, Warszawa 1998.
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Funkcja informacyjna odnosi siê do monitoringu ca³ego portfela kredytowego i umo¿liwia okresowe dostarczanie informacji jednostkom zarz¹dzaj¹cym
portfelem zarówno o elementach sk³adowych portfela, jak i rozwoju dzia³alnoci kredytowej w okresie porównawczym. Monitoring poszczególnych umów
dostarcza informacji o niekorzystnych odchyleniach w faktycznym przebiegu
procesu kredytowania od za³o¿eñ. Systematyczne dzia³ania w tym zakresie
mog¹ byæ podstaw¹ do jakociowej poprawy decyzji kredytowych przez doskonalenie procedur oceny zdolnoci kredytowej.
Funkcja zabezpieczaj¹ca sprowadza siê do dzia³añ zapobiegawczych i eliminuj¹cych nastêpstwa aktywnego ryzyka kredytowego. Dziêki wczesnemu dostrze¿eniu przyczyn i istoty odchyleñ w przebiegu procesu kredytowania mo¿na zapobiec potencjalnym stratom przez wdro¿enie procedur koryguj¹cych4.
2. Zakres i metody monitoringu
Ka¿dy udzielony przez bank kredyt musi byæ okresowo weryfikowany. Nale¿y wybraæ, które kredyty i wed³ug jakich kryteriów bêd¹ monitorowane. Monitoring to systematyczna obserwacja zmian zachodz¹cych:
 u przedsiêbiorcy (personalna zdolnoæ kredytowa),
 w firmie (ekonomiczna zdolnoæ kredytowa),
 w warunkach kredytowania,
 w zabezpieczeniu kredytowym5.
St¹d p³yn¹ sygna³y (wskaniki) wczesnego ostrzegania, na przyk³ad o przyczynach niewyp³acalnoci klientów, zagro¿eniach tkwi¹cych w rynku i zasilaniu finansowym.
Obserwacja przedsiêbiorcy dostarcza informacji o zmianach zachodz¹cych
w toku kredytowania, miêdzy innymi o stosunkach z bankiem (szczeroæ, zaufanie, skrytoæ), zmianach w cechach osobowoci, kwalifikacjach zawodowych
i mened¿erskich, stanie zdrowia i pope³nianych b³êdachy mened¿erskich.
Obserwacja firmy (ekonomicznej zdolnoci kredytowej) polega na przeprowadzeniu statycznej (przesz³ej i bie¿¹cej) i dynamicznej (perspektywicznej)
analizy zdolnoci kredytowej zwykle za pomoc¹ czterech zasadniczych grup
4
5

G. Borys: Zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym w banku. PWN, Warszawa 1996.
Ibidem.
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wskaników (rentownoci, sprawnoci zarz¹dzania zasobami, p³ynnoci i zad³u¿enia) i tak zwanych kryteriów jakociowych. Dodatkowymi informacjami s¹:
sposób kierowania firm¹, lokalizacja, dostawcy i odbiorcy, rynki zbytu, marketing, rozliczenia z urzêdem skarbowym i instytucjami ubezpieczeniowymi, stosunki p³atnicze (operacje na rachunkach bankowych), negatywne sygna³y (informacje z innych banków, raporty, prasa). Wszystkie te informacje maj¹ s³u¿yæ do identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka (katalog s³abych i mocnych
stron firm)6.
Monitorowanie warunków kredytowania polega na weryfikacji weryfikacji wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym we
wniosku kredytowym, wysokoci uruchomionego i wykorzystanego kredytu,
okresu kredytowania, zabezpieczeñ, wysokoci prowizji, op³at i oprocentowania, zmian w sp³acie kredytu i innych warunków umowy.
Ostatnim obszarem obserwacji (monitorowania) s¹ zabezpieczenia kredytowe. Zakres i rodzaj zabezpieczeñ powinny byæ odpowiednie do skali ryzyka
okrelonego na podstawie celu, okresu kredytowania i ogólnej sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytowanego klienta. Ocena zabezpieczeñ w toku kredytowania polega na okresowym badaniu realnej wartoci i p³ynnoci zabezpieczeñ oraz mo¿liwoci ich egzekwowania. Szczególnie istotne jest tu zbadanie
wystarczalnoci bie¿¹cej wartoci zabezpieczeñ, zmian od ostatnich oszacowañ
(wychwycenie spadku wartoci zabezpieczeñ), przewidywanej wartoci zabezpieczeñ w momencie sp³aty kredytu.
3. Tryb monitorowania
Tryb monitorowania powinien byæ dostosowany do typu i obszaru monitoringu oraz skali ryzyka kredytowego. Zasadniczo wykorzystuje siê dwa tryby
monitoringu:
a) zindywidualizowany  stosowany do klientów o znacznym zaanga¿owaniu kredytowym, obci¹¿ony stosunkowo du¿ym ryzykiem, wnioskuj¹cych w toku kredytowania o zmianê warunków kredytowania, nie-

6 B. Gruszka, Z. Zawadzka: Ryzyko dzia³alnoci bankowej. Zabezpieczenia systemowe. AGH
Warszawa 1992.
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sp³acaj¹cych zad³u¿enia w umownych terminach, o pogarszaj¹cym siê
standingu finansowym;
b) automatyczny (rutynowy), z wykorzystaniem technik komputerowych 
dla pozosta³ych klientów banku, czyli o mniejszym zaanga¿owaniu kredytowym, obci¹¿onym ograniczonym ryzykiem, rzetelnie wywi¹zuj¹cych siê z postanowieñ umów kredytowych; monitoring rutynowy musi
uwzglêdniaæ miêdzy innymi informacje o operacjach na rachunkach
bankowych (stan rodków, przeciêtne salda, debety na rachunkach, obrót wekslowy) 7.
Automatyczny system wczesnego ostrzegania ma nastêpuj¹ce zalety:
a) zapewnia dobry przegl¹d rozwoju kredytobiorcy, prowadzenia jego finansów (przegl¹d operacji na rachunkach);
b) tendencje w obrotach w relacji do przekroczeñ sald debetowych s¹ podstaw¹ do weryfikacji oceny zdolnoci kredytowej;
c) pog³êbia znajomoæ klienta;
d) pojawienie siê negatywnych symptomów jest sygna³em do pog³êbionego, zindywidualizowanego monitoringu klienta;
e) przegl¹d decyzji kredytowych poszczególnych inspektorów kredytowych jest podstaw¹ do oceny jakoci ich pracy przez kierownictwo
banku8.
Rutynowy tryb monitorowania, przebiegaj¹cy na szczeblu inspektora kredytowego oddzia³u, powinien byæ prowadzony w przedziale miesiêcznym, dostosowanym do terminów sp³ywu informacji finansowych od klientów.
4. Organizacja monitoringu
Usystematyzowane i sformalizowane procedury monitoringu kredytowego
powinny umo¿liwiaæ w miarê obiektywn¹ i pe³n¹ ocenê ryzyka zwi¹zanego
z kredytowaniem pojedynczego klienta i ca³ym portfelem kredytowym banku.
Konieczne jest zatem okrelenie zakresu odpowiedzialnoci i jej organizacyjne
umiejscowienie. Chodzi tu o podzia³ kompetencji monitoringowych miêdzy cen7 A. Jêdrzejczak J. Konachowicz: Ryzyko kredytowe. Materia³y studialne Gdañskiej Akademii
Bankowej. Gdañsk 1998.
8 Ibidem.
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trale banku i jej oddzia³y, okrelenie zasad wspó³dzia³ania zespo³ów monitoringu wewn¹trz centrali banku oraz podzia³ zadañ i funkcji na ró¿nych stanowiskach. Model organizacji monitoringu du¿ego banku, o rozbudowanej sieci oddzia³ów, powinien uwzglêdniaæ ró¿ne jednostki organizacyjne i instancje decyzyjne. W systemie monitoringu najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa inspektor kredytowy. Zajmuje on stanowisko bezporedniego obserwatora zmieniaj¹cych siê zjawisk, specyficznych dla danego kredytobiorcy. Ich w³aciwa interpretacja wymaga utrzymywania systematycznych, bie¿¹cych kontaktów z klientem w celu
oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Przeprowadza on tak¿e monitoring w trybie automatycznym i zindywidualizowanym:
 poszczególnych umów kredytowych obs³ugiwanego klienta,
 portfela cz¹stkowego obs³ugiwanych przez siebie klientów9.
Poszczególne umowy kredytowe s¹ przegl¹dane pod k¹tem aktualnoci informacji bilansowych i wymienionych zakresów monitoringu (przedsiêbiorca, firma, warunki kredytowania, zabezpieczenia). Bezwzglêdnie konieczne jest systematyczne sporz¹dzanie syntetycznych pisemnych notatek, pozostaj¹cych w dokumentacji kredytobiorcy, okrelaj¹cych kierunki zmian (poprawa, pogorszenie).
Zestawienie na bie¿¹co monitorowanych umów kredytowych tworzy portfel cz¹stkowy inspektora kredytowego, który podlega przegl¹dowi na szczeblu
kierownictwa oddzia³u, a nastêpnie jest monitorowany na szczeblu centrali banku. Jednostki organizacyjne dokonuj¹ce monitorowania w centrali banku maj¹
do spe³nienia nastêpuj¹ce zadania koordynuj¹co-wspieraj¹ce:
 wspó³dzia³anie w formu³owaniu polityki kredytowej i polityki zarz¹dzania ryzykiem,
 wspó³praca w rozwijaniu kryteriów wczesnego ostrzegania,
 sterowanie procesem informacyjnym miêdzy stanowiskami monitorowania,
 doradztwo dla oddzia³ów przy ustalaniu instrumentów oddzia³ywania na
kredytobiorców,
 opracowywanie raportów dla kierownictwa,
 opracowywanie zestawieñ statystycznych10.
9 M. Wysoki: Poradnik inspektora kredytowego. Biblioteka Bankowca. Twigger SA, Warszawa 1997.
10 M. Wysoki: Polityka kredytowa banku komercyjnego. Biblioteka Bankowca. Twigger SA,
Warszawa 1999.
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Zakoñczenie
Zarz¹dzanie portfelem kredytowym wymaga szybkiej i jednoczenie pe³nej
informacji o jego stanie, zmianach i tendencjach rozwojowych. Nieodzownym
elementem systemu informacyjnego jest wiêc uruchomienie w banku procedur
badania kredytów, czyli monitoringu kredytowego, w ca³ym okresie ich funkcjonowania, okrelanego mianem instrumentu redukowania ryzyka kredytowego. Monitorowanie klienta i zawartej z nim transakcji ma na celu:
 wczesn¹ identyfikacjê negatywnych symptomów pojawiaj¹cych siê
u klienta lub w jego otoczeniu,
 realn¹ ocenê mo¿liwoci odzyskania przez klienta kondycji gwarantuj¹cej terminow¹ obs³ugê transakcji,
 szybk¹ i skuteczn¹ interwencjê w razie pogarszania siê jakoci portfela
kredytowego,
 natychmiastowe dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania udostêpnionych
klientowi rodków.

KREDITMONITORING ALS INSTRUMENT
DES KREDITRISIKOMANAGEMENTS
Zusammenfassung
In der Arbeit wurden die Problematik des Kreditmonitoring in der Banktätigkeit
dargestellt. Es wurden das Wesen des Risikos, das Wesen und die Aufgabe der Monitoring besprochen, sowie Bereiche und Methoden des Monitoring aufgezeigt. Abschließend Ende wurde die Organisation des Monitoring unter Berücksichtigung der jeweiligen
Zielsetzungen dargestellt.
Übersetzt von Józef Fr¹
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Wprowadzenie
Najwiêkszym ród³em dochodów ka¿dego banku komercyjnego jest dzia³alnoæ kredytowa, pozwalaj¹ca na zagospodarowanie du¿ej czêci jego maj¹tku. Korzyci banku s¹ zale¿ne zarówno od rozmiarów jak i jakoci prowadzonej akcji kredytowej, a warunkuje je aktywnoæ banku na rynku oraz w³aciwie
okrelona i prawid³owo realizowana polityka kredytowa.
Polityka kredytowa (której definicjê przytoczono w dalszej czêci artyku³u) to zawsze zbiór zasad, wskazówek, dyrektyw i wytycznych dotycz¹cych
dzia³alnoci kredytowej, pozwalaj¹cych realizowaæ wybran¹ przez bank strategiê. Zasadniczym problemem w osi¹gniêciu d³ugookresowego sukcesu banku
jest przyjêcie w³aciwej strategii oraz dobrze przemylanej, odpowiedniej do
uwarunkowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych, polityki kredytowej. To w³anie
ona zapewni najkorzystniejsze warunki prowadzenia dzia³alnoci kredytowej
w warunkach gospodarki wolnorynkowej i zwi¹zanej z ni¹ silnej konkurencji na
rynku us³ug bankowych.
Kredytowanie, które jest atrakcyjne dla banku ze wzglêdu na stosunkowo
wysok¹ efektywnoæ skierowanych na ten cel kapita³ów, jest podstawowym
ród³em dochodów banku, ale jednoczenie niebezpieczn¹ us³ug¹, bo obarczo-
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n¹ du¿ym ryzykiem utraty czêci, a nawet ca³oci po¿yczonych pieniêdzy, Dowiadczenia wielu banków na wiecie wskazuj¹, ¿e aby ograniczyæ ryzyko, banki powinny spe³niæ wiele warunków i wymogów, a mianowicie mieæ jasno
okrelon¹ politykê kredytow¹, konsekwentnie j¹ prowadziæ i dostosowywaæ do
zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych i wewnêtrznych mo¿liwoci banku.
1. Misja, strategia a polityka kredytowa
Do prawid³owego zarz¹dzania ka¿dym du¿ym podmiotem, w tym tak¿e
bankiem, i kierowania jego d³ugookresowym rozwojem konieczne jest okrelenie przez w³aciciela (lub kierownictwo) misji i strategii przysz³ego dzia³ania,
a tak¿e polityki, która jest narzêdziem i drog¹ do ich realizacji. Cykl tworzenia
przez bank i realizacji polityki kredytowej przedstawiono na rysunku 1.

KREOWANIE
MISJI
BUDOWA STRATEGII

OKRELANIE POLITYKI KREDYTOWEJ

REALIZACJA POLITYKI KREDYTOWEJ

Rys. 1. Cykl tworzenia i realizacji polityki kredytowej
ród³o: opracowanie w³asne.

Misja banku wyra¿a intencje dotycz¹ce pola dzia³ania, na którym zamierza osi¹gn¹æ okrelone cele strategiczne oraz fundamentalny, jednoznaczny
i unikatowy cel, który odró¿nia go od innych pod wzglêdem przedmiotu, zakresu i sposobu dzia³ania. Misja jest najbardziej ogólnym, syntetycznym okreleniem sensu istnienia i dzia³alnoci banku, jego podstawowych celów, które za-
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mierza realizowaæ zarówno obecnie jak i w przysz³oci1. Budowanie misji zawsze powinny poprzedzaæ gruntowna analiza banku na tle zmieniaj¹cych siê
warunków zewnêtrznych, okrelenie jego s³abych i mocnych stron oraz mo¿liwoci i zagro¿eñ zewnêtrznych.
Dzia³ania realizuj¹ce misjê w istniej¹cych i przewidywanych warunkach
otoczenia to strategia. Inaczej mówi¹c, strategia to koncepcja systemowego
dzia³ania, kroki w realizowaniu misji z uwzglêdnieniem najwa¿niejszych czynników rozwoju banku. Istot¹ jej formu³owania jest zmierzenie siê z konkurencj¹,
wybór rynków, na które zamierza wchodziæ bank, które ma rozwijaæ, a z których
siê wycofywaæ lub wrêcz unikaæ2.
Strategiê banku komercyjnego okrelaj¹ oczekiwania jego w³acicieli, otoczenie, czyli rynek, oraz mo¿liwoci samego banku, a tworz¹ j¹ zamierzenia
w takich najwa¿niejszych dziedzinach, jak na przyk³ad zarz¹dzanie aktywami
i pasywami, charakter wspó³pracy z klientami, polityka depozytowa, polityka
produktowa czy polityka kredytowa. Cele strategiczne i podstawowe sposoby
ich realizacji wynikaj¹ zatem ze strategii banku, a strategiê ma realizowaæ w³anie polityka przyjêta w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoci, w tym w dzia³alnoci kredytowej (polityka kredytowa).
Politykê kredytow¹ mo¿na ogólnie okreliæ jako zespó³ ró¿nego rodzaju
postanowieñ  celów, wymogów, oczekiwañ, zasad, wskazówek i zaleceñ dotycz¹cych dzia³alnoci kredytowej banku 3. Postanowienia te wyznaczaj¹ postêpowanie pracowników banku przy udzielaniu kredytów, ich obs³udze, a ich celem
jest kszta³towanie zamierzonego, o akceptowanym przez bank poziomie ryzyka, portfela kredytowego.
2. Uwarunkowania i elementy polityki kredytowej
Okrelona i przyjêta przez bank do realizacji polityka kredytowa jest uwarunkowana zarówno wymogami ustawowymi jak i mo¿liwociami banku. Funkcjonowanie systemu bankowego, w tym tak¿e zagadnienia zwi¹zane z udziela-

1

M. Wysoki: Polityka kredytowa banku komercyjnego. Twiger, Warszawa 1999, s. 17.
Ibidem, s. 19.
3 J. Turlej: Polityka kredytowa banku jako instrument zarz¹dzania ryzykiem kredytowym.
Bank i Kredyt 1996, nr 78.
2
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niem kredytów i minimalizowaniem ryzyka kredytowego, jest uregulowane
ustaw¹ Prawo bankowe. Okrela ona warunki udzielania kredytów i po¿yczek,
kszta³towanie zakresu postanowieñ zawartych w umowach z klientami, koncentracjê wierzytelnoci i inne istotne dla banku elementy ograniczaj¹ce ryzyko
bankowe. Ustawa wyznacza wiêc obowi¹zuj¹ce ramy dzia³alnoci, w tym kredytowej, i przez to wywiera zasadniczy wp³yw na politykê kredytow¹ banku
i sposoby jej realizacji.
Polityka kredytowa powinna byæ dostosowana do mo¿liwoci banku, poniewa¿ wp³yw istniej¹cej rzeczywistoci, wynikaj¹cej z wielu wzajemnie ze
sob¹ powi¹zanych elementów tworz¹cych ³¹czny obraz banku, na podstawowe
za³o¿enia i elementy polityki kredytowej jest ogromny. Chodzi tu zw³aszcza
o umiejêtnoci kierownictwa i pozosta³ej kadry, stosowane procedury i zwyczaje w ich przestrzeganiu, struktury organizacyjne, systemy kompetencji, przyzwyczajenia w pracy (kultura pracy), dowiadczenia banku itp. Czynniki te decyduj¹ o sposobie realizacji przyjêtej przez bank polityki, jej powodzeniu i wynikach4. Niekompetencja mo¿e siê bowiem uwidoczniæ w nietrafionych decyzjach kredytowych, co prowadzi do strat. Polityka kredytowa musi wiêc byæ cile dostosowana do realiów sytuacji banku. Ujêcie w polityce kredytowej podstawowych jej elementów zale¿y od celów stawianych polityce danego banku
i otoczenia, które mo¿e dawaæ szansê lub stwarzaæ okrelone zagro¿enia, oraz
oceny mo¿liwoci banku, jego mocnych i s³abych stron5.
Dokument okrelaj¹cy politykê kredytow¹ banku powinien byæ jednolitym
opracowaniem, obejmuj¹cym wskazówki i wytyczne do wszystkich zagadnieñ
zwi¹zanych z prowadzeniem przez bank dzia³alnoci kredytowej, a mianowicie
do6:
 charakteru dzia³alnoci kredytowej i podstawowych zadañ,
 kierunków i rozmiarów kredytowania oraz po¿¹danych klientów,
 polityki produktowej i zasad wspó³pracy z klientami,
 jakoci i struktury portfela kredytowego,

4 B. Gruszka, Z. Zawadzka: Ryzyko dzia³alnoci bankowej. Zabezpieczenia systemowe. SGH,
Warszawa 1992.
5 D. Lewandowski: Bezpieczne zarz¹dzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym.
LEiRB, Warszawa 1994.
6 W. Grabczan: Zarz¹dzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 1996.
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 sposobu oceny i klasyfikacji nale¿noci banku,
 polityki w zakresie doboru zabezpieczeñ,
 organizacji struktur kredytowych banku,
 systemu podejmowania decyzji kredytowych,
 monitoringu portfela kredytowego,
 zasad postêpowania z kredytami o podwy¿szonym ryzyku.
Dokument ten powinien byæ z jednej strony praktycznym instrumentem realizacji celów okrelonych w strategii rozwoju banku, z drugiej za strony dziêki systemowi przyjêtych w nim sygna³ów ostrzegawczych powinien umo¿liwiaæ weryfikacjê niektórych za³o¿eñ i sformu³owanej na ich podstawie strategii rozwoju banku.
3. Instrumenty zarz¹dzania ryzykiem kredytowym
Polityka kredytowa jest prowadzona przez okrelenie procedur obowi¹zuj¹cych przy kredytowaniu, czyli zasad i trybu dokonywania czynnoci zwi¹zanych z rozpatrywaniem wniosków kredytowych, zasad podejmowania decyzji
o udzieleniu kredytów, wspó³pracy z klientem w okresie realizacji umowy kredytowej i kolejnych etapach tej wspó³pracy, zmierzaj¹cych do pomylnego zakoñczenia sp³aty kredytu lub wyegzekwowania niesp³aconych nale¿noci banku (tak zwane procedury kredytowe). Na prawid³owe prowadzenie polityki kredytowej banku decyduj¹cy wp³yw ma jakoæ kadry  jej odpowiednie przygotowanie teoretyczne i umiejêtnoci praktyczne w rozumnym stosowaniu procedur bankowych. Istotn¹ rolê odgrywa tak¿e jakoæ wyposa¿enia warsztatu kredytowego, w tym przyjête rozwi¹zania i poziom urz¹dzeñ technicznych, którymi pos³uguj¹ siê kadry udzielaj¹ce kredytów.
Ka¿dy bank komercyjny powinien mieæ swoje wewnêtrzne procedury kredytowe, dostosowane do wielkoci obs³ugiwanych podmiotów oraz rodzaju
i charakteru sektora, w którym prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ. Oprócz procedur
kredytowych, szczegó³owo omawiaj¹cych postêpowanie pracowników banku
w poszczególnych fazach prac zwi¹zanych z udzieleniem kredytu i jego realizacj¹, niezbêdne jest tak¿e okrelenie rodzaju, treci i zakresu wymaganej dokumentacji kredytowej oraz jasne i konkretne okrelenie obowi¹zków i uprawnieñ. Obowi¹zki odnosz¹ siê do czynnoci kredytowych, których wykonywanie
wynika z przyjêtych w banku procedur kredytowych i innych przepisów we-

144

Józef Fr¹, Tomasz Fr¹

wnêtrznych, uprawnienia za dotycz¹ kompetencji do podejmowania decyzji lub
wyra¿ania opinii7.
Etapy realizacji polityki kredytowej s¹ zawarte w dokumentach bankowych, które mog¹ mieæ postaæ uchwa³, zarz¹dzeñ, wytycznych, regulaminów
i instrukcji, a obowi¹zuj¹ w codziennej pracy w stosunkach bankklient.
Przepisem najwy¿szej rangi w sferze zarz¹dzania s¹ uchwa³y, a zagadnienia, które mog¹ byæ nimi regulowane, okrelaj¹ statuty banków. Regulacjom
o randze uchwa³ podlega w³anie polityka kredytowa. Zarz¹dzenia s¹ natomiast
normatywnym aktem wewnêtrznym, konkretyzuj¹cym realizacjê treci zawartych w polityce kredytowej oraz wymogi ustawodawstwa dotycz¹ce dokonywanych operacji bankowych. Aktami, które okrelaj¹ warunki i zasady, na jakich
bank bêdzie wspó³pracowa³ z klientami, s¹ regulaminy. W prawid³owej realizacji polityki kredytowej banku istotn¹ rolê odgrywa podrêcznik kredytowy, który powinien zawieraæ opis problemów wystêpuj¹cych na poszczególnych etapach wspó³pracy z klientem oraz podawaæ sposoby i mo¿liwoci wyboru rozwi¹zañ.
Zakoñczenie
Polityka kredytowa i inne mechanizmy zarz¹dzania ryzykiem kredytowym
musz¹ tworzyæ spójny i wewnêtrznie zgodny uk³ad, nastawiony na realizacjê
obranego przez zarz¹d i wytyczonego przez w³aciciela kierunku rozwoju banku. Nie jest to jednak warunek wystarczaj¹cy do osi¹gniêcia zamierzonego celu.
Instrumenty zarz¹dzania ryzykiem powinny byæ uzupe³niane o instrumenty kontroli ryzyka, aby mo¿na by³o realizowaæ przyjêt¹ przez bank politykê kredytow¹. Bank ma szansê osi¹gn¹æ zamierzony cel tylko wtedy, gdy praktyka kredytowa s³u¿y realizacji przyjêtej strategii i polityki. W³aciwa polityka kredytowa, która jest jednym z istotnych czynników zarz¹dzania ryzykiem kredytowym,
to najwa¿niejszy element, który zapewnia w³aciw¹ jakoæ aktywów i mo¿e byæ
ród³em sukcesu banku na rynku.

7

M. Wysoki: op.cit., s. 43 i n.

Polityka kredytowa jako istotny czynnik zarz¹dzania ryzykiem...

145

DIE KREDITPOLITIK ALS WCHTIGE FAKTOR DES BANKRISIKOMANAGEMENTS
Zusammenfassung
In der Arbeit wurden die Probleme sowie die Rolle und Bedeutung der Kreditpolitik in der Bankrisikoverwaltung dargestellt. Weiterhin wurde das Wesen der Banksendung, der Strategie und der Kreditpolitik sowie deren grundsätzlichen Elemente und
Bedingungen erläutert. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Darstellung der Instrumente
des Bankrisikomanagements.
Übersetzt von Józef Fr¹
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CZYNNIKI RYZYKA A WARTOÆ OPCJI RZECZYWISTYCH

Wstêp
Opcje rzeczywiste s¹ szczególnym przypadkiem opcji, w których aktywem
bazowym jest projekt inwestycyjny. Elastyczna reakcja na zmiennoæ otoczenia
i mo¿liwoci zmniejszenia niepewnoci przez podejmowanie etapowego dzia³ania o ró¿nej skali powoduj¹, ¿e praktycznie ka¿dy projekt inwestycyjny ma
wiêksz¹ wartoæ, ni¿ wynika³oby to ze statycznej analizy prowadzonej metodami DCF 1. Wycena opcji rzeczywistych natrafia jednak wiele trudnoci o charakterze metodologicznym i praktycznym. Z jednej strony trudno jest poprawnie zidentyfikowaæ opcje w projektach inwestycyjnych. Umiejêtnoæ identyfikacji opcji jest podstaw¹ do ich efektywnego wykorzystania w zarz¹dzaniu.
Z drugiej strony z pojedynczym projektem inwestycyjnym zazwyczaj jest zwi¹zanych wiele opcji. Problemem jest zatem wyliczenie ich sumarycznej wartoci, która nie musi byæ  i zazwyczaj nie jest  taka, jak zwyk³a suma wartoci
opcji prostych2. Poza tym na inwestycjê rzeczow¹ wp³ywa zazwyczaj nie jeden,

1 L. Trigeorgis: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The
MIT Press 1996. s. 121124.
2 Przyk³ad z³o¿enia opcji prostych podano w artykule T. Winiewskiego: Wycena projektu inwestycyjnego z wzajemnie wykluczaj¹cymi siê opcjami prostymi. W: Zarz¹dzanie finansami  finansowanie przedsiêbiorstw w UE. T. II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin
2004, s. 119130.
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lecz wiele czynników ryzyka, których ³¹czny efekt nale¿y uwzglêdniæ w wycenie opcji rzeczywistych.
Celem artyku³u jest przedstawienie metod wyceny opcji rzeczywistych
w przypadku wystêpowania wielu czynników ryzyka wp³ywaj¹cych na ich wartoæ. W analizie skoncentrowano siê na ró¿nicach metodologicznych w proponowanych metodach i warunkach ich u¿ycia.
1. Czynniki ryzyka wp³ywaj¹ce na wartoæ opcji rzeczywistych
W analizie opcji rzeczywistych ryzyko zwi¹zane z niepewnoci¹ przysz³ych stanów natury jest przedstawiane tylko za pomoc¹ jednego parametru σ,
okrelaj¹cego zmiennoæ wartoci projektu inwestycyjnego. Teoretycznie roczne odchylenie standardowe zmian wartoci projektu (lub roczna wariancja wartoci projektu) kompletnie opisuje ryzyko zwi¹zane z projektem. Uproszczenie
to wynika z za³o¿eñ metod wyceny opcji finansowych. Jednym z g³ównych jest
twierdzenie, ¿e zmiany wartoci aktywa bazowego (w przypadku opcji rzeczywistych  zmiany wartoci projektu inwestycyjnego) s¹ zdefiniowane za pomoc¹ równania geometrycznych ruchów Browna3. W równaniu tym przyjêto, ¿e
niepewnoæ dotycz¹ca kszta³towania siê wartoci aktywa bazowego w przysz³oci jest zale¿na od jednego czynnika, którego wp³yw na aktywo bazowe da siê
wyraziæ jednym parametrem  rocznym odchyleniem standardowym wartoci
projektu od jego wartoci oczekiwanej. Zmiennoæ aktywa bazowego jest zatem opisywana przez odchylenie standardowe zwrotów na tym aktywie. Parametr ten wp³ywa na obni¿enie oczekiwanej wartoci aktywa bazowego w d³ugim okresie. Zak³ada siê równie¿ sta³oæ odchylenia standardowego w czasie.
To samo dotyczy oczekiwanego zwrotu.
W realnym wiecie niepewnoæ zwi¹zana z kszta³towaniem wartoci projektu inwestycyjnego jest zale¿na od wielu zmiennych wejciowych, które same
s¹ obci¹¿one niepewnoci¹ i skorelowane same ze sob¹ w czasie oraz z innymi
zmiennymi wejciowymi. Wyró¿nia siê dwa rodzaje ryzyka  ryzyko rynkowe

3

F. Black, M.S. Scholes: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy 1973, nr 81, 637654.
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i ryzyko techniczne4. Ró¿nice miêdzy nimi wynikaj¹ z odmiennego sposobu jego
zmniejszania, a przez to z ró¿nych mo¿liwoci reakcji na sytuacje ryzykowne.
Ryzyko rynkowe mo¿e byæ rozwi¹zane (zmniejszone) dziêki opcjom od³o¿enia inwestycji w czasie. Odsuwaj¹c realizacjê inwestycji w czasie, mened¿er
mo¿e uzyskaæ wiêcej informacji na temat kszta³towania siê takich zmiennych
stochastycznych, jak cena produktu lub popyt. W obydwu przypadkach up³yw
czasu zmniejsza niepewnoæ. Dziêki przesuniêciu w czasie pozyskuje siê dodatkowe informacje o stanie rynku. W przypadku ryzyka technicznego firma
mo¿e budowaæ opcje uczenia siê. Ten rodzaj ryzyka nie zmniejsza siê samoistnie wraz z up³ywem czasu i aby je obni¿yæ, nale¿y zrealizowaæ pewn¹ fazê projektu inwestycyjnego, choæby niewielk¹. Opcje te polegaj¹ zatem na etapowej
realizacji inwestycji lub projektu i sprawdzaniu, czy produkt obci¹¿ony ryzykiem technicznym bêdzie spe³nia³ za³o¿enia techniczne i ekonomiczne. Dopiero po uzyskaniu tych informacji firma mo¿e podj¹æ decyzjê o kontynuacji projektu lub zrezygnowaniu z jego dalszej realizacji.
Je¿eli obydwa rodzaje ryzyka wystêpuj¹ w projekcie inwestycyjnym równoczenie, to najczêciej s¹ one niezale¿ne od siebie. Podrêcznikowym przyk³adem s¹ dwa rodzaje ryzyka wystêpuj¹ce w projekcie inwestycyjnym w obszarze przemys³u wydobywczego5. Z jednej strony ryzyko zwi¹zane z podjêciem
eksploatacji nowego z³o¿a jest zwi¹zane z niepewnoci¹ co do kszta³towania siê
cen rynkowych na wydobywany minera³ (gaz ziemny, ropa naftowa, wêgiel,
¿wir itp.). Wzrost cen zwiêksza op³acalnoæ planowanego projektu, a spadek
cen zmniejsza. Bior¹c pod uwagê to ryzyko, firma mo¿e budowaæ opcje zmiany skali dzia³ania w zale¿noci od aktualnych warunków rynkowych (cena minera³u) oraz opcje wstrzymania lub ca³kowitego zaprzestania dzia³alnoci.
Z drugiej strony informacja o wielkoci z³o¿a dostêpna w momencie planowania inwestycji zwi¹zanej z wydobyciem jest obci¹¿ona znacznym ryzykiem
technicznym zwi¹zanym z dok³adnoci¹ informacji o wielkoci z³o¿a. Na etapie
przed realizacj¹ inwestycji informacja o wielkoci z³o¿a ma charakter wstêpny,
gdy¿ wynika z czêsto mniej dok³adnych badañ geologicznych. Dopiero dalsze
badania geologiczne lub wrêcz wydobycie daj¹ odpowied na pytanie, jak du¿e
4 Ryzyko techniczne jest tak¿e nazywane ryzykiem prywatnym. Por. M. Amram, N. Kulatilaka: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World. Harvard Business
School Press, Boston 1999, s. 5257.
5 Por. ibidem, s. 99101.
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jest z³o¿e. Ryzyko wielkoci z³o¿a jest zatem ryzykiem technicznym i mo¿na na
nim budowaæ opcje wzrostu, etapowej realizacji projektu lub zaprzestania dzia³alnoci. Ryzyko techniczne ulegnie zmniejszeniu dopiero po podjêciu dzia³añ
w celu poznania wielkoci z³o¿a.
Podobn¹ analizê mo¿na prowadziæ dla innych rodzajów projektów. Na
przyk³ad projekty badawczo-rozwojowe oprócz ryzyka technicznego, zwi¹zanego z wynikami badañ i eksperymentów oraz konstruowaniem prototypów nowych produktów, zawieraj¹ ryzyko rynkowe realizacji sprzeda¿y tego produktu. W przypadku wprowadzenia na rynek nowego produktu mo¿na wyró¿niæ
dwa kolejne rodzaje ryzyka o ró¿nych charakterystykach  ryzyko zwi¹zane
z akceptacj¹ nowego produktu przez rynek, maj¹ce charakter ryzyka technicznego, oraz ryzyko rynkowe zale¿ne od aktualnej sytuacji gospodarczej, wp³ywaj¹cej zarówno na popyt jak i cenê produktu. Podobne charakterystyki mo¿na
odnaleæ analizuj¹c takie przedsiêwziêcia, jak wejcie firmy na nowy rynek
(ekspansja terytorialna) lub planowanie inwestycji infrastrukturalnych.
Z analizy powy¿szych przypadków wynika, ¿e ryzyko, które wp³ywa na
wartoæ opcji rzeczywistych, czêsto ma wiele róde³. Opcje te s¹ zbli¿one do
opcji finansowych nazywanych têczowymi (rainbow options), a do wyceny ich
wartoci mo¿na zastosowaæ wiele szczegó³owych metod uwzglêdniaj¹cych ró¿ne ród³a niepewnoci.
2. Przegl¹d metod wyceny opcji rzeczywistych
o wielu czynnikach ryzyka
Problem wielu róde³ ryzyka wp³ywaj¹cego na wartoæ opcji pojawia siê
tak¿e w opcjach finansowych. Têczowe opcje finansowe s¹ zazwyczaj budowane na ró¿nych aktywach bazowych, przyk³adowo, na lepszy zwrot z dwóch indeksów gie³dowych z ró¿nych gie³d lub na lepszy zwrot z dwóch instrumentów
finansowych (na przyk³ad indeks gie³dowy i obligacja). Oprócz opcji têczowych
typu lepszy zwrot, mog¹ one mieæ postaæ opcji na gorszy zwrot, ró¿nicê w zwrocie, maksimum, minimum lub korelacjê wyników dwóch lub wiêkszej liczby
instrumentów finansowych. Jak mo¿na zauwa¿yæ, miêdzy finansowymi opcjami têczowymi a wieloczynnikowymi opcjami rzeczywistymi jest pewna ró¿nica. Polega ona na tym, ¿e w przypadku opcji rzeczywistych nie mamy do czy-
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nienia z wieloma instrumentami bazowymi, lecz tylko z jednym, który podlega
wp³ywowi wielu czynników ryzyka.
Zasadniczo spotkaæ mo¿na trzy podstawowe metody wyliczenia wartoci
wieloczynnikowych opcji rzeczywistych. Pierwsza metoda, konsolidacji sk³adników ryzyka, polega na zastosowaniu symulacji Monte Carlo do wyliczenia
skonsolidowanej miary zmiennoci na podstawie modelu s³u¿¹cego do okrelenia wartoci brutto projektu, bêd¹cej sk³adnikiem do obliczenia statycznej miary NPV (rysunek 1). Metoda ta pozwala uwzglêdniæ wiêcej ni¿ dwa ród³a ryzyka, przy czym powinno ono mieæ charakter rynkowy, co oznacza, ¿e jego wartoæ ulega zmniejszeniu wraz z up³ywem czasu. Przyk³adowymi czynnikami ryzyka uwzglêdnianymi w tej metodzie mog¹ byæ cena, popyt lub koszty zmienne. Do oceny skumulowanego ryzyka niezbêdne jest ustalenie rozk³adów zmiennych wejciowych obci¹¿onych ryzykiem rynkowym. Zmienne te mog¹ byæ niezale¿ne lub podlegaæ autokorelacji i wzajemnej korelacji. Charakterystyki te
mo¿na uwzglêdniæ w czasie losowania kolejnych scenariuszy w procedurze symulacji Monte Carlo (rysunek 1). Otrzymany metod¹ symulacji Monte Carlo
rozk³ad zmiennej wyjciowej (wartoci brutto projektu) pozwala na oszacowanie ró¿nych parametrów tego rozk³adu. Odchylenie standardowe otrzymane jako
wynik symulacji mo¿e byæ u¿yte w dalszych wyliczeniach wartoci opcji wie-

Autokorelacja

Zmienna 1
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...
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Rys. 1.U¿ycie symulacji Monte Carlo do konsolidacji zmiennoci
ród³o: opracowanie w³asne.
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0
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loczynnikowej jako skonsolidowana wartoæ zmiennoci wszystkich czynników
ryzyka rynkowego. Na dalszym etapie stosuje siê tradycyjne metody wyceny
opcji rzeczywistych z wykorzystaniem jednego odchylenia standardowego, które zawiera w sobie skonsolidowany wp³yw wszystkich czynników ryzyka.
Druga metoda wyliczania wartoci opcji wieloczynnikowych, nazywana
podejciem zintegrowanym, umo¿liwia po³¹czenie efektów oddzia³ywania na
projekt ryzyka rynkowego i ryzyka technicznego. Projekt podlega zatem ryzyku
rynkowemu samoistnie zmniejszaj¹cemu siê wraz z up³ywem czasu i ryzyku
technicznemu, które zmniejsza siê w zwi¹zku z podejmowanymi dzia³aniami
(na przyk³ad uzyskanie wyników badania, skonstruowanie prototypu, przeprowadzenie badañ rynku lub testowe wprowadzenie produktu na rynek). Metoda
ta polega na równoczesnym zastosowaniu dwóch metod  analizy drzew decyzyjnych po³¹czonej z analiz¹ opcji rzeczywistych. Drzewo decyzyjne jest tworzone w celu analizy wp³ywu czynnika o charakterze ryzyka technicznego.
Prawdopodobieñstwo zajcia poszczególnych zjawisk w drzewie decyzyjnym
jest ustalane subiektywnie, czêsto oparte na dotychczasowym dowiadczeniu
i historii dzia³añ o tym samym charakterze (wczeniejsze badania lub wczeniejsze prace projektowe). Czynnik ryzyka o charakterze rynkowym jest natomiast
analizowany tradycyjnymi metodami wyceny opcji.
Z³o¿enie ryzyka mo¿e mieæ ró¿ne formy. Mo¿e to byæ na³o¿enie na drzewo dwumianowe o odpowiednio ma³ym kroku podstawowym wêz³ów decyzyjnych z drzewa decyzyjnego opisuj¹cego ryzyko techniczne projektu6. Drzewo
decyzyjne mo¿e mieæ równie¿ formê drzewa skorygowanego o ryzyko7, w którym w strukturze drzewa decyzyjnego umieszcza siê drzewa dwumianowe opisuj¹ce sytuacje opcyjne. Niezale¿nie od sposobu wyliczeñ w podejciu tym charakterystyczne jest rozró¿nienie ryzyka rynkowego i technicznego oraz wyliczanie ich wp³ywu na wartoæ ró¿nymi metodami adekwatnymi do rodzaju ryzyka.
Ta cecha metody zintegrowanej jest równie¿ jej g³ówn¹ zalet¹. Nale¿y dodaæ,
¿e zmienne opisuj¹ce ryzyko rynkowe i techniczne nie mog¹ byæ skorelowane
ze sob¹.

6

279.

Por. T. Copeland, V. Antikarov: Real Options: A Practitioners Guide. Texere, 2001, s. 274

7 Por. J.E. Smith, R.F. Nau: Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis. Management Science 1995, May, s. 795816.
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Trzeci¹ metod¹ wyliczania wartoci opcji wieloczynnikowych jest metoda drzew czteromianowych 8 (rysunek 2). Umo¿liwia ona uwzglêdnienie
dwóch róde³ ryzyka, przy czym ka¿de z nich musi mieæ charakter rynkowy 
czyli ich zmiennoæ daje siê opisaæ geometrycznymi ruchami Browna. Wartoæ
opcji w jednookresowym drzewie czteromianowym mo¿na wyliczyæ wed³ug
wzoru (1). Je¿eli obydwa ród³a ryzyka s¹ niezale¿ne od siebie, to prawdopodobieñstwa neutralne wobec ryzyka mo¿na wyliczyæ wed³ug uproszczonych
wzorów (2). Je¿eli jednak zachodzi korelacja wzajemna miêdzy dwoma ród³ami ryzyka, to wzory te maj¹ bardziej skomplikowan¹ formê (por. wzory (3), (4)
i (5)), a do obliczenia wartoci prawdopodobieñstw neutralnych wobec ryzyka
potrzebne s¹ dodatkowy parametr ρ12  korelacja miêdzy dwoma sk³adnikami
ryzyka.
W artoæ aktywa
bazo wego
u 1 u 2V 0

Warto æ opcji
C u 1 u 2 =Max[u 1 u 2 V 0 -X,0]

u 1 d 2V 0

C u 1 d 2 =Max[u 1 d 2 V 0 -X,0]
C0

V0
d 1 u 2V 0

C d 1 u 2 =Max[d 1 u 2 V 0 -X,0]

d 1 d 2V 0

C d 1 d 2 =Max[d 1 d 2 V 0 -X,0]

ród³a niepewnoci:
zmienna 1: u 1 i d1,
zmienna 2: u 2 i d2.

Rys. 2.Jednookresowe drzewo czteromianowe
ród³o: T. Copeland, V. Antikarov: op.cit., s. 280.

8 Por. P. Boyle: A Lattice Framework for Option Pricing with Two State Variables. Journal
of Financial and Quantitative Analysis 1988, nr 23(1), s. 126.
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C0 =

pu1u 2 Cu1u 2 + pu1d 2 Cu1d 2 + pd 1u 2 Cd 1u 2 + pd 1d 2Cd 1d 2
,
1 + rf

pu1u 2 = pu1 pu 2 ,

pu1d 2 = pu1 pd 2 ,

gdzie:
V0
X
Cx
py






p d 1d 2 = p d 1 p d 2 , (2)

pu1u 2 =

u1u 2 + u 2 g1 + u1 g 2 + ρ12σ 1σ 2 ∆t
,
4u1u 2

pu1d 2 =

u1u 2 + u 2 g1 + d1 g 2 − ρ12σ 1σ 2 ∆t
,
4u1u 2

p d 1u 2 =

u1u 2 + d 2 g1 + u1 g 2 − ρ12σ 1σ 2 ∆t
,
4u1u 2

p d 1d 2 =

u1u 2 + d 2 g1 + d1 g 2 + ρ12σ 1σ 2 ∆t
,
4u1u 2

u1 = σ 1 ∆t ,
d2 =

pd 1u 2 = p d1 pu 2 ,

1
,
u2

d1 =

1
,
u1


σ2
g1 =  r f − 1 ∆t ,

2 


(1)

(3)

(4)

u 2 = σ 2 ∆t ,

σ2
g 2 =  r f − 2 ∆t ,

2 


(5)

wartoæ aktywa bazowego w punkcie 0,
cena wykonania opcji,
wartoæ opcji w punkcie x ∈{0, u1u2, u1d2, d1u2, d1d2},
wartoæ prawdopodobieñstwa wolnego od ryzyka w punkcie o indeksie y ∈{u1u2, u1d2, d1u2, d1d2, u1, d1, u2, d2},
u1, u2  wspó³czynnik zwiêkszenia wartoci zmiennej 1 i 2,
d1, d2  wspó³czynnik zmniejszenia wartoci zmiennej 1 i 2,
∆t  d³ugoæ trwania jednego kroku w drzewie czteromianowym w latach,
σ1, σ2  roczne odchylenie standardowe zmiennej 1 i 2,
ρ12 korelacja wzajemna zmiennej 1 i 2,
rf  stopa wolna od ryzyka w okresie ∆t.

Czynniki ryzyka a wartoæ opcji rzeczywistych

155
Tabela 1

Zestawienie cech metod wyceny opcji wieloczynnikowych
Cecha
Metoda oparta na
Rodzaj ryzyka
Liczba uwzglêdnianych
czynników ryzyka
Z³o¿onoæ numeryczna
Uwzglêdnia autokorelacjê zmiennych wejciowych
Uwzglêdnia korelacjê
wzajemn¹ zmiennych
wejciowych

Dodatkowe parametry
wyceny

Metoda drzew
czteromianowych

Metoda konsolidacji

Metoda zintegrowana

symulacji Monte Carlo

drzewach decyzyjnych

rynkowe

techniczne i rynkowe

drzewach
czteromianowych
rynkowe

kilka

kilka

2

bardzo du¿a

du¿a

bardzo du¿a

tak

nie

nie

tak

nie

tak

 rozk³ad zmiennych
wejciowych
 wspó³czynniki
autokorelacji
 wspó³czynniki
korelacji wzajemnej

subiektywne prawdopodobieñstwa opisuj¹ce
ryzyko techniczne i dodatkowe scenariusze
z tym zwi¹zane

wspó³czynniki
korelacji
wzajemnej

ród³o: opracowanie w³asne.

Z porównania metod wyceny opcji zale¿nych od wielu czynników ryzyka
(tabela 1) wynika, ¿e wszystkie z nich s¹ z³o¿one numerycznie i wymagaj¹ szacowania dodatkowych parametrów opisuj¹cych zale¿noci miêdzy zmiennymi,
rozk³ady zmiennych wejciowych lub prawdopodobieñstwa subiektywne zajcia
zdarzeñ zwi¹zanych z ryzykiem technicznym. Nie ma przy tym metody uniwersalnej, która zastêpowa³aby wszystkie pozosta³e podejcia.
Podsumowanie
Pomimo z³o¿onoci metod wyceny opcji têczowych, ich wykorzystanie jest
nieuniknione w przypadku opcji rzeczywistych. Czêsto z natury samych opcji
rzeczywistych wynika zale¿noæ ich wartoci od wielu czynników ryzyka. Co
wiêcej, zmienne zawieraj¹ce ryzyko s¹ czêsto skorelowane wzajemnie ze sob¹
i charakteryzuj¹ siê autokorelacj¹. Z porównania metod wynika, ¿e najbardziej
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elastycznym rozwi¹zaniem jest u¿ycie metody konsolidacji z wykorzystaniem
symulacji Monte Carlo. Jej zalet¹ w stosunku do innych metod jest mo¿liwoæ
uwzglêdniania wiêcej ni¿ dwóch czynników ryzyka rynkowego oraz autokorelacji i korelacji wzajemnej zmiennych wejciowych. Metoda ta daje siê te¿ po³¹czyæ z metod¹ zintegrowan¹ w przypadku koniecznoci uwzglêdnienia czynników ryzyka o charakterze technicznym. Drzewa czteromianowe s¹ natomiast
interesuj¹c¹ metod¹ w przypadku dwóch róde³ ryzyka. Pozwalaj¹ na szybkie
wyznaczenie wartoci opcji z uwzglêdnieniem wzajemnego oddzia³ywania tych
róde³ ryzyka na wartoæ opcji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e metoda konsolidacji jest bardziej uniwersalna, gdy¿ pozwala na wyliczenie wartoci opcji równie¿ w przypadkach rozwi¹zywanych w drzewach czteromianowych.

RISK FACTORS AND VALUE OF REAL OPTIONS
Summary
One of the most common problem with real options valuation is taking into account many risk factors influencing value of the option. In general two kind of risk types
should be included in the valuation: private risk (called also technology risk) and public
risk (called also market risk). The methods which are advised in literature dealing with
such situation are: consolidation of the market risk factors in Monte Carlo simulation,
integration of real option valuation (ROV) with decision tree analysis (DTA) and
quadranominal lattice approach. The only solution for technology risk is integration of
ROV and DTA. It could be easily combined with the other methods. Consolidation
method is much more flexible and have lesser restrictions than quadranominal approach.
Translated by Tomasz Winiewski
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WYBRANE PROBLEMY SZACOWANIA STOPY ZWROTU
WOLNEJ OD RYZYKA

Wiêkszoæ modeli s³u¿¹cych do szacowania kosztu kapita³u w³asnego opiera siê na za³o¿eniu, ¿e istnieje instrument finansowy, którego stopa zwrotu jest
znana i wolna od ryzyka. Oczekiwana stopa zwrotu z waloru obarczonego ryzykiem jest zatem równa stopie wolnej od ryzyka i premii z tytu³u ryzyka. Aby
w praktyce mo¿liwe by³o okrelenie stopy wolnej od ryzyka, nale¿y j¹ zdefiniowaæ oraz okreliæ cechy, które powinien mieæ tego typu walor. Wiêkszoæ
podrêczników z dziedziny finansów odnosi siê do stopy wolnej od ryzyka jako
stopy oprocentowania papierów skarbowych, natomiast nie ma zgody co do jednoznacznego wyboru okrelonego instrumentu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na przyk³ad
Tabela 1
Stopy zwrotu z instrumentów wolnych od ryzyka na dzieñ 31 grudnia 2002 roku
Rodzaj instrumentu
Kuponowa stopa zwrotu z 20-letnich amerykañskich obligacji skarbowych
Kuponowa stopa zwrotu z 10-letnich amerykañskich obligacji skarbowych
Kuponowa stopa zwrotu z 5-letnich amerykañskich obligacji skarbowych
Kuponowa stopa zwrotu z 30-dniowych amerykañskich bonów skarbowych

Stopa zwrotu
4,8
3,8
2,6
1,2

ród³o: Stocks, Bonds, Bills and Inflation 2003 Yearbook. Valuation Edition. Ibbotson
Associates, Chicago 2003, s. 53.
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na rynku amerykañskim jest bardzo wiele papierów skarbowych, o terminie wykupu od tygodnia do trzydziestu lat. Ró¿nice miêdzy stopami zwrotu z papierów d³ugoterminowych s¹ stosunkowo niewielkie, lecz stopa zwrotu z 30-dniowych bonów skarbowych jest ju¿ znacznie ni¿sza.
Aby sformu³owaæ definicjê instrumentu finansowego, którego stopa zwrotu mo¿e byæ uznana za woln¹ od ryzyka, nale¿y zwróciæ uwagê na to, w jaki
sposób jest mierzone ryzyko w finansach. Kupuj¹c konkretny walor, inwestor
oczekuje, ¿e pozwoli mu on na osi¹gniêcie okrelonego dochodu w czasie, który zosta³ przez niego przyjêty jako horyzont inwestycyjny. Ze wzglêdu na ryzyko rzeczywiste zwroty mog¹ siê znacznie ró¿niæ od oczekiwanych. Miar¹ statystyczn¹ s³u¿¹c¹ do opisywania ryzyka w finansach jest wariancja rzeczywistych
stóp zwrotu. W kontekcie tej definicji, aby inwestycja mog³a zostaæ uznana za
woln¹ od ryzyka, rzeczywiste stopy zwrotu powinny byæ zawsze równe wartoci oczekiwanej. W takim razie powstaje pytanie, w jakiej sytuacji warunek ten
mo¿e byæ spe³niony. Inwestuj¹c w papiery d³u¿ne, inwestorzy s¹ przede wszystkim nara¿eni na dwa rodzaje ryzyka1:
a) ryzyko niedotrzymania warunków (default risk), które pojawia siê
w wtedy, gdy wystawiaj¹cy obligacjê nie mo¿e p³aciæ odsetek lub nie
jest w stanie jej wykupiæ w momencie wyganiêcia;
b) ryzyko stopy procentowej, które wi¹¿e siê z mo¿liwoci¹ zrealizowania z inwestycji w obligacje innej stopy zwrotu ni¿ spodziewana; w ramach tego rodzaju ryzyka wyró¿nia siê ryzyko zmiany ceny i ryzyko
reinwestowania.
Aby inwestowanie w okrelony instrument finansowy by³o wolne od ryzyka,
przede wszystkim nie mo¿e wyst¹piæ ryzyko niedotrzymania warunków. W konsekwencji obligacje emitowane przez firmy prywatne od razu mog¹ zostaæ wykluczone z analizy, poniewa¿ nawet najwiêksza i najbezpieczniejsza spó³ka jest
na takie nara¿ona. Jedynie papiery d³u¿ne, których emitentem jest rz¹d, s¹ wolne od omawianego ryzyka. Dzieje siê tak dlatego, ¿e rz¹d, bêd¹c odpowiedzialny za politykê monetarn¹, mo¿e dodrukowaæ pieniêdzy i w ten sposób choæby
nominalnie wywi¹zaæ siê ze swoich zobowi¹zañ. Gdy jednak rz¹dy odmawiaj¹
realizacji zobowi¹zañ zaci¹ganych przez swoich poprzedników lub zad³u¿aj¹ siê
w innych walutach ni¿ lokalna, równie¿ mo¿e siê pojawiaæ omawiane ryzyko.
1

W. Tarczyñski, M. Mojsiewicz: Zarz¹dzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001, s. 9394.
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Drugim warunkiem, aby okrelony walor by³ wolny od ryzyka, jest brak ryzyka
reinwestowania. Do zilustrowania tego problemu przyjmijmy, ¿e chcemy oszacowaæ dwuletni¹ stopê zwrotu woln¹ od ryzyka. Z tego punktu widzenia szeciomiesiêczny bon skarbowy, bêd¹c instrumentem wolnym od ryzyka niedotrzymania warunków, nie jest wolny od ryzyka, poniewa¿ nie wiemy, czy odsetki oraz wartoæ nominalna bonu zostan¹ reinwestowane po stopie równej dotychczasowej YTM (yield to maturity  stopa dochodu z obligacji do jej terminu wykupu). Nawet dwuletnia obligacja skarbowa nie bêdzie wolna od tego rodzaju ryzyka, poniewa¿ p³atnoci kuponowe bêd¹ reinwestowane po stopach,
których dzisiaj nie mo¿na przewidzieæ. Jedynie w przypadku obligacji zerokuponowych, od których odsetki s¹ wyp³acane dopiero w terminie ich wykupu, nie
wystêpuje ryzyko reinwestowania. Stop¹ woln¹ od ryzyka jest zatem stopa
zwrotu z rz¹dowych obligacji zerokuponowych o terminie wykupu odpowiadajacym horyzontowi czasowemu przep³ywów pieniê¿nych bêd¹cych przedmiotem dyskontowania. Z punktu widzenia teorii oznacza to koniecznoæ stosowania innej stopy wolnej od ryzyka w odniesieniu do ka¿dego przep³ywu pojawiaj¹cego siê w kolejnych latach trwania inwestycji: stopê zwrotu z rocznych zerokuponowych obligacji rz¹dowych w odniesieniu do przep³ywu w pierwszym
roku, stopê zwrotu z dwuletnich zerokuponowych obligacji rz¹dowych w odniesieniu do przep³ywu w drugim roku itd. 2 Dopasowywanie stóp zwrotu wolnych
od ryzyka do kolejnych przep³ywów gotówki jest pracoch³onne, zw³aszcza gdy
przep³ywy gotówki s¹ szacowane dla 10-letniego lub d³u¿szego okresu. W gospodarkach, w których istnieje normalna struktura czasowa stóp procentowych,
a ró¿nice pomiêdzy d³ugo- i krótkoterminowymi stopami zwrotu z instrumentów
skarbowych nie s¹ wy¿sze ni¿ 23%, proponowane jest pewne uproszczenie,
które jednak odbywa siê kosztem mniejszej precyzji stóp dyskontowych. Polega ono na obliczeniu czasu trwania (duration) przep³ywów gotówki, które generuje w kolejnych latach wyceniany podmiot:
CFt
t
t =1 (1 + r )
,
czas trwania (duration) przep³ywów gotówki = n
CFt
∑
t
t =1 (1 + r )
n

∑t

2

A. Damodaran: The Dark Side of Valuation. Prentice Hall, USA 2001, s. 59.
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gdzie:
CFt  przep³yw gotówki w okresie t,
R  stopa dyskontowa, koszt kapita³u.
Ze statystycznego punktu widzenia wzór ten jest redni¹ wa¿on¹ okresów,
w których generowane s¹ przep³ywy, gdzie wagami s¹ wartoci bie¿¹ce tych
przep³ywów. Obliczona w ten sposób wartoæ jest mierzona w jednostkach czasu i szacuj¹c na tej podstawie stopê zwrotu woln¹ od ryzyka, mo¿na dobieraæ
obligacje rz¹dowe charakteryzuj¹ce siê odpowiednim czasem trwania. Nale¿y
jednak podkreliæ, ¿e je¿eli w danej gospodarce panuje odwrócona struktura
czasowa stóp procentowych lub ró¿nice miêdzy stopami krótko- i d³ugoterminowymi s¹ wy¿sze ni¿ 23%, w kolejnych latach do wyceny powinno siê przyjmowaæ odrêbne wartoci stóp zwrotu wolnych od ryzyka.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e w gospodarkach rozwiniêtych, których rz¹dy s¹ postrzegane jako podmioty wolne od ryzyka niedotrzymania warunków lub przynajmniej instrumenty s³u¿¹ce do sfinansowania deficytu bud¿etowego s¹ emitowane w lokalnej walucie, do analizy d³ugoterminowego projektu inwestycyjnego lub wyceny, za stopê woln¹ od
ryzyka powinna byæ przyjmowana stopa zwrotu z d³ugoterminowych obligacji
rz¹dowych. Analiza krótkoterminowa, powinna byæ oparta na instrumentach
rz¹dowych o krótkim terminie zapadalnoci. Zasada ta nie budzi w¹tpliwoci
w sytuacji, gdy do szacowania kosztu kapita³u stosowana jest metoda sk³adania
lub model dywidendowy, natomiast nie jest ona zgodna z teoretycznymi podstawami modelu CAPM. W podstawowej formie CAPM stopa zwrotu z okrelonego aktywu jest szacowana wy³¹cznie dla okrelonego momentu. Robert
Merton, jeden z twórców modelu, uwa¿a zatem, ¿e do obliczeñ powinna byæ
przyjmowana krótkoterminowa stopa wolna od ryzyka3. Pozosta³e za³o¿enia
CAPM równie¿ s¹ bardzo sztywne i znacznie odbiegaj¹ od rzeczywistych warunków panuj¹cych na rynkach kapita³owych (na przyk³ad brak kosztów transakcyjnych, mo¿liwoæ zaci¹gania i udzielania po¿yczek wed³ug stopy wolnej
o ryzyka). Wybór stopy wolnej od ryzyka nie powinien wynikaæ jedynie z za³o¿eñ teoretycznych4. Podstawow¹ wad¹ wykorzystywania krótkoterminowych
3 R. Merton: An Intertemporal Asset Pricing Model. Econometrica 1973, No 41, November, s. 867887.
4 B. Cornell: Wycena spó³ek. Liber, Warszawa 1999, s. 188.
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stóp procentowych do szacowania kosztu kapita³u w³asnego jest ich du¿a zmiennoæ, która historycznie nie znajdowa³a odzwierciedlenia w zmianach cen na
rynkach akcji. Ponadto, jak wspomniano, czas trwania (duration) krótkoterminowych papierów wartociowych jest o wiele krótszy ni¿ horyzont czasowy
dyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych. W praktyce problem zwi¹zany z zastosowaniem krótkoterminowej stopy wolnej od ryzyka jest rozwi¹zywany
przez przyjmowanie do obliczeñ stopy zwrotu z d³ugoterminowych papierów
wartociowych. Stopy zwrotu z d³ugoterminowych instrumentów skarbowych s¹
stabilniejsze, a czas trwania obligacji jest zbli¿ony do horyzontu czasowego
przep³ywów pieniê¿nych wycenianej spó³ki. St¹d inflacja zawarta w d³ugoterminowych stopach zwrotu jest porównywalna do inflacji przyjmowanej w trakcie szacowania przep³ywów pieniê¿nych spó³ki. Z punktu widzenia teorii du¿¹
wad¹ omawianego rozwi¹zania jest to, ¿e stopa oprocentowania obligacji d³ugoterminowych obejmuje równie¿ premiê czasow¹ nieuwzglêdnion¹ w CAPM.
B. Cornell zaleca wiêc stosowanie oczekiwanej d³ugoterminowej redniej stopy zwrotu z krótkoterminowych papierów wartociowych, która jest szacowana
nastêpuj¹co5:
oczekiwana d³ugoterminowa
rednia stopa zwrotu
z krótkoterminowych
papierów wartociowych

=

stopa zwrotu
z d³ugoterminowych
obligacji wolnych
od ryzyka

premia
czasowa.



5 Jako ¿e na efektywnym rynku obligacji oczekiwana d³ugoterminowa realna stopa procentowa jest w przybli¿eniu równa oczekiwanej d³ugoterminowej redniej krótkoterminowej realnej
stopie procentowej, a d³ugoterminowa premia inflacyjna jest z kolei równa redniej oczekiwanej inflacji za czas ¿ycia obligacji, d³ugoterminow¹ stopê woln¹ od ryzyka mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:

d³ugoterminowa
stopa procentowa
wolna od ryzyka

=

oczekiwana rednia
krótkoterminowa realna
stopa procentowa

+

oczekiwana rednia stopa
inflacji za czas ¿ycia
obligacji

+

premia
czasowa.

+

premia
czasowa.

Jednoczenie d³ugoterminow¹ stopê woln¹ od ryzyka mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:
d³ugoterminowa
stopa procentowa
wolna od ryzyka

=

oczekiwana
d³ugoterminowa realna
stopa procentowa

+

d³ugoterminowa premia za
inflacjê

Zestawienie obydwu powy¿szych równañ pozwala obliczyæ wartoæ premii czasowej:
premia czasowa

=

rednia stopa zwrotu
z d³ugoterminowych
obligacji skarbowych



rednia stopa zwrotu
z krótkoterminowych
obligacji skarbowych.

162

Katarzyna Byrka-Kita

Z punktu widzenia d³ugiego horyzontu czasu stopy zwrotu z krótko- i d³ugoterminowych instrumentów d³u¿nych bêd¹ mia³y podobne wartoci, gdy¿ odzwierciedl¹ oczekiwania wobec realnych stóp i inflacji. Jedyna ró¿nica miêdzy redni¹ stop¹ zwrotu z obligacji d³ugoterminowych i redni¹ stop¹ zwrotu z bonów
krótkoterminowych sprowadza siê wiêc do ró¿nicy w premii czasowej6. Opisana metoda szacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka, pomimo swojego uzasadnienia teoretycznego, nie jest szeroko stosowana w praktyce.
Kolejn¹, istotn¹ kwesti¹, której nie wolno pomin¹æ, jest fakt, ¿e wybór
okrelonej stopy zwrotu jako wolnej od ryzyka implikuje równie¿ rodzaj historycznej premii za ryzyko, rozumianej jako ró¿nica miêdzy historycznym zwrotem z rynku a historycznym zwrotem z wolnego od ryzyka instrumentu. Okrelenie wolnej od ryzyka stopy dyskontowej determinuje wiêc równie¿ rodzaj
przyjmowanej premii za ryzyko7. Równie istotn¹ kwesti¹ jest to, ¿e stopa zwrotu wolna od ryzyka powinna byæ spójna z tym, w jaki sposób zosta³y wyra¿one
przep³ywy, które podlegaj¹ dyskontowaniu. Je¿eli przep³ywy gotówki s¹ szacowane w USD i ujêciu nominalnym, za stopê zwrotu woln¹ od ryzyka powinna
byæ przyjêta stopa zwrotu z obligacji emitowanych przez rz¹d amerykañski.
Wybór stopy wolnej od ryzyka jest równie¿ uzale¿niony od waluty, w której
prognozowane s¹ przep³ywy. Pojawia siê w¹tpliwoæ, czy wyniki wyceny tej samej firmy sporz¹dzone w ró¿nych walutach bêd¹ ze sob¹ spójne. Bior¹c pod
uwagê teoriê parytetu si³y nabywczej, ró¿nice w stopach procentowych powinny odzwierciedlaæ ró¿nice w wartociach oczekiwanej inflacji. Oczekiwana inflacja ma wp³yw zarówno na wartoæ przep³ywów gotówki jak i stóp dyskontowych, st¹d oddzia³ywanie niskiej stopy dyskontowej wynikaj¹cej z niskiej stopy wolnej od ryzyka powinno zostaæ ca³kowicie zniesione przez mniejsze wartoci nominalnych stóp wzrostu przep³ywów gotówki, a w konsekwencji wartoæ powinna zostaæ niezmieniona. W niektórych przypadkach bywa tak, ¿e stopy procentowe s¹ zbyt niskie w stosunku do inflacji, a co za tym idzie  ró¿nice
miêdzy stopami procentowymi wyra¿onymi w dwóch ró¿nych walutach nie odzwierciedlaj¹ ró¿nic w wartociach oczekiwanej inflacji. W takich sytuacjach
wyniki wycen sporz¹dzonych w ró¿nych walutach bêd¹ siê ró¿niæ od siebie.

6

B. Cornell: op.cit., s. 163.
D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiêbiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce,
Warszawa 1999, s. 185.
7
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W gospodarkach charakteryzuj¹cych siê wysok¹ i niestabiln¹ inflacj¹ zalecane
jest sporz¹dzanie wycen w wartociach realnych. W praktyce oznacza to szacowanie przep³ywów na podstawie realnych stóp wzrostu oraz stosowanie stóp
dyskontowych w ujêciu realnym. Aby oszacowaæ realn¹ stopê zwrotu, nale¿y
znaæ wartoæ realnej stopy zwrotu wolnej od ryzyka. Stopy zwrotu ze skarbowych papierów d³u¿nych stanowi¹ jednak szacunek stóp wolnych od ryzyka
w ujêciu nominalnym, natomiast w ujêciu realnym nie s¹ wolne od ryzyka, poniewa¿ oczekiwana inflacja charakteryzuje siê pewn¹ zmiennoci¹. W konsekwencji, standardowa procedura, polegaj¹ca na odjêciu od nominalnej stopy
procentowej oczekiwanej inflacji, daje rezultat jedynie w postaci mniej lub bardziej trafnego szacunku stopy wolnej od ryzyka. Dla zwiêkszenia precyzji nale¿a³oby do obliczeñ przyjmowaæ stopy zwrotu z indeksowanych inflacj¹ papierów wartociowych wolnych od ryzyka. Jednoczenie na rynku amerykañskim,
charakteryzuj¹cym siê stabiln¹ i nisk¹ oczekiwan¹ inflacj¹, wiêkszoæ wycen
jest oparta na wartociach nominalnych. Na rynkach kapita³owych, na których
wysokoæ i zmiennoæ inflacji nakazywa³aby wybór podejcia realnego, bardzo
czêsto nie s¹ notowane indeksowane inflacj¹ d³u¿ne instrumenty skarbowe.
W stosunku do tego typu gospodarek A. Damodaran proponuje nastêpuj¹ce podejcia8:
1. Je¿eli nie wystêpuj¹ ograniczenia zwi¹zane z nap³ywem kapita³u na tego
typu rynki, nale¿y przyj¹æ, ¿e na skutek dzia³ania prawa jednej ceny nie mo¿e
byæ ró¿nic w realnych stopach zwrotu wolnych od ryzyka charakteryzuj¹cych
poszczególne gospodarki. Realn¹ stop¹ zwrotu oszacowan¹ na podstawie indeksowanych inflacj¹ d³u¿nych instrumentów skarbowych notowanych na rynku
amerykañskim mo¿e byæ zatem szacunek stopy wolnej od ryzyka na jakimkolwiek innym rynku.
2. Je¿eli na danym rynku istniej¹ ograniczenia zwi¹zane z nap³ywem kapita³u, nale¿y przyj¹æ, ¿e oczekiwana realna stopa zwrotu z gospodarki jako ca³oci w d³ugim okresie jest równa oczekiwanej d³ugoterminowej realnej stopie
wzrostu tej gospodarki. Realna stopa zwrotu wolna od ryzyka charakteryzuj¹ca
gospodarkê dojrza³¹ powinna byæ znacznie ni¿sza ni¿ realna stopa wolna od ryzyka w gospodarce o znacznie wiêkszym potencja³em wzrostu (na przyk³ad Chinach).
8

A. Damodaran: Estimating Risk Free Rates. www.stern.nyu.edu/«adamodar.
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Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na wielu rynkach wschodz¹cych pojawia siê ryzyko
niedotrzymania warunków nawet w odniesieniu do instrumentów skarbowych
denominowanych w walucie lokalnej. Je¿eli dodatkowo mamy równie¿ do czynienia z sytuacj¹, gdy rz¹d zaci¹ga d³ugookresowe po¿yczki poza granicami kraju, oszacowanie d³ugoterminowej stopy wolnej od ryzyka jest bardzo trudne.
W takich sytuacjach proponowane s¹ nastêpuj¹ce rozwi¹zania9:
1. Przyjmowanie do obliczeñ stopy zwrotu do terminu zapadalnoci z denominowanych w walucie lokalnej obligacji emitowanych przez najwiêksze
i najbezpieczniejsze firmy na rynku. Nale¿y tu jednak pamiêtaæ, ¿e pomimo
swojej stabilnoci tego typu podmioty nie s¹ wolne od ryzyka niedotrzymania
warunków, dlatego stopa przyjmowana jako wolna od ryzyka powinna byæ nieznacznie obni¿ona10.
2. Je¿eli na dan¹ walutê lokaln¹ s¹ zawierane d³ugoterminowe dolarowe
kontrakty forward, to lokalna stopa zwrotu wolna od ryzyka mo¿e zostaæ oszacowana na podstawie parytetu stóp procentowych oraz stopy zwrotu wolnej od
ryzyka na rynku amerykañskim:
cena forwardtwl,$ = cena spot twl,$(1 + stopa procentowawl)t/(1 + stopa procentowa$)t,

gdzie:
cena forwardtwl,$
 kurs forward dolara do waluty lokalnej dla okresu t,
t
cena spot wl,$
 kurs natychmiastowy dolara do waluty lokalnej,
stopa procentowawl  t-letnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w walucie lokalnej,
stopa procentowa$  stopa zwrotu z t-letnich amerykañskich obligacji
skarbowych.
Okrelenie stopy zwrotu wolnej od ryzyka to istotny element wiêkszoci modeli s³u¿¹cych do szacowania kosztu kapita³u w³asnego. Jak ju¿ stwierdzono, aby
okrelony walor móg³ byæ uznany za wolny od ryzyka, musi byæ wolny od ryzyka niedotrzymania warunków i ryzyka reinwestowania. Zgodnie z tymi kryteriami, za szacunek stopy wolnej od ryzyka powinny byæ przyjmowane stopy

9

Ibidem.
A. Damodaran proponuje 0,5%, poniewa¿ tyle wynosi spread wynikaj¹cy z ryzyka niedotrzymania warunków w odniesieniu do obligacji oznaczonych ratingiem AA.
10

Wybrane problemy szacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka
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zwrotu z zerokuponowych obligacji lub bonów skarbowych o terminach zapadalnoci odpowiadaj¹cych okresom, w których pojawiaæ siê bêd¹ poszczególne
przep³ywy gotówki podlegaj¹ce dyskontowaniu. Niemniej w praktyce stosowana jest bardziej uproszczona procedura, polegaj¹ca na dopasowywaniu czasu
trwania (duration) aktywu wolnego od ryzyka do czasu trwania (duration) dyskontowanych przep³ywów. W konsekwencji oznacza to pos³ugiwanie siê stopami zwrotu z d³ugoterminowych obligacji skarbowych.

RISK FREE RATE OF RETURN ESTIMATION  SELECTED ISSUES
Summary
In theory the risk free rate is a fundamental input to most risk and return models.
However in practice, estimating risk free rates becomes difficult when there are no default-free assets. In addition, the question of what risk free rate to use (short term or
long term, dollar or foreign currency) is a critical one. This paper examines these issues.
Translated by Katarzyna Byrka-Kita
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WYCENA PODMIOTÓW WIADCZ¥CYCH US£UGI MEDYCZNE
 WYBRANE PROBLEMY

1. Metodologia wyceny praktyk lekarskich
Ogólnie bior¹c, wycena praktyk lekarskich mo¿e byæ przeprowadzona za
pomoc¹ jednego trzech podstawowych podejæ:
 maj¹tkowego (the asset-based approach  the property approach),
 dochodowego (the income approach),
 rynkowego (the market approach).
W praktyce u¿yteczne mo¿e byæ ka¿de z tych podejæ. W USA stosunkowo popularne jest podejcie rynkowe. Wynika to z du¿ego rynku firm operuj¹cych
w sektorze us³ug medycznych i znacznej liczby transakcji fuzji i przejêæ. Obliczone na podstawie wartoci takich transakcji wskaniki s¹ wykorzystywane
w metodzie transakcji porównywalnych (the guideline merged and acquired
company method). Wskaniki obliczone dla spó³ek gie³dowych mog¹ byæ zastosowane do wyceny za pomoc¹ ró¿nych metod mno¿nikowych (the guideline
publicly traded company method)1.

1 Zob. R.F. Reilly, R.P. Schweihs: The Handbook of Advanced Business Valuation. Irwin Library of Investment and Finance, McGraw-Hill, New York 2000, s. 450454.
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2. Wycena praktyk dentystycznych
W amerykañskiej terminologii praktyki dentystyczne obejmuj¹ licencjonowanych dentystów posiadaj¹cych stopieñ doktora nauk dentystycznych, którzy
wykonuj¹ ogólne lub wyspecjalizowane us³ugi dentystyczne, w³¹czaj¹c w to
chirurgiê dentystyczn¹. Do wyceny praktyk dentystycznych stosowane s¹ ró¿ne
metody. Pierwsza z nich polega na u¿yciu tak zwanego mno¿nika miesiêcznych
przychodów netto (Monthly Net Revenue Multiplier  MNR). W wypadku wyceny praktyk dentystycznych w USA typowy mno¿nik MNR mieci siê w przedziale od 8,0 do 12,0. Mno¿¹c miesiêczne przychody wycenianego podmiotu
przez przyjêty mno¿nik, otrzymujemy wartoæ biznesu, rozumian¹ jako wartoæ
aktywów trwa³ych, wartoæ umów najmu/dzier¿awy/leasingu oraz wartoæ aktywów niematerialnych. Aby okreliæ wartoæ kapita³u w³asnego (Net Equity
Value), wynik ten nale¿y powiêkszyæ o aktywa bie¿¹ce i pomniejszyæ o zobowi¹zania.
Je¿eli wa¿nym czynnikiem sukcesu firmy jest lokalizacja, to istotne jest
zapewnienie, ¿e bêdzie ona mog³a nadal funkcjonowaæ w tym samym miejscu
 najlepiej dziêki tytu³owi w³asnoci u¿ytkowanej nieruchomoci lub sporz¹dzonej na pimie umowy najmu, dzier¿awy czy leasingu. Je¿eli firma dzia³a na
podstawie odtwarzanej ka¿dego miesi¹ca umowie dzier¿awy, to mo¿e byæ nie
do sprzedawania nawet wówczas, gdy przychody, przep³ywy pieniê¿ne i inne
czynniki prezentuj¹ siê korzystnie. W USA najczêciej siê przyjmuje, ¿e minimalnym okresem umowy najmu, dzier¿awy lub leasingu nieruchomoci na cele
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej jest piêæ lat, z opcj¹ przed³u¿enia umowy na kolejne piêæ lat na okrelonych w umowie warunkach. Niektóre podmioty s¹ bardzo trudne do sprzedania, jeli maj¹ umowy najmu, dzier¿awy lub leasingu nieruchomoci na okres krótszy ni¿ dziesiêæ czy nawet piêtnacie lat2.
Drugim sposobem wyceny jest zastosowanie mno¿nika miesiêcznych przychodów netto, ale odnosz¹cego siê tylko do aktywów niematerialnych i wartoci umów najmu, dzier¿awy lub leasingu. Typowy przedzia³ omawianego mno¿nika dla firm dentystycznych wynosi w USA od 2,5 do 5,0. Aby okreliæ war-

2

Zob. G. Desmond: Handbook of Small Business Valuation Formulas and Rules of Thumb.
Valuation Press, Los Angeles 1994, s. 16.
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toæ kapita³u w³asnego (Net Equity Value), wynik ten nale¿y powiêkszyæ o aktywa trwa³e, aktywa bie¿¹ce i pomniejszyæ o zobowi¹zania.
Trzecim sposobem wyceny praktyk dentystycznych jest oddzielna analiza
kart pacjentów (Patient Records Analysis). W metodzie tej wartoæ jest wyprowadzana oddzielnie dla aktywnych kart pacjentów, aczkolwiek warto podkreliæ, ¿e jest ona równie¿ uwzglêdniona w obu metodach omówionych wy¿ej. Powszechnie stosuje siê równie¿ szacowanie kosztów odtworzenia istniej¹cych aktywnych kart pacjentów. W USA koszt ustanowienia nowej karty klienta mieci
siê najczêciej w przedziale od 30 do 50 USD. Za pacjentów aktywnych uznaje
siê tych, którzy korzystali z us³ug firmy w okresie ostatnich 24 miesiêcy3.
3. Kluczowe problemy do rozwa¿enia
3.1. Mo¿liwoci transferu
Ró¿ne rodzaje praktyk lekarskich wymagaj¹ rozwa¿enia specyficznych
uwarunkowañ dotycz¹cych mo¿liwoci transferu poszczególnych sk³adników
wartoci. Jako generaln¹ zasadê przyjmuje siê, ¿e wyspecjalizowane praktyki,
które s¹ uzale¿nione od skierowañ z innych gabinetów i przychodni, mog¹ siê
charakteryzowaæ znikom¹ mo¿liwoci¹ transferowania wartoci aktywów niematerialnych. Skierowania s¹ zwykle przypisane do konkretnego lekarza specjalisty, a nie do gabinetu (praktyki). Je¿eli nie mog¹ byæ przetransferowane do
kupuj¹cego, nale¿y zastosowaæ mno¿nik z dolnego przedzia³u przyjêtego dla danego rodzaju praktyk4.
Niektórzy specjalici, na przyk³ad ortodonci, czêsto maj¹ zawarte kontrakty z pacjentami. Je¿eli znaczny odsetek przychodów pochodzi z takich kontraktów, to jakoæ strumienia dochodu jest wyranie lepsza, co ma pozytywny
wp³yw na wartoæ. Takie przypadki przemawiaj¹ za przyjmowaniem mno¿nika
bli¿szego górnego przedzia³u przyjêtego dla danego rodzaju praktyk.
Problemy z transferem wartoci mog¹ mieæ tak¿e praktyki oparte na kilku
partnerach prowadz¹cych wspólnie dany biznes. Lekarze bêd¹cy partnerami

3
4

Ibidem, s. 114115.
Ibidem, s. 115116.
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maj¹ zwykle pe³n¹ swobodê w wyjciu z firmy w dowolnym czasie i poci¹gniêcia za sob¹ lojalnych pacjentów. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest odpowiednie
skorygowanie mno¿nika lub wartoci kart pacjentów, aby uwzglêdniæ wp³yw
tego czynnika.
Zdolnoæ do transferu wartoci jest wy¿sza, gdy sprzedawca przyznaje nabywcy prawo u¿ywania swojej nazwy przez okrelony okres po transakcji i sygnuje list wprowadzaj¹cy do aktywnych klientów. Pozostawienie kart pacjentów,
zatrzymanie kluczowego personelu i zachowanie tych samych numerów telefonów równie¿ zmniejsza odp³yw pacjentów, a tym samym zwiêksza zdolnoæ
praktyki do transferu.
3.2. Charakterystyka pacjentów
Wybór mno¿nika konkretnej praktyki powinien byæ poprzedzony analiz¹
jej pacjentów. W analizie nale¿y uwzglêdniæ takie aspekty, jak rozk³ad wieku,
poziom dochodów, potrzeby w zakresie opieki dentystycznej, przewidywany zakres zabiegów i struktura finansowania wiadczonych us³ug. Nale¿y równie¿
uwzglêdniæ czas na zaspokojenie potrzeb aktualnych klientów. Czynniki te bêd¹
mia³y decyduj¹cy wp³yw na okrelenie godzin przyjmowania pacjentów (na
przyk³ad non stop, cztery, piêæ, szeæ dni w tygodniu) oraz wska¿¹ potencja³
wzrostu bazy pacjentów.
3.3. Demografia
Lokalizacja czêsto determinuje bazê klientów i strukturê uzyskiwanych
stawek. W ocenie potencja³u dochodowego i zwi¹zanych z tym czynników ryzyka niezbêdne jest uwzglêdnienie takich czynników demograficznych, jak rozk³ad wieku populacji i przeciêtny dochód gospodarstwa domowego w rejonie
funkcjonowania firmy. Praktyki w regionach o wysokich dochodach, zapewniaj¹cych wy¿sze od przeciêtnych stawki, s¹ atrakcyjniejsze dla potencjalnych kupuj¹cych i zwyczajowo stosuje siê do ich wyceny wy¿sze mno¿niki.
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3.4. Warunki wynajmu, dzier¿awy lub leasingu
Wyceniaj¹c jakikolwiek biznes, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej
analizy warunków obowi¹zuj¹cych umów wynajmu, dzier¿awy lub leasingu, je¿eli nieruchomoci nie s¹ w³asnoci¹ firmy. Przyjmuje siê, ¿e minimalny zakres
takiej analizy powinien obejmowaæ przynajmniej nastêpuj¹ce zagadnienia:
a) okres pozostaj¹cy do zakoñczenia umowy i przewidziane opcje jej odnowienia;
b) stawki (wynajmu, dzier¿awy, leasingu) i inne op³aty powi¹zane (na
przyk³ad utrzymanie powierzchni wspólnych i parkingu);
c) prawo do wydzier¿awiania (podnajmowania);
d) odpowiedzialnoæ dzier¿awcy (najemcy, leasingobiorcy) za ruchomoci,
wentylacjê, ubezpieczenie, podatki od nieruchomoci (gruntowy, kataster itd.), utrzymanie czystoci, remonty.
4. Wycena praktyk dentystycznych  przyk³ad liczbowy5
Etap 1. Przegl¹d i analiza porównawcza przychodów i kosztów za ostatnie
trzy lata.
Tabela 1
Podsumowanie rachunku zysków i strat za ostatnie trzy lata
Wyszczególnienie
Przychody netto (USD)
Koszty operacyjne (USD)
Przep³ywy pieniê¿ne w³aciciela (USD)*
*

2001
121 971
75 065
46 906

Rok
2002
155 220
103 815
51 405

2003
157 009
100 781
56 228

OCF (Owners Cash Flow) obejmuj¹ wynagrodzenie w³aciciela, amortyzacjê i odsetki.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie G. Desmond: op.cit.

5

Przyk³ad zaczerpniêto z pracy G. Desmond: op.cit., s. 117118.

172

Dariusz Zarzecki

Etap 2. Korekta bilansu w celu odzwierciedlenia rynkowej wartoci aktywów materialnych.
Tabela 2
Podsumowanie bilansu za ostatnie trzy lata i korekta wartoci
na 31 grudnia 2003 roku do wartoci rynkowych
Wyszczególnieni
Gotówka
Nale¿noci
Ogó³em aktywa bie¿¹ce
Aktywa trwa³e
Aktywa ogó³em
Zobowi¹zania
Wartoæ kapita³u w³asnego

Rok
2001

2002

2003

10 002
7 869
17 871
27 886
45 757
33 481
12 276

12 722
8 129
20 851
26 387
47 238
29 594
17 644

11 319
9 144
20 463
31 791
52 254
31 628
20 626

Wartoci
rynkowe wed³ug
daty wyceny
11 319
8 321
19 640
75 000
94 640
31 628
63 012

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie G. Desmond: op.cit.

Wycena ta jest zasadniczo to¿sama z wycen¹ wed³ug metody skorygowanych aktywów netto (NAV  Net Asset Value). Rozbie¿noæ w wynikach wyceny uzyskanych za pomoc¹ metody NAV i metod prezentowanych poni¿ej jest
skutkiem pominiêcia w metodzie NAV (wed³ug formu³y przyjêtej w omawianym
przyk³adzie) wszystkich pozaksiêgowych wartoci niematerialnych (tak zwanych intangibles).
Etap 3. Zastosowanie przedstawionych formu³.
Metoda 1. Wycena wszystkich sk³adników praktyki za pomoc¹ mno¿nika
miesiêcznych wp³ywów netto:
 znormalizowany przychód netto
 157 009
 przychód miesiêczny

13 084
 MNR (mno¿nik miesiêcznego przychodu netto)

× 10
 wartoæ aktywów trwa³ych, wartoæ umów
najmu/dzier¿awy/leasingu oraz wartoæ aktywów
niematerialnych
 130 840
 plus aktywa bie¿¹ce

19 640
 wartoæ ogó³em
 150 480
 minus zobowi¹zania

31 628
 wartoæ kapita³u w³asnego (USD)
 118 852.
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Metoda 2. Wycena niematerialnych sk³adników praktyki za pomoc¹ mno¿nika miesiêcznych wp³ywów netto:
 znormalizowany przychód netto
 157 009
 przychód miesiêczny

13 084
 MNR (mno¿nik miesiêcznego przychodu netto)

×4
 wartoæ aktywów niematerialnych

52 336
 plus aktywa materialne

75 000
 wartoæ aktywów trwa³ych, wartoæ umów
najmu/dzier¿awy/leasingu oraz wartoæ aktywów
niematerialnych
 127 336
 plus aktywa bie¿¹ce

19 640
 wartoæ ogó³em
 146 976
 minus zobowi¹zania

31 628
 wartoæ kapita³u w³asnego (USD)
 115 348.
Metoda 3. Wycena kart pacjentów (czêæ przedsiêbiorstwa):
 liczba kartotek aktywnych klientów

 wartoæ jednej kartoteki (USD)

 wartoæ kart pacjentów (USD)


1 565
40
62 600.

Podsumowanie i uwagi koñcowe
Jednym z podstawowych problemów, przed którymi staj¹ lekarze rozwa¿aj¹cy sprzeda¿ swoich praktyk, jest codzienne funkcjonowanie i zarz¹dzanie
ich lecznicami po zrealizowaniu transakcji. Lekarze s¹ pe³ni obaw o zakres
i stopieñ kontroli operacyjnej, przede wszystkim dotycz¹cej procesu podejmowania decyzji, któr¹ wprowadzi podmiot przejmuj¹cy (szpital, przychodnia itp.).
W wiêkszoci przypadków lekarz sprzedaj¹cy swoj¹ praktykê lekarsk¹ powiêci³ wiele lat na jej stworzenie i rozwój, zatem z oczywistych wzglêdów bêdzie postrzega³ i traktowa³ j¹ zdecydowanie bardziej jako wartoæ osobist¹ ni¿
inwestycjê finansow¹. Przejmuj¹cy szpital, przychodnia czy inna instytucja ma
prawo, a nawet powinna postrzegaæ i traktowaæ ka¿dego kandydata do przejêcia jako inwestycjê finansow¹, która wygeneruje odpowiedni zwrot, kompensuj¹cy ponoszone ryzyko dzia³alnoci i koszty przejêcia. Mo¿na u¿yæ kontrargumentu, wskazuj¹c ¿e okolicznoæ ta nie jest wy³¹czn¹ specyfik¹ przejêæ prak-
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tyk lekarskich. W rzeczywistoci ka¿dy w³aciciel lub operator rozwa¿aj¹cy
sprzeda¿ firmy i zamierzaj¹cy kontynuowaæ dzia³alnoæ w strukturze przejmuj¹cego jako pracownik najemny prze¿ywa utratê kontroli nad biznesem po dokonaniu transakcji.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e sk³adnikiem ka¿dej wynegocjowanej ceny transakcyjnej jest równie¿ wartoæ przypisywana do kontroli operacyjnej nad biznesem  kontroli przekazywanej przez w³aciciela lub operatora z chwil¹ dokonania transakcji. Odnosi siê to tak¿e do przejêæ praktyk lekarskich. Wiêkszoæ
amerykañskich lekarzy i wielu przedstawicieli szpitali dzia³aj¹cych w tym kraju przyznaje, ¿e szpitale nie s¹ postrzegane jako efektywne podmioty zarz¹dzaj¹ce praktykami lekarskimi, a nawet nie wykazuj¹ chêci codziennego zajmowania siê operacyjnym zarz¹dzaniem praktykami lekarskimi6.
Wycena praktyk medycznych jest zadaniem trudnym, z³o¿onym i rodz¹cym
wiele kontrowersji. Us³ugi medyczne s¹ w poszczególnych krajach w ró¿nym
stopniu urynkowione, czyli odmienny jest sposób i zakres pañstwowej, czy te¿
mówi¹c bardziej precyzyjnie  publicznej, ingerencji w ich funkcjonowanie, co
implikuje dodatkowe problemy zwi¹zane z wycen¹. Problemy te s¹ szczególnie
wyrane w krajach przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹, miêdzy innymi
w Polsce. Niestabilnoæ przyjêtych rozwi¹zañ, niepewnoæ co do zakresu finansowania us³ug objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym, dodatkowe szanse i zagro¿enia wynikaj¹ce z wejcia Polski do Unii Europejskiej  wszystko to powoduje powa¿ne trudnoci w szacowaniu przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych
i pomiarze ryzyka w firmach medycznych, a wiêc i w okrelaniu wartoci takich
podmiotów. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e rynek medyczny bêdzie siê nadal
dynamicznie rozwija³ i stanie siê coraz bardziej podatny na oddzia³ywanie praw
ekonomii. Dotychczasowe wspó³finansowanie opieki zdrowotnej przez pañstwo
wydaje siê niemo¿liwe do utrzymania, a to oznacza autentyczn¹ potrzebê badañ
i edukacji w dziedzinie analizy funkcjonowania i wyceny firm operuj¹cych
w szeroko rozumianych us³ugach medycznych.

6

Zob. R.F. Reilly, R.P. Schweihs: op.cit., s. 458.
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VALUATION OF MEDIACAL PRACTICES  SELECTED ISSUES
Summary
Generally, medical practice valuation methods can be categorised into one of the
three principal valuation approaches: 1) the asset-based approach, 2) the income approach, and 3) the market approach. The key issues considered relevant for purposes of
estimating the fair market value of medical practices are discussed in the paper, including specific nature of the health care industry and its structure.
Translated by Dariusz Zarzecki
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DUE DILIGENCE JAKO ISTOTNA ANALIZA
PRZY WYBORZE KANDYDATA DO NABYCIA

Wprowadzenie
Prywatyzacja przedsiêbiorstw na polskim rynku i procesy restrukturyzacyjne oraz sprzeda¿ przedsiêbiorstw  wszystko to ma ogromne znaczenie. Potencjalni inwestorzy chc¹ uzyskaæ szczegó³owe informacje o przedsiêbiorstwie,
które jest do nabycia, przez badania due diligence. Prawne znaczenie due diligence i zwi¹zane z tym ujawnienie kupuj¹cemu relewantnych informacji oraz
kwestie rêkojmi i odpowiedzialnoci sprzedawcy nie s¹ wyczerpuj¹co przedstawiane w pimiennictwie, a zw³aszcza w orzecznictwie. Przyczyn takiego stanu
mo¿na upatrywaæ w tym, ¿e spory rozstrzygane przez s¹dy z zakresu sprzeda¿y
przedsiêbiorstw w ogólnoci, a w ramach due diligence w szczególnoci,
w praktyce s¹ bardzo rzadkie i najczêciej rozwi¹zywane polubownie lub przed
s¹dami arbitra¿owymi1.

1 R. Lewandowski: Znaczenie i funkcja badania due diligence w ramach sprzeda¿y przedsiêbiorstwa [@ :] http://www.monitorprawniczy.pl/artykul.php?idart=2977.
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1. Pojêcie due diligence
Zdobyte przez inwestora informacje, które pozwalaj¹ na oszacowanie pozytywnych i negatywnych aspektów kandydata do przejêcia i wstêpn¹ wycenê,
s¹ nazywane przez fachowców preliminary due diligence. Dziêki tej analizie inwestor wstêpnie selekcjonuje firmy kandyduj¹ce do przejêcia. Jest to jednak powierzchowna wiedza na temat kandydatów, zatem do ostatecznej weryfikacji
i wyselekcjonowania firmy  kandydata do fuzji lub przejêcia  konieczna jest
analiza due diligence, zwana równie¿ audytem inwestycyjnym.
Pojêcie due diligence, które jest od dawna stosowane w praktyce miêdzynarodowej, pochodzi z prawa amerykañskiego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w prawie
amerykañskim w pojêciu due diligence nie ukrywa siê ¿adne znaczenie zwi¹zane ze sprzeda¿¹ przedsiêbiorstwa. Powszechnie rozumie siê przez nie to, co
w polskim prawie oznacza nale¿yt¹ starannoæ2.
Analiza przedsiêbiorstwa  kandydata do nabycia, due diligence («nale¿yta starannoæ»), s³u¿¹ca weryfikacji i ustaleniu jego ostatecznej wyceny jako
podstawy do negocjacji, ró¿ni siê od innych analiz przedsiêbiorstw, wykonywanych w innych celach ni¿ nabycie. Ró¿nice polegaj¹ przede wszystkim na jej
g³êbokoci oraz na przeprowadzeniu z subiektywnego punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Ten ostatni czynnik jest istotny, bior¹c pod uwagê mo¿liwoæ
wyst¹pienia specyficznych synergii oraz zakresu dopasowania przedsiêbiorstw3. W zwi¹zku z tym w trakcie due diligence inwestorzy maj¹ mo¿liwoæ dokonania weryfikacji informacji przedstawionych w memorandum informacyjnym oraz przeprowadzenia pe³nego badania sprzedawanej firmy. Przebieg, due diligence zbli¿ony jest do corocznego badania sprawozdañ finansowych (czyli do powszechnie znanego «audytu»)4.
Podsumowuj¹c, due diligence jest to analiza s³u¿¹ca do wszechstronnej
weryfikacji dzia³alnoci podmiotu-kandydata do nabycia oraz ustaleniu jego
ostatecznej wyceny jako podstawy do negocjacji5. Zakres i charakter badañ za-

2

Ibidem.
Fuzje i przejêcia przedsiêbiorstw. Red. W. Fr¹ckowiak. PWE, Warszawa 1998, s. 172173.
4 Piotr Buda-Pawlus, mened¿er w Zespole Doradztwa Transakcyjnego firmy Ernst & Young,
i Tomasz Kwiecieñ, senior w Zespole Doradztwa Transakcyjnego firmy Ernst & Young. Gazeta
Wyborcza z 22.04.2004.
5 [@ :] http://bossa.pl/analizy/fundamentalne/slownik.html#start.
3
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le¿y od specyfiki kandydata, maj¹ bowiem udzieliæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce faktycznej atrakcyjnoci, jego si³ i s³aboci, efektów synergicznych
w obszarze kompatybilnoci celów strategicznych, kluczowych kompetencji, zarz¹dzania, a tak¿e stopnia integracji operacyjnej i finansowej. Analiza ta powinna byæ nastawiona na wykrycie tych elementów, których mo¿na nie dostrzec
w toku standardowej analizy strategicznej, a które maj¹ znaczny wp³yw na wartoæ przedsiêbiorstwa 6. Z takiego przedstawienia pojêcia due diligence wynika
istotna rola tej analizy w momencie podjêcia ostatecznej decyzji o nabyciu
przedsiêbiorstwa. Mimo przeciwnoci, na które napotykaj¹ fachowcy przy tej
analizie, mowa tu o dostêpnoci dokumentacji wewnêtrznej przedsiêbiorstwa,
jest uznawana za bardzo wartociow¹, wiele bowiem wnosi do podejmowania
decyzji o wyborze prawid³owego kandydata. Analiza due diligence jest zatem
warunkiem sine qua non przejêcia, poniewa¿ pozwala oceniæ nie tylko ryzyko
inwestycyjne.
2. Due diligence na potrzeby fuzji i przejêæ
Analiza due diligence, obejmuj¹c wiele obszarów, powinna dostarczyæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania 7:
1. Czy przedsiêbiorstwo-kandydat faktycznie pasuje do strategicznych celów potencjalnego nabywcy?
2. Czy kandydat jest faktycznie tak atrakcyjny, jak wydawa³o siê na pocz¹tku, oraz jakie potencjalne problemy dla nabywcy mog¹ wynikn¹æ w przysz³oci?
3. Czy nabywaj¹cy jest w stanie zarz¹dzaæ nabytkiem i czy mog¹ zostaæ
wykorzystane zidentyfikowane korzyci?
4. Czy kierownictwo kandydata poprze punkt widzenia nabywaj¹cego?
5. Czy nabywaj¹cy jest w stanie zintegrowaæ nabyte przedsiêbiorstwo pod
wzglêdem operacyjnym i finansowym?

6 H. Chwistecka-Dudek: Fuzje i przejêcia  faza przygotowawcza. Przegl¹d Organizacji
2003, nr 6, s. 29.
7 R.G. Bernhardt: The Aqusition Process: A Program for Success. W: Mergers and Aqusitions.
Red. B.J. Miller. John Wile Sons, New York 1994, s. 17, za Fuzje i przejêcia..., s. 173.
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Poni¿ej przedstawiono przyk³adow¹ listê punktów wymagaj¹cych
uwzglêdnienia w trakcie badania due diligence, która jest pomocna w udzieleniu odpowiedzi na wy¿ej postawione pytania. Ze wzglêdu na wagê dokumentów udostêpnianych audytorom, niejednokrotnie bardzo szczegó³owo okrelane
s¹ procedury prowadzenia due diligence. Zakres tego typu badania mo¿e byæ
ró¿ny (chocia¿ z regu³y jest doæ szeroki), jednak zazwyczaj koncentruje siê ono
na aspektach prawnych, finansowych, marketingowych, konkurencyjnych i techniczno-technologicznych.

Tabela 1
Lista punktów w badaniu due diligence
I Sytuacja finansowa
A Roczne i kwartalne sprawozdania finansowe za okres ostatnich trzech lat
 rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przep³ywów pieniê¿nych, wraz z notami
objaniaj¹cymi
 wielkoci zrealizowane a wielkoci planowane
 sprawozdanie zarz¹du
 rozbicie sprzeda¿y i zysku wed³ug:
 produktów
 kana³ów dystrybucji
 rynków geograficznych
 obecny stan zaleg³oci w realizacji zamówieñ klientów
 harmonogram wymagalnoci nale¿noci od klientów
B Prognozy finansowe
 kwartalne prognozy finansowe za okres dwóch ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni
kwarta³; przychody wed³ug rodzajów produkcji, klientów i kana³ów dystrybucji (pe³ny
rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przep³ywów pieniê¿nych)
 g³ówne i spodziewane czynniki wzrostu
 przewidywalnoæ dzia³alnoci
 ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zagraniczn¹ (np. wahania kursu walutowego,
niestabilnoæ polityczna)
 praktyki cenowe firmy i sektora
 za³o¿enie ekonomiczne le¿¹ce u podstaw sporz¹dzania prognoz (ró¿ne scenariusze oparte
na za³o¿eniach dotycz¹cych wahañ cen i si³ rynkowych)
 wyjanienia dotycz¹ce planowanych wydatków inwestycyjnych, amortyzacji oraz
wymaganego stanu kapita³u obrotowego
 za³o¿enia dotycz¹ce zewnêtrznych róde³ finansowania
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C Struktura kapita³owa
 aktualna liczba akcji
 harmonogram realizacji opcji, warrantów, praw i innych instrumentów zwiêkszaj¹cych
potencjalnie liczbê akcji wraz z cenami wykonania i innymi klauzulami
 charakterystyka wszystkich instrumentów d³u¿nych oraz kredytów bankowych wraz
z kluczowymi warunkami
 zobowi¹zania pozabilansowe
 straty kapita³owe
D Dodatkowe informacje finansowe
 charakterystyka zobowi¹zañ podatkowych na szczeblu federalnym, stanowym i za
granic¹, w tym ewentualne rozliczenia miêdzyokresów
 stosowane standardy rachunkowoci (definicja przychodu itp.)
 historia zmian w kapitale firmy, w tym kapita³u akcyjnego, emisje warrantów
i zad³u¿enia (daty, inwestorzy, wartoæ operacji, udzia³ procentowy, obliczona wycena
w momencie zaistnienia zdarzenia, aktualna wycena)
II Produkty
A Charakterystyka produktów oferowanych w poszczególnych segmentach rynku
B G³ówni klienci i zrealizowane zlecenia
C Historyczne i prognozowane stopy wzrostu
D Udzia³ w rynku
E Tempo i rodzaj zmian technologicznych
F Czêstotliwoæ wprowadzania nowych produktów i udoskonaleñ w dotychczasowych
G Struktura kosztów oraz zyskownoæ
III Charakterystyka klientów
A Przyk³adowa lista 20 klientów  nazwy, adresy telefony kontaktowe, oferowane
produkty, czêstotliwoæ zawierania transakcji
B Lista strategicznych kontaktów (nazwiska, telefony, udzia³ w obrotach, umowy
marketingowe)
C Przychody w rozbiciu na klientów (nazwy, telefony kontaktowe wszystkich klientów
posiadaj¹cych ponad 5-procentowy udzia³ w obrotach firmy)
D Krótka charakterystyka wszystkich przypadków utraty lub pogorszenia kontaktów
handlowych w ci¹gu ostatnich dwóch lat
IV Konkurencja
Opis otoczenia konkurencyjnego dla ka¿dego z segmentów rynku dzia³alnoci firmy
osobno, w tym zw³aszcza
A Pozycja rynkowa firmy, jej mocne i s³abe strony postrzegane na danym rynku
B Forma panuj¹cej konkurencji (cenowa, jakociowa, technologiczna, dystrybucyjna)
V Marketing, sprzeda¿ i dystrybucja
A Strategia i jej realizacja
 opis krajowych i miêdzynarodowych kana³ów dystrybucji
 pozycja firmy i jej produktów na rynku
 mo¿liwoci marketingowe i zagro¿enia
 opis programów marketingowych i przyk³ady ostatnich informacji dotycz¹cych firmy, jej
produktów, umów, dzia³alnoci itp.
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G³ówni klienci
obecny status i tendencje rozwojowe kontaktów
mo¿liwoci wzrostu i rozwoju w przysz³oci
G³ówna droga rozwoju nowej dzia³alnoci
Model efektywnoci pracy osób zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹
wynagrodzenia
rednia wielkoæ sprzeda¿y
cykl sprzeda¿y
plany zatrudnienia
Mo¿liwoci realizacji planu marketingowego w ramach aktualnych i prognozowanych
bud¿etów
Badania i rozwój
Opis organizacji dzia³alnoci badawczej i rozwojowej firmy
strategia
kluczowi specjalici
g³ówne obszary dzia³ania
Stopieñ zaawansowania badañ
status badañ i czêstotliwoci wprowadzania nowych rozwi¹zañ
struktura kosztów
kluczowe technologie wymagaj¹ce wprowadzenia
ryzyko
Patenty
stopieñ zale¿noci od zewnêtrznych umów licencyjnych obcych patentów
patenty do dyspozycji firmy
Stosunki z innymi podmiotami
wspólne prowadzenie prac badawczych
uczestnictwo w organizacjach przemys³owych
Kadra kierownicza i personel firmy

A Schemat organizacyjny
B Historyczna i prognozowana wielkoæ zatrudnienia z rozbiciem na funkcje i oddzia³y
C Sumaryczne biografie kluczowych osób z kierownictwa firmy, w tym zw³aszcza historia
zatrudnienia, wiek, sta¿ pacy w firmie, okres zajmowania obecnej pozycji
D Wynagrodzenia
 kopie (lub zestawienia sumaryczne) g³ównych zasad wynagrodzenia
 wynagrodzenia niepieniê¿ne
E Charakterystyka planów motywacyjnych opartych na opcjach pracowniczych
F Istotne kwestie sporne dotycz¹ce pracowników firmy, dotychczasowe i obecne
G Wskanik rotacji zatrudnienia
 dane z okres ostatnich dwóch lat
 kluczowe wakuj¹ce stanowiska
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VIII Kwestie prawne i pozosta³e
A Tocz¹ce siê postêpowania s¹dowe przeciwko firmie  szczegó³y dotycz¹ce powoda,
przedmiot i wartoæ sporu, krótka historia, obecny status i spodziewany wynik sporu,
nazwa pe³nomocnika prawnego firmy
B Tocz¹ce siê postêpowania s¹dowe z powództwa firmy  szczegó³y dotycz¹ce pozwanej
firmy, przedmiot i wartoæ sporu, krótka historia, obecny status i spodziewany wynik
sporu, nazwa pe³nomocnika prawnego firmy
C Charakterystyka przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska oraz bezpieczeñstwa
i higieny pracy
 przepisy bezpieczeñstwa
 nowe regulacje i ich konsekwencje z punktu widzenia firmy
D Lista kluczowych patentów, praw autorskich, licencji oraz znaków firmowych
zarezerwowanych dla firmy lub postêpowaæ bêd¹cych w toku
E Charakterystyka wykupionych polis ubezpieczeniowych i g³ównych róde³ ryzyka
F Charakterystyka najwa¿niejszych zawartych umów
G Charakterystyka ewentualnych sporów z instytucj¹ odpowiedzialn¹ za nadzór nad
rynkiem dzia³alnoci firmy
IX Informacje dodatkowe
A Biznesplan firmy (jeli istnieje)
B Lista cz³onków rady nadzorczej
C Lista wszystkich akcjonariuszy firmy, w tym posiadaczy warrantów, opcji i papierów
d³u¿nych

ród³o: H. Johnson: Fuzje i przejêcia. Narzêdzia podejmowania decyzji strategicznych.
Liber, Warszawa 2000, s. 7680.

Przyk³adowa lista punktów badania pokazuje, jak szeroka i wnikliwa jest
analiza due diligence. Skrupulatne i prawid³owe jej przeprowadzenie jest nie
tylko pracoch³onne, ale równie¿ bardzo trudne, poniewa¿ niejednokrotnie wymaga zgromadzenia zastrze¿onej dokumentacji wewnêtrznej przedsiêbiorstwa.
ród³a pozyskiwania informacji mog¹ byæ rozmaite, w zale¿noci od spó³ki,
która poddana jest analizie. Nale¿y siê jednak zgodziæ, ¿e naj³atwiej zebraæ dane
o spó³kach o statusie publicznym, które s¹ zobowi¹zane do wydawania prospektów emisyjnych i innych danych finansowych.
Ostatnie badania dowiod³y, ¿e w fuzjach, które zakoñczy³y siê sukcesem
na rynku, baczn¹ uwagê zwrócono na szczegó³ow¹ analizê dotychczas zaniedbywanego czynnika ludzkiego. Nie zawsze prawid³owe odniesienie siê do tej
kwestii by³o przyczyn¹ b¹d spowolnienia efektu synergii, b¹d strat w przedsiêbiorstwach krótko po fuzji lub przejêciu. Nale¿y podkreliæ, ¿e zlekcewa¿e-
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nie kultury organizacyjnej i po³o¿enie nacisku na analizê finansów, technologii
itp. w rezultacie okazuje siê bardzo kosztowne dla przedsiêbiorstwa.
3. Wykorzystanie due diligence w praktyce
Opieraj¹c siê na dowiadczeniu firmy Ernst & Young, mo¿na przedstawiæ
wykorzystanie due diligence w praktyce. Wiadomo, ¿e inwestorzy chc¹ jak najwiêcej wiedzieæ na temat przejmowanej firmy, dlatego tak wa¿na dla nich jest
analiza due diligence. Doradcy, do których najczêciej zwracaj¹ siê potencjalni
nabywcy, badaj¹ sprawozdania finansowe i analizuj¹ aspekty prawne, podatkowe, techniczne i rodowiskowe.
Firma Ernst & Young, która ma wieloletnie dowiadczenia, wypracowa³a
swój schemat postêpowania. Prowadz¹c dan¹ sprawê, przekonuje klienta do podzia³u analizy due diligence na dwa etapy. Wynika to st¹d, ¿e nie ma potrzeby
zapoznawania inwestorów ze szczegó³owymi, niejednokrotnie tajnymi informacjami ka¿dego z kandydatów z tak zwanej krótkiej listy. Czêsto siê zdarza, ¿e
inwestorzy s¹ bezporednimi konkurentami, wiêc nie nale¿y siê spieszyæ z przekazywaniem wszystkich dokumentów.
Pierwszy etap to data room, czyli pokój z danymi. Na tym etapie wszyscy zainteresowani inwestorzy otrzymuj¹ czêæ dokumentacji o kandydatach
i taki sam zestaw informacji, na przyk³ad dokumentacjê ród³ow¹, umowy, zapisy ksiêgowe. Dokumentacja jest tak przygotowana, ¿e etap ten trwa stosunkowo krótko  od trzech do piêciu dni. W tym czasie inwestorzy s¹ w stanie
zapoznaæ siê z kilku-kilkunastoma specjalnie przygotowanymi segregatorami
z dokumentami.
Nastêpny etap w du¿ej mierze nale¿y do inwestorów, gdy¿ to oni dziêki
data room powinni z³o¿yæ poprawione oferty zakupu,  maj¹ bowiem wiêksz¹
wiedzê na temat kandydatów. Inwestorzy, którzy z³o¿¹ najlepsze oferty, otrzymuj¹ wy³¹cznoæ na ostateczne negocjowanie warunków transakcji. W firmie
Ernst & Young standardem jest przyznanie równoleg³ej wy³¹cznoci dwóm podmiotom. Wynika to z chêci zabezpieczenia siê przed skutkami wycofania siê
jednego z inwestorów z negocjacji. Podgrzewa to atmosferê rywalizacji miêdzy
dwoma podmiotami, zwiêksza zaanga¿owanie i pozwala zachowaæ konkurencyjnoæ transakcji. Wracaj¹c do tematu wy³¹cznoci, zazwyczaj okres ten wy-
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nosi od 30 do 90 dni i jest zale¿ny od specyfiki przeprowadzanej transakcji.
Etap ten ma to do siebie, ¿e zainteresowanym udostêpnia siê wszystkie informacje, czyli g³ównie te, których nie mieli w data room. Na tym poziomie negocjacji równie¿ jest mo¿liwe wy³¹czenie z badañ informacji najbardziej poufnych
i pozostawienie ich na ostateczne negocjacje 8.
Pokrótce scharakteryzowane dzia³ania firmy Ernst & Young pokazuj¹, ¿e
informacje zdobyte za pomoc¹ due diligence s¹ na tyle istotne, i¿ dawkuje siê
je inwestorom. Poufne informacje s¹ odkrywane dopiero pod koniec negocjacji. Zastosowanie takich procedur wiadczy nie tylko o ich zasadnoci, ale równie¿ o pracoch³onnoci w zdobywaniu danych i analizowaniu za pomoc¹ due diligence.
4. Dwa podejcia do due diligence
Skandale finansowe w takich firmach, jak Enron czy WorldCom, przyczyni³y siê do tego, ¿e w Europie i USA zaczêto przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do
metodologii badañ due dilligence. Prze³o¿y³o siê to na wprowadzenie zmian
w standardach ksiêgowych i procedurach wprowadzania spó³ek na gie³dê. Spadek liczby i wartoci transakcji fuzji i przejêæ jest równie¿ spowodowany wieloma b³êdami firm konsultingowych, które na polskim rynku proponuj¹ swoim
klientom taki sam produkt due diligence, jak na przyk³ad w USA, co nie do koñca jest mo¿liwe. Wynika to z ró¿nic kulturowych i prawnych oraz dostêpnoci
danych przedsiêbiorstw. Ró¿nice te maj¹ du¿y wp³yw na metodologiê badañ
typu due diligence w Europie i USA. Wiêkszoæ z ró¿nic sprowadza siê do zasad poszanowania prywatnoci zarówno w wymiarze osobistym jak i instytucjonalnym. Proces due diligence na obu kontynentach nale¿y zacz¹æ od pe³nej weryfikacji danych ujêtych w biznesplanie lub planach finansowych i innego typu
dokumentach operacyjnych. Konieczna jest tak¿e analiza perspektyw rozwoju
spó³ki oraz ocena jej kluczowych pracowników. St¹d wiêkszoæ badañ przeprowadza siê w dwóch profilach:
 profilu aktywów,
 profilu aktywów intelektualnych.
8

Por. Piotr Buda-Pawlus...
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Ostatni¹ kwesti¹, która powinna byæ badana, s¹ pracownicy danej firmy, gdy¿
to oni s¹ jej motorem rozwoju.
W europejskim podejciu do due diligence du¿y nacisk k³adzie siê na badanie relacji miêdzy firm¹ a jej otoczeniem oraz historiê jej dzia³alnoci. Ustawowe podejcie do ochrony danych w Europie jest zupe³nie inne ni¿ w USA.
Zdaniem Europejczyków, w USA nie ma prywatnoci. Odbija siê to na mo¿liwociach zdobycia informacji niezbêdnych do analizy due diligence, które s¹
zdecydowanie mniejsze w Europie ni¿ w USA. Stany Zjednoczone maj¹ dostêp
do takich dokumentów o firmach, jak raporty kredytowe, plany architektoniczne, a nawet sieæ wodoci¹gowa, poniewa¿ s¹ one przedmiotem publicznej inspekcji. Jawnoæ i przejrzystoæ dzia³añ biznesowych osi¹gnê³o apogeum
w amerykañskim systemie prawnym, gdzie ka¿demu obywatelowi zapewniono
swobodny dostêp do zapisów postêpowania procesowego w sprawach cywilnych i treci raportów z przestêpstw. W podejciu amerykañskim do wstêpnej
oceny danej spó³ki wykorzystuje siê informacje ze róde³ ogólnodostêpnych.
W obu podejciach (amerykañskim i europejskim) mo¿e dojæ do pope³nienia b³êdów, które maj¹ takie same podstawy:
 s¹ pope³niane podczas analizy zebranych informacji,
 wynikaj¹ z nieumiejêtnego wdro¿enia programu zmian proponowanych
w due dilligence.
Nale¿y zwróciæ uwagê na doæ istotny szczegó³. Czêsto siê zdarza, ¿e analiza
due diligence jest przeprowadzana, wówczas gdy ju¿ zapad³a decyzja o zakupie
danej firmy. Informacje, które ma dostarczyæ due diligence, maj¹ w za³o¿eniach
za zadanie wesprzeæ inwestora w podjêciu decyzji o zakupie. Niestety, raporty
przedstawiane na podstawie omawianej analizy przez firmy konsultingowe s¹
tak opracowywane, ¿eby utwierdziæ inwestora, ¿e ju¿ dokona³ dobrego wyboru.
W amerykañskim ¿argonie fuzji zjawisko to okrela siê mianem window dressing, czyli upiêkszania obrazu spó³ki na potrzeby transakcji fuzji lub przejêcia.
Jeli celem konkretnego zadania ma byæ samo due diligence, zespó³ zajmuj¹cy
siê tym projektem powinien zostaæ wprowadzony do spó³ki, któr¹ zamierza nabyæ inwestor, jeszcze przed podjêciem przez niego ostatecznej decyzji9.
Dwa podejcia, amerykañskie i europejskie, pokazuj¹, ¿e do odniesienia

9

L. Rewers: Europejskie praktyki w zakresie due dilligence kontra amerykañska w ocenie spó³ek przez venture capital, [@ :] http://www.wsb.wroclaw.pl/wwwWroclaw/320186.xml.
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sukcesu niezbêdne jest prawid³owe przeprowadzenie analizy due diligence,
zgodnie z za³o¿eniami teoretycznymi, a nie sugestiami inwestora.
Zakoñczenie
O wadze przeprowadzenia analizy due diligence nie trzeba przekonywaæ
inwestorów. Szerokie spektrum badañ pozwala na dok³adniejsze przyjrzenie siê
kandydatowi do fuzji lub przejêcia. Jedyna trudnoæ polega na dostêpie do informacji wewnêtrznych danej firmy. Istotne jest, ¿eby w analizie nie zlekcewa¿yæ ¿adnego czynnika i wzi¹æ pod uwagê wszelkie zastrze¿enia, które siê nasunê³y w czasie analizy due diligence. Najwa¿niejsze jest jednak, aby analiza ta
nie by³a przeprowadzana jako pro forma po to, by jedynie potwierdziæ wybór
inwestora, który niejednokrotnie jest klientem firm konsultingowych.

DUE DILIGENCE AS A ONE OF IMPORTANT ANALYZE
DURING SELECTION BETWEEN CANDIDATE
IN THE PROCESS OF MERGERS & ACQUISITIONS
Summary
The analyze due diligence is very important when the investor wants to overtake
some enterprise. Many elements are checking before investor takes a decision. Unfortunately its not a rule. Sometimes Consulting firm prepare analyze even the investor took
a decision about candidate. The most important thing is to remember that due diligence
prepares a lot of detail about candidate and when we use it properly we reach a success
in M&A.
Translated by Aleksandra G¹sior
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Wprowadzenie
Proces zarz¹dzania wspó³czesnymi organizacjami jest problemem z³o¿onym, bêd¹cym przedmiotem zainteresowania i analizy teorii i praktyki gospodarczej. Sk³ada siê na to wiele ró¿norodnych czynników, które podlegaj¹ rozmaitym uwarunkowaniom i zmiennoci ze wzglêdu na czas i miejsce, a wiêc nie
do koñca poddaj¹ siê regu³om. Jednym z czynników z³o¿onoci zarz¹dzania
przedsiêbiorstwami jest wystêpowanie grup interesów (interesariuszy, grup nacisku, stakeholders), których cele s¹ z regu³y sprzeczne.
Partycypacja oznacza mo¿liwoæ uczestnictwa (oprócz mened¿erów),
w procesie zarz¹dzania wielu podmiotów, tak aby stworzyæ szansê realizacji
celu wa¿nego dla wszystkich tych grup. Partycypacja jest zatem dzieleniem siê
w³adz¹ z udzia³owcami przedsiêbiorstwa, pracownikami i grupami interesu
funkcjonuj¹cymi w otoczeniu firmy1.
Centraln¹ postaci¹ przedsiêbiorstwa jest mened¿er-profesjonalista, który
chc¹c skutecznie zarz¹dzaæ, organizuje wspó³uczestnictwo innych podmiotów.
1 Por. T. Mendel: Partycypacja w zarz¹dzaniu wspó³czesnymi organizacjami. Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2001, s. 57, 191. Szerzej na temat prywatyzacji w G.M.
Wroñska: Strategie finansowe spó³ek pracowniczych. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Sk³odowskiej,
Lublin 2004, s. 7390.
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Jednym z wa¿niejszych jest pracownik, którego udzia³ w zarz¹dzaniu wynika
nie z prawa w³asnoci, lecz stosunku pracy.
1. Istota partycypacji pracowniczej
W koncepcjach partycypacji pracowniczej w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, których wiele pojawi³o siê w latach 80., zwrócono uwagê na przezwyciê¿enie ujemnych konsekwencji sytuacji robotnika jako pracownika najemnego. Wynika³y one ze zjawiska alienacji i dehumanizacji pracy ludzkiej oraz problemu identyfikacji pracownika z za³og¹ i zak³adem pracy, czyli z czynników
bezporednio wp³ywaj¹cych na wydajnoæ i zadowolenie pracownika z pracy.
Te negatywne nastêpstwa mia³o przezwyciê¿yæ zwi¹zanie pracownika z przedsiêbiorstwem czym wiêcej ni¿ zwyk³ym stosunkiem pracy, polegaj¹cym na
wzajemnym wiadczeniach miêdzy pracownikiem a zak³adem pracy. W literaturze francuskiej partycypacja jest okrelana jako kolektywna postawa, dziêki
której przedstawiciele za³ogi czuj¹ siê zainteresowani przedsiêbiorstwem, jego
funkcjonowaniem, jego równowag¹, w stopniu wiêkszym ni¿ tego wymaga od
ka¿dego umowa przewiduj¹ca wiadczenie pracy oraz otrzymywanie zap³aty2.
Rodowód terminu partycypacja jest ³aciñski i oznacza tyle, co przypuciæ do uczestnictwa, dzieliæ siê z kim lub mieæ udzia³ w czym3. W literaturze czêsto pojawiaj¹ siê inne terminy, stosowane równolegle z partycypacj¹,
takie jak wspó³decydowanie, wspó³zarz¹zdanie, wspó³stanowienie lub udzia³
w zarz¹dzaniu4. Wspó³uczestnictwem nazywamy wszystkie przejawy wywierania wp³ywu przez pracowników na dzia³alnoæ przedsiêbiorstw na ró¿nych

2 M. Montuclard: Pour la socjologie de la participation ouviere dans les entreprises. Socjologie du Travail 1960, nr 4, cyt. za M. Jarosz: Samorz¹dnoæ pracownicza. OSP PAN, Warszawa 1991, s. 3637.
3 Por. F. Bobrowisk: S³ownik ³aciñsko-polski. Druk J. Zawadzki. Wilno 1903, s. 39; K. Kumaniecki: S³ownik polsko-³aciñski. PWN, Warszawa 1981, s. 352.
4 Odpowiednikiem niemieckim jest Mitbestimmung, Mitwirkung lub Teilhabe, a angielskim
i francuskim  participation. W Polsce pojêcie partycypacja wywodzi siê z naukowej literatury
anglosaskiej, st¹d jest u¿ywane jako uniwersalny termin, ³¹cz¹cy w sobie ró¿ne formy uczestniczenia pracowników w zarz¹dzaniu. Niekiedy, szczególnie w literaturze niemieckiej, terminy te
s¹ traktowane jako skale (typologie) partycypacji wyró¿niane ze wzglêdu na natê¿enie uczestnictwa pracowników. Por. J. Wratny: Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach
transformacji gospodarczej. IPiSS, Warszawa 2002, s. 2627.
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szczeblach kierowania nimi (od najmniejszej jednostki produkcyjnej przedsiêbiorstwa pocz¹wszy a¿ do zarz¹du korporacji)5. Tak rozumiana partycypacja
pracownicza oznacza uczestnictwo nie tylko w realnych procesach przedsiêbiorstwa, jak wytwarzanie dóbr, ich magazynowanie i transport, ale równie¿ w procesach regulacyjnych, czyli decydowaniu, kto, co, jak i jakimi metodami ma
wykonywaæ. Ujêcie to odrzuca tradycyjne struktury hierarchiczne i sztywny podzia³ w przedsiêbiorstwie na kieruj¹cych i wykonawców.
Psychologiczne podejcie V.H. Vrooma, traktuje partycypacjê stosunkowo
w¹sko: Partycypacja to proces wspólnego podejmowania decyzji przez dwie
lub wiêcej stron, w których decyzje maj¹ wp³yw na przysz³¹ sytuacjê tych, którzy je podjêli6. Definicja ta zawê¿a obszar uczestnictwa do podejmowaniu decyzji, czyli wspó³decydowania, terminu u¿ywanego równie¿ przez B. B³aszczyk.
J.R.P. Frencz, J. Izrael i D. Aas prezentuj¹ partycypacjê na p³aszczynie
organizacyjno-socjologicznej: Termin partycypacja odnosi siê do procesu, w którym dwie lub wiêcej stron wp³ywaj¹ na siebie nawzajem w trakcie przygotowywania planów, realizowania okrelonej polityki i podejmowania decyzji. Termin
ten dotyczy decyzji, które mog¹ mieæ wp³yw na tych, którzy s¹ przez nich reprezentowani 7. Definicja ta porusza wa¿ny problem partycypacji przedstawicielskiej, omówiony poni¿ej.
K. Zimniewicz okrela partycypacjê jako wynikaj¹ce z podzia³u w³adzy
bezporednie oddzia³ywanie na siebie (w warunkach zaufania, tolerancji i wspó³pracy) ró¿nych szczebli zarz¹dzania w d¹¿eniu do uzyskania wzajemnej akceptacji celów i prowadzonych dzia³añ, na podstawie wymiany informacji i komunikacji 8. Na prezentowany w tym ujêciu zakres pojêciowy sk³adaj¹ siê trzy elementy9:
a) wywieranie wp³ywu, które bezporednio siê wi¹¿e ze sprawowaniem
w³adzy i jest najistotniejszym elementem partycypacji, mo¿na zatem

5 B. B³aszczyk: Uczestnictwo pracowników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwami w krajach
Europy Zachodniej. PWE, Warszawa 1988, s. 2324.
6 V.H. Vroom: Some Personality Determinants of the Effects of Participation. Journal of Abnormal and Social Psychology 1992, nr 59, s. 22.
7 J.R.P. Frencz, J. Israel, D. Aas: An Experiment in Participation in Norwegian Factory.
Human Relations 1960, nr 13, s. 40.
8 K. Zimniewicz: Techniki zarz¹dzania. PWE, Warszawa 1991, s. 81.
9 Por. T. Mendel: Zarz¹dzanie partycypacyjne w teorii i praktyce. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 1986, s. 27.
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uznaæ, ¿e partycypacja jest instrumentem dopuszczaj¹cym grupy interesu do w³adzy lub zrównuj¹cym je pod wzglêdem w³adzy;
b) interakcje, czyli wzajemne oddzia³ywanie na siebie dwóch lub wiêcej osób 10; interakcja w procesie partycypacji jest ujmowana jako
wspó³praca i szukanie porozumienia miêdzy pracodawcami a pracownikami, w której wyniku otrzymuje siê pewien stan równowagi; efektem takiej równowagi jest stan spokoju spo³ecznego, bêd¹cy jednym
z wa¿niejszych celów stosowania praktyk partycypacyjnych11;
c) wymiana informacji, bez której niemo¿liwe jest szukanie porozumienia miêdzy poszczególnymi grupami w przedsiêbiorstwie; mo¿na zauwa¿yæ sprzê¿enie zwrotne miêdzy interakcj¹ a wymian¹ informacji:
wymiana informacji jest warunkiem koniecznym wyst¹pienia informacji, a wspó³praca miêdzy podmiotami wzmaga i u³atwia procesy informacyjne.
2. Formy partycypacji pracowniczej w zarz¹dzaniu organizacjami
Udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu mo¿e mieæ ró¿ne formy. Podstawowy
podzia³ wyró¿nia dwie zasadnicze formy: zarz¹dcz¹ i finansow¹12 .
Partycypacja finansowa oznaczaj¹ca ró¿ne formy uczestnictwa pracowników w dochodach przedsiêbiorstwa, jest realizowana przez systemy wynagradzania pracownika za pracê i udzia³ w dochodach z w³asnoci. Partycypacja finansowa obejmuje wszystkie te rozwi¹zania, które daj¹ pracownikom  dodatkowo oprócz p³acy  ró¿ne rodzaje dochodów bezporednich, uzale¿nionych od
zysku lub innych mierników dzia³alnoci przedsiêbiorstwa. Dochód ten musi
byæ cile powi¹zany z efektem dzia³alnoci przedsiêbiorstwa i nie mo¿e mieæ
¿adnego zwi¹zku z p³ac¹13.
10 M. Dobrzyñski: Interakcja. W: Encyklopedia organizacji i zarz¹dzania. PWE, Warszawa
1981, s. 174.
11 Por. T. Mendel: Partycypacja..., s. 911.
12 Szerzej na temat klasyfikacji form partycypacji w H. Kisielowska: Partycypacja pracownicza w polskim przedsiêbiorstwie w aspekcie strategii europejskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wraszawskiej, Warszawa 1998, s. 1522.
13 Workers Financial Participation, East-West Experiences. ILO, Genewa 1995, s. 12, cyt. za
A. Olemczuk-Szlachta: Finansowa partycypacja pracowników. W: Jakoæ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Red. A. Sajkiewicz. IFGN, AGH, Warszawa 1999, s. 129.
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Partycypacja zarz¹dcza jest form¹ aktywnego udzia³u pracowników
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, polegaj¹c¹ na zapewnieniu pracownikom
wp³ywu na decyzje dotycz¹ce ich pracy i wcielenie ich w ¿ycie w miejscu pracy14. Udzia³ pracowników w zarz¹dzaniu mo¿e mieæ charakter indywidualny lub
zespo³owy. Pierwszy z nich wi¹¿e siê miêdzy innymi z doborem stylu zarz¹dzania przez kierownika, restrukturyzacj¹ zadañ, stosowaniem elastycznego czasu
pracy czy kafeteryjnymi formami p³ac 15. Udzia³ zespo³owy jest prowadzony na
zebraniach ogólnych, w grupowych i zespo³owych formach organizacji pracy
i wynagrodzenia, ko³ach jakoci itp. Udzia³ zespo³owy zazwyczaj obejmuje
wiêksz¹ liczbê pracowników i szerszy kr¹g spraw, ale w sposób mniej bezporedni16 .
S. Borkowska zwraca uwagê na tak zwany paradoks partycypacji, który
polega na tym, ¿e im szerszy jest zakres partycypacji pracowniczej, tym ni¿szy
jest stopieñ rzeczywistego wp³ywu na procesy zarz¹dzania 17. Skala udzia³u wi¹¿e siê zatem cile z charakterem uczestnictwa pracowników, który mo¿e byæ
poredni (przedstawicielski) lub bezporedni (osobisty). Mianem partycypacji
bezporedniej okrela siê osobisty udzia³ wszystkich pracowników w zebraniach
i zgromadzeniach na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Formy te dotycz¹ kszta³towania miejsca i procesu pracy, a wiêc wp³ywu na rodowisko pracy. Zasadniczym celem bezporedniej partycypacji jest zwi¹zanie pracownika z jego miejscem pracy, dowartociowaniem i podniesieniem poczucia
odpowiedzialnoci za realizacjê okrelonych zadañ czy wykonaniem planów. Ta
forma partycypacji znacznie jednak ogranicza szybkoæ podejmowania decyzji,
dlatego zwykle jest stosowana do wybranych decyzji lub sfer dzia³ania.
14 Por. T. Mills: Leadership from Abroad: European Developments In Industrial Democracy.
W: J. Penc: Motywowanie w zarz¹dzaniu. Wyd. Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Kraków 1996,
s. 246.
15 Kafeteryjne formy plac polegaj¹ na stworzeniu specjalnego zbioru bodców, które s¹ dostosowane do potrzeb i zainteresowañ pracowników, a jednoczenie mo¿liwe do uzyskania. Jest to
elastyczna forma p³ac, gdy¿ pracownik ma do wyboru nagrodê sporód pewnego zestawu równowa¿nych nagród rzeczowych i niematerialnych. Szerzej zob. Z. Seku³a: Motywowanie ekonomiczne w przedsiêbiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej. Wyd. Politechniki Wroc³awskiej,
Wroc³aw 1991, s. 142144.
16 Por. A. Owczarzak, M. Piekut: Partycypacja pracownicza  idea w praktyce. W: Problemy
teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji. Red. W. Jermo³owicz. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 12, Poznañ 2001, s. 4041.
17 Por. S. Borkowska: Partycypacja pracownicza i jej perspektywy. Polityka Spo³eczna 1992,
nr 7, s. 8.
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W wiêkszoci przedsiêbiorstw uprawnienia pracowników do wspó³zarz¹dzania s¹ realizowane przez porednie formy partycypacji. Niew¹tpliwie u³atwia
to podejmowanie decyzji, ich konsultowanie i kontrolowanie, ale jego rola motywacyjna jest znacznie mniejsza. W obrêbie partycypacji poredniej B. B³aszczyk rozró¿nia trzy podstawowe rodzaje form organizacyjnych oddzia³ywania
pracowników na funkcjonowanie przedsiêbiorstw18 :
a) wspó³zarz¹zdanie w w¹skim sensie  udzia³ reprezentacji pracowników
w g³ównych organach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem;
b) udzia³ przedstawicieli pracowników w radach i komitetach przedsiêbiorstwa istniej¹cych obok tradycyjnych struktur zarz¹dzania przedsiêbiorstwem;
c) partycypacja zwi¹zkowa  udzia³ organizacji zwi¹zkowych w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem lub grup¹ przedsiêbiorstw.
Oprócz form B. B³aszczyk wyró¿nia osiem poziomów uczestnictwa19:
 zarz¹dzanie autokratyczne  brak partycypacji,
 informacja dla pracowników po podjêciu decyzji,
 informowanie pracowników przed podjêciem decyzji,
 konsultacje,
 kontrola pracowników, w wybranych dziedzinach, nad dzia³alnoci¹ firmy,
 negocjacje  zobligowanie kierownictwa do ich prowadzenia,
 wspólne decyzje z kierownictwem,
 wy³¹czne podejmowanie decyzji przez za³ogi  samorz¹d.
Bior¹c pod uwagê wieloæ i ró¿norodnoæ form uczestnictwa pracowników
w zarz¹dzaniu swym przedsiêbiorstwem, mo¿na wyró¿niæ wiele jej rodzajów.
Istotne wydaje siê przytoczenie wprowadzonego przez S. Verbê rozró¿nienia na
pseudopartycypacjê i partycypacjê rzeczywist¹20. Z pseudopartycypacaj¹ mamy
do czynienia wówczas, gdy pracownicy bior¹ udzia³ w dyskusji nad problemem

18

Por. S. Rudolf, J. Klupiñska: Ustrój pracy i partycypacja pracownicza. Redl Press, Warszawa 1993, s. 7; B. B³aszczyk: op.cit., s. 25.
19 Por. ibidem, s. 2425.
20 Por. J. Frencz, J. Izrael, D. Aas: An Experiment in Participation in Norwegians Factory.
Human Relations 1960, nr 10, za W. Daniecki: Podmiotowe uczestnictwo w zarz¹dzaniu. Ursa
Konsulting, Olsztyn 1998, s. 40; J. M¹czyñski: Partycypacja w podejmowaniu decyzji. IFiS PAN,
Warszawa 1996.
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czy podjêciu decyzji jedynie po to, by zwiêkszyæ ich zaanga¿owanie w pracê
lub daæ im z³udne poczucie sprawowanej kontroli.
Warto zwróciæ uwagê na powi¹zanie partycypacji pracowniczej w zarz¹dzaniu z czêsto ostatnio w literaturze podnoszonymi kwestiami partycypacyjnymi i integratywnymi stylami zarz¹dzania. Tego rodzaju sposoby zarz¹dzania potencja³em ludzkim s¹ wprowadzane w ramach nowego podejcia, zwanego humanizacj¹ pracy. Pracownik jest traktowany podmiotowo, jako specyficzny
czynnik produkcji. Umo¿liwia siê mu nadzór nad procesami, stosunkami i wytworami pracy oraz tworzy warunki do samorealizacji, tak aby wk³ad pracownika w przedsiêbiorstwo by³ maksymalny21.
Z udzia³u pracowników w zarz¹dzaniu wynika wiele korzyci. Po pierwsze, umo¿liwia i warunkuje uspo³ecznienie kapita³u oraz zapobiega alienacji
pracowników. Po drugie, partycypacja to wszechstronny instrument motywowania ludzi do lepszej pracy przez integracjê interesów osobistych, zespo³owych
i spo³ecznych. Po trzecie, jest wa¿nym elementem demokratyzacji ca³ego ¿ycia
spo³eczno-politycznego22.
Zakoñczenie
Znaczenie partycypacji w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwami wynika z kilku
zasadniczych przes³anek, wród których nale¿y wymieniæ nastêpuj¹ce 23:
a) wzrost demokratyzacji wszystkich dziedzin ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego, a wyrazem demokratyzacji procesu zarz¹dzania jest partycypacja;
b) mo¿liwoæ uczestnictwa ró¿nych grup interesów w sprawowaniu w³adzy, a przez to zaspokojenie potrzeb wy¿szego rzêdu;
c) partycypacja w zarz¹dzaniu pozwala zapewniæ spokój spo³eczny, ³agodzi bowiem konflikty i sprzyja poczuciu sprawiedliwoci;
d) partycypacja w zarz¹dzaniu ma ogromny ³adunek humanizuj¹cy, przez
co eksponowane s¹ spo³eczne aspekty procesu gospodarowania;

21

Por. W. Daniecki: op.cit., s. 6869.
Por. S. Borkowska: Formy udzia³u w zarz¹zdaniu przedsiêbiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa 1990, nr 7, s. 4.
23 Por. T. Mendel: op.cit., s. 67.
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e) wspó³udzia³ w zarz¹dzaniu u³atwia rozwi¹zywanie coraz bardziej skomplikowanych problemów decyzyjnych (zespo³owe podejmowanie decyzji strategicznych);
f) cenne wartoci partycypacji w zarz¹dzaniu sk³aniaj¹ futurologów do
preferowania tej formy zarz¹dzania przedsiêbiorstwami jako najbardziej odpowiadaj¹cej wyzwaniom przysz³oci.
Podsumowuj¹c, partycypacja w zarz¹dzaniu grup z wnêtrza przedsiêbiorstwa
(w³aciciele, mened¿erowie, pracownicy) oraz grup interesów z zewn¹trz (stakeholders) odpowiada aktualnym kanonom demokratyzacji, humanizacji i sprawiedliwoci spo³ecznej oraz decyduje o skutecznoci i efektywnoci dzia³añ zarz¹dczych.

PROBLEMS OF THE LABOUR PARTICIPATION
IN COMPANYS MANAGEMENT
Summary
This paper presents the role of labour participation in Polish Market Transformations. It handles basic sorts of managing and financial participations, which are shown
with special stress period of State-controlled economy and structural transformation
process in Poland. The considerations are crowned by suggestions, which would be taken
for the future evolutions of Polish labour participation.
Translated by Malwina Szczepkowska
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Dziêki wszechstronnej ocenie potencja³u pracy mo¿liwe jest dopasowanie
kapita³u ludzkiego do konkretnych stanowisk pracy w przedsiêbiorstwie. Ponadto pozwoli to podejmowaæ dzia³ania rozwojowe odpowiednie do sytuacji w polityce kadrowej firmy. Potencja³ ka¿dego pracownika umo¿liwia firmie szeroki
dostêp do wiedzy indywidualnej, która tylko w przedsiêbiorstwie ma szansê
ewolucji w kierunku wiedzy organizacyjnej, a w konsekwencji tworzenia kapita³u intelektualnego. Postêpuj¹ca globalizacja sprawia, ¿e potencja³ wszystkich
zatrudnionych staje siê dla firm strategicznym czynnikiem konkurencyjnym.
Gospodarowanie potencja³em pracy skupia siê na okreleniu potrzeb kadrowych, doborze kapita³u ludzkiego, rozwoju zawodowym i motywowaniu pracowników lub ich integrowaniu, aby zrealizowaæ misjê, osi¹gn¹æ cele przedsiêbiorstwa i zwiêkszyæ jego wartoæ rynkow¹.
Wa¿nym elementem polityki kadrowej jest ocena pracowników, która powinna byæ zarówno ewaluacyjna jak i rozwojowa, gdy¿ stanowi podstawê wdra¿anych systemów motywacyjnych i szkoleniowych. Planuj¹c rozwój potencja³u
pracy, nale¿y pamiêtaæ o potrzebach firmy i potencjale poszczególnych pracowników. Podstawowym sposobem konkurowania na rynku jest usprawnienie dzia³ania kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwie. W literaturze i praktyce gospodarczej rozpowszechniane s¹ ró¿ne sposoby podnosz¹ce efektywnoæ pracy ludz-
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kiej. Podstawowym za³o¿eniem mo¿e byæ odpowiednia komunikacja interpersonalna. Wprowadzanie systemu dwukierunkowej komunikacji w przedsiêbiorstwie pozwala na zrozumia³e przekazywanie poleceñ i otrzymywanie konkretnej informacji zwrotnej. Dziêki temu mo¿liwy jest rozwój zawodowy zatrudnionych i odpowiednie motywowanie poszczególnych pracowników. Dla zatrudnionych jasny jest bowiem zakres ich obowi¹zków, a tak¿e waga sprawnego
dzia³ania firmy czy szybka informacja o jakoci wykonywanych zadañ.
Efektywnoæ pracy osób zatrudnionych w firmie mo¿na rozwa¿aæ w kontekcie ich komunikacji interpersonalnej, zaanga¿owania w pracê lub motywacji do uczestnictwa w pracy grupowej. Odpowiednie zaanga¿owanie ludzi
w pracê mo¿na osi¹gn¹æ przez stworzenie im odpowiednich warunków do rozwoju i aktywnoci, a tak¿e zapewnienie bezpieczeñstwa, wygody i komfortu
pracy, odpowiedzialnoci za podjête dzia³ania oraz dostrze¿enie ich sensu i znaczenia. Niebagatelne jest równie¿ przekonanie o pe³nym wykorzystaniu swych
mo¿liwoci intelektualnych i kwalifikacji oraz perspektywach rozwoju i awansie.
W artykule przedstawiono wyniki badañ empirycznych przeprowadzonych
w dziewiêtnastu du¿ych przedsiêbiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Kwestionariuszem objêto 746 osób, z dwóch grup zawodowych: pracowników pionów finansowo-ksiêgowych i pionów handlowych. Ze wzglêdu na charakter opracowania przedstawiono jedynie fragmentaryczne wyniki dotycz¹ce
pewnych elementów oceny komunikacji interpersonalnej potencja³u pracy. Szeroko rozumiana ocena pracy pracowników zawiera ocenê otoczenia stanowiska
pracy, tak zwan¹ zewnêtrzn¹ (dotycz¹c¹ iloci i jakoci informacji, uczestnictwa w ocenie prze³o¿onych lub komunikacji z nimi), i ocenê wyników pracy,
tak zwan¹ indywidualn¹. Poni¿ej zaprezentowano jedynie elementy oceny zewnêtrznej.
1. Ocena informacji docieraj¹cych do pracowników
Zastosowane metody doboru kandydatów do firmy mo¿na oceniæ z pewnej perspektywy czasu, kiedy weryfikuje siê wiedzê, umiejêtnoci lub kwalifikacje pracownika na stanowisku pracy. Ocena pracy pracowników zawiera ocenê zwi¹zan¹ z otoczeniem stanowiska pracy (zewnêtrzn¹) oraz ocenê wykorzystania wiedzy i kwalifikacji przez pracowników w pracy (indywidualn¹).
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Iloæ i jakoæ informacji docieraj¹cych do pracowników w trakcie pracy
zosta³a oceniona w odniesieniu do trzech zagadnieñ, dotycz¹cych przekazywania informacji o zadaniach i wymaganiach (lub ich zmianach) na stanowisku
pracy, obowi¹zkach pracownika oraz funkcjonowania firmy, planach i dzia³aniach na najbli¿szy okres. Oko³o 29% ankietowanych pracowników dobrze oceni³o iloæ i jakoæ docieraj¹cych do nich informacji, 13,3% respondentów  bardzo wysoko (ocena 5), a 14,8% by³o czêciowo zadowolona (nada³o ocenê 3).
Zagadnienia dotycz¹ce informacji docieraj¹cych do pracowników o obecnych zadaniach na stanowisku pracy zaprezentowano na rysunku 1. Oko³o 47%
pracowników zatrudnionych w dzia³ach finansowo-ksiêgowych oraz 46%
w dzia³ach handlowych by³o zadowolonych z przekazywania im informacji
o czekaj¹cych ich zadaniach na stanowisku pracy. Dobre oceny przyzna³o 77
ankietowanych (oko³o 34% osób) z pionów finansowych i 109 osób (prawie
29% grupy) z pionów handlowych, natomiast bardzo dobre  30 pracowników
(czyli ponad 13%) z dzia³u finansowego i 66 osób (co daje prawie 17,5% respondentów) z dzia³u handlowego.
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Rys. 1. Informacja o zadaniach w pracy w sonda¿ach pracowników obu analizowanych
dzia³ów
ród³o: opracowanie w³asne.

Na rysunku 2 przedstawiono problemy z ocen¹ stopnia przekazywania informacji pracownikom, o obecnym funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa i jego zamierzeniach na przysz³oæ.
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Rys. 2. Informacja o funkcjonowaniu firmy przekazywana pracownikom w trakcie ich
pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

Informacjê o realizacji celów przez firmê, w której pracuj¹ ankietowani,
bardzo dobrze oceni³o a¿ 57 pracowników dzia³ów handlowych (oko³o 15%
grupy) i 24 osoby z dzia³ów finansowo-ksiêgowych (10,6%). Na dobr¹ sytuacjê
w tej kwestii wskaza³o 110 respondentów (oko³o 30% osób) z pionów handlowych i 62 (oko³o 27%)  z finansowych. Informacje przekazywane o dzia³alnoci firmy rednio ceni sobie 38 respondentów z dzia³ów finansowo-ksiêgowych
(oko³o 17%) i 48  z dzia³ów handlowych (12,7% grupy).
Ocenê informacji przekazywanych pracownikom o ewentualnych zmianach ich obowi¹zków w trakcie pracy przedstawiono na rysunku 3. Usatysfak-
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Rys. 3. Informacja o zmianie obowi¹zków pracowników w trakcie pracy
ród³o: opracowanie w³asne.
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cjonowanych przekazywaniem informacji o swoich nowych obowi¹zkach
w pracy by³o 153 pracowników (40,4% ankietowanych) z pionów handlowych
i 77 osób (oko³o 34%)  z pionów finansowych (oceny 4 i 5), natomiast 42 respondentów (18,6%) z dzia³ów finansowo-ksiêgowych i 58 osób (15,3%) z dzia³ów handlowych by³o czêciowo zadowolonych.
2. Ocena zaanga¿owania pracowników w proces pracy
Odpowiedzi na pytania dotycz¹ce stopnia zaanga¿owania pracowników
w proces pracy okrelaj¹ mo¿liwoci zatrudnionych do wykazania siê mocnymi
stronami oraz wzajemne przekazywanie informacji lub odpowiednie stosunki
z prze³o¿onymi (godne i powa¿ne podchodzenie do siebie obu stron). Oko³o
27% osób przyzna³o, ¿e dobrze oceniaj¹ swoje uczestnictwo w procesie pracy
 ca³kowicie zadowolonych jest 13,7% ankietowanych, a czêciowo  13,8%
badanych osób.
Pierwszym poruszanym problemem by³a mo¿liwoæ wykazania siê przez
osoby bior¹ce udzia³ w badaniu swoimi mocnymi stronami w trakcie pracy (rysunek 4).
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Rys. 4. Mo¿liwoæ wykazania siê mocnymi stronami w czasie pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

Ocenê bardzo dobr¹ przyzna³y 24 osoby z dzia³ów finansowo-ksiêgowych
(oko³o 10,5% grupy) i 56 (prawie 15%) z dzia³ów handlowych, dobr¹ ocenê 
66 respondentów (prawie 30%) z pionów finansowych i 94 (prawie 25%) han-
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dlowych. Dostateczn¹ ocenê wystawi³o 29 ankietowanych z dzia³ów finansowo-ksiêgowych (prawie 13%) i 61 osób z dzia³ów handlowych (ponad 16%).
Na rysunku 5 przedstawiono mo¿liwoæ przekazywania informacji zwrotnej przez pracowników. Za bardzo wysokie zaanga¿owanie w przekazywanie informacji do prze³o¿onych uzna³o 64 respondentów, czyli oko³o 10,6% wszystkich badanych, zarówno w dzia³ach handlowych (41 osób) jak i finansowo-ksiêgowych (23 zatrudnionych). Oko³o 27% wszystkich ankietowanych (59 osób
z dzia³ów finansowo-ksiêgowych, czyli ponad 26% grupy i 106 respondentów
z pionów handlowych  28% tej grupy) uzna³o mo¿liwoæ zaanga¿owania siê
przez nich w przekazywanie informacji za dobre, a na rednim poziomie  29
pracowników (prawie 13%) z pionów finansowych i 56 (prawie 15%) z dzia³ów
handlowych.
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Rys. 5. Przekazywanie informacji zwrotnej w trakcie pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

Wa¿nym zagadnieniem jest problem odpowiedniego traktowania podw³adnych przez ich kierowników. Odczucia pracowników, ¿e s¹ powa¿nie i z szacunkiem traktowani przez prze³o¿onych, mog¹ wp³ywaæ na ich zaanga¿owanie
w wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych oraz chêæ wspó³pracy i integracji
z grup¹. Odczucie powa¿nego traktowania w czasie pracy zaprezentowano na
rysunku 6.
Powa¿nie czu³o siê traktowanych oko³o 45% wszystkich respondentów,
w tym bardzo dobrze ocenia  38 pracowników z dzia³ów finansowo-ksiêgowych (oko³o 16,8%) i 67 z dzia³ów handlowych (17,7% grupy); ocenê dobr¹
wystawi³y 62 osoby (27,4%) z pionów finansowych i 105 osób z pionów han-
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dlowych (27,7% grupy), natomiast niezbyt wysok¹  49 ankietowanych z dzia³ów handlowych (prawie 13%) i 26  z dzia³ów finansowo-ksiêgowych (11,5%).
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Rys. 6. Poczucie powa¿nego traktowania ankietowanych w pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

3. Ocena przejrzystoci docieraj¹cych do pracowników informacji
o obowi¹zkach podczas pracy
Ocena przejrzystoci informacji docieraj¹cych do pracowników, a zwi¹zanych z zakresem obowi¹zków i kwalifikacji potrzebnych na stanowisku pracy
przedstawiono na rysunku 7. Prawie 30% osób oceni³o klarownoæ przekazu dobrze, oko³o 20%  bardzo dobrze, a niespe³na 11% badanych pracowników 
rednio.
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Rys. 7. Zrozumienie zadañ i pytañ stawianych pracownikom
ród³o: opracowanie w³asne.
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Stopieñ zadowolenia pracowników z przejrzystoci formu³owanych do
nich poleceñ by³ wysoko oceniany, poniewa¿ a¿ 51,6% wszystkich respondentów odpowiedzia³o, ¿e jest usatysfakcjonowanych jasno i przejrzycie sformu³owanymi danymi dotycz¹cymi ich zadañ na stanowisku pracy. Ocenê bardzo
dobr¹ przyzna³o 40 pracowników z finansowo-ksiêgowych (17,7%) i 74 
z dzia³ów handlowych (19,5% grupy zawodowej), a dobr¹  79 zatrudnionych
w pionach finansowych (co daje prawie 35%) i 119 osób w pionach sprzeda¿y
(co stanowi 31,4%).
Opiniê pracowników na temat weryfikacji ich umiejêtnoci w czasie pracy
przedstawiono na rysunku 8. Oko³o 47% co najmniej dobrze oceni³o przekaz
prze³o¿onych dotycz¹cy oceny posiadanych umiejêtnoci. W dzia³ach finansowo-ksiêgowych na bardzo dobr¹ ocenê wskaza³o 43 ankietowanych, czyli ponad 19% badanych z tej grupy zawodowej, dobr¹  69 osób, czyli 30,5%, a dostateczn¹  20 zatrudnionych, prawie 9% grupy. W dzia³ach handlowych ocenê
bardzo dobr¹ dla przekazu informacji o swoich kwalifikacjach przyzna³o 68
osób, czyli prawie 18%, ocenê dobr¹  104 respondentów, co oznacza 27,4%
grupy, a dostateczn¹  46 pracowników (12,4%).
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Rys. 8. Ocena sprawdzania umiejêtnoci na stanowisku pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

Ocenê jasnoci wymagañ stawianych na obecnym stanowisku pracy zaprezentowano na rysunku 9. Prawie 47% osób by³o zadowolonych ze stopnia zrozumienia stawianych przez prze³o¿onych wymagañ na stanowisku pracy.
W dzia³ach finansowo-ksiêgowych a¿ 70 ankietowanych (prawie 31% grupy)
oceni³o ten problem dobrze, a bardzo dobrze  39 osób, czyli 17,3%. W dzia-
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³ach handlowych najlepsze zdanie na temat jasnoci wymagañ stawianych w miejscu pracy mia³o 72 respondentów (19% grupy), a wysokie opinie na ten temat 
103 zatrudnionych w tych dzia³ach, co daje ponad 27% osób tego pionu.
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Rys. 9. Stopieñ jasnoci wymagañ na stanowisku pracy stawianych przed pracownikami
ród³o: opracowanie w³asne.

Ostatnim poruszanym zagadnieniem z zakresu przejrzystoci informacji
docieraj¹cych do ankietowanych by³a wiadomoæ pracowników, ¿e ich kwalifikacje s¹ weryfikowane w trakcie pracy (rysunek 10). Ca³kowicie zadowolonych z faktu oceny ich kwalifikacji na stanowisku pracy by³o 51 ankietowanych
z pionów finansowych (22,6% grupy) i 65  z pionów handlowych (ponad
17%). Przekaz informacji o ocenie posiadanych kwalifikacji otrzyma³ wysok¹
140
120
100
80
60
40
20

ca³kowicie

dzia³ fina nsowo-ksi êgowy
dobrze

czêciowo

dzia³ han dlowy
bardzo ma³o

wcale

nie mam zdania

0

Rys. 10. Stopieñ wiadomoci pracowników, ¿e ich kwalifikacje s¹ weryfikowane
w trakcie pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

206

Barbara Czerniachowicz

notê od ponad 28% zatrudnionych w dzia³ach sprzeda¿y (107 osób) i prawie
25% w dzia³ach finansowych (56 respondentów).
4. Ocena komunikacji prze³o¿onych w procesie pracy
Stopieñ komunikatywnoci prze³o¿onych jest istotnym elementem procesu oceny, gdy¿ od niego czêsto zale¿y mo¿liwoæ zrozumienia przez pracownika, jakie pope³ni³a b³êdy na stanowisku pracy i w jaki sposób mo¿e poprawiæ
swoje wyniki. Opiniê pracowników o informowaniu ich o wynikach ocen okresowych przedstawiono na rysunku 11. Oko³o 26% respondentów bardzo dobrze
oceni³o komunikacjê prze³o¿onych w trakcie pracy. Jakoæ informacji i taktowne przekazywanie oceny o pracy podw³adnych zosta³y ocenione dobrze przez
oko³o 23% pracowników, a przez 11,5% rednio (przyznana ocena 3).
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Rys. 11. Informacja o wyniku ocen okresowych w trakcie pracy
ród³o: opracowanie w³asne.

Z przekazu informacji o ocenie okresowej pracy bardzo zadowolonych
by³o 10,6% respondentów z pionów finansowych i 14,5% z pionów handlowych. Dobr¹ ocenê wystawi³o 25% zatrudnionych osób w dzia³ach handlowych
i 20%  w dzia³ach finansowo-ksiêgowych; na pytanie to nie udzieli³o odpowiedzi 92 ankietowanych z pionów finansowych (prawie 41% grupy) i 137 osób
z pionów sprzeda¿y (ponad 36% zatrudnionych w tych dzia³ach).
Ocenê taktownoci w przekazywaniu informacji o ocenach okresowych
przedstawiono na rysunku 12. Prawie 17% pracowników z pionów sprzeda¿y
i oko³o 18% z pionów finansowych by³o bardzo zadowolonych z taktownego
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przekazywania im przez prze³o¿onych informacji o wynikach ocen okresowych.
Dobrze oceni³o taktownoæ kierowników w tej sprawie 23,8% pracowników
z dzia³ów handlowych i 22,6% z finansowo-ksiêgowych (co daje razem 141 zatrudnionych w obu badanych dzia³ach).
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Rys. 12. Taktownoæ przekazywania informacji o wynikach ocen pracowniczych
ród³o: opracowanie w³asne.

Ostatnie zagadnienia dotycz¹ce komunikacji prze³o¿onych s¹ zwi¹zane
z uwiadamianiem pracownikom, jakie maj¹ umiejêtnoci, zdolnoci czy kwalifikacje. Na rysunku 13 przedstawiono opiniê ankietowanych na temat mo¿liwoci poznawania umiejêtnoci czy zdolnoci w trakcie pracy (oraz przez ocenê tej pracy przez prze³o¿onych), a na rysunku 14 ocenê uwiadomienia sobie
przez respondentów posiadanych kwalifikacji.
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Rys. 13. Ocena mo¿liwoci poznania przez pracowników swoich umiejêtnoci i zdolnoci
ród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 14. Ocena uwiadomienia przez pracowników posiadanych kwalifikacji zawodowych
ród³o: opracowanie w³asne.

Oko³o 35% osób w obu badanych próbach zawodowych, czyli 211 pracowników, odpowiedzia³o, ¿e bardzo wysoko ocenia umiejêtnoæ pokazania im
przez prze³o¿onych, jakie maj¹ pracownicy zdolnoci i umiejêtnoci. Wystawienie najwy¿szych ocen swoim kierownikom mo¿na zinterpretowaæ jako bardzo
dobr¹ komunikatywnoæ z podw³adnymi. Jest to niezwykle istotne dla dobrej atmosfery w komórce organizacyjnej i realizacji stawianych zespo³om zadañ.
Ocena umiejêtnoci uwiadamiania pracownikom, jakim s¹ potencja³em
przedsiêbiorstwa, zosta³a przez ankietowanych równie wysoko oceniona. Znaczna grupa respondentów prawie 39% wszystkich ankietowanych w obu dzia³ach
(234 osoby), by³a ca³kowicie usatysfakcjonowana pod tym wzglêdem. Bardzo
dobre oceny mo¿liwoci uwiadamiania sobie posiadanych kwalifikacji zawodowych, umiejêtnoci czy zdolnoci przez pracowników oznaczaj¹ odpowiednie warunki do porozumienia z prze³o¿onymi. Komunikatywnoæ najwy¿ej oceniona przez tak du¿¹ grupê respondentów, wiadczy o bardzo wysokich standardach tworzonych kultur organizacyjnych w badanych podmiotach.
Uczestnictwo ankietowanych w realizacji procesu pracy w komórce organizacyjnej umo¿liwia pracownikom wykazanie siê swoimi mocnymi stronami,
przekazywanie informacji zwrotnych (swoich opinii na ró¿ne tematy) oraz zdobycie poczucia, ¿e inne osoby, w tym prze³o¿eni, traktuj¹ ich powa¿nie respondentów.
W artykule starano siê przybli¿yæ problematykê komunikacji interpersonalnej w przedsiêbiorstwach w województwie zachodniopomorskim. Szczegó-
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³owe rozwa¿ania dotyczy³y tematu jakoci i przejrzystoci informacji, uczestnictwa pracowników w procesie pracy i oceny komunikacji z prze³o¿onymi, które w badanych podmiotach województwa zachodniopomorskiego mo¿na oceniæ
bardzo wysoko. S¹ to istotne warunki odpowiedniego dopasowania potencja³u
pracy do potrzeb wspó³czesnych przedsiêbiorstw, co rokuje wzrost efektywnoci zarz¹dzania kapita³em ludzkim w badanych organizacjach.

DIE BEURTEILUNG DER INTERPERSONALEN KOMMUNIKATION
IN DEN UNTERNEHMEN IN WESTPOMMERN
Zusammenfassung
In dem Artikel hat man versucht die Problematik der interpersonalen
Kommunikation in den Unternehmen im Westpommern Näherzubringen. Die Themen
der Qualität und Klarheit der Informationen, sowie die Teilnahme der Arbeitnehmer im
Arbeitsprozess und Beurteilung der Kommunikation mit Ihren Vorgesetzten wurden
besonders vertieft. Es sind sehr wichtige Voraussetzungen für die Angleichung des
Arbeitspotentials an die Anforderungen der modernen Unternehmen und
Effektivitätssteigerung bei dem Personalmanagement in der Organisation.
Übersetzt von Maciej Maciejewski
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POPYT I PODA¯
W GLOBALNYM SEKTORZE BUDOWNICTWA OKRÊTOWEGO

Wprowadzenie
Sytuacja w globalnym sektorze budownictwa okrêtowego jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym miêdzy innymi popytem i poda¿¹ nowego tona¿u. Czêæ z nich ma charakter uwarunkowañ globalnych, gdy¿ tworz¹ tak
zwane ramowe warunki funkcjonowania wiatowych stoczni, czêæ to tak zwane lokalne determinanty rozwoju, maj¹ce swe ród³a w kraju ich pochodzenia,
a pozosta³e to wewnêtrzne czynniki rozwoju, reprezentuj¹ce jednoczenie potencja³ rozwojwy tych przedsiêbiorstw.
Popyt i poda¿ nowego tona¿u oraz ich uwarunkowania
Przysz³oæ wiatowego budownictwa okrêtowego i perspektywy rozwoju
stoczni produkcyjnych s¹ pochodn¹ miêdzy innymi zapotrzebowania na nowy
tona¿ i jego poda¿y. Popyt na nowe statki, zg³aszany przez armatorów, wynika
z kszta³towania siê takich czynników, jak wielkoæ i struktura wiatowego handlu, wielkoæ, struktura i kierunki przewozów drog¹ morsk¹, sytuacja na rynku
frachtowym, wielkoæ, struktura, stan i wiek floty wiatowej wed³ug rodzajów,
wielkoæ i struktura rodzajowa tona¿u przeznaczonego do kasacji, a tak¿e jej
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cena, poziom cen na rynku statków u¿ywanych. Poda¿ reprezentuj¹ natomiast
stocznie. Jest ona kszta³towana przede wszystkim przez obecn¹ sytuacjê w wiatowym przemyle okrêtowym, politykê przemys³ow¹ pañstw, system finansowania budowy statków, ceny materia³ów wykorzystywanych do budowy nowego
tona¿u, zakres, formy i sprawnoæ we wspó³pracy stoczni ze swym zapleczem
kooperacyjnym, oferowany serwis, technologiê ich produkcji, produktywnoæ
stoczni, wielkoæ i strukturê kosztów produkcji, aktualne portfele zamówieñ
stoczni oraz ich potencja³ produkcyjny. Do g³ównych obszarów ryzyka na wiatowym rynku okrêtowym, wp³ywaj¹cych zarówno na stan popytu jak i poda¿y
statków, zalicza siê brak zapotrzebowania na przewozy drog¹ morsk¹, nadwy¿kê wiatowej floty i zdolnoci produkcyjnych wiatowych stoczni oraz niskie
ceny nowych statków. Na wszystkie wymienione czynniki oddzia³uje stan gospodarki wiatowej (rysunek 1).
Na rynku statków wystêpuj¹ dwa rodzaje popytu: restytucyjny i netto. Popyt restytucyjny to zapotrzebowanie na nowy tona¿ wywo³ane wysokim zu¿yciem fizycznym i moralnym statków, a tak¿e zaostrzeniem wiatowych norm
ekologicznych i bezpieczeñstwa pracy na morzu, co wymusza wymianê przynajmniej czêci floty. ród³em finansowania popytu restytucyjnego s¹ przede
wszystkim fundusze z odpisów amortyzacyjnych. Wielkoæ i struktura tego popytu jest zazwyczaj zbli¿ona do wielkoci i struktury tona¿u przeznaczonego do
likwidacji. Ró¿nice wystêpuj¹ zwykle w zapotrzebowaniu na wy¿sz¹ klasê techniczn¹ i jakoæ zamawianych jednostek. Popyt ten jest stosunkowo niezale¿ny
i w zasadzie niezwi¹zany ze stanem aktywnoci czy zmianami w gospodarce
wiatowej1. Popyt netto to zapotrzebowanie na nowy tona¿ spowodowane innymi czynnikami ni¿ stopieñ zu¿ycia fizycznego i moralnego floty. Zalicza siê
do nich przede wszystkim tempo rozwoju gospodarki wiatowej, rozwój handlu
wiatowego, strukturê i wielkoæ przewozów drog¹ morsk¹, wielkoæ wiatowej
produkcji, ceny nowego tona¿u, politykê rozwoju floty danego armatora, sytuacjê na rynku frachtowym oraz zdolnoci produkcyjne wiatowych stoczni2.
Podstawowym ród³em finansowania popytu netto s¹ zyski lub zaci¹gane kredyty. Cechuje go du¿a wra¿liwoæ na zmiany w poziomie zysków armatorów
1

Zob. M. Bia³asiewicz: Prognozowanie popytu na statki. W: Strategie inwestycyjne przedsiêbiorstw w polskim przemyle okrêtowym. Red. W. Janasz. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1996, s. 1214.
2 Zob. Raport o stanie wiatowego rynku... 1999, nr 1 (12), s. 5.

Popyt i poda¿ w globalnym sektorze budownictwa okrêtowego

213

GOSPODARKA WIATOWA

PRZEMYS£ WIATOWY

wiatowy przemys³
okrêtowy

HANDEL WIATOWY
G£ÓWNE OBSZARY RYZYKA
NA WIATOWYM
RYNKU OKRÊTOWYM

TRANSPORT

Wielkoæ przewozów
Rodzaj ³adunków

Ceny materia³ów
BRAK
ZAPOTRZ EBOWANIA
NA PRZ EWOZY
DROG¥ MORSK¥

Zaplecze kooperacyjne
Serwis

Szlaki przewozowe
Indeks stawek wiatowych
FLOTA WIATOWA

Polityka przemys³owa
pañstwa

NADWY¯KA TONA¯U
WIATOWEJ FLOTY

System finansowania

NADWY¯KA
ZDOLNOCI
PRODUKCYJNYCH
WIATOWYCH
STOCZNI

Technologia produkcji
Produktywnoæ stoczni

Morskie statki towarowe
Wielkoæ floty wiatowej
Struktura rodzajowa
Wiek floty
Wielkoæ tona¿u
przeznaczonego do kasacji

NISKIE CENY

Koszt produkcji

NOWYCH STATKÓW

Ceny kasacji
Ceny statków u¿ywanych

Aktualny portfel zamówieñ

Zapotrzebowanie floty
Potencja³ produkcyjny
stoczni wiat owych

PODA¯

POPYT

Zapotrzebowanie
na nowe statki

Rys. 1. G³ówne czynniki decyduj¹ce o poda¿y i popycie na nowe statki towarowe
ród³o: Raport o stanie wiatowego rynku morskiego i okrêtowego. Warszawa 1997,
czerwiec, s. 7.
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i stanie koniunktury gospodarczej. Niski poziom obu tych czynników mo¿e powodowaæ nawet wycofywanie z³o¿onych przez armatorów zamówieñ. Popyt
netto ma charakter wtórny w stosunku do zmian w wielkoci i strukturze popytu na us³ugi transportowe realizowane drog¹ morsk¹3.
Tempo i kierunki rozwoju gospodarki wiatowej wp³ywaj¹ na dynamikê,
wielkoæ i kierunki rozwoju wiatowego handlu drog¹ morsk¹. D³ugookresowe
trendy w miêdzynarodowym handlu w du¿ej mierze zale¿¹ od produkcji podstawowych dóbr, wielkoci upraw i hodowli, wydobycia surowców, a tak¿e ich
geograficznego rozk³adu4. Trendy te determinuj¹ wielkoæ i strukturê miêdzynarodowych przewozów morskich, a te popyt na poszczególne rodzaje statków
wykorzystywane do ich transportu. Rynek przewozów morskich nie jest wiêc
jednorodny i w ró¿nym stopniu wywiera wp³yw na popyt na okrelone rodzaje
tona¿u i jego strukturê. Wspó³zale¿noæ zjawisk wystêpuj¹cych na rynku budownictwa okrêtowego i rynku frachtowym jest jednak du¿o bardziej skomplikowana, co przedstawiono na rysunku 2.
D³u¿ej utrzymuj¹ce siê o¿ywienie gospodarcze powoduje wzrost zatrudnienia statków i przyrost zamówieñ na nowe jednostki, a wiêc oddzia³uje na
strukturê popytu netto5 i sytuacjê na rynku frachtowym. Zmiany w popycie na
nowy tona¿ wp³ywaj¹ na poda¿ statków, okrelaj¹c bowiem wielkoæ i strukturê wiatowej produkcji okrêtowej. Ponadto zmiany te porednio oddzia³uj¹ na
stopieñ wykorzystania i kierunki inwestowania w rozwój potencja³u produkcyjnego stoczni wiatowych. Zmiany krótkookresowe decyduj¹ przede wszystkim
o sytuacji na rynku statków u¿ywanych. Wielkoæ miêdzynarodowej wymiany
towarowej drog¹ morsk¹ i panuj¹ce w tej dziedzinie trendy oraz mo¿liwoci
produkcyjne przemys³u okrêtowego wp³ywaj¹ na wielkoæ produkcji stoczniowej na wiecie i ceny statków6.
3 Zob. J. Wojewnik: Kierunki rozwoju wiatowego budownictwa okrêtowego. Zeszyty Naukowe Wydzia³u Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdañskiego, Zagadnienia Ekonomiki Przemys³u nr 3. Gdañsk 1973, s. 184; B. Lewandowska, H. Roeding, E. Szneidrowski, J. Wojewnik: Cele
i plany polskiej gospodarki morskiej. Technika i Gospodarka Morska 1988, nr 7, s. 311; M. Bia³asiewicz: op.cit., s. 1315.
4 Zob. M. Barkowceñski: wiatowy handel wytycza kierunki. Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1999, nr 12, s. 24.
5 Jedn¹ z przyczyn, które powoduj¹, i¿ zale¿noæ ta nie jest wprost proporcjonalna, np. postêp
technologiczny, wskutek którego w produkcji wiatowej postêpuje proces miniaturyzacji.
6 Zob. M. Perzyñski: Stoczniowy poker. Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska
1999, nr 10, s. 89.
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Rys. 2. Schemat wspó³zale¿noci zjawisk na rynku frachtowym i rynku statków
ród³o: J.P. Dobler: La prevision a long terme en economic maritime. Mavires, Portseet Chantiers 1971, nr 12, s. 49.
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Poniewa¿ rynek statków jest silnie powi¹zany z rynkiem przewozów morskich, wiêc w zale¿noci od sytuacji na tym ostatnim jedne typy statków rozwijaj¹ siê dynamiczniej, a inne wolniej. Wynika to z przeznaczenia poszczególnych typów statków do przewozu okrelonych rodzajów ³adunków. Typy statków oraz rodzaje przewo¿onych przez nie ³adunków (lub rodzaje dzia³alnoci)
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Klasyfikacja typów statków w powi¹zaniu z rodzajem ³adunków
wed³ug Lloyds Register
Typ statku

£adunek lub rodzaj dzia³alnoci

1

2

P³ynne ³adunki masowe
Zbiornikowce ropy

Ropa naftowa, produkty naftowe

Chemikaliowce

chemikalia

Zbiornikowce do chemikaliów i/lub ropy
Gazowce

gaz skroplony

Gazowce lub chemikaliowce
Zbiornikowce melasy

pozosta³e ³adunki p³ynne

Zbiornikowce soków owocowych
Zbiornikowce pozosta³e
Suche ³adunki masowe
Masowce

suche ³adunki masowe

Rudowce
Ropomasowce

suche ³adunki masowe lub ropa naftowa

Roporudowce
Masowce samowy³adowcze

suche ³adunki masowe wy³adowywane
samodzielnie

Cementowce

pozosta³e suche ³adunki masowe

Transportowce mocznika
Masowce pozosta³e
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2

Pozosta³e ³adunki
drobnica

Drobnicowce
Paletowce
Statki transportuj¹ce ³adunek na pok³adzie
Drobnicowce pasa¿erskie

drobnica lub pasa¿erowie

Kontenerowce

kontenery

Ch³odniowce

³adunki ch³odzone

Pojazdowce towarowe

³adunki toczne

Pojazdowce towarowe lub kontenerowce
Samochodowce
Pojazdowce pasa¿erskie

³adunki toczne lub pasa¿erowie

Statki pasa¿erskie

pasa¿erowie

Statki do przewozu ¿ywca

inne ³adunki suche

Barkowce
Ciê¿arowce
Pozosta³e statki
Rybo³ówstwo
Trawlery

po³owy ryb

Inne statki ³owcze
Statki przetwórnie

inna dzia³alnoæ zwi¹zana z rybo³ówstwem

Transportowce ryb
Inne statki rybackie
Górnictwo morskie
Zaopatrzeniowce

zaopatrywanie jednostek górnictwa

Statki pomocnicze górnictwa

inna dzia³alnoæ zwi¹zana z górnictwem morskim

Statki wiertnicze
Statki wydobywcze
Inne statki górnictwa
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1

2

Pozosta³e rodzaje dzia³alnoci
Statki badawcze

prace badawcze

Holowniki

holowanie, pchanie

Pchacze
Pog³êbiarki

pog³êbianie

Pog³êbiarki nasiêbierne
Szalandy motorowe

inne rodzaje dzia³alnoci

Statki do odbierania szlamu
Statki dwigowe
Kablowce
Lodo³amacze
Statki pozosta³e

ród³o: M. Kubacka: Analiza koniunktury ¿eglugowo-stoczniowej (1997luty 1998).
W: Raport o stanie wiatowego rynku... 1998, marzec, s. 1820; M. Bia³asiewicz: op.cit., s. 13; J.P. Dobler: Foreoasting for Shipbuilding and Shipping.
Hauge 1970; J. Zadro¿ny: ¯egluga morska 2000  tendencje przemian. Budownictwo Okrêtowe 1981, nr 7, s. 245252.

Na rynku budownictwa okrêtowego mo¿e wystêpowaæ rynek armatora lub
rynek stoczni. Rynek armatora cechuje przewaga poda¿y nad popytem, wskutek czego obserwuje siê spadek cen kontraktowych na nowe statki i wdra¿anie
przez stocznie programów adaptacyjnych do zaistnia³ej sytuacji. Rynek stoczni oznacza przewagê popytu nad poda¿¹, której konsekwencj¹ jest wzrost cen
kontraktowych na nowy tona¿. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e rynek okrêtowy jest wtórny w stosunku do rynku armatorskiego, którego dzia³ania generuj¹
cykle koniunkturalne w globalnym sektorze okrêtowym, a ponadto okresy hossy, w których rynek przekszta³ca siê w rynek stoczni, s¹ rzadkie, krótkotrwa³e
i przejciowe7.

7

Obecny stan mocy produkcyjnych wiatowych stoczni oraz fakt, ¿e przekszta³cenie rynku jest
procesem d³ugotrwa³ym, a mo¿liwoci konwersji mocy produkcyjnych stoczni s¹ ograniczone,
pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿ przez d³ugie lata rynek budownictwa okrêtowego bêdzie rynkiem armatora. Zob. S. Skrzypiñski: Perspektywy rozwoju budownictwa okrêtowego w Polsce. Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1997, nr 5, s. 12.
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Zakoñczenie
W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty kszta³towania siê popytu
i poda¿y w wiatowym przemyle okrêtowym. W praktyce gospodarczej omówione mechanizmy w du¿ej mierze s¹ zak³ócane przez nadpoda¿ wiatowych
mocy produkcyjnych, szacowan¹ obecnie na oko³o 2025%, stosowanie przez
najwa¿niejszych uczestników tego sektora cen dumpingowych oraz ró¿ne sposoby subsydiowania produkcji stoczniowej w ró¿nych krajach. Wskutek tego
wiatowy rynek budownictwa okrêtowego od wielu lat jest w stanie nierównowagi, a dzia³alnoæ organizacji i ugrupowañ miêdzynarodowych, zmierzaj¹ca do
jej przywrócenia, okazuje siê nieskuteczna. Nic te¿ nie wskazuje na to, by
w przysz³oci stan ten uleg³ radykalnej poprawie.

SUPPLY AND DEMAND IN THE GLOBAL SHIPBUILDING INDUSTRY
Summary
Situation that is appearing in the global sector of shipyard industry is conditioned
by many different factors, which are, among other things, determinants of a new tonnages demand and supply. Some of them are global factors because of their, so called,
frame-factors creating role in world wide shipyards functioning. Another are called as
local determinants of development and have their sources in their mother countries. Rests
are internal factors of development and shows developmental potential of each enterprise. This elaboration is devoted to theoretical considerations about those factors.
Translated by Bartosz Drychinicz
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PROGRAM LEADERSHIP 2015
INSTRUMENTEM STRATEGII WZROSTU KONKURENCYJNOCI
POLSKIEGO PRZEMYS£U OKRÊTOWEGO
NA TLE STOCZNI EUROPEJSKICH

W ostatnich latach europejski przemys³ okrêtowy bardzo wyranie przegrywa w konkurencji z azjatyckimi stoczniami. Ju¿ nie tylko Japonia, Korea Po³udniowa czy Chiny, ale ostatnio tak¿e Wietnam przejmuje zdecydowan¹ wiêkszoæ wiatowych zamówieñ na budowê statków. Udzia³ tylko po³udniowokoreañskich stoczni produkcyjnych w globalnym rynku wzrós³ w ostatnich
trzech latach do 36%, podczas gdy udzia³ stoczni jednocz¹cej siê Europy spad³
do 8%. Dzieje siê tak dlatego, ¿e stocznie koreañskie otrzymuj¹ pakiet finansowej pomocy pañstwa do wysokoci 90% ceny kontraktowej statków. Wiêkszoæ stoczni europejskich nie ma szans nawet siê zbli¿yæ do tego poziomu. Celem poprawy konkurencyjnoci w³asnych stoczni Komisja Europejska zamierza zwiêkszyæ wsparcie producentom statków i przygotowuje wprowadzenie
w ¿ycie funduszu gwarancyjnego oraz zwiêkszenie finansowych zabezpieczeñ
kredytów dla eksporterów. Planuje tak¿e przekazanie stoczniom funduszy pomocowych na modernizacjê wyposa¿enia technicznego. Przedsiêwziêcie zosta³o wpisane w strategiê rozwoju przemys³u okrêtowego w Unii Europejskiej,
a jego finansowanie ma byæ zrealizowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Europejski przemys³ stoczniowy to sieæ wzajemnie powi¹zanych z sob¹ 9
tys. przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych oko³o 350 tys. pracowników, z rocznymi
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obrotami wynosz¹cymi ponad 34 mld euro. Przemys³ ten koncentruje siê g³ównie na budowie skomplikowanych i zaawansowanych statków towarowych i do
celów wojskowych, wypracowuj¹c sobie mocn¹ pozycjê, opart¹ g³ównie na ci¹g³ych innowacjach technicznych, odgrywaj¹c tym samym strategiczn¹ rolê jako
kluczowy partner i dostawca transportu wodnego. Aktualnie statkami transportuje siê oko³o 70% wolumenu i 41% wartoci wszystkich towarów przemieszczanych miêdzy Uni¹ a reszt¹ wiata, dziêki czemu europejskie porty obs³uguj¹
2 mld t towarów1. Do najwa¿niejszych za³o¿eñ polityki gospodarczej Unii Europejskiej w przemyle okrêtowym nale¿¹:
 wzrost transportu multimodalnego,
 dalszy rozwój dróg ródl¹dowych i ¿eglugi przybrze¿nej,
 intensyfikacja prac badawczo-rozwojowych i rozwój innowacyjnoci,
 rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje.
W nowej strategii gospodarczej Unia Europejska odstêpuje od dotychczasowej polityki, dopuszczaj¹cej bezporednie subsydiowanie budowy statków, na
rzecz mechanizmów pomocy publicznej wspieraj¹cych innowacyjnoæ i umacniaj¹cych jego d³ugookresow¹ konkurencyjnoæ. Koñcz¹c z bezporednim subsydiowaniem budowy statków2, UE zaakceptowa³a w listopadzie 2003 roku zasady dofinansowywania ze rodków publicznych dzia³alnoci innowacyjnej
(prototypów) do wysokoci 20% ca³kowitych nak³adów.
Europejski przemys³ stoczniowy wymaga na obecnym etapie rozwoju klarownych decyzji politycznych. Wydarzenia zwi¹zane z wojn¹ w Iraku dowiod³y
wyranie, ¿e Europa bez zdolnoci do pe³nej niezale¿noci jest ma³o wa¿na, a na
arenie miêdzynarodowej ustêpuje pola Stanom Zjednoczonym. wiadomoæ
tego nakazuje, by priorytetem Unii Europejskiej sta³o siê posiadanie do 2013
roku najbardziej konkurencyjnej gospodarki na wiecie. Dokumentem programowym wytyczaj¹cym kierunki zmian w przemyle stoczniowym dla osi¹gniêcia tego celu jest program LeaderShip 2015. Zosta³ on opracowany wspólnie
przez Europejskie Stowarzyszenie Przemys³u Stoczniowego (AWES) i Komisjê
Europejsk¹, a przedstawi³ go komisarz Erkki Likanen na spotkaniu grupy doradców unijnych w Brukseli 15 lipca 2003 roku. Program uzyska³ polityczne
poparcie organów Unii Europejskiej i krajów cz³onkowskich, a obecnie jest roz-

1
2

Budownictwo Okrêtowe 2003, nr 12, s. 15.
Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 1540/98.
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wijany w wielu decyzjach legislacyjnych i organizacyjnych, wspieraj¹cych wytyczone cele. Realizacjê programu rozpoczêto na pocz¹tku 2004 roku, a jego zakoñczenie przewidziano na 2015 rok. G³ównymi celami projektu LeaderShip
2015 s¹: poprawa konkurencyjnoci, wzrost rentownoci i zatrudnienia w europejskim przemyle stoczniowym. Do najwa¿niejszych miêdzynarodowych uwarunkowañ programu zaliczono nastêpuj¹ce:
a) wiatowy rynek okrêtowy nie ulegnie zasadniczemu ograniczeniu
w stosunku do obecnego stanu;
b) nowe uregulowania prawne, miêdzynarodowe i Unii Europejskiej nie
pogorsz¹ warunków funkcjonowania przemys³u okrêtowego;
c) obawa, ¿e nast¹pi¹ silne wahania relacji kursów waluty europejskiej,
amerykañskiej, japoñskiej i po³udniowokoreañskiej, oraz konsekwencje
z tego wynikaj¹ce.
Strategiczny kierunek rozwoju europejskiego przemys³u okrêtowego zosta³
ju¿ okrelony w tytule programu LeaderShip 2015  Przysz³oæ europejskiego
przemys³u budowy i remontu statków. Konkurencyjnoæ dziêki doskona³oci.
Z tak sformu³owanego tytu³u wynika, ¿e do 2015 roku strategia europejskiego
przemys³u okrêtowego bêdzie ukierunkowana na rozwój konkurencji. W trakcie jej realizacji europejski przemys³ okrêtowy powinien wykorzystaæ swoj¹ aktualn¹ przewagê konkurencyjn¹ opart¹ na przywództwie jakociowym. Polega
ona na wytwarzaniu unikatowych wyrobów i wiadczeniu atrakcyjnych us³ug,
a tak¿e na umiejêtnoci szybkiego wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ. Przywództwo jakociowe zapewnia wy¿sze mar¿e zysku i umo¿liwia równie¿ wykorzystanie potencja³u produkcyjnego oraz kluczowych kompetencji wielu
europejskich przedsiêbiorstw produkuj¹cych wyposa¿enie okrêtowe. Z analiz
przeprowadzonych przez Komisjê Europejsk¹ wynika, ¿e na rynku utrzyma siê
bardzo silna presja na ceny statków standardowych, natomiast bêd¹ ros³y ceny
statków technicznie skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie. Nadrzêdnym celem stoczni europejskich powinno byæ nie tylko utrzymanie wiatowego przywództwa w budowie statków high technology, ale wrêcz zwiêkszanie
zdobytej ju¿ przewagi konkurencyjnej.
Wed³ug LeaderShip 2015, skomplikowanymi statkami s¹ wycieczkowce,
promy, promy szybkie, pog³êbiarki, statki obs³ugi górnictwa, lodo³amacze, innowacyjne gazowce LNG, chemikaliowce, kontenerowce itp. Charakteryzuj¹ siê
one mniejszymi rynkami, krótszymi seriami, mniejsz¹ powtarzalnoci¹, wiêk-
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sz¹ liczb¹ prototypów i statków siostrzanych, specjalnie zaadaptowan¹ produkcj¹, du¿ym wk³adem technicznym, produkcj¹ opart¹ na wiedzy i stosunkowo
du¿¹ liczb¹ podwykonawców. Do statków skomplikowanych zalicza siê tak¿e
wszystkie jednostki budowane na potrzeby wojska. Statki standardowe natomiast charakteryzuj¹ siê du¿ymi rynkami, seryjn¹ produkcj¹, standaryzacj¹, ma³ym wk³adem technicznym i niedu¿¹ liczb¹ podwykonawców. Do typowych
statków z tego segmentu nale¿¹ masowce, drobnicowce, standardowe kontenerowce i zbiornikowce.
Warto zaznaczyæ, ¿e o ile stare kraje cz³onkowskie UE skoncentruj¹ siê
na rozwoju ukierunkowanym na budowê najbardziej skomplikowanych statków,
o tyle nowym krajom cz³onkowskim i krajom kandyduj¹cym pozostanie
utrzymanie ograniczonej obecnoci w segmencie statków standardowych. Jest
to wa¿ne spostrze¿enie, które powinno byæ uwzglêdnione w strategii stoczni
polskich, poniewa¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pozostan¹ one ze swoj¹ produkcj¹
w mniej op³acalnym segmencie budowy statków prostych, które znajd¹ siê poza
zainteresowaniem dotychczasowych krajów Unii Europejskiej.
Dla realizacji rozwoju zgodnego z przyjêt¹ strategi¹ w programie LeaderShip 2015 ucilono piêæ strategicznych wytycznych:
 utrzymanie i wzmocnienie pozycji w wybranych segmentach rynku
o du¿ej wartoci dodanej,
 osi¹gniêcie wiatowego przodownictwa w innowacyjnoci wyrobów
i procesów,
 nastawienie siê na maksymalne zaspokojenie potrzeb klienta,
 dalszy rozwój sieciowej struktury przemys³u,
 optymalizacja procesów produkcji i coraz wiêksze skupianie siê na wyrobach opartych na wiedzy.
Do g³ównych obszarów dzia³ania zaliczono:
 wzrost wydajnoci pracy w stoczniach,
 badania i rozwój techniczny,
 doskonalenie zawodowe i kszta³cenie kadr,
 strukturê organizacyjn¹ przemys³u.
Stocznie wkrótce stan¹ przed alternatyw¹: zwiêkszenie wynagrodzeñ albo
utrata pracowników. Obecny bilans przychodów i kosztów uniemo¿liwia zwiêkszanie p³ac bez obni¿ania nak³adów na pracoch³onnoæ. Wzrost wydajnoci jest
imperatywem przetrwania, tym bardziej ¿e stocznie UE, konstruuj¹c program
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LeaderShip 2015, przyjê³y za³o¿enie dalszego powiêkszania w³asnej wydajnoci o 30%. Za niezbêdne dzia³ania zwiêkszaj¹ce wydajnoæ nale¿y przyj¹æ:
a) selektywny dobór asortymentu produkcji  konkurowania jakoci¹,
a nie iloci¹;
b) zmianê systemu przygotowywania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej  etap konstruowania powinien byæ dostosowany do systemu logistyki, a prace wykonywane przez same stocznie w pe³ni zintegrowane z przygotowaniem technologicznym i materia³owym;
c) modernizacjê technologii wytwarzania w stoczniach, w której bezwzglêdne pierwszeñstwo trzeba daæ rozwi¹zaniom oszczêdzaj¹cym pracê manualn¹, wysi³ek fizyczny i poprawiaj¹cym warunki i rodowisko
pracy; szczególne znaczenie ma równie¿ poprawa warunków transportu materia³ów i ludzi;
d) zasadniczemu zwiêkszeniu musi ulec obszar outsorcingu  wyniesienia
poza organizacjê stoczni wszelkich dzia³añ i prac, które z racji technologii okrêtowej nie musz¹ byæ przez stoczniê wykonywane.
W projekcie LeaderShip 2015 Unia Europejska zaplanowa³a wsparcie innowacyjnoci przez bezzwrotny grant o wartoci 10% produktu innowacyjnego. Z funduszu tego mog¹ byæ finansowane tak¿e metody produkcji (nowe technologie, budowa prototypów), a tak¿e po¿yczki na cele innowacyjne i rozwój
o minimalnym oprocentowaniu i d³ugim okresie zwrotu. rodki na wspieranie
innowacyjnoci bêd¹ pochodziæ z bud¿etów krajowych. Gdyby siê okaza³o, ¿e
rz¹d polski nie bêdzie w stanie zarezerwowaæ tych rodków w ustawie bud¿etowej, to nasz przemys³ okrêtowy bêdzie mia³ zdecydowanie gorsz¹ pozycjê konkurencyjn¹ w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej.
Wzrost kwalifikacji pracowników to jeden z najwa¿niejszych celów w programie LeaderShip 2015. Unia Europejska na dokszta³canie Polaków przeznaczy³a w najbli¿szych czterech latach z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) 250 mln euro. Z pieniêdzy tych mog¹ korzystaæ wszystkie podmioty gospodarcze z przeznaczeniem na szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje. Dotacjami
z EFS zarz¹dza Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci (PARP), która rozdziela rodki. Wnioski na dofinansowanie dzia³alnoci szkoleniowej mo¿na
sk³adaæ najpóniej do 31 grudnia 2006 roku.
Struktura organizacyjna europejskiego przemys³u okrêtowego powinna byæ
postrzegana jako rodek realizacji celu. Dowiadczenia europejskie nie rozstrzy-

226

Mirela Romanowska

gn¹, czy model organizacyjny powinien byæ rozproszony, czy scentralizowany.
Przekonywuj¹cych dowodów na wy¿szoæ struktur jednych nad drugimi nie dostarczy³ tak¿e zespó³ ekspertów UE pracuj¹cy nad projektem LeaderShip 2015.
Zapisy w tej czêci programu s¹ bardzo enigmatyczne.
Europejska polityka transportowa du¿y nacisk k³adzie na zwiêkszenie
udzia³u transportu wodnego, ronie zatem znaczenie budowy i remontu statków
dla ¿eglugi bliskiego zasiêgu. Wed³ug LeaderShip 2015, dla europejskiego przemys³u okrêtowego najwiêksze znaczenie maj¹ jego wysoko kwalifikowani podwykonawcy (przedsiêbiorstwa wyposa¿enia okrêtowego), dostarczaj¹cy produkty i us³ugi stanowi¹ce od 60 do 75% wartoci statku. Wa¿nym aspektem programu LeaderShip 2015 jest wzrost bezporedniej wspó³pracy stoczni (integracja pozioma) w agregowaniu dzia³añ daj¹cych efekty synergiczne. Mo¿na tu zaliczyæ inicjatywy racjonalizowania mocy produkcyjnych, standaryzacji, zaopatrzenia, szkoleñ czy edukacji oraz udzia³ we wspólnych programach badañ, rozwoju i innowacji. Unia Europejska bêdzie tak¿e aktywniej chroniæ dobra intelektualne zarówno zamawiaj¹cych statki jak i ca³ego przemys³u  stoczni, dostawców wyposa¿enia czy podwykonawców.
Partykularnym celem strategii europejskiej okrelonym w programie LeaderShip 2015 jest zaspokojenie potrzeb klientów stoczni, przez co nale¿y rozumieæ nieprzerwany rozwój i umacnianie wiedzy w³asnej (know-how) oraz
bazy produkcyjnej miêdzy innymi przez:
 wzrost specjalizacji,
 optymalizacjê procesów logistyczno-zaopatrzeniowych,
 zarz¹dzanie kosztami,
 integracjê z dostawcami i kooperantami.
Program LeaderShip 2015 jest dokumentem otwartym. Do prac podejmowanych w ramach tego projektu Unia Europejska zaprosi³a tak¿e przedstawicieli
polskiego przemys³u okrêtowego, niestety, w polskich stoczniach nie spotka³ siê
on z wiêkszym zainteresowaniem. Niezrozumia³e jest na przyk³ad to, ¿e rodzimy przemys³ okrêtowy w ogóle nie zainteresowa³ siê uczestniczeniem w pracach nad rozdzia³em o europejskiej w³asnoci intelektualnej.
Uchronienie polskiego przemys³u okrêtowego od ostatecznego upadku,
jednoznacznego z jego likwidacj¹, oraz zapewnienie mu szans istnienia i rozwoju, poci¹ga pozytywne skutki spo³eczne, gospodarcze i polityczne. Przemys³
okrêtowy w Polsce oznacza wiele tysiêcy miejsc pracy w stoczniach (obecnie
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stocznie buduj¹ce nowe statki i stocznie remontowe zatrudniaj¹ ³¹cznie oko³o
25 tys. pracowników) i jeszcze wiêcej w przedsiêbiorstwach wspó³pracuj¹cych
z nimi (obecnie zatrudniaj¹ oko³o 80 tys. pracowników). S¹ to stanowiska pracy wymagaj¹ce wysokich kwalifikacji zawodowych: od projektantów i budowniczych poczynaj¹c, a na licznych specjalizacjach techników i wykwalifikowanych robotników koñcz¹c. W obrotach towarowych Polski z zagranic¹, w tym
z Uni¹ Europejsk¹, przewa¿aj¹ statki, ³odzie i konstrukcje p³ywaj¹ce, wykazuj¹c wyranie dodatnie saldo. Polski przemys³ okrêtowy, bêd¹c istotn¹ czêci¹
przemys³u okrêtowego Unii Europejskiej, wesprze konfrontacjê z gospodarcz¹
ekspansj¹ Dalekiego Wschodu, zarówno jeli chodzi o dzia³alnoæ produkcyjn¹
jak i badania, rozwój oraz innowacyjnoæ. Polska nie ma mo¿liwoci w daj¹cej
siê przewidzieæ przysz³oci zast¹piæ swej oferty okrêtowej w miêdzynarodowym
podziale pracy innym rodzajem wysoko przetworzonego produktu. Wysokie wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ statki projektowane i budowane w Polsce, sprawiaj¹, ¿e przemys³ okrêtowy jest gwarantem postêpu technicznego w wielu innych sektorach polskiej gospodarki. Istnienie w Polsce przemys³u okrêtowego,
konkurencyjnego i rentownego, wzmacnia jej pozycjê polityczn¹ zarówno
w Unii Europejskiej jak i na wiecie, czyni¹c z naszego kraju atrakcyjnego partnera dla struktur obronnych NATO i Unii Europejskiej.
Celem strategicznym polskiego przemys³u okrêtowego powinno byæ utrzymanie pozycji odpowiedniej do jego roli w wiatowym przemyle okrêtowym.
Nale¿y wykorzystaæ wszelkie szanse wynikaj¹ce z prowadzonej przez Uniê
Europejsk¹ walki z nieuczciw¹ konkurencj¹ dalekowschodnich stoczni oraz dostêp do unijnych projektów, wypracowanych rozwi¹zañ i dowiadczeñ. Za wa¿ny kierunek dzia³añ trzeba uznaæ zdynamizowanie kapita³owej ekspansji firm
z sektora okrêtowego krajów UE na polskim rynku. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e najpierw
skieruje siê on do firm kooperuj¹cych, zw³aszcza ju¿ produkuj¹cych na unijne
rynki. Pozwoli to na poprawê konkurencyjnoci dostawców zlokalizowanych na
terenie Polski przez dostêp do technologii, unifikacjê i rozszerzenie rynków zbytu. Nie uniknie siê jednak wrogich przejêæ i podporz¹dkowania miêdzynarodowym strukturom w³acicielskim, na przyk³ad stoczniom europejskim (integracja pozioma).
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e polski przemys³ okrêtowy mimo ewidentnych powi¹zañ z przemys³em europejskim nie jest nale¿ycie reprezentowany w pracach nad projektem LeaderShip 2015, co mo¿e siê okazaæ fatalne
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w skutkach. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w wietle nowej strategii dla Europy decyzje
dotycz¹ce przysz³oci przemys³u okrêtowego bêd¹ podejmowane w Brukseli,
a nie w Warszawie. Jeli siê wiêc oka¿e, ¿e polski przemys³ okrêtowy zniknie
z mapy gospodarczej Europy, to wina bêdzie le¿a³a wy³¹cznie po naszej stronie, a zapewnienia, ¿e stocznie polskie musz¹ siê najpierw uporaæ z rozpoczêtymi procesami restrukturyzacyjnymi, dowodzi niezrozumienia zasad polityki
gospodarczej Unii Europejskiej. Nieodpowiednie do miejsca i roli polskiego
przemys³u okrêtowego w wiecie i w Europie zaanga¿owanie w pracach nad
projektem LeaderShip 2015 pozbawia go mo¿liwoci poprawy konkurencyjnoci, zapewnienia rentownoci w d³u¿szym okresie i utrzymania przewodnictwa
technologicznego, jaki przemys³ ten, zwany kiedy narodowym, wypracowa³ sobie przez ponad 50 lat funkcjonowania. W konsekwencji mo¿e to doprowadziæ
do utraty szansy utrzymania tej ga³êzi w polskiej gospodarce.

LEADERSHIP 2015 PROGRAMME
BEING AN INSTRUMENT OF STRATEGY
FOR THE GROWTH OF COMPETITIVENESS
OF THE POLISH SHIPBUILDING INDUSTRY
IN RELATION TO EUROPEAN SHIPYARDS

Summary
The article is dedicated to the LeaderShip 2015 programme which is aiming to improve the competitiveness of shipyards within the European Union on the shipbuilding
and shiprepair world market.
With regard to the major role of Polish shipbuilding industry in the world market
presented programme enables effective and profitable operation of companies belonging to that business sector in the long time horizon range.
Conditions necessary for the execution of the LeaderShip 2015 programme have
been presented as well as strategic directive lines in the background of the principles of
the European Union economic policy included in Lisbon strategy.
Translated by Mirela Romanowska
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WARTOÆ POZNAWCZA RÓDE£ INFORMACJI
W OCENIE WYP£ACALNOCI PRZEDSIÊBIORSTWA

Wstêp
Dowiadczenia gospodarcze i rozwój nauki wskazuje, ¿e dla wspó³czesnej
gospodarki informacja jest czynnikiem, który wp³ywa na wiedzê o wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa. Wa¿ne jest zatem, aby umiejêtnie korzystaæ z informacji,
które umo¿liwiaj¹ ocenê wyp³acalnoci firmy.
Informacja to swego rodzaju przekaz zawieraj¹cy pewne znaczenie zarówno dla jego nadawcy jak i odbiorcy. Informacja kszta³tuje i umiejscawia znaczenie danych w relacji do wyspecyfikowanego kontekstu dzia³ania lub wypowiedzi i jest znakiem lub kombinacj¹ znaków, które tworz¹, przedstawiaj¹, przekazuj¹ lub przekszta³caj¹ obraz czego, bêd¹c tym samym wiadomoci¹, przedstawieniem rzeczy lub myli, treci¹ i nonikiem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e informacja to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwiêkszenie naszej wiedzy o nas
i otaczaj¹cym wiecie 1.
W procesie analizy wyp³acalnoci informacje maj¹ charakter opiniodawczy i ostrzegawczy. Ich celem jest umo¿liwienie oceny sytuacji partnerów gos-

1 J. Kra: Znaczenie informacji potrzeby jej ochrony w procesie kreowania wartoci przedsiêbiorstwa. W: Zarz¹dzanie wartoci¹ przedsiêbiorstwa. Teoria i praktyka. T. II. Red. E. Urbañczyk. Szczecin 2002, s. 10151016.
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podarczych oraz zdolnoci i sk³onnoci do wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ oraz
wykrywanie mo¿liwych zagro¿eñ w przysz³oci2.
Ocena wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa powinna byæ oparta na trzech podstawowych grupach informacji, które ³¹cz¹ formu³owanie i ocenê strategii organizacyjnych: ocenie kierunku strategicznego, analizie sprawozdañ finansowych i okreleniu pozycji na rynku kapita³owym. Dla ka¿dego z tych zbiorów
nale¿y zgrupowaæ dane z trzech poziomów: przedsiêbiorstwa, bran¿y lub sektora i makrootoczenia. Informacje z tych poziomów maj¹ charakter historyczny,
wynikaj¹cy z ich istoty. Przesz³oæ daje tylko wskazówki do zrozumienia teraniejszoci, a stan obecny s³u¿y do przewidywania przysz³oci. Pe³na ocena wyp³acalnoci powinna wiêc zawieraæ informacje przedstawione w dziewiêciu komórkach, które stanowi¹ zestawienie trzech grup informacji i poziomów informacyjnych3 (tabela 1). Informacje uzyskiwane z tych dziewiêciu p³aszczyzn
umo¿liwiaj¹ pe³n¹ ocenê stanu wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa.
Tabela 1
ród³a informacji na potrzeby analizy wyp³acalnoci
Ocena kierunku
strategicznego
1

2

Przedsiê- Sprawozdanie zarz¹du, histobiorstwo ria spó³ki, informacje publikowane w prasie lub na stronach www, raporty prasowe
Sektor
Analizy i programy resortowe, fachowe czasopisma,
opracowania analityków
bran¿owych i instytutów badawczych, oficjalne statystyki
urzêdowe, bazy danych, raporty wywiadowni gospodarczych, internetowe serwisy
bran¿owe

Analiza sprawozdañ
finansowych
3

Sprawozdania finansowe,
rejestry s¹dowe, raitingi
Sprawozdania finansowe
konkurencji, raporty na temat wskaników finansowych, oceny agencji ratingowych

Ocena pozycji
na rynku kapita³owym
4

Prasa finansowa,
publikacje gie³dy
i Komisji Papierów
Wartociowych
Prasa finansowa, bazy
danych, serwisy, np.
Reutera, biuletyny
informacyjne banków

2 Por. T. Mendel: Wiarygodnoæ partnera handlowego. W: Z badañ nad procesami informacji
gospodarki Polski. Red. W. Piotr. WSZiM, Leszno 1995, s. 26; idem: Badanie wiarygodnoci
partnera gospodarczego. Przegl¹d Organizacji 1993, nr 7, s. 13.
3 J. Ellis, D. Wilimas: Strategia przedsiêbiorstwa a analiza finansowa. Pozycja na rynku kapita³owym. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 1997, s. 109145.

Wartoæ poznawcza róde³ informacji w ocenie wyp³acalnoci...
1

2

MakroUstawy, uchwa³y, rozporz¹otoczenie dzenia i zarz¹dzenia zawarte
w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Biuletynie Sejmowym, Diariuszu Senatu;
prognozy gospodarcze, np.
Rz¹dowego Centrum Studiów
Strategicznych, materia³y
Rady Strategii Spoleczno-Gospodarczej, informacje
orodków badania opinii
spo³ecznej (CEBOS, Pentor,
OBOP itd.), Internet, materia³y konferencyjne

3

Krajowe dane statystyczne
publikowane przez GUS,
banki, w tym Narodowy
Bank Polski

231
4

Prognozy rynkowe zawarte w opracowaniach gie³dy, maklerów, Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego

ród³o: opracowanie w³asne.

1. Informacje o charakterze ogólnym
Do najbardziej typowych róde³, z których korzystaj¹ uczestnicy ¿ycia gospodarczego w krajach zachodnich, mo¿na zaliczyæ oprócz sprawozdawczoci
jednostek gospodarczych artyku³y w czasopismach o tematyce gospodarczej.
W krajach wysoko rozwiniêtych jest wiele czasopism powiêconych problematyce gospodarczej. Koncentruj¹ siê one na charakterystyce i przedstawieniu
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku g³ównie przez ukazanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. Du¿o miejsca zajmuj¹ analizy ró¿nych firm, a tak¿e informacje o bankructwach, fuzjach, wiadomoci gie³dowe itp. Do najbardziej
znanych czasopism powiêconych tym zagadnieniom nale¿¹:
 w USA  Wall Street Journal, Business Week, Bartons, Farbes,
 w Wielkiej Brytanii  Finacial Times, Economist,
 w Niemczech  Handelsblatt, Wirtschaftwoche, Capital;
 we Francji  Les Echos, Le Novelle Economiste, LExpansion,
 w Japonii  Business Japan, Oriental Economist.
W Polsce po 1989 roku szybko rozwin¹³ siê rynek prasy o tematyce gospodarczej. Oprócz czasopism bran¿owych ród³em informacji o sytuacji finansowej polskich przedsiêbiorstw s¹ pisma o tematyce ogólnoekonomicznej, takie jak ¯ycie Gospodarcze, Home & Market czy  Businessman. O bie¿¹cych wydarzeniach w polskiej gospodarce informuj¹ takie dzienniki i tygodniki, jak Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Parkiet, Gie³da, Gazeta Wy-
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borcza, Polityka, Wprost i wiele innych. S¹ to, oczywicie, jedynie przyk³ady.
Wa¿nym ród³em informacji o wyp³acalnoci polskich firm i ich sytuacji
finansowej s¹ banki, dlatego w 1998 roku powo³ano do ¿ycia Zwi¹zek Banków
Polskich, który ma na celu zarz¹dzanie informacj¹ kredytow¹ na rzecz banków
za³o¿ycieli. Inne podmioty, niestety, nie mog¹ korzystaæ z danych tej organizacji, co oznacza blokadê informacji o wyp³acalnoci klientów przedsiêbiorstw4.
W krajach rozwiniêtych dzia³aj¹ ró¿norodne instytucje, które zajmuj¹ siê gromadzeniem, przetwarzaniem i odp³atnym udostêpnianiem informacji o sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstw. Pocz¹tkowo by³y to klasyczne wywiadownie handlowe, które udziela³y informacji o wyp³acalnoci firm, a wraz
z rozwojem gospodarczym rozszerza³ siê zakres us³ug tych instytucji o specjalne potrzeby klientów5.
W Polsce od niedawna pojawi³o siê nowe ród³o informacji o wyp³acalnoci polskich przedsiêbiorstw  Krajowy Rejestr D³u¿ników. Jego powstanie by³o
mo¿liwe w wyniku wejcia w ¿ycie ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych6. Na jej podstawie uruchomiono system, który w swych rozwi¹zaniach
teleinformatycznych jest jednym z najnowoczeniejszych tego typu narzêdzi na
wiecie, a co wa¿niejsze, jest to pierwsze tego typu rozwi¹zanie w historii polskiej gospodarki. Rejestr jest najwiêksz¹ baz¹ wiedzy o d³u¿nikach, którzy dzia³aj¹ w gospodarce rynkowej. Umo¿liwia on te¿ monitorowanie przez przedsiêbiorstwa sytuacji finansowej swoich klientów i kooperantów7.
Innym rodzajem wyspecjalizowanych organizacji s¹ agencje ratingowe.
Rating jest instrumentem oceny wyp³acalnoci przedsiêbiorstw, czyli strategicznym wskanikiem okrelaj¹cym stopieñ zaufania do danego przedsiêbiorstwa,
banku, pañstwa8. O ocenê wyp³acalnoci najczêciej ubiegaj¹ siê emitenci pa-

4 T. Mendel, J. Przenicka: Badanie i ocena wiarygodnoci partnera gospodarczego, czyli jak
zbadaæ wiarygodnoæ kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego. Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznañ 2000, s. 7374.
5 T.T. Kaczmarek: Badanie wiarygodnoci handlowej i finansowej kontrahenta zagranicznego. £ód¿ 1992, s. 34; M. Kwieciñski: Wywiad gospodarczy w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.
PWN, WarszawaKraków 1999.
6 DzU 2003, nr 50, poz. 50, 424.
7 www. krd.pl.
8 S. Solorz: Rating  nowe s³owo i nowe zjawisko w bankowoci i finansach. Bank i Kredyt
1996, nr 78.
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pierów wartociowych. Kryteria oceny przedsiêbiorstwa s¹ uzale¿nione od sektora, w którym funkcjonuj¹, rodzaju dzia³alnoci, specyfiki konkurencji i uwarunkowañ prawnych9, jednak najwiêksz¹ uwagê zwraca siê na sytuacjê finansow¹ i jakoæ kadry zarz¹dzaj¹cej. Wnioski z analizy s¹ przedstawione za pomoc¹ specjalnie utworzonego kodu z³o¿onego z liter i cyfr, który ma charakter
miêdzynarodowy. Z tego wzglêdu oceny wystawione przez niezale¿ne agencje
ratingowe s¹ jednym z g³ównych róde³ informacji o inwestycjach miêdzynarodowych10.
W latach dziewiêædziesi¹tych pojawi³o siê nowe ród³o informacji, dostêpne ca³ej ludzkoci w ka¿dym czasie  Internet, czyli tak zwana sieæ sieci. Jest
to sieæ elektroniczna ³¹cz¹ca miliony komputerów i lokalnych sieci komputerowych na ca³ym wiecie, która umo¿liwia dostêp do baz danych u¿ytkowników
indywidualnych, instytucji i poszczególnych przedsiêbiorstw. U¿ytkownik tej
sieci ma przede wszystkim dostêp do informacji zamieszczanych przez ró¿ne
organizacje na tak zwanych stronach www11, które zawieraj¹ informacje handlowe i pozwalaj¹ zidentyfikowaæ badan¹ organizacjê. Czasami na stronach
tych s¹ równie¿ zamieszczane dane o strukturze akcjonariatu, obsadzie stanowisk najwy¿szego szczebla, a nawet wynikach finansowych12.
2. Sprawozdawczoæ finansowa podstaw¹ oceny
wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa
G³ównym ród³em informacji o wyp³acalnoci przedsiêbiorstw jest jednak
sprawozdawczoæ, która obejmuje ogó³ sporz¹dzonych przez jednostkê sprawozdañ, najczêciej w postaci liczbowej. Ze wzglêdu na charakter zawartych
w nich danych i ród³o wyró¿nia siê sprawozdania rzeczowe i finansowe. Sprawozdania rzeczowe zawieraj¹ g³ównie dane wyra¿one w jednostkach naturalnych, choæ mog¹ wyst¹piæ w nich tak¿e dane wartociowe. Sprawozdania finan-

9 G. Giereszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiêbiorstwa. PWE, Warszawa
1999, s. 20.
10 L. Kowalczyk: op.cit., s. 11.
11 www to skrót od World Wide Web, czyli wiatowej pajêczyny odnoników ³¹cz¹cych zasoby
w sieciach informatycznych. ZNI Mikon, Warszawa 1999, s. 47.
12 S. Colin: Internet w biznesie. Poltext, Warszawa 1999, s. 47.
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sowe s¹ sporz¹dzane w ujêciu wartociowym na podstawie danych pochodz¹cych z rachunkowoci 13.
Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o rachunkowoci, wprowadzon¹ w 2002
roku, na roczne sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej sk³adaj¹ siê14 :
 bilans,
 rachunek zysków i strat,
 rachunek przep³ywów pieniê¿nych,
 sprawozdanie ze zmian kapita³u (funduszu) w³asnego,
 sprawozdanie z dzia³alnoci,
 informacja dodatkowa i objanienia.
Pierwsze trzy sprawozdania, czyli bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przep³ywów pieniê¿nych, s¹ ze sob¹ cile powi¹zane. Zysk netto powsta³y
w rachunku zysków i strat jest równie¿ elementem kapita³ów w³asnych ujêtych
w pasywach bilansu. Rachunek zysków i strat oraz pocz¹tkowe i koñcowe stany wybranych pozycji bilansu s¹ podstaw¹ do sporz¹dzania rachunku przep³ywów pieniê¿nych. Ponadto przep³ywy pieniê¿ne netto s¹ powi¹zane z bilansow¹ zmian¹ rodków pieniê¿nych15.
Bilans i rachunek zysków to tradycyjne sprawozdania wykorzystywane do
oceny wyp³acalnoci. Na podstawie danych zawartych w bilansie ocenia siê relacje miêdzy aktywami bie¿¹cymi a pasywami bie¿¹cymi (p³ynnoæ finansowa)
oraz prawid³owoæ finansowania aktywów trwa³ych i poziom zad³u¿enia. Rachunek zysków i strat jest ród³em informacji o tym, czy przedsiêbiorstwo generuje zysk, czy stratê, z jakich róde³, czy jest zdolne do obs³ugi zad³u¿enia. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych jest niedocenianym ród³em danych o stanie wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa, które umo¿liwia analitykowi stwierdzenie16:
1. Czy przedsiêbiorstwo jest generatorem gotówki, czy jej konsumentem?
2. Czy rodki pieniê¿ne s¹ uzyskiwane z dzia³alnoci operacyjnej, czy
nieoperacyjnej?
13 Rachunkowoæ finansowa przedsiêbiorstw wed³ug znowelizowanej ustawy o rachunkowoci.
Cz. I. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wydawnictwo i Doradztwo, Wroc³aw 2001, s. 305.
14 W. Gos: Rola i zakres sprawozdawczoci finansowej w wietle znowelizowanej ustawy o rachunkowoci. Rachunkowoæ z komentarzem 2001, nr 4(55), s. 12.
15 T. Waniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiêbiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 2002, s. 85.
16 J. Ellis, D. Williams: op.cit., s. 230237.
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3. W jaki sposób przedsiêbiorstwo finansuje deficyt gotówki lub wykorzystuje nadwy¿kê?
4. Jaka jest jakoæ zysku przedsiêbiorstwa?
Ocena wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa oparta tylko na bilansie oraz rachunku zysków i strat jest niepe³na, poniewa¿ powinna byæ wzbogacona o informacje pochodz¹ce z rachunku przep³ywów pieniê¿nych. Przedsiêbiorstwa
funkcjonuj¹ce w dynamicznie rozwijaj¹cej gospodarce powinny oprócz optymalizowania p³ynnoci finansowej, badania poziomu zad³u¿enia, rentownoci i poziomu ryzyka kontrolowaæ swoje wp³ywy i wydatki. Kontrola taka jest mo¿liwa tylko na podstawie rachunku przep³ywów pieniê¿nych.
Kolejnym sprawozdaniem, bêd¹cym ród³em informacji do oceny wyp³acalnoci, które jest nowoci¹ w ustawie o rachunkowoci, choæ od d³u¿szego
czasu obligatoryjne dla spó³ek dopuszczonych lub ubiegaj¹cych siê o dopuszczenie do publicznego obrotu, jest zestawienie zmian w kapitale w³asnym. Obejmuje ono informacje o zmianach poszczególnych sk³adników kapita³u (funduszu) w³asnego za bie¿¹cy i poprzedni rok. Rola tego sprawozdania wzros³a wraz
z nowelizacj¹ ustawy o rachunkowoci, zalecaj¹ca lub dopuszczaj¹ca ujêcie wielu operacji bezporednio w ciê¿ar lub na dobro kapita³u w³asnego. Mo¿na tu zaliczyæ miêdzy innymi korekty b³êdów z ubieg³ych lat, skutki finansowe wynikaj¹cych ze zmian w zastosowanych zasadach rachunkowoci, przeszacowanie inwestycji i podzia³u zysku. Prezentowany w rachunku zysków i strat wynik finansowy nie jest zatem jedynym ród³em zmiany wielkoci kapita³u w³asnego17.
W spó³kach kapita³owych, towarzystwach ubezpieczeñ wzajemnych, spó³dzielniach i przedsiêbiorstwach pañstwowych kierownik jednostki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym sporz¹dza sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki, które powinno obejmowaæ wa¿ne informacje o stanie maj¹tkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenê uzyskiwanych efektów oraz czynniki ryzyka
i opis zagro¿eñ, a zw³aszcza informacje o18 :
a) zdarzeniach istotnie wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ jednostki, które nast¹pi³y w roku obrotowym i po jego zakoñczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
17 A. Helin, K. G. Szymañski: Sprawozdawczoæ finansowa spó³ek kapita³owych. Fundacja
Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa, 2001, s. 116-118.
18 Ustawa o rachunkowoci. Dokumentacja Tekst ujednolicony: osiemnacie wersji w jednej.
Rachunkowoæ z 13.03.2001, s. III.
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b) przewidywanym rozwoju jednostki;
c) wa¿niejszych osi¹gniêciach w dziedzinie badañ i rozwoju;
d) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.
Informacja dodatkowa zawiera dane i objanienia niezbêdne do sprawozdañ finansowych, a w szczególnoci obejmuje:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego zasad (polityki) rachunkowoci, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz
przedstawienie przyczyn i skutków ewentualnych zmian w stosunku do
poprzedzaj¹cego roku;
b) dodatkowe informacje i objanienia:
 do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym oraz rachunku przep³ywów pieniê¿nych
za okresy sprawozdawcze objête sprawozdaniem finansowym,
 proponowany podzia³ zysku lub pokrycia straty,
 podstawowe informacje o pracownikach i organach jednostki,
 inne informacje, istotne dla zrozumienia sprawozdañ finansowych.
Sprawozdawczoæ finansowa jest istotnym ród³em informacji z wielu powodów, lecz o jej wadze decyduje obowi¹zek sporz¹dzania i udostêpniania wszystkim interesariuszom przedsiêbiorstwa.
3. Inne ród³a informacji wykorzystywanych do oceny
stanu wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa
Doskona³ym ród³em informacji o partnerze s¹ ró¿nego rodzaju dokumenty handlowe, miêdzy innymi kontrakty, oferty, faktury i protoko³y rzeczoznawczo-kontraktowe. Mankamentem tych dokumentów jest jednak ograniczony dostêp do nich, poniewa¿ czêsto s¹ objête tajemnic¹ handlow¹. Wyj¹tkiem s¹ oferty niewywo³ane.
Innym, doæ popularnym i ³atwo dostêpnym ród³em informacji s¹ og³oszenia przetargowe. Dane o przetargu i jego warunkach mo¿na uzyskaæ19:
 od agentów (w przypadku przetargów zamkniêtych),

19

L. Lamenta, D. Tobolska: Jak sprawdzaæ wiarygodnoæ kontrahentów. Con Lex, Gdynia
1992, s. 87.
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 z pism danej jednostki administracyjno-gospodarczej,
 z og³oszeñ prasowych (w przypadku przetargów otwartych).
ród³em informacji s¹ instytucje administracyjne, które mog¹ dostarczyæ
wielu ciekawych materia³ów o konkurentach dzia³aj¹cych w okrelonym regionie lub bran¿y. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dostêp do tego typu informacji mo¿e byæ
czasem utrudniony, poniewa¿ we wszystkich wysoko rozwiniêtych krajach administracjê obowi¹zuje cis³a dyskrecja, przyk³adowo, o informacje mo¿na siê
zwróciæ do administracji kolei, poczty, rejestru skarbowego, s³u¿b podatkowych.
W Polsce najpowszechniej wykorzystywanym i obejmuj¹cym najwiêkszy
zakres zagadnieñ ród³em informacji statystycznej s¹ roczniki i inne wydawnictwa urzêdów statystycznych. Dane tam zawarte s¹ porównywalne z danymi ca³ego obszaru Unii Europejskiej. Jest to skutek dostosowywania polskich norm
w statystyce pañstwowej do regulacji Eurostatu.
Informacje na potrzeby wyp³acalnoci (opisane dotychczas) pochodz¹
g³ównie z analizy ex post. Mog¹ jednak byæ podstaw¹ do oceny ex ante, poniewa¿ pe³na ocena wyp³acalnoci powinna opieraæ siê równie¿ na planowanych
sprawozdaniach finansowych, jako ¿e analiza wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa,
oprócz zdolnoci do pokrycia wszystkich zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa rynkow¹ wartoci¹ kapita³u, polega równie¿ na mo¿liwoci generowania nadwy¿ek
finansowych w przysz³oci, umo¿liwiaj¹cych jego rozwój.
Zbadanie mo¿liwoci generowania nadwy¿ek finansowych w przysz³oci
jest mo¿liwe tylko na podstawie sprawozdañ planowanych. Oceniaj¹c wyp³acalnoæ przedsiêbiorstwa, interesariusze s¹ zainteresowani g³ównie zdolnoci¹
do generowania takiej iloci gotówki, która umo¿liwia terminowe regulowanie
wszystkich zobowi¹zañ. Sprawozdania finansowe proforma mo¿na stosowaæ nie
tylko do oszacowania sumy gotówki, któr¹ firma wygeneruje w przysz³oci, ale
równie¿ zbadania, czy firma jest w stanie wywi¹zaæ siê ze zobowi¹zañ (wyp³acalnoæ)20.
W gospodarce rynkowej nie mo¿na prowadziæ efektywnej dzia³alnoci
gospodarczej tylko na podstawie informacji o przesz³oci i teraniejszoci, ale
konieczna jest wiedza o przysz³ych zdarzeniach zachodz¹cych w samej firmie
i jej otoczeniu. Okazuje siê, ¿e w sferze gospodarczej przysz³oæ mo¿na prze-

20

S.Z. Benninga, O.H. Sarig: Finanse przedsiêbiorstwa. Metody wyceny. WIG Press, Warszaw
2000, s. 119.
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widywaæ i to z dosyæ du¿¹ dok³adnoci¹, dlatego opracowano odpowiednie procedury prognostyczne. Na ich podstawie mo¿na miêdzy innymi oszacowaæ przysz³e wp³ywy i wydatki firmy, co umo¿liwi ustalenie jej przysz³ej pozycji na rynku. Ponadto odpowiednie prace prognostyczne mo¿na prowadziæ w taki sposób,
aby okrelone w ich wyniku przysz³e charakterystyki finansowe maksymalnie
uwzglêdnia³y poziom wykorzystania maj¹tku firmy. Od tego przecie¿, jak bêd¹
siê w przysz³oci kszta³towaæ najwa¿niejsze kategorie finansowe, a wiêc w jakim stopniu firma bêdzie wykorzystywaæ swoje zasoby maj¹tkowe, zale¿y jej
wartoæ rynkowa. Jest ona tym wy¿sza, im wy¿sza jest cena jej akcji, a tym samym zamo¿noæ jej w³acicieli. Podstawowe zadanie stawiane przed zarz¹dem
firmy polega na maksymalizowaniu korzyci osi¹ganych z przekazywanych do
jego dyspozycji zasobów maj¹tkowych. Umiejêtnoci mened¿erskie zarz¹du powoduj¹, ¿e dwie firmy o takiej samych zasobach, dzia³aj¹ce na tym samym rynku i w tym samym sektorze osi¹gaj¹ ró¿ne korzyci finansowe. Mo¿na przyj¹æ,
¿e firma charakteryzuj¹ca siê wy¿szymi korzyciami obecnie w przesz³oci
prawdopodobnie bêdzie mia³a wy¿sze efekty w przysz³oci, ni¿ firma s³abiej zarz¹dzana21.
Prognozowanie sprawozdañ finansowych jest ograniczane przez dostêp do
planowanych danych finansowych przedsiêbiorstwa. Po dostosowaniu polskiej
sprawozdawczoci do wymogów Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci spó³ki kapita³owe bêd¹ zmuszone od 1 stycznia 2005 roku do zastosowania
siê przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych, do jednolitych zasad rachunkowoci, ustalonych przez Komitet Miêdzynarodowy Standardów Rachunkowoci (ISAC)22, w których wykazano na potrzebê sporz¹dzania prognozowanych
przep³ywów rodków pieniê¿nych przez podmioty gospodarcze23.
Innym przyk³adem dostosowywania róde³ informacji do oceny wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa mo¿e byæ propozycja sporz¹dzania sprawozdania
z przysz³oci do oceny wartoci, zaprezentowana przez A. Blacka, P. Wrighta,
J.E. Bachmana. Autorzy ci wskazuj¹ na potrzebê sporz¹dzania sprawozdawczoci wartoci, poniewa¿ historyczne informacje finansowe s¹ jedynie punktem

21

W. Pluta: Strategiczne zarz¹dzanie finansami. Wyd. Ekspert, Wroc³aw 1996, s. 164165.
K. Jêdrzejewska: Dla kogo uproszczenia a dla kogo standardy miêdzynarodowe. Rzeczpospolita z 29.05.2003, s. F2.
23 Por. Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoci 1999. International Accounting Standards
Committee 1999, s. 930931, 936.
22
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wyjcia, niewiele mówi¹cym o przysz³oci. Metodologia sprawozdawczoci
wartoci obejmuje24 :
a) wstêpn¹ ocenê finansowych czynników sprawczych w spó³ce, bêd¹cych
dwigniami wartoci dla akcjonariuszy;
b) okrelenie tych czynników w strategii spó³ki i ocenie procesów zarz¹dczych w kontekcie wspierania tworzenia wartoci;
c) rotacyjny przegl¹d efektywnoci g³ównych procesów w przedsiêbiorstwie i wszelkich koniecznych dzia³añ korekcyjnych.
Sprawozdawczoæ wartoci ma du¿e znaczenie dla spó³ek, spo³ecznoci inwestorskiej, publicznych firm rachunkowych i innych dostawców profesjonalnych
us³ug na ca³ym wiecie. Sporz¹dzanie tego typu sprawozdawczoci umo¿liwi
przedsiêbiorstwu lepsze zarz¹dzanie jego wyp³acalnoci¹.
Wnioski
Podsumowuj¹c rozwa¿ania, mo¿na powiedzieæ, ¿e do oceny wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa niezbêdne s¹ wszelakiego rodzaju wewnêtrzne i zewnêtrzne ród³a informacji, które przedsiêbiorstwo powinno sporz¹dzaæ, a przede
wszystkim umiejêtnie z nich korzystaæ, aby nie dopuciæ do niewyp³acalnoci.
W³aciwym ród³em informacji, dotychczas niedocenianym przez podmioty zainteresowane wyp³acalnoci¹, jest rachunek przep³ywów pieniê¿nych. Analiza
tego rachunku dostarcza bezcennego materia³u do zrozumienia fundamentalnej
sytuacji gotówkowej przedsiêbiorstwa i finansowych implikacji realizowanej
przez niego strategii. Umo¿liwia równie¿ ocenê jakoci zysków przedsiêbiorstwa i generowania gotówki.

24

A. Black, P. Wright, J.E. Bachman: op.cit., s. 273287.
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Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
THE IMPLICATIONS SOURCES INFORMATION
IN EVALUATED SOLVENCY FIRM
Summary

Selection sources information to evaluation of solvency is very important. Proper
information and receive in due time can indicate firm for bankruptcy. A very important
source is cash flow statement and cash flow projection.
Translated by Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
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STRATEGIA PRZEDSIÊBIORSTWA
W ASPEKCIE WYBORU STRUKTURY KAPITA£U

1. Struktura kapita³u jako problem decyzyjny
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w gospodarce rynkowej musi byæ zorientowane na realizacjê wi¹zki celów, wród których zwykle wystêpuj¹ takie bie¿¹ce cele finansowe, jak odpowiednio wysoka rentownoæ, zachowanie p³ynnoci finansowej, oraz cele d³ugookresowe na czele z finansowymi, a wiêc z zamiarami maksymalizacji wartoci zaanga¿owanych kapita³ów. We wspó³czesnej
gospodarce rynkowej cel dzia³alnoci przedsiêbiorstwa jest postrzegany jako
kategoria z³o¿ona i nale¿y raczej mówiæ o zbiorze (wi¹zce) celów realizowanych przez przedsiêbiorstwo, które dodatkowo mog¹ byæ zmienne w czasie1.
Cel dzia³alnoci przedsiêbiorstwa jest zatem wielkoci¹ niejednorodn¹, trudn¹
do jednoznacznego okrelenia i skwantyfikowania, czyli wielkoci¹ agregatowych ró¿nych, czêsto ze wzglêdu na ograniczonoæ rodków przedsiêbiorstwa
wspó³zawodnicz¹cych ze sob¹ celów cz¹stkowych. Cel przedsiêbiorstwa jest to
pewnego rodzaju zadanie, które stoi przed danym podmiotem wraz z okrelonym sposobem jego realizacji. Jest to motyw wewnêtrzny, warunkuj¹cy filozofiê dzia³ania przedsiêbiorstwa. Trudnoæ z jednoznacznym okreleniem celu
1

Analiza finansowa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. T. I. Red. L. Bednarski, T. Waniewski. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 1996, s. 8.
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dzia³alnoci przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na rynku wynika z nasilenia procesów wspó³zawodnictwa i konkurowania na wszystkich szczeblach i praktycznie w ka¿dym wymiarze dzia³alnoci gospodarczej. D¹¿enie do wzrostu konkurencyjnoci sta³o siê podstawowym celem podmiotów operuj¹cych na rynku
globalnym.
Zdaniem W. Janasza, celem przedsiêbiorstwa jest postulowany, zamierzony i syntetycznie opisany przysz³y stan przedsiêbiorstwa, wyra¿ony w postaci
zbioru najistotniejszych jego charakterystyk na koniec przyjêtego horyzontu
czasowego. Zbiór tych postulowanych przysz³ych stanów okrela siê mianem
wi¹zki celów2.
W przedsiêbiorstwie nastawionym na sukces cel jest ró¿nie definiowany.
Postêpowanie jest na ogó³ zgodne z wyznaczon¹ strategi¹, która obejmuje trzy
elementy3: wzrost, rozwój i dochód. Osi¹ganie dochodu nie jest wiêc rezultatem dzia³alnoci w pewnym okresie, lecz tak¿e celem. Umo¿liwia on bowiem
finansowanie wzrostu i rozwoju, stwarzaj¹c tym samym potencja³ d³ugookresowego osi¹gania przysz³ych zysków4. Zysk jako cel nie jest dogmatem, lecz wynika z rzeczowego zapotrzebowania przedsiêbiorstwa na nowe, w³asne rodki
finansowe.
W gospodarce rynkowej cel dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorstwa
jest rozumiany znacznie szerzej ni¿ maksymalizacja jego zysku netto sensu
stricto5. Postrzeganie celu jako kategorii z³o¿onej, czyli wi¹zki celów, sprawia,
¿e wród nich bardzo czêsto na pierwszy plan wysuwa siê, oczywicie, zysk (nie
tylko jego maksymalizacja, ale równie¿ osi¹gniêcie pewnego zadowalaj¹cego

2

W. Janasz: Zarz¹dzanie kapita³em trwa³ym przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej. Wyd.
Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1993, s. 43. Autor twierdzi, ¿e rzeczywista
funkcja celu przedsiêbiorstwa wyra¿a siê maksymalizowaniem jakiej jednej wielkoci ekonomicznej i przyjmowaniem wszystkich innych zadañ (wielkoci ekonomicznych) za ograniczenia,
nawet gdyby przedsiêbiorstwo zmierza³o do osi¹gniêcia kilku b¹d wiêcej celów. Funkcja celu
w dzia³alnoci przedsiêbiorstw. W: Przedsiêbiorstwo w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 127. Szczecin 1994, s. 22; P. Drucker: Skuteczne zarz¹dzanie.
PWN, Warszawa 1976, s. 197208.
3 W literaturze cele s¹ formu³owane bardzo szeroko. Por. H. Leavy, M. Sarnat: Capital Investment & Financial Decision. Fourth Edit. Prentice Hall International (UK) Ltd, London 1990; E.J.
Mc Laney: Business Finance Makers. Second Edit. Pitman Publishing 1994.
4 Por. T. Waniewski, W. Skoczylas: Zasady analizy finansowej w praktyce. Przyk³ady i zadania. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 1997, s. 117.
5 D. Davies: Sztuka zarz¹dzania finansami. Wyd. Naukowe PWN, WarszawaLondyn 1992,
s. 13.
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poziomu zysku lub stopy zysku) konieczny do trwa³ego istnienia przedsiêbiorstwa i w mniejszym lub wiêkszym stopniu warunkuj¹cy realizacjê pozosta³ych
celów przedsiêbiorstwa6. Staje siê on wiêc jakby pewnym etapem realizowania
innych celów.
Nale¿y podkreliæ, ¿e cele przedsiêbiorstwa nie s¹ czym sta³ym, lecz
zmieniaj¹ siê wraz ze zmianami zachodz¹cymi w gospodarce. W przesz³oci,
dominowa³a sfera rzeczowa i nie by³o w³aciciela, przedsiêbiorstwa by³y powo³ywane do dzia³alnoci przez pañstwowy organ za³o¿ycielski w postaci odpowiedniego ministerstwa. Zadania stawiane przed przedsiêbiorstwem by³y okrelane w formie rzeczowej i sprowadza³y siê do wykonania planu. Wartoæ maj¹tku przedsiêbiorstwa mo¿na by³o okreliæ jako abstrakcyjn¹, poniewa¿ pieni¹dz, w jakim j¹ okrelano, nie pe³ni³ funkcji miernika wartoci, jako ¿e ceny
nie by³y ustalane w wyniku wolnej gry poda¿y i popytu. W gospodarce rynkowej kolejnoæ priorytetów jest odwrotna. W³aciciel kapita³u, który chce powiêkszyæ jego wartoæ, postanawia zainwestowaæ ów kapita³ w dzia³alnoæ gospodarcz¹ i osi¹gn¹æ zysk. W funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa najistotniejsz¹
rolê odgrywa sfera finansowa, a sfera rzeczowa ma charakter wtórny 7.
Sposób sformu³owania celu ukazuje swego rodzaju filozofiê przedsiêbiorstw i tym samym preferowan¹ strategiê dzia³añ. Strategia przedsiêbiorstwa
jest g³ównym wyznacznikiem kierunku jego dzia³ania. Zawiera opracowanie
d³ugofalowych celów i zamierzeñ firmy wraz z zaplanowanym podzia³em niezbêdnych do ich realizacji zasobów. Strategia ustala rynek, na którym firma zamierza konkurowaæ, oraz produkt, który ma generowaæ zyski. Sformu³owanie
strategii nie jest mo¿liwe bez wczeniejszego ustalenia struktury kapita³u  aby
produkowaæ wyrób, nale¿y mieæ zgromadzone na ten cel rodki, natomiast by
osi¹gaæ zyski z jego sprzeda¿y, trzeba mieæ opracowan¹ strategiê dzia³ania
Skutecznoæ procesów zarz¹dzania jest uwarunkowana jasnym sformu³owaniem celów, które chce osi¹gn¹æ dane przedsiêbiorstwo. Przyjmuje siê, ¿e zasadniczy cel zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa jest to¿samy z celem jego
funkcjonowania. Wspó³czesna teoria przedsiêbiorstwa stoi na stanowisku, ¿e
celem wszelkich decyzji podejmowanych w przedsiêbiorstwie jest maksymali-

6

Analiza finansowa w zarz¹dzaniu..., s. 8.
M. Nowak: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiêbiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce, Warszawa 1998, s. 17.
7
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zacja jego wartoci rynkowej, która prowadzi do zwiêkszenia stanu posiadania
jego w³acicieli. Zarz¹dzanie finansami staje siê wiêc jednym z g³ównych sposobów realizacji tak rozumianego celu przedsiêbiorstwa8.
Polityka kszta³towania struktury kapita³u wymaga umiejêtnoci stosowania kompromisu pomiêdzy ryzykiem zwi¹zanym ze sfinansowaniem przedsiêwziêcia danym kapita³em a wygenerowanym przez niego zyskiem. Zarz¹dzanie
finansami przedsiêbiorstwa obejmuje dwie zasadnicze sfery i sprowadza siê do
podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych. Decyzje inwestycyjne to
takie, w wyniku których kszta³towana jest wielkoæ i struktura aktywów niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Z istoty tych decyzji wynika, ¿e dotycz¹ one wykorzystania kapita³u. Decyzje finansowe z kolei dotycz¹ róde³ finansowania aktywów, a szczególnie ich rozmiarów, rodzajów
i struktury. S¹ to decyzje dotycz¹ce pozyskiwania kapita³u9. Jasne jest wiêc, ¿e
wyniki osi¹gane przez poszczególne przedsiêbiorstwa s¹ zale¿ne od jakoci procesów zarz¹dzania kapita³ami. Z tych samych zasobów, w tych samych warunkach ekonomicznych mo¿na osi¹gn¹æ zaskakuj¹co ró¿ne efekty. Struktura kapita³u danego przedsiêbiorstwa odró¿nia je od innych firm. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
ogólne wskaniki zad³u¿enia ró¿nych przedsiêbiorstw bêd¹ takie same, jednak
warunki pozyskania kapita³ów obcych, wysokoæ dywidendy p³aconej akcjonariuszom oraz pozosta³e zwi¹zki kapita³owe zachodz¹ce wewn¹trz firmy sprawiaj¹, ¿e jej struktura jest niepowtarzalna. Stwarza to pewne ograniczenia, mo¿e
byæ równie¿ ród³em korzyci dla konkurentów.
Wybór struktury kapita³u jest istotnym problemem polityki finansowej,
który musi byæ rozwi¹zany w ramach, jak to okrela S. Myers, statycznego kompromisu. Polega on na tym, ¿e przedsiêbiorstwo ustala docelow¹ wielkoæ
wskanika zad³u¿enia i stopniowo zbli¿a siê do jego osi¹gniêcia10 . W wiêkszoci przedsiêbiorstwach bie¿¹ca i docelowa struktura kapita³u s¹ czêsto identyczne i ich obliczanie nie budzi w¹tpliwoci. Koniecznoæ zmian w strukturze aktywów lub warunków dzia³ania poci¹ga za sob¹ zmianê proporcji finansowania
dzia³alnoci przez kapita³ w³asny i obcy. Struktura kapita³u powinna byæ prze8

J. Czekaj, Z. Dresler: Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1998, s. 14.
9 Ibidem.
10 S.C. Myers: Capital Structure Puzzle. Journal of Finance 1984, nr 39, za M. Jerzemowska: Kszta³towanie struktury kapita³u w spó³kach akcyjnych. PWN, Warszawa 1999, s. 14.
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kszta³cana tylko wtedy, gdy spowoduje wzrost wartoci rynkowej przedsiêbiorstwa 11.
Jednym z istotnych problemów decyzyjnych przedsiêbiorstwa jest wybór
struktury róde³ finansowania maj¹tku z uwzglêdnieniem optymalnego poziomu zad³u¿enia oraz w³aciwej relacji kapita³u d³ugoterminowego (sta³ego) do
krótkoterminowego. Wymaga to oceny szans i zagro¿eñ dokonanego wyboru dla
aktualnych w³acicieli i wierzycieli oraz potencjalnych inwestorów, zarówno
w ujêciu retrospektywnym jak i prospektywnym. Ujêcie retrospektywne
uwzglêdnia skutki ekonomiczne dokonanych wyborów przez przedsiêbiorstwo
w przesz³oci, a prospektywne uwzglêdnia ocenê op³acalnoci wyboru okrelonej struktury kapita³u oraz jej wp³ywu na poziom ryzyka i p³ynnoæ przedsiêbiorstwa w przysz³oci. W tym przypadku podstaw¹ wyboru s¹ oceny przysz³ych (wewnêtrznych i zewnêtrznych) warunków dzia³ania przedsiêbiorstwa.
Stwarza to dodatkowe ryzyko, poniewa¿ trudno przewidzieæ tendencje zmian
wielkoci i struktury przysz³ego popytu, zachowanie klientów i konkurencji
okrelaj¹ce zdolnoæ przedsiêbiorstwa do funkcjonowania na rynku w d³ugim
okresie czy kierunki zmian cen i parametrów rynku finansowego12.
Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e miêdzy struktur¹ kapita³u, jego kosztami i wartoci¹ przedsiêbiorstwa zachodz¹ okrelone zwi¹zki, konieczny jest wybór takiej
struktury, która minimalizuj¹c koszt kapita³u, bêdzie maksymalizowa³a wartoæ
przedsiêbiorstwa 13. Aby oceniæ te zwi¹zki i ich konsekwencje dla przedsiêbiorstwa, niezbêdne jest szczegó³owe przeanalizowanie czynników wp³ywaj¹cych
na przedsiêbiorstwo i jego otoczenie. W praktyce wybór struktury kapita³u jest
istotnym problemem polityki finansowej, który musi byæ rozwi¹zywany w ramach ogólnego modelu optymalizuj¹cego. Nie budzi wiêc zdziwienia fakt, ¿e
od wielu lat zagadnienia ustalania optymalnej struktury kapita³owej przedsiêbiorstw znajduj¹ siê w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych,
w tym dziedziny finansów i analizy finansowej. Problemy zwi¹zane z analiz¹
wp³ywu struktury kapita³owej na rentownoæ przedsiêbiorstwa dotycz¹ tego, czy

11 S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F. Jaff: Corporate Finance. Irwin, Homewood 1990, s. 385;
R.Ch. Moyer, J.R. McGuigan, W.J. Kretlow: Contemporary Financial Management. West Publishing Comapny, St. Paul 1992, s. 519, za M. Jerzemowska: op.cit., s. 14.
12 G. £ukasik: Strategie przedsiêbiorstwa wobec ryzyka struktury kapita³u. W: Zarz¹dzanie finansami. Finansowanie przedsiêbiorstw w UE. Red. D. Zarzecki. Szczecin 2004, s. 191.
13 J. Czekaj, Z. Dresler: op.cit., s. 91.
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podniesienie wartoci rynkowej przedsiêbiorstwa jest mo¿liwe przez podejmowanie optymalnych decyzji dotycz¹cych struktury kapita³u.
W strategii finansowej przedsiêbiorstwa struktura kapita³u odgrywa szczególn¹ rolê, wp³ywaj¹c na stopieñ podejmowanego ryzyka finansowego. Poszukiwanie najbardziej optymalnych róde³ finansowania i najefektywniejszych
mo¿liwoci inwestowania to podstawowe decyzje kapita³owe przedsiêbiorstwa.
Wymagaj¹ one rozpatrzenia w powi¹zaniu miêdzy innymi z rozwojem teorii
rynku kapita³owego, problemami ryzyka, wyceny rynkowej przedsiêbiorstwa
czy podstawami inwestowania14 .
Problemy stoj¹ce przed przedsiêbiorstwem dokonuj¹cym wyboru struktury kapita³u mo¿na uszeregowaæ nastêpuj¹co15:
1. Jakie przyj¹æ kryteria oceny i wyboru w doborze ró¿nych róde³ finansowania przedsiêbiorstwa z uwzglêdnieniem ryzyka?
2. W jakim stopniu kszta³towanie struktury kapita³u decyduje o wartoci
rynkowej przedsiêbiorstwa?
3. Jakie s¹ uwarunkowania podejmowanych decyzji z punktu widzenia
stopnia ryzyka finansowego?
4. W jakim stopniu wybór struktury kapita³u decyduje o kierunkach alokacji pozyskiwanych rodków z punktu widzenia efektywnoci ró¿nych przedsiêwziêæ gospodarczych zapewniaj¹cych osi¹gniêcie wymaganej stopy zwrotu ze
strony kapita³odawcy?
Zagadnienia te mo¿na potraktowaæ jako sekwencje wyborów przedsiêbiorstwa, których zakres przedstawiono na rysunku 1. Punktem wyjcia procesu decyzyjnego przedsiêbiorstwa jest okrelenie zapotrzebowania na kapita³. Zapotrzebowanie na kapita³ i jego struktura s¹ funkcj¹ przyjêtej strategii dzia³ania
przedsiêbiorstwa, jego pozycji rynkowej, fazy rozwoju, postawy wobec zagro¿eñ
rynku i akceptacji ró¿nych poziomów ryzyka. Ka¿de przedsiêbiorstwo indywidualnie okrela potrzeby kapita³owe, uwzglêdniaj¹c zakres podejmowanych inwestycji finansowych i rzeczowych, koniecznoæ wprowadzenia zmian strukturalnych czy uzupe³nienia kapita³u obrotowego. Drugim etapem decyzyjnym jest
ocena zdolnoci samofinansowania potrzeb kapita³owych z nadwy¿ki finansowej generowanej przez przedsiêbiorstwo. Mo¿liwoci samofinansowania determi-

14
15

G. £ukasik: op.cit., s. 192.
Ibidem.
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Rys. 1.Algorytm decyzji przedsiêbiorstwa w zakresie kszta³towania struktury kapita³u
ród³o: G. £ukasik: op.cit., s. 193.
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nuj¹ skalê przedsiêwziêæ i jednoczenie konfrontuj¹ zamierzenia rozwojowe
z wewnêtrznymi ród³ami, wyznaczaj¹c zakres finansowania zewnêtrznego16.
Jest wiele teorii wyboru kolejnoci róde³ finansowania i korzyci z niego
p³yn¹cych. Wed³ug klasycznej teorii finansowania, relacja d³ugkapita³ zale¿y
od etapu rozwoju przedsiêbiorstwa. Du¿e zapotrzebowanie na kapita³ w okresie
rozwoju i wzrostu przedsiêbiorstwa jest oczywiste. Bardzo czêsto w³anie wtedy ród³a powiêkszania kapita³ów w³asnych s¹ niewystarczaj¹ce i konieczne jest
finansowanie kapita³em obcym. Znaczenie struktury kapita³owej wynika z ró¿nicy miêdzy kapita³em w³asnym a kapita³em po¿yczonym. Kapita³ w³asny ma
cechê sta³oci w przeciwieñstwie do kapita³u po¿yczonego, który musi byæ
zwrócony w oznaczonym terminie, a w okresie sp³aty jest obarczony kosztami
w wysokoci p³aconych odsetek. Ryzyko zwi¹zane z zaci¹ganiem d³ugu polega
na niemo¿noci terminowej obs³ugi zad³u¿enia, które jest sztywn¹ p³atnoci¹ dla
przedsiêbiorstwa. Jednoczenie p³acone przez przedsiêbiorstwo koszty finansowe  odsetki  stanowi¹ os³onê podatkow¹ i sprawiaj¹, ¿e finansowanie dzia³alnoci kapita³em obcym jest dla przedsiêbiorstwa korzystne, gdy¿ obni¿a koszt
wykorzystania przez nie kapita³u i daje efekt w postaci tarczy podatkowej17.
Korzystanie z kapita³u obcego powinno byæ zatem rekompensowane odpowiednio zwiêkszonymi efektami w dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorstwa, które pozytywnie wp³yn¹ na jego dzia³alnoæ. Korzystaj¹c z obcych form finansowania, nale¿y pamiêtaæ, ¿e umo¿liwiaj¹ one zwiêkszenie rentownoci kapita³ów
w³asnych poprzez efekt dwigni finansowej, lecz w odwrotnej sytuacji, gdy
koszt kapita³u jest wiêkszy od rentownoci maj¹tku przedsiêbiorstwa, kapita³
obcy mo¿e spowodowaæ trudnoci finansowe. Prowadzi to do niewywi¹zywania siê z p³atnoci odsetek, rat kapita³owych i obni¿enia rentownoci kapita³ów
w³asnych, a w skrajnych przypadkach do bankructwa. Efekt dwigni finansowej zale¿y wiêc nie tylko od skali zaanga¿owania kapita³u, ale i od kosztu jego
pozyskania.
Przed okreleniem poziomu wykorzystywanej dwigni finansowej nale¿y
rozwa¿yæ18:
a) wp³yw poziomu wykorzystania kapita³u obcego na przysz³e zapotrzebowanie przedsiêbiorstwa na kapita³y zewnêtrzne;
16
17
18

Ibidem.
A. Duliniec: Struktura i koszt kapita³u w przedsiêbiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
G. £ukasik: op.cit., s. 194.
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b) wp³yw polityki struktury kapita³u na politykê dotycz¹c¹ dywidend;
c) zwiêkszenie ryzyka bankructwa na skutek zwiêkszenia dwigni finansowej oraz koszty, jakie siê wi¹¿¹ z tym;
d) koniecznoæ utrzymania marginesu bezpieczeñstwa w postaci niewykorzystanej pojemnoci zad³u¿eniowej dla ewentualnego wyst¹pienia
trudnej sytuacji finansowej i utraty dostêpu do rynków finansowych.
Zgodnie z modelami zrównowa¿onego wyboru, przedsiêbiorstwo powinno
ustaliæ swoj¹ docelow¹ strukturê kapita³u z ewentualnym utrzymaniem rezerwowej zdolnoci po¿yczkowej dla wykorzystania na przyk³ad dobrych mo¿liwoci
inwestycyjnych.
2. Modele struktury kapita³u
W procesie decyzyjnym przedsiêbiorstwa zwi¹zanym z wyborem strategii
dzia³ania mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe modele struktury kapita³u, w ró¿nym stopniu decyduj¹ce o ryzyku finansowym 19:
 dywersyfikacji róde³ finansowania,
 preferencji kapita³u w³asnego i udzia³owej metody finansowania,
 preferencji kapita³u obcego i kredytowej metody finansowania.
Model dywersyfikacji róde³ finansowania jest oparty na z³otej zasadzie
finansowej, zgodnie z któr¹ to wi¹zane s¹ ze sob¹ sk³adniki maj¹tku i ród³a
jego finansowaniu wed³ug okresu zwi¹zania z przedsiêbiorstwem. Wymaga to
powi¹zania kierunku alokacji kapita³u z okresem jego anga¿owania, dostosowania róde³ finansowania do stopnia ryzyka podejmowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych oraz prowadzenia racjonalnej polityki dywidendy z uwzglêdnieniem jej konsekwencji dla:
 wiarygodnoci finansowej przedsiêbiorstwa i ryzyka kapita³odawcy,
 kosztu kapita³u (czyli kosztu d³ugu w relacji do kosztu zysku zatrzymanego),
 wartoci rynkowej przedsiêbiorstwa i szans pozyskania kapita³u,
 mo¿liwoci samofinansowania i zwi¹zanego z tym zakresu zewnêtrznego zasilenia pieniê¿nego,
 p³ynnoci finansowej i ryzyka utraty wyp³acalnoci.
19

Ibidem.
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O wyborze modelu decyduj¹ ocena kierunku zmian stopy procentowej
i analiza rynku papierów wartociowych, pozwalaj¹ce na okrelenie zapotrzebowania na kapita³ krótko- i d³ugoterminowy. Model ten mo¿e byæ skutecznie
wykorzystywany w przedsiêbiorstwach, w których cechy sfery realnej pozwalaj¹ na adaptacjê do zmiennych warunków otoczenia i dywersyfikacjê dzia³añ
oraz tam, gdzie osi¹gniêto okrelony stopieñ dojrza³oci, ograniczaj¹cy ponoszone ryzyko gospodarcze.
Model oparty na preferencji kapita³u w³asnego wi¹¿e siê z rezygnacj¹
przedsiêbiorstwa z efektu dwigni finansowej na rzecz bezpieczeñstwa i wiarygodnoci wobec wierzycieli. W literaturze samofinansowanie oznacza nie tylko
zatrzymanie zysku, ale tak¿e przeznaczanie nadwy¿ek finansowych na finansowanie rozwoju przedsiêbiorstwa. W definicji tej wa¿ne jest sprecyzowanie pojêcia nadwy¿ka finansowa, przez któr¹ rozumie siê zysk netto i amortyzacjê.
Amortyzacja jest tu traktowana jako kapita³ uzyskiwany przez przedsiêbiorstwo
w wyniku przekszta³ceñ maj¹tkowych lub nadwy¿ka finansowa zaliczana do
róde³ samofinansowania. Samofinansowanie mo¿e równie¿ polegaæ na przekszta³ceniach struktury maj¹tkowej, gdy20 :
 dokonuje siê reinwestycji, czyli finansuje inwestycje odtworzeniowe
z dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
 z odpisów amortyzacyjnych finansuje siê nowe inwestycje,
 sprzedawane s¹ zbêdne sk³adniki maj¹tkowe i uzyskiwane w zamian
rodki p³ynne,
 wierzytelnoci s¹ zamieniane na rodki pieniê¿ne.
Przedsiêbiorstwo mo¿e siê samofinansowaæ przez sprawniejsze zarz¹dzanie i efektywniejsze gospodarowanie czynnikami produkcji oraz odp³atne udostêpnianie maj¹tku przedsiêbiorstwa do u¿ytkowania osobom trzecim. Jest to
dla przedsiêbiorstwa korzystna forma finansowania, poniewa¿ zwiêksza kapita³y w³asne i podnosi jego wiarygodnoæ kredytow¹. Barier¹ ograniczaj¹c¹ stosowanie tej po¿¹danej formy finansowania jest wielkoæ otrzymywanych do dyspozycji rodków, które nie zawsze wystarczaj¹ na zrealizowanie inwestycji
i czêsto trzeba je uzupe³niaæ kapita³em z innych róde³. Podejmuje siê równie¿
dzia³ania porednie, które polegaj¹ na przeznaczeniu czêci zysku na konsump-

20 J. Iwin, Z. Niedzielski: Amortyzacja w finansach przedsiêbiorstw. Uniwersytet Szczeciñski,
Szczecin 2002, s. 69, za H. Varmbaum: Finanzierung der Betriebe. Wiesbaden 1986, s. 162.
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cjê, a to, co pozostanie, na akumulacjê. Je¿eli w przedsiêbiorstwie ca³y zysk lub
jego czêæ przeznacza siê na dalszy rozwój przedsiêbiorstwa, mówimy o samofinansowaniu, nazywanym te¿ procesem tezauryzacji zysku. Samofinansowanie
w w¹skim ujêciu jest usztywnione koniecznoci¹ posiadania funduszy w³asnych.
Model preferencji kapita³u obcego wi¹¿e siê z maksymalnym anga¿owaniem kapita³u obcego w finansowanie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, elastycznym dostosowaniem zobowi¹zañ do terminów ich wymagalnoci, wiadomoci¹
znacznego ryzyka utraty zdolnoci p³atniczej i wiarygodnoci finansowej oraz
pe³nym wykorzystaniem mo¿liwoci osi¹gniêcia efektu dwigni finansowej
w danych warunkach rynkowych. Wymaga to bie¿¹cej oceny kierunku zmian
stopy procentowej oraz realizacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych o stopie zwrotu wy¿szej od stopy procentowej. W tych warunkach wybór struktury kapita³u
mo¿e dotyczyæ g³ównie przedsiêbiorstw o wysokiej ocenie ratingowej i stabilnych wp³ywach gotówkowych z dzia³alnoci operacyjnej21 .
D³ugoterminowe kapita³y obce s¹ przewa¿nie pozyskiwane na finansowanie zamierzeñ, których celem jest rozwój przedsiêbiorstwa, a polegaj¹cych na
inwestycjach:
 rzeczowych  stworzenie nowych lub powiêkszenie ju¿ istniej¹cych
rodków trwa³ych, zakup nieruchomoci,
 prawnych  zakup patentów, licencji, oprogramowania komputerowego,
 finansowych  zakup akcji i udzia³ów w innych przedsiêbiorstwach.
Przedsiêbiorstwo finansuj¹c siê ród³ami zewnêtrznym, musi akceptowaæ
utratê czêci swojej autonomii finansowej. Uzyskanie kredytu poprzedza ocena
sytuacji finansowej kredytobiorcy, a wiêc bie¿¹cej i przewidywanej wyp³acalnoci przedsiêbiorstwa wynikaj¹cej z aktualnej i przysz³ej efektywnoci gospodarowania, która powinna zapewniæ zwrot kredytu wraz z odsetkami w terminach ich sp³aty22 . Podstawowym obowi¹zkiem kredytobiorcy jest sp³ata rat i odsetek. W przypadku wahañ koniunktury gospodarczej mo¿na zaobserwowaæ
efekt domina  zad³u¿one przedsiêbiorstwo jest zmuszone do zaci¹gania dodatkowych kredytów, zwykle wy¿ej oprocentowanych i o krótszym terminie

21

G. £ukasik: op.cit., s. 197.
K. Sieniawska: Struktura kapita³u a dwignia finansowa. Rachunkowoæ 1998, nr 7,
s. 382.
22
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sp³aty. Niekwestionowan¹ korzyci¹ jest zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytu³u p³aconych odsetek i wykorzystanie przez przedsiêbiorstwo efektu
dwigni finansowej.
Kapita³ obcy pe³ni w przedsiêbiorstwie dwie funkcje: gwaranta sp³aty zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa wobec wierzycieli w drugiej kolejnoci po kapitale
w³asnym, czyli dopiero wtedy, gdy na pokrycie zobowi¹zañ wobec wierzycieli
zosta³ zu¿yty ca³y kapita³ w³asny, oraz robocz¹, wyznaczaj¹c¹ granice aktywnoci gospodarczej przedsiêbiorstwa23.
Tabela 1
Syntetyczne ujêcie elementów modeli struktury kapita³u
Wyszczególnienie

Dywersyfikacja róde³
finansowania (strategia
umiarkowana)

Preferencje dla kapita³u
w³asnego (strategia
defensywna)

1

2

3

4

Cechy modelu  cis³e powi¹zanie struktury kapita³u ze struktur¹
aktywów
 optymalizacja poziomu
zad³u¿enia
 elastyczne kszta³towanie
struktury kapita³u w zale¿noci od zmian wewnêtrznych i zewnêtrznych
warunków dzia³ania

 anga¿owanie kapita³u
obcego na granicy utraty
p³ynnoci finansowej
 preferencje dla agresywnych metod zarz¹dzania
finansami
 bie¿¹ce sterowanie terminami wymagalnoci
i anga¿owania kapita³u

Warunki wykorzystania

 akceptacja wysokiego poziomu ryzyka finansowego
 wysoka zdolnoæ kredytowa przedsiêbiorstwa
 niski poziom ryzyka operacyjnego
 stabilne wp³ywy gotówkowe z dzia³alnoci operacyjnej
 ocena kierunku zmian
stopy procentowej
 struktura aktywów z przewag¹ materialnych, ³atwo
zbywalnych sk³adników
maj¹tkowych






 pe³ne wykorzystanie
wewnêtrznych róde³
finansowania
 preferencje dla konserwatywnych metod zarz¹dzania finansami
 wzrost rezerw zdolnoci
po¿yczkowej
 stabilizacja róde³ finansowania
dostêp do informacji ryn-  akceptacja przez w³acikowej z akceptacj¹ kosztu
cieli ryzyka spadku renpozyskania informacji
townoci kapita³u w³asnego
du¿a zdolnoæ adaptacji
do zmiennych warunków  ³atwy dostêp do kapita³u
otoczenia
w³asnego
mo¿liwoæ dywersyfikacji
kierunku dzia³ania przedsiêbiorstwa
znaczna dojrza³oæ przedsiêbiorstwa

Preferencje dla kapita³u
obcego (strategia
ofensywna)

23 T. £uczka: Kapita³ jako przedmiot gospodarki finansowej ma³ego i redniego przedsiêbiorstwa prywatnego. Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 1997, s. 61.
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Szanse

Zagro¿enia

2

3

 elastyczne wykorzystanie  utrzymanie rezerwowej
efektu dwigni finansowej
zdolnoci po¿yczkowej
 optymalizacja redniego
 wzrost bezpieczeñstwa
kosztu kapita³u
wierzycieli i w³acicieli
 ograniczenie ryzyka nie zabezpieczenie d³ugoterwyp³acalnoci przedsiêminowej p³ynnoci finanbiorstw
sowej
 wzrost pozycji na rynku
finansowym
 ma³e ryzyko wystêpowania trudnoci finansowych
 zmiana pozycji rynkowej  spadek rentownoci kapiprzedsiêbiorstwa ogranita³u w³asnego
czaj¹ca mo¿liwoci dosto-  brak mo¿liwoci wywi¹sowania siê do zmiennych
zania siê ze zobowi¹zañ
warunków otoczenia
wobec w³acicieli (ocze kierunki zmian paramekiwanej stopy zwrotu)
trów rynku niezgodne
z oczekiwaniami
 wzrost ryzyka operacyjnego i finansowego
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4

 pe³ne wykorzystanie efektu dwigni finansowej
w danych warunkach rynkowych
 minimalizacja redniego
kosztu kapita³u

 pogorszenie zdolnoci po¿yczkowej przedsiêbiorstwa
 brak zabezpieczenia realizacji zobowi¹zañ wobec
wierzycieli w przep³ywach z dzia³alnoci operacyjnej
 du¿e ryzyko powstania
trudnoci finansowych
 ryzyko spadku wartoci
rynkowej

ród³o: G. £ukasik: op.cit., s. 193.

W literaturze przedmiotu panuje pogl¹d, ¿e kombinacja kapita³ów obcych
i w³asnych w finansowaniu dzia³alnoci przedsiêbiorstwa jest problemem rynkowym. Wymaga bowiem podjêcia decyzji, jaka czêæ przysz³ych zysków pieniê¿nych przypadnie wierzycielom, a jaka stanie siê w³asnoci¹ akcjonariuszy.
Rozwa¿ania nad struktur¹ kapita³u polegaj¹ zatem na znalezieniu kompromisu
miêdzy wy¿szymi zyskami akcjonariuszy a wzrostem ryzyka, wynikaj¹cym
z wykorzystania kapita³ów obcych do finansowania dzia³alnoci przedsiêbiorstwa 24.
Wed³ug M. Jerzemowskiej, mo¿liwoci kszta³towania struktury kapita³u
przedsiêbiorstwa s¹ nieograniczone z uwagi na ró¿norodnoæ instrumentów finansowych. Relacja ta mo¿e przyjmowaæ w mianowniku i liczniku wartoci od
zera do nieskoñczonoci. Wartoæ rynkow¹ firmy mo¿na przestawiæ jako sumê
wartoci rynkowej kapita³ów w³asnych i obcych. Bior¹c pod uwagê maksymalizacjê stanu posiadania akcjonariuszy, podstawowy problem zwi¹zany z deter-

24

J.M. Samuels, F.M. Wilkes, R.E. Brayshaw: Management of Company Finance. Chapman
and Hall, London 1995, s. 422.
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minowaniem struktury kapita³u mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co: czy mo¿na
maksymalizowaæ wartoæ firmy przez wybór struktury kapita³u?
Literatura przedmiotu wskazuje na dwutorowoæ pogl¹dów na temat wp³ywu wykorzystania kapita³ów obcych na wartoæ rynkow¹ przedsiêbiorstwa. Jedni uwa¿aj¹, ¿e wartoæ rynkowa przedsiêbiorstwa jest determinowana rentownoci¹ aktywów i zmiana tytu³ów w³asnoci zysków nie wp³ywa na ich ca³kowit¹ wartoæ. Druga grupa stoi na stanowisku, ¿e istnieje optymalna struktura,
do której mog¹ d¹¿yæ przedsiêbiorstwa dziêki wystêpowaniu takich czynników,
jak na przyk³ad podatki stymuluj¹ce wzrost zad³u¿enia i jednoczenie powiêkszaj¹ce wartoæ przedsiêbiorstwa. Optymalna struktura kapita³u to taka proporcja wykorzystania kapita³ów obcych i w³asnych, która minimalizuje redni wa¿ony koszt kapita³u. W optymalnej strukturze kapita³u wartoæ rynkowa przedsiêbiorstwa jest maksymalna, a zatem wartoæ rynkowa kapita³u w³asnego równie¿ jest najwy¿sza. W ten sposób zostanie osi¹gniêty g³ówny operacyjny cel
przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej.
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Summary
In modern theory of finance capital structure and financial risk play an important
role in creating the market value of companies. The article presents the scope of decisions made by companies regarding the sources and methods of capital acquisition and
ways of its use. Basic models of capital structure were also included, with particular attention paid to their use and related opportunities and threats for companies.
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