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W siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin
i kilkudziesiêciolecie pracy naukowej Profesora Stanis³awa Marka

1. Kalendarium ¿ycia
W roku 2006 przypada jubileusz czterdziestu trzech lat pracy naukowej
doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Szczeciñskiego Stanis³awa
Marka, któremu up³ywa pracowite, obfituj¹ce w liczne i cenne osi¹gniêcia siedemdziesiêciolecie. W takiej chwili Jego przyjaciele, wspó³pracownicy i uczniowie poczuwaj¹ siê do mi³ego obowi¹zku uczczenia jubileuszu i przypomnienia osi¹gniêæ naukowych, dydaktycznych i spo³ecznych zas³ug Profesora.
Profesor Stanis³aw Marek urodzi³ siê 10 padziernika 1936 roku w Zasowie w rodzinie robotniczej, w powiecie dêbickim, w ówczesnym województwie
rzeszowskim (obecnie jest to województwo podkarpackie). Mieszka tam z rodzicami do 1950 roku i koñczy szko³ê podstawow¹. W roku 1950 przenosi siê do
Mielca, gdzie uczêszcza do liceum ogólnokszta³c¹cego. Maturê uzyskuje w Mielcu w 1954 roku. Nastêpnie odbywa dwuletni¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.
W roku akademickim 1958/1959 rozpoczyna studia na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczeciñskiej. Dyplom ukoñczenia studiów z tytu³em zawodowym mgra ekonomii uzyskuje w tej uczelni w 1963 roku.
Pracê naukowo-dydaktyczn¹ rozpoczyna 1 wrzenia 1963 roku w Katedrze
Ekonomii Politycznej Politechniki Szczeciñskiej, przemianowanej póniej na
Instytut Nauk Ekonomicznych i Spo³ecznych tej uczelni. Pe³ni kolejno funkcje
asystenta i starszego asystenta (19631971).
Stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskuje za pracê Rachunek op³acalnoci nak³adów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w produkcji zwierzêcych towarów bia³kowych, nadany decyzj¹ Rady Wydzia³u In¿ynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczeciñskiej 4 czerwca 1971 roku, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Józefa Rutkowskiego. Z dniem 1 wrzenia 1971 roku zostaje powo³any na stanowisko adiunkta, na którym pracuje do
30 sierpnia 1974 roku.
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W dniu 1 wrzenia 1974 roku prof. Stanis³aw Marek rozpoczyna pracê
w Wy¿szej Szkole Morskiej (obecnej Akademii Morskiej) w Szczecinie na stanowisku docenta kontraktowego, pe³ni¹c liczne funkcje kierownicze. Daje siê
poznaæ jako ceniony dydaktyk, który swoj¹ g³êbok¹ wiedzê i umiejêtnoci przekazuje s³uchaczom. W latach 19821985 pracuje tam na stanowisku adiunkta.
W latach 19741978 pe³ni funkcjê kierownika Studium Nauk Politycznych
i Ekonomicznych WSM. W okresie 19781982 pracuje jako dyrektor Miêdzywydzia³owego Instytutu Nauk Spo³ecznych WSM, w latach 19791991  kierownik Zak³adu Ekonomii Politycznej, Nauki o Pracy i Kierowaniu, a w latach
19901991  zastêpca dyrektora Miêdzywydzia³owego Instytutu Nauk Spo³ecznych WSM w Szczecinie. W roku 1988 uzyskuje stopieñ naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej Relacje: nak³ady inwestycyjneprodukcja zwierzêcych towarów bia³kowych w Polsce w latach 1960
1982, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczeciñskiego w zakresie
specjalnoci naukowej ekonomika produkcji.
W dniu 1 wrzenia 1990 roku prof. Stanis³aw Marek rozpoczyna pracê
w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Uniwersytetu Szczeciñskiego, pracuj¹c w tej uczelni na pierwszym etacie, natomiast od 1 maja 1991
roku  na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Od pocz¹tku swojej pracy w Uniwersytecie Szczeciñskim prof. Stanis³aw
Marek aktywnie w³¹cza siê nie tylko w dzia³alnoæ naukowo-dydaktyczn¹, ale
i organizacyjn¹, pe³ni¹c wiele wa¿nych funkcji w hierarchii akademickiej.
Od 1 wrzenia 1991 roku do dzisiaj jest zastêpc¹ dyrektora do spraw dydaktycznych tego instytutu. Od 1 wrzenia 1992 roku jest tak¿e kierownikiem Zak³adu
Ekonomiki Przedsiêbiorstwa, znajduj¹cego siê w strukturze Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw.
Profesor Stanis³aw Marek swoj¹ pracê zawodow¹ w szkolnictwie wy¿szym
rozpocz¹³, jak wspomniano, w 1963 roku, i kolejno przeszed³ poszczególne
szczeble  pocz¹wszy od asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, a¿
do stanowiska profesora. Pocz¹tkowo prowadzi æwiczenia i konwersatoria
z ekonomii politycznej na Wydziale In¿ynieryjno-Ekonomicznym Transportu
Politechniki Szczeciñskiej i wydzia³ach technicznych tej uczelni, a nastêpnie samodzielny wyk³ad z ekonomii na tych wydzia³ach.
Pocz¹wszy od 1 wrzenia 1974 roku, prof. Stanis³aw Marek rozpoczyna
pracê w Wy¿szej Szkole Morskiej na stanowisku docenta kontraktowego. Prowadzi wszystkie rodzaje zajêæ z ekonomii przewidziane w szkole wy¿szej (wy-
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k³ady, konwersatoria i seminaria). Jego zajêcia dydaktyczne s¹ szczególnie starannie przygotowywane, zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i formalnym, co zyskuje mu powszechny szacunek wród studentów i pracowników Wy¿szej Szko³y Morskiej. Profesor Stanis³aw Marek zajmuje siê organizacj¹ procesu
dydaktycznego w uczelni, wspó³dzia³a w opracowaniu wielu pomocy dydaktycznych w postaci podrêczników, skryptów i przewodników metodycznych.
Od pierwszych lat pracy w uczelniach (Politechnika Szczeciñska, Wy¿sza
Szko³a Morska, Uniwersytet Szczeciñski) bierze czynny udzia³ w pracach organizacyjnych jako cz³onek wielu komisji senackich, rektorskich, cz³onek senatu
i organizator praktyk studenckich.
W Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw Uniwersytetu
Szczeciñskiego pe³ni od 1991 roku funkcjê zastêpcy dyrektora. Od roku 1992
kieruje Zak³adem Ekonomiki, przygotowuje zatrudnionych w nim pracowników
do prowadzenia zajêæ dydaktycznych z przedmiotów: nauka o przedsiêbiorstwie, nowoczesne koncepcje i metody zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, przedsiêbiorstwo na rynku globalnym, funkcjonowanie ma³ych przedsiêbiorstw, planowanie w przedsiêbiorstwie, strategie rozwoju przedsiêbiorstw, nadzór korporacyjny w przedsiêbiorstwie i zarz¹dzanie kadrami.
Z uznaniem wypada tak¿e odnotowaæ fakt, ¿e prof. Stanis³aw Marek jest
tak¿e autorem lub wspó³autorem i redaktorem wielu pomocy dydaktycznych
w postaci podrêczników, skryptów, materia³ów pomocniczych, przewodników
do studiowania ekonomii, nauki o przedsiêbiorstwie, które doczeka³y siê wielu
kolejnych edycji.
2. Podstawowe kierunki badañ
Profesor Stanis³aw Marek nale¿y do reprezentatywnych przedstawicieli
nauk ekonomicznych, zas³u¿onych dla szczeciñskiego rodowiska naukowego,
którzy wspó³tworz¹ i pozytywnie kszta³tuj¹ to rodowisko. Jest badaczem kreatywnym, wyró¿niaj¹cym siê pod wzglêdem merytorycznym, odpowiedzialnym,
bardzo sumiennym i wielce zas³u¿onym nauczycielem akademickim. Te cechy
osobowe umo¿liwiaj¹ Mu wzorcowe wykonywanie projektowanych zadañ i powierzonych obowi¹zków. Bierze aktywny udzia³ w pracach naukowo-badawczych instytutu, takich jak granty, prace prowadzone w ramach dzia³alnoci statutowej i pracach zleconych dla praktyki gospodarczej. Jest znanym i cenionym
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pracownikiem naukowo-badawczym, autorem ksi¹¿ek, studiów i rozpraw z zakresu ekonomiki produkcji, ekonomiki przedsiêbiorstwa i nauki o przedsiêbiorstwie. Prace te, bêd¹ce wynikiem badañ, trzeba uznaæ za wa¿ne, oryginalne
i twórcze, zw³aszcza jeli siê wemie pod uwagê okres ich powstawania i tematykê. Dziêki wartoci teoretyczno-metodycznej i praktycznej wielu cennych
ksi¹¿ek, monografii, studiów i rozpraw, Profesor jest znany w licznych orodkach ekonomicznych w kraju i w niektórych za granic¹. Jego dorobek by³ publikowany w takich wydawnictwach, jak PWN, wydawnictwa uczelniane, licz¹ce siê czasopisma krajowe. Prace prof. Stanis³awa Marka s¹ dobrze oceniane
i cytowane w wielu publikacjach, co stawia Autora w szeregu znanych przedstawicieli nauki ekonomiki produkcji, ekonomiki przedsiêbiorstwa i nauki
o przedsiêbiorstwie. Oprócz walorów poznawczych i teoretyczno-metodycznych
prace te maj¹ równie¿ wydwiêk pragmatyczny i mog¹ byæ przydatne w formu³owaniu strategii globalnych i cz¹stkowych ró¿nych podmiotów gospodarowania. W swojej 43-letniej dzia³alnoci naukowo-badawczej i dydaktyczno-organizacyjnej prof. Stanis³aw Marek osi¹gn¹³ wyró¿niaj¹ce wyniki we wszystkich
tych dziedzinach, w których mo¿e wykazaæ aktywnoæ pracownik naukowo-badawczy i nauczyciel akademicki.
Charakteryzuj¹c dorobek naukowo-badawczy prof. Stanis³awa Marka, niezale¿nie od jego jakociowo-ilociowej strony, pragnê zwróciæ uwagê na koncentracjê zainteresowañ badawczych g³ównie na szeroko rozumian¹ problematykê dwóch dyscyplin ekonomicznych: ekonomiki produkcji i nauki o przedsiêbiorstwie. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje 130 pozycji, w tym 5 monografii ksi¹¿kowych, 8 ksi¹¿ek, 50 artyku³ów i rozpraw, wiele skryptów oraz
publikacji w periodykach naukowych i czasopismach o zasiêgu ogólnokrajowym (Ekonomika i Organizacja Pracy, Przemys³ Spo¿ywczy, Technika
i Gospodarka Morska, Przemys³ Drzewny, Przegl¹d Zachodniopomorski,
Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa), kilkadziesi¹t recenzji, kilkanacie redakcji merytorycznych ró¿nych prac. Ponadto jest autorem lub wspó³autorem wielu prac wykonywanych na rzecz praktyki, w tym tematów centralnie sterowanych, a tak¿e grantów, badañ statutowych i w³asnych. Prace te, czêciowo opublikowane, zosta³y przekazane do wykorzystania w praktyce gospodarczej. Profesor Stanis³aw Marek kierowa³ badaniami, opracowywa³ koncepcjê metodyczn¹ i syntetyzowa³ uzyskiwane wyniki. Uczestniczy³ w ponad 20 projektach badawczych. Liczne prace naukowo-badawcze, finansowane centralnie, maj¹ du¿¹
wartoæ merytoryczn¹ i praktyczn¹ przydatnoæ.
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Koncentruj¹c siê na ocenie dorobku naukowego prof. Stanis³awa Marka
i publikacjach dotycz¹cych podstawowych kierunków badañ, trzeba stwierdziæ,
¿e w dorobku tym szczególne znaczenie maj¹ prace z zakresu ekonomiki produkcji i nauki o przedsiêbiorstwie, chocia¿ s¹ tak¿e inne. W publikacjach tych
przedstawiono wyniki badañ prowadzonych przez Jubilata w nastêpuj¹cych grupach tematycznych:
a) rachunek op³acalnoci produkcji bia³ka zwierzêcego w rolnictwie i rybo³ówstwie morskim;
b) problemy rozwoju spo³eczno-gospodarczego Pomorza Zachodniego
jako regionu nadmorskiego;
c) problemy rytmu pracy i wydajnoci pracy w przemyle Pomorza Szczeciñskiego;
d) teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiêbiorstwa,
e) rozwój kapita³u ludzkiego.
Wród monografii, ksi¹¿ek, studiów i rozpraw na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ pozycje przedstawiaj¹ce wyniki w³asnych badañ, które potwierdzaj¹ oryginalny wk³ad Profesora we wspomniane dyscypliny naukowe. Jego dzia³alnoæ
naukowo-badawcza koncentrowa³a siê w zasadzie na badaniach empirycznych,
co nale¿y z uznaniem podkreliæ. Ju¿ sama praca magisterska, niezale¿nie od
jej walorów metodycznych i poznawczych, mia³a w znacznym stopniu sens aplikacyjny. Dotyczy³a bowiem potrzeb inwestycyjnych rybo³ówstwa dalekomorskiego zespo³u portowego Szczecin-winoujcie w wietle programu rozwoju
w latach 19601980. Zaproponowa³ miêdzy innymi podzia³ nak³adów inwestycyjnych na produkcjê zwierzêc¹ w rolnictwie i przetwórstwo, co umo¿liwi³o
przeprowadzenie ekonomicznego rachunku op³acalnoci zwierzêcych towarów
bia³kowych w rolnictwie w porównaniu z produkcj¹ przemys³u rybnego. Tê problematykê badawcz¹ Profesor kontynuowa³, a efektem by³o wiele artyku³ów
w ró¿nych czasopismach. Wyniki opublikowanych badañ mog³y byæ przydatne
do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
Pierwszy kierunek zainteresowañ badawczych Profesora zaowocowa³ wieloma publikacjami. W moim przekonaniu do wa¿niejszych z nich nale¿¹ nastêpuj¹ce tytu³y:
a) Zagadnienia podzia³u nak³adów inwestycyjnych w rolnictwie na produkcjê rolinn¹ i zwierzêc¹, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczeciñskiej 1972, Ekonomika nr 10, s. 123135;
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b) Kapita³och³onnoæ produkcji zwierzêcych towarów bia³kowych w rolnictwie i rybo³ówstwie w latach 19561977, Zeszyty Naukowe WSM
nr 15, Szczecin 1979, s. 5376;
c) Inwestycyjna kapita³och³onnoæ produkcji bia³ka zwierzêcego w latach
19561977, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1980, nr 5, s. 91101;
d) Produkcja zwierzêcych towarów bia³kowych w Polsce w latach 1970
1982, Zeszyty Naukowe WSM nr 27, Szczecin 1986, s. 73103.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e rezultaty badañ mia³y nie tylko znaczenie teoretyczne, ale i praktyczne.
W drugim kierunku zainteresowañ, zwi¹zanych z ocen¹ regionalnego
wzrostu gospodarczego, Autor wskaza³ g³ównie na koniecznoæ poszukiwania
specyfiki wzrostu gospodarczego regionu nadmorskiego. Poza charakterystyk¹
dysproporcji w rozwoju regionu, niewykorzystanych mo¿liwoci oraz niekonsekwencji w polityce inwestycyjnej i zaniedbañ w jej realizacji, podkreli³ tak¿e i wyranie wskaza³ na mo¿liwoci i sposoby przeciwdzia³ania niekorzystnym
zjawiskom w rozwoju spo³eczno-gospodarczym. Tego rodzaju problematyka
znalaz³a wyraz w wielu publikacjach autorskich lub wspó³autorskich. Do wa¿niejszych z nich nale¿¹:
a) Polityka inwestycyjna w województwie szczeciñskim w latach 1946
1960 (wspó³autorzy: W. Janasz, J. Rutkowski), Prace Instytutu Zachodniopomorskiego, Szczecin 1966, s. 182;
b) Morski przemys³ rybny jako element rozwoju portów w Szczecinie i winoujciu, Przegl¹d Zachodniopomorski 1965, nr 12, s. 5568;
c) Polityka inwestycyjna w województwie szczeciñskim w latach 1961
1965, Przegl¹d Zachodniopomorski 1967, nr 1, s. 95122;
d) Procesy inwestycyjne w rozwoju spo³eczno-gospodarczym województwa
szczeciñskiego w latach 19461970 (wspó³autorzy: W. Janasz, J. Rutkowski), w: Problemy rozwoju Pomorza Zachodniego w latach 1946
1970, Oddzia³ Wojewódzki PTE w Szczecinie, Szczecin 1972, s. 576;
e) Zatrudnienie a wzrost produkcji w przemyle Pomorza Szczeciñskiego
 elementarne zwi¹zki ilociowe (wspó³autor: W. Janasz), Przegl¹d Zachodniopomorski 1977, nr 12, s. 1934;
f) Prognoza kszta³cenia oficerskich kadr p³ywaj¹cych dla floty transportowej i rybackiej do 1990 roku w wietle potrzeb kadrowych przedsiêbiorstw armatorskich (wspó³autor: M. Tarchalski), Zeszyty Naukowe
WSM nr 20, Szczecin 1982, s. 159173.
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Kolejny kierunek zainteresowañ Profesora dotyczy³ problematyki nierytmicznoci produkcji w przemyle województwa szczeciñskiego. W publikacjach
na ten temat Profesor wskaza³ przyczyny, skutki oraz mo¿liwoci i kierunki
przeciwdzia³ania wahaniom produkcji i wydajnoci pracy. Do interesuj¹cych
prac z tego zakresu nale¿¹ nastêpuj¹ce:
a) Rytm pracy w przemyle uspo³ecznionym (wspó³autorzy: W. Janasz,
Z. £aski), PWN, WarszawaPoznañ 1975, s. 133;
b) Wahania sezonowe w produkcji i wydajnoci pracy w przedsiêbiorstwach rybackich Pomorza Zachodniego (wspó³autor: W. Janasz),
Technika i Gospodarka Morska 1969, nr 10, s. 448450;
c) Wahania sezonowe a dynamika produkcji i wydajnoci pracy w przemyle uspo³ecznionym województwa szczeciñskiego (wspó³autor: W. Janasz), Ekonomika i Organizacja Pracy 1970, nr 6, s. 253258;
d) Rytm pracy w przemyle w ujêciu rocznym (na przyk³adzie przemys³u
Pomorza Szczeciñskiego w latach 19691970), (wspó³autorzy: W. Janasz, Z. £aski), Przegl¹d Zachodniopomorski 1974, nr 1, s. 6170;
e) Przyczyny nierytmicznej produkcji przemys³owej w przekroju rocznym
(wspó³autorzy: W. Janasz, Z. £aski), Ekonomika i Organizacja Pracy
1974, nr 8, s. 351356;
f) Mo¿liwoci i kierunki przeciwdzia³ania nierytmicznej pracy przemys³u
w przekroju rocznym (wspó³autorzy: W. Janasz, Z. £aski), Ekonomika
i Organizacja Pracy 1974, nr 9, s. 401404;
g) Wydajnoæ i rytm pracy w szczeciñskim przemyle spo¿ywczym (wspó³autor: W. Janasz), Przemys³ Spo¿ywczy 1976, nr 2.
Warto dodaæ, ¿e aspekty teoretyczno-metodyczne zawarte w tych publikacjach
maj¹ wzglêdnie trwa³e znacznie poznawcze i dotycz¹ nie tylko regionu szczeciñskiego.
Do interesuj¹cych kierunków badawczych Jubilata nale¿y zaliczyæ jego
rozprawê doktorsk¹ Rachunek op³acalnoci nak³adów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w produkcji zwierzêcych towarów bia³kowych, która obejmowa³a
272 stronice maszynopisu. Jej oryginalnoæ polega³a na kompleksowoci rachunku nie tylko kosztów produkcji, ale i przetwórstwa, w tym nak³adów inwestycyjnych i eksploatacyjnych produkcji bia³ka zawartego w rybach morskich
oraz w produkcji zwierzêcej. Metoda przyjêta przez Autora polega³a na poszerzeniu rachunku o przetwórstwo, co by³o istotne, poniewa¿ spo³eczeñstwo interesuje ostateczny i ca³kowity koszt spo³eczny. Na specjalne podkrelenie zas³u-
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guje walor poznawczy tej pracy  poszukiwanie metody szacunkowego podzia³u nak³adów inwestycyjnych w rolnictwie na produkcjê rolinn¹ i zwierzêc¹.
Zastosowanie w rachunku jednostkowych kosztów produkcji mierników naturalnych w postaci bia³ka i czêci jadalnych w granicach dopuszczalnych uogólnieñ pozwoli³o Autorowi na sprowadzenie uzyskanych danych do porównywalnoci miêdzy poszczególnymi dziedzinami wytwórczoci oraz ustalenie miêdzy
nimi wzajemnych proporcji w odniesieniu do produktów koñcowych i faz porednich. Dziêki dociekliwoci badawczej, oryginalnoci proponowanych rozwi¹zañ i realistycznym wnioskom praca jest twórczym wk³adem Profesora
w problematykê rachunku kosztów produkcji i kapita³och³onnoci przyrostu
produkcji ró¿nych dzia³ów produkuj¹cych towary bia³kowe przeznaczone do
spo¿ycia.
Kolejne godne uwagi osi¹gniêcie naukowe Profesora zwi¹zane z pierwszym kierunkiem zainteresowañ to Jego rozprawa habilitacyjna Relacje: nak³ady inwestycyjne  produkcja zwierzêcych towarów bia³kowych w Polsce (w latach 19601982), Szczecin 1987, 272 s. Zgodnie z tematem tej rozprawy, Autor skupi³ w niej uwagê na kwestiach dotycz¹cych produkcji i przemys³owego
przetwórstwa towarów bia³kowych. Praca ta ma wiele walorów warsztatowo-metodycznych, teoretyczno-poznawczych i u¿ytecznych dla praktyki gospodarczej. Jest wynikiem wieloletnich studiów i badañ Autora. Hipoteza wysuniêta
w tej rozprawie: przy danych nak³adach inwestycyjnych skierowanych na rozwój produkcji zwierzêcych towarów bia³kowych mo¿na osi¹gn¹æ wiêksze efekty. W lad za t¹ hipotez¹ Autor wysun¹³ wiele pytañ badawczych. Na podstawie istniej¹cej literatury nie móg³ jednak na nie odpowiedzieæ. Musia³ zatem
podj¹æ odpowiednie badania empiryczne.
Ustosunkowuj¹c siê do strony metodycznej rozprawy Profesora, trzeba
stwierdziæ, ¿e jest ona w³aciwa do opracowania tego rodzaju tematu. Opieraj¹c siê na ró¿norodnych danych empirycznych, poprawnie zebranych i przeanalizowanych, Autor wyci¹gn¹³ uzasadnione wnioski. Empiryczny charakter ca³oci rozprawy sprawi³, ¿e z koniecznoci zawiera ona liczne tabele i zestawienia statystyczne, a dla u³atwienia ich prezentacji (i analizy) zamieszczono w niej
tak¿e wykresy w skali arytmetycznej i semilogarytmicznej. Ca³y materia³ empiryczny wiadczy o dokumentalnej stronie badanej problematyki i jej wynikach.
Przeprowadzone przez Profesora badania w pe³ni potwierdzi³y hipotezê, ¿e
przy danych nak³adach inwestycyjnych na rozwój produkcji towarów bia³kowych
mo¿na osi¹gn¹æ wiêksze efekty. Z przeprowadzonych badañ wynika³o, ¿e w po-
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lityce inwestycyjnej nie kierowano siê kryterium efektywnoci alokacji inwestycji. Odnosi³o siê to zw³aszcza do podzia³u nak³adów inwestycyjnych miêdzy:
 poszczególne cz³ony systemu produkcji zwierzêcych towarów bia³kowych,
 grupy inwestorów, a w szczególnoci miêdzy gospodarkê uspo³ecznion¹ i nieuspo³ecznion¹,
 kierunki inwestowania.
Autor s³usznie stwierdzi³ w swojej rozprawie, ¿e w badanym okresie brakowa³o wewnêtrznych proporcji w rozwoju poszczególnych jej cz³onów, a mianowicie miêdzy produkcj¹ pasz, produkcj¹ zwierzêc¹ w rolnictwie, przetwórstwem
przemys³owym i przetwórstwem kulinarnym.
Omawiana praca jest du¿ym osi¹gniêciem naukowo-badawczym. Zawiera
wzglêdnie trwa³e wartoci teoretyczno-metodyczne dotycz¹ce mo¿liwoci empirycznej weryfikacji wp³ywu nak³adów inwestycyjnych na wewnêtrzn¹ harmoniê dzia³ania systemu, w którego ramach s¹ produkowane zwierzêce towary bia³kowe. Praca osi¹gnê³a równie¿ cel poznawczy, jakim by³o okrelenie zmian zachodz¹cych w relacji nak³ady inwestycyjne do produkcji zwierzêcych towarów
bia³kowych. Obiektem oceny by³y informacje charakteryzuj¹ce zarówno ca³y
badany segment gospodarki ¿ywnociowej, jak jego poszczególne typy  produkcjê odrêbnych rodzajów bia³ka zwierzêcego oraz produkcjê w poszczególnych typach w³asnoci rolniczej. W pracy oceniono bardzo rozleg³¹ p³aszczyznê
zdarzeñ gospodarczych zachodz¹cych w d³ugim, kilkunastoletnim okresie.
W rezultacie tej poprawnej metodologicznie i bardzo pracoch³onnej pracy badawczej powsta³a interesuj¹ca monografia o istotnych walorach poznawczych.
Charakterystyczn¹ cech¹ tego kierunku badawczego prof. Stanis³awa Marka jest sta³e poszerzanie zainteresowañ badawczych, sprzyjaj¹ce specjalizacji
naukowej. W wiêkszoci swoich prac uporczywie rozwija wiele myli, szczególnie istotnych w metodologii, ekonomice produkcji, ekonomice przedsiêbiorstwa i nauce o przedsiêbiorstwie.
W dorobku naukowo-badawczym Profesora s¹ szerokie i rzetelne badania
metodologicznych podstaw kszta³towania kosztów produkcji bia³ka zwierzêcego w polskim rybo³ówstwie i rolnictwie. Wyniki tych badañ i propozycje nowych rozwi¹zañ Autor przedstawi³ tak¿e w monografii Koszty produkcji bia³ka
zwierzêcego w polskim rybo³ówstwie i rolnictwie w latach 19681986 (w pracy
zbiorowej pod Jego kierunkiem; wspó³autorzy: M. Domaga³a, M. Molenda,
S. Wroñski, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Morskiej, Szczecin 1991, 118 s.).
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Badania ekonomicznej efektywnoci produkcji bia³ka zwierzêcego w rolnictwie
i rybo³ówstwie morskim by³y prowadzone przez zespó³ interdyscyplinarny
i koncentrowa³y siê przede wszystkim na problematyce rachunku jednostkowych kosztów produkcji i rachunku ekonomicznej efektywnoci inwestycji.
W tych ostatnich wykorzystano wskaniki kapita³och³onnoci krañcowej. Trzeba podkreliæ, ¿e przeprowadzone w 1970 roku badania jednostkowych kosztów ci¹gnionych zwierzêcych produktów bia³kowych dostarczanych przez gospodarkê rybn¹ i rolnictwo by³y pionierskie. By³y one, niezale¿nie od uzyskanych wyników badawczych, pierwsz¹ prób¹ zastosowania w procesie badawczym okrelonych za³o¿eñ metodologicznych. Na podstawie tych badañ pog³êbiono ocenê za³o¿eñ metodologicznych i sposobów liczenia poszczególnych
wielkoci (efekty, koszty produkcji), co by³o przes³ank¹ sformu³owania wytycznych metodologicznych (i techniczno-obliczeniowych) do realizacji poszczególnych opracowañ odcinkowych.
W tym nurcie badawczym znajduje siê równie¿ ksi¹¿ka Produktywnoæ nak³adów inwestycyjnych na wytworzenie zwierzêcych towarów bia³kowych w polskim rolnictwie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin
1995, 151 s.). Przedmiotem rozwa¿añ jest tu ocena dzia³alnoci inwestycyjnej
w produkcji zwierzêcych towarów bia³kowych w polskim rolnictwie w latach
19561990. Szczególne znaczenie ma analiza dzia³alnoci inwestycyjnej w tej sferze w systemie gospodarki bêd¹cej przedmiotem badañ. Istotny jest równie¿ w¹tek metodologiczny, co wyra¿a siê w opracowaniu metody podzia³u nak³adów inwestycyjnych bezporednio zwi¹zanych z produkcj¹ zwierzêc¹ i rolinn¹.
W dorobku naukowo-badawczym istotne znaczenie maj¹ szerokie i rzetelne badania metodologicznych problemów rachunku ekonomicznego nak³adów
inwestycyjnych w gospodarce ¿ywnociowej. Przywo³ane monografie s¹ oryginalnym, twórczym wk³adem Profesora w tê dziedzinê, a jednoczenie maj¹ cenne walory pragmatyczne, poniewa¿ tworz¹ podstawy teoretyczne do przeprowadzania ocen.
Do kolejnego nurtu funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorstw mo¿na zaliczyæ liczne artyku³y publikowane w czasopismach ekonomicznych i przedstawiane na ogólnopolskich konferencjach naukowych. Na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce opracowania:
a) Wp³yw otoczenia na zachowanie przedsiêbiorstw w procesie transformacji systemowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego
nr 127, Szczecin 1994, s. 2538;
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b) Rybo³ówstwo dalekomorskie i lokalne, w: Estuarium Odry i Zatoka Pomorska w rozwoju spo³eczno-gospodarczym Polski (wspó³autorzy:
M. Domaga³a, K. Jaworski). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 1990, s. 199217;
c) Zasoby i ich rola w przedsiêbiorstwie (wspó³autor D. Kornacka), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 223, Szczecin 1998, s. 17
35;
d) Uwarunkowania d³ugofalowej konkurencyjnoci gospodarki, w: Konkurencyjnoæ polskiej gospodarki (wspó³autor), Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin 2000, s. 4153;
e) Cywilizacyjne uwarunkowania procesów dezintegracyjnych w przedsiêbiorstwie (wspó³autor), w: Nowe kierunki w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wroc³awiu
nr 928, Wroc³aw 2002, s. 398407;
f) Wp³yw procesów dezintegracyjnych na kulturê organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa (wspó³autor), w: Nowe tendencje w zarz¹dzaniu wartoci¹
przedsiêbiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbañczyk, Szczecin 2003.
g) Procesy dezintegracyjne w spo³eczeñstwie i we wspó³czesnym przedsiêbiorstwie (wspó³autor), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 382, Szczecin 2004.
Do tego nurtu badawczego trzeba równie¿ zaliczyæ niepublikowane prace badawcze Profesora, zrealizowane w ramach dzia³alnoci statutowej (kierownik
tematu) dotycz¹ce strategii rozwoju przedsiêbiorstwa (wspó³autorzy: M. Bia³asiewicz, D. Kornacka):
 Strategie rozwoju przedsiêbiorstwa, maszynopis, Szczecin 1995, 106 s.
(etap I),
 Strategie rozwoju przedsiêbiorstwa, maszynopis, Szczecin 1996, 79 s.
(etap II),
 Strategie rozwoju przedsiêbiorstwa, maszynopis, Szczecin 1997, 118 s.
(etap III),
 Strategie rozwoju przedsiêbiorstwa, maszynopis, Szczecin 1998, 64 s.
(etap IV).
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Charakterystyczn¹ cech¹ tego kierunku badawczego prof. Stanis³awa Marka
jest zwrócenie szczególnej uwagi na otoczenie funkcjonuj¹cych podmiotów, zasoby i ich rolê, konkurencyjnoæ, cywilizacyjne uwarunkowania procesów dezintegracyjnych, a tak¿e kontekst prospektywny, czyli strategie rozwoju przedsiêbiorstw. Wszystkie wspomniane kategorie charakteryzuj¹ wspó³czesny nurt mylenia i mo¿na je zakwalifikowaæ do problematyki zarz¹dzania strategicznego.
Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ badania naukowe dotycz¹ce kapita³u ludzkiego w warunkach polskiej gospodarki. Efektem tych badañ jest opracowanie monograficzne Rozwój kapita³u ludzkiego. Wybrane problemy (wspó³autor B. Czerniachowicz). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2004, 166 s. W pracy tej kapita³ ludzki zosta³ potraktowany jako
strategiczny zasób organizacji, który jest najwa¿niejszym czynnikiem rozwoju
przedsiêbiorstwa. Omówiono elementy teorii kapita³u ludzkiego, jego cywilizacyjne uwarunkowania, podstawy i ewolucjê podejcia do koncepcji tego kapita³u w teorii ekonomii, a tak¿e otoczenie edukacyjne i wspó³czesne koncepcje
kszta³cenia ustawicznego (organizacjê ucz¹c¹ siê i inteligentn¹). Przedstawiono
równie¿ istotê potencja³u pracy i rozwoju kapita³u ludzkiego, w tym koncepcje
kapita³u intelektualnego. Do tego nurtu badawczego nale¿¹ równie¿ nastêpuj¹ce prace: Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiêbiorstw. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 375, Szczecin 2004, s. 4758; Kilka uwag o roli
pañstwa w kszta³towaniu zasobów pracy (wspó³autor D. Kornacka), Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 239, Szczecin 1999, s. 93102.
Poza monografiami, studiami i artyku³ami naukowymi nie sposób nie
wspomnieæ o pracach naukowo-badawczych profesora Stanis³awa Marka, które
zosta³y wykonane na rzecz gospodarki. Obejmuj¹ one wa¿ne zagadnienia
z punktu widzenia poznawczego i praktyki gospodarczej. Merytoryczny poziom
sporz¹dzonych ocen i raportów jest wysoki, dziêki czemu zyska³y uznanie zleceniodawców i sta³y siê przydatne w praktyce gospodarczej. Wykonanie wielu
pracoch³onnych badañ umo¿liwi³o rozpoznanie wa¿nych zagadnieñ polskiej
gospodarki. Oprócz ju¿ przywo³anych opracowañ badawczych na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹: Wstêpna koncepcja modelu zarz¹dzania i sterowania kompleksem gospodarki rybnej, praca zespo³owa pod kierunkiem M. Domaga³y,
Z. Pêdziñskiego, Akademia Rolnicza, Szczecin 1975, maszynopis, 550 s.; Porównanie efektywnoci ekonomicznej rozwoju produkcji bia³ka zwierzêcego
w rybo³ówstwie morskim i produkcji zwierzêcej, praca pod kierunkiem M. Domaga³y, Akademia Rolnicza, Szczecin 1979, maszynopis, 176 s.; Koszty produk-
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cji i kapita³och³onnoci przyrostu produkcji towarów bia³kowych, praca pod kierunkiem A. Niegolewskiego, Katedra Ekonomiki Gospodarki Rybnej Wy¿szej
Szko³y Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1970, maszynopis, 175 s.; Struktura
funkcjonalna gospodarki rybnej, praca zespo³owa pod kierunkiem M. Domaga³y, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1973, maszynopis, 169 s.; Koszty produkcji i efektywnoæ nak³adów inwestycyjnych w produkcji towarów bia³kowych za lata 19691972, maszynopis, 190 s.; Porównanie efektywnoci ekonomicznej rozwoju produkcji bia³ka zwierzêcego w rybo³ówstwie morskim i produkcji zwierzêcej, praca pod kierunkiem M. Domaga³y, Akademia Rolnicza,
Szczecin 1979, maszynopis, 176 s.; Model us³ug socjalno-kulturalnych na statkach trampowych, praca pod kierunkiem J.Z. Pi³asiewicza, WSM w Szczecinie,
Szczecin 1980, maszynopis, 227 s.; Porównanie efektywnoci ekonomicznej rozwoju produkcji bia³ka zwierzêcego w rybo³ówstwie morskim, ródl¹dowym oraz
produkcji zwierzêcej w latach 19771980, praca pod kierunkiem naukowym
M. Domaga³y, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1981, maszynopis,
115 s.; Porównanie efektywnoci ekonomicznej rozwoju produkcji bia³ka zwierzêcego w rolnictwie i rybo³ówstwie morskim w latach 19801982, praca zespo³owa pod kierunkiem M. Domaga³y, TNOiK Szczecin, Akademia Rolnicza
w Szczecinie, Szczecin 1983, maszynopis, 256 s.; Rachunek op³acalnoci zastosowania emulsji. Za³¹cznik do pracy Badanie i wdro¿enie do eksploatacji
w trakcji spalinowej PKP emulsji paliwowo-wodnych obni¿aj¹cych zu¿ycie paliwa bazowego, Instytut Technicznej Eksploatacji Si³owni Okrêtowych WSM
w Szczecinie, Szczecin 1982, maszynopis, 15 s.
3. Dzia³alnoæ dydaktyczna i organizacyjna
W dorobku naukowym i dydaktycznym prof. Stanis³awa Marka wa¿ne
miejsce zajmuj¹ oryginalnie opracowane podrêczniki (6) i skrypty (9) z ekonomii, ekonomiki przedsiêbiorstwa oraz nauki o przedsiêbiorstwie. Profesor wykorzysta³ w nich wieloletnie dowiadczenie zdobyte w toku prowadzenia zajêæ
dydaktycznych i organizacji procesów nauczania. W moim przekonaniu, na
szczególn¹ uwagê zas³uguje podrêcznik Podstawy ekonomiki przedsiêbiorstw,
praca zbiorowa pod red. Stanis³awa Marka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1994, t. I i II (wspó³autorzy: M. Bia³asiewicz,
T. Buczkowski, W. Grabiec, W. Janasz, D. Kornacka, G. Kowalewski, W. Sko-
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czylas); Podstawy ekonomiki przedsiêbiorstw, praca zbiorowa pod red. Stanis³awa Marka, Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Zielona Góra 1994, t. I i II
(wspó³autorzy: M. Bia³asiewicz, T. Buczkowski, W. Grabiec, W. Janasz,
D. Kornacka, G. Kowalewski, W. Skoczylas); Podstawy ekonomiki przedsiêbiorstw, praca zbiorowa pod red. Stanis³awa Marka, Przedstawicielstwo Okrêgowe ZSP w Szczecinie, Szczecin 1997, 568 s. Godny odnotowania jest równie¿ podrêcznik Elementy nauki o przedsiêbiorstwie, praca zbiorowa pod red.
Stanis³awa Marka (wspó³autorzy: M. Bia³asiewicz, J. Brózda, T. Buczkowski,
B. Czerniachowicz, W. Janasz, M. Jurek, D. Kornacka), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1999, 520 s., oraz Elementy nauki o przedsiêbiorstwie, praca zbiorowa pod red. Stanis³awa Marka (wspó³autorzy: M. Bia³asiewicz, J. Brózda, T. Buczkowski, B. Czerniachowicz, W. Janasz, M. Jurek,
D. Kornacka), wyd. II poprawione, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2001, 540 s. Opracowane pod red. profesora Stanis³awa Marka podrêczniki i skrypty charakteryzuj¹ siê du¿ymi walorami dydaktycznymi:
cechuje je logiczna konstrukcja, przejrzystoæ wywodów oraz umiejêtnie dobrane ilustracje i przyk³ady liczbowe. Z podrêczników i skryptów korzystaj¹ liczne roczniki studentów w wielu orodkach akademickich. Niejednokrotnie s¹ one
przyk³adem, jak w podrêczniku podaj¹cym w systematyczny sposób podstawow¹ wiedzê z danej dziedziny mo¿na twórczo rozwijaæ dan¹ dyscyplinê.
Równie interesuj¹cy jest dydaktyczny dorobek Profesora w dziedzinie
kszta³cenia kadr. Prowadzi bowiem oryginalne pod wzglêdem treci i uk³adu
wyk³ady ze strategii przedsiêbiorstw na studiach doktoranckich  przedsiêbiorstwo przysz³oci. Jego zajêcia cechuje sumiennoæ, g³êboka wiedza z zakresu
wyk³adanych dyscyplin i dobra znajomoæ realiów praktyki gospodarczej.
W czasie swojej wieloletniej pracy w szkolnictwie wy¿szym Profesor wykszta³ci³ liczne rzesze m³odych ekonomistów. Na jego seminarium powsta³o
oko³o 500 prac magisterskich i licencjackich. O wysokich umiejêtnociach Jubilata jako promotora wiadcz¹ liczne wyró¿nienia Jego absolwentów listami
gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego. Cenny jest równie¿
wk³ad Profesora w rozwój m³odej kadry naukowej, wyra¿aj¹cy siê miêdzy innymi pe³nieniem w kilku przypadkach (3) funkcji promotora w przewodach
doktorskich i wielokrotnego recenzenta prac doktorskich. Jako wieloletni kierownik Zak³adu Ekonomiki Przedsiêbiorstw w³o¿y³ wiele starañ i wysi³ku w rozwój kadry naukowej. Jako recenzent prac doktorskich przyczyni³ siê równie¿
do rozwoju kadry w innych orodkach akademickich.
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Niezale¿nie od dzia³alnoci naukowo-badawczej i dydaktycznej Profesor
mo¿e siê wykazaæ intensywn¹, stosunkowo wszechstronn¹ i owocn¹ dzia³alnoci¹ spo³eczno-organizacyjn¹ w Politechnice Szczeciñskiej, Wy¿szej Szkole
Morskiej i Uniwersytecie Szczeciñskim. Pracowa³ bowiem w wielu zespo³ach
i komisjach, bêd¹c miêdzy innymi wiceprzewodnicz¹cym Rady Wydzia³owej
ZNP, a w Wy¿szej Szkole Morskiej kierownikiem Studium Nauk Politycznych
i Ekonomicznych (19741978), dyrektorem Miêdzywydzia³owego Instytutu
Nauk Spo³ecznych (19781982), prowadzi³ Zak³ad Ekonomii Politycznej, Nauki o Pracy i Kierowaniu (19781990), aktywnie uczestniczy³ w Podkomitecie
Wydawnictw Naukowych WSM (19781990), w 1984 roku wspó³organizowa³
z Miêdzywydzia³owym Instytutem Nauk Spo³ecznych konferencjê dydaktyczn¹, w 1987 roku zorganizowa³ sympozjum na temat Modele kwalifikacji za³óg
p³ywaj¹cych. Na podkrelenie zas³uguje Jego dzia³alnoæ organizacyjna  pe³ni
funkcjê wicedyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw, by³
kierownikiem Zaocznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñskiego, zaanga¿owa³ siê równie¿
w tworzenie studiów wieczorowych na specjalnoci zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Jest tak¿e wspó³autorem nowych programów nauczania na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania.
Za osi¹gniêcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzyma³
kilka nagród ministra i liczne nagrody rektorskie. Za aktywn¹ dzia³alnoæ prof.
Stanis³aw Marek zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1984 rok), Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1980 rok), Gryfem Pomorskim (1978 rok), odznak¹ Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Koszaliñskiego (1974 rok), Br¹zow¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Morza (1980 rok) i Honorow¹ Odznak¹ SZSP (1977 rok).
Próbuj¹c syntetycznie oceniæ dorobek naukowy Profesora, nale¿y podkreliæ, ¿e obejmuje on szeroki obszar wiedzy, wiadczy o du¿ym wysi³ku badawczym i charakteryzuje siê wieloma nurtami badawczymi. Ogromna przydatnoæ
praktyczna wielu koncepcji metodycznych i proponowanych rozwi¹zañ sprawia,
¿e Jego prace doceniono równie¿ w przedsiêbiorstwach i sektorze gospodarki
¿ywnociowej. Wypada tak¿e dodaæ, ¿e zainteresowaniom zagadnieniami teoretyczno-metodycznymi odpowiada przekonanie Profesora o potrzebie ich
przedstawiania w sposób konkretny i pragmatyczny.
Ad multos annos Szanowny Jubilacie
W³adys³aw Janasz
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Profesor dr hab. Stanis³aw Marek
we wspomnieniach przyjació³ z Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie
z lat 19741998

Szef przyjaciel

We wrzeniu 1974 roku zosta³em przyjêty do pracy jako starszy asystent
w Miêdzywydzia³owym Studium Nauk Politycznych (MSNP) w Wy¿szej Szkole Morskiej w Szczecinie. Ówczesnym kierownikiem MSNP by³ znany w kraju
prof. dr hab. Zdzis³aw £aski. Ze wzglêdu na autorytet Profesora cieszy³em siê,
¿e bêdê pracowa³ pod Jego kierownictwem. Jednak ku mojemu rozczarowaniu
Profesor przekaza³ mi informacjê, ¿e odchodzi z WSM i wraca na Wydzia³ Ekonomiczny Politechniki Szczeciñskiej. Szczerze mówi¹c, informacjê tê przyj¹³em
z ¿alem. Pocieszeniem mia³a byæ wiadomoæ, ¿e kierownikiem Studium zosta³
dobry kolega profesora Z. £askiego.
W kilka dni póniej w studium odby³o siê skromne po¿egnanie prof. Z. £askiego, w czasie którego zosta³ nam przedstawiony nowy kierownik Studium 
doc. dr Stanis³aw Marek. By³o to moje pierwsze spotkanie z obecnym prof. dr.
hab. Stanis³awem Markiem. Zapamiêta³em je tak: za sto³em, naprzeciwko mnie,
siedzia³ czarnow³osy, o silnym, ciemnym zarocie i pewny siebie m³ody mê¿czyzna, o którym wiedzia³em tyle, ¿e bêdzie moim prze³o¿onym. Spogl¹da³em
na niego i ¿a³owa³em, ¿e odchodzi prof. Z. £aski. W miarê dzia³ania rozmownej wody mój nowy prze³o¿ony coraz bardziej mi siê podoba³ i zacz¹³em siê
godziæ z t¹ zamian¹ prze³o¿onego.
Nie wiedzia³em wówczas, ¿e w przysz³oci zaprzyjanimy siê, ¿e bêdzie
to mój prawdziwy przyjaciel  na dobre i z³e, ¿e nawet dopadn¹ nas te same
dolegliwoci zdrowotne, a ¿ycie na wiele lat zwi¹¿e nasze wspólne losy i drogi.
Prof. dr hab. S. Marek zostawszy dyrektorem MSNP, a póniej Miêdzywydzia³owego Instytutu Nauk Spo³ecznych (MINS) w WSM w Szczecinie,
wprowadzi³ zasadê kole¿eñskich relacji. Ze wszystkimi pracownikami przecho-
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dzi³ na ty. Zrodzi³o to szczególn¹ atmosferê w zespole, co pozwala³o na rozwi¹zywanie wszelkich niejasnoci i problemów po kole¿eñsku.
Bêd¹c dyrektorem, prof. dr hab. S. Marek da³ siê poznaæ nie tylko jako
dobry zwierzchnik zespo³u pracowników MINS, ale tak¿e jako cz³owiek wspó³czuj¹cy innym. Po mierci jednego z pracowników MINS  Józefa Kubickiego
 zainicjowa³ pomoc fizyczn¹ przy wykoñczeniu domku letniskowego, by dzieci zmar³ego i ¿ona mogli tam spêdziæ wakacje. Wszyscy (5 osób) wywijalimy wówczas nie tylko m³otkami czy pi³ami, ale uk³adalimy pod³ogi i drewniane sufity. Ka¿dy z nas robi³ to po raz pierwszy w ¿yciu. Sprawia³o to nam
wielkie zadowolenie, równie¿ naszemu dyrektorowi. Muszê jednak zaznaczyæ,
¿e efekt naszej pracy nie by³ wcale zgodny z przys³owiem, ¿e dzie³o boi siê
mistrza.
Relacje miêdzy pracownikami MINS i przyjazna atmosfera, bez wzajemnych pretensji, skarg i podjazdowych wojen, bêd¹ce zas³ug¹ dyrektora
S. Marka, by³y przedmiotem zazdroci pracowników z innych instytutów i zak³adów naukowo-dydaktycznych WSM. Na ten fakt czêsto zwraca³y uwagê w³adze rektorskie i dziekañskie WSM, dodaj¹c, ¿e ¿yczy³yby sobie takich relacji
kole¿eñskich w innych jednostkach organizacyjnych. Profesor S. Marek mia³
specyficzny dar  dziêki swojemu opanowaniu potrafi³ roz³adowywaæ z³e nastroje w MINS. By³o to szczególnie istotne w sytuacji ró¿nych wygórowanych
ambicji politycznych niektórych pracowników.
Przez wiele lat prof. dr hab. S. Marek i ja zasiadalimy w Senacie Wy¿szej
Szko³y Morskiej w Szczecinie: Profesor w latach 19741998, ja 19781998.
Cech¹ charakteru prof. S. Marka by³o i jest opanowanie i spokój, w przeciwieñstwie do mojego impulsywnego charakteru. Wielu senatorów WSM bardzo czêsto mia³o opory wobec ostrzejszych wyst¹pieñ w Senacie z obawy przed
JM Rektorem lub o swoje stanowisko. Bêd¹c cz³owiekiem impulsywnym, bardzo czêsto chcia³em zabraæ g³os, ale profesor S. Marek czuwa³ nade mn¹, powiadaj¹c: poczekaj, nie teraz, za chwilê. Zawsze póniej przyznawa³em
Mu racjê, poniewa¿ gdy siê opanowa³em, moje wyst¹pienie mia³o inny wydwiêk. Sytuacje takie mia³y miejsce szczególnie wtedy, gdy nasze role i funkcje siê odwróci³y i mnie przypad³a rola dyrektora MINS, a prof. S. Markowi stanowisko zastêpcy dyrektora.
Nie mogê pomin¹æ innej strony naszych relacji w ówczesnych politycznych czasach. W latach siedemdziesi¹tych wracaj¹c ze wspólnej narady-konferencji w Wy¿szej Szkole Morskiej w Gdyni, której inicjatorem by³ prof. S. Ma-
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rek, a zorganizowanej w celu wzajemnego lepszego poznania siê pracowników
z Gdyni i Szczecina, zapyta³ mnie w poci¹gu, czy mam zaufanie do dwóch naszych pracowników, którzy wyszli na papierosa. Pytanie to wynika³o z przekonania Profesora, ¿e s¹ oni wtyczkami s³u¿b bezpieczeñstwa. Dalszy rozwój
wypadków potwierdzi³ te podejrzenia. Pozwoli³o to nam na odpowiednie zachowanie siê wobec nich, a niejednokrotnie na kpiny i docinki.
Wypada tak¿e przypomnieæ niezmiernie wa¿ny fakt, ¿e prof. S. Marek
wraz z trzema innymi pracownikami MINS w grudniu 1981 roku z³o¿y³ legitymacjê partyjn¹. By³ to akt nie tylko protestu, ale i swoistej odwagi. Mimo nacisków i propozycji ze strony czynników partyjnych, nak³aniaj¹cych Profesora do
powrotu w szeregi partii, wytrwa³ w swojej decyzji.
Nieskromnie wspomnê o swoim udziale w obronie prof. S. Marka. Na ka¿dym zebraniu partyjnym podnoszono kwestiê usuniêcia Profesora wraz z innymi z pracy. Przyj¹³em wówczas taktykê niemal z Mro¿ka. Wiedz¹c, ¿e ówczeni sekretarze partii w WSM nie mieli wiedzy na temat dzie³ W. Lenina, robi³em
demagogiczne i satyryczne przedstawienie. Kiedy stawa³a sprawa tak zwanej
bandy czworga (nasza satyryczna nazwa), wstawa³em i pyta³em sekretarza, czy
wie, co w takiej sytuacji zaleca³ W. Lenin w XV tomie swoich dzie³. Sam nie
wiedzia³em, bo to by³ mój wymys³. Sekretarz siê peszy³ i co niezrozumia³ego
be³kota³, na przyk³ad no tak, no tak, i koñczy³a siê dyskusja.
Tak jak razem przyszlimy do WSM w Szczecinie w 1974 roku, tak razem
odeszlimy w 1998 roku.
prof. dr hab. Wies³aw S. Burger
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Staszek

Profesor dr hab. Stanis³aw Marek nigdy nie wyrzeka³ siê swoich korzeni.
Zawsze podkrela³ ciê¿k¹ pracê swoich rodziców, a jednoczenie nigdy nie stroni³ od ludzi, zawsze by³ dla nich otwarty i pozosta³ taki swój ch³op.
Miêdzywydzia³owe Studium Nauk Spo³ecznych  bo taka by³a oficjalna
nazwa naszego zespo³u  sk³ada³o siê z kilkunastu pracowników, reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny naukowe (ekonomia, psychologia, filozofia, politologia).
Ten zespó³ ludzi mia³ swoich niekwestionowanych liderów. Byli nimi: p. Zdzis³aw £aski  pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y Morskiej w Szczecinie, cz³owiek
o wielkim dowiadczeniu politycznym, naukowym i dydaktycznym; Wies³aw
Burger  naukowiec i wieloletni dyrektor Studium, trochê przemiewca, znakomity kolega i wymagaj¹cy zwierzchnik, oraz Stanis³aw Marek  dusza cz³owiek, chêtnie wspó³pracuj¹cy ze wszystkimi, ale maj¹cy swoje zdanie i umiej¹cy je uzasadniæ. Przez wiele lat by³ pocz¹tkowo kierownikiem Studium, a nastêpnie jego dyrektorem. Zdyscyplinowany, a jak potrzeba to surowy i wymagaj¹cy prze³o¿ony. Zawsze jednak z umiechem, obdarzaj¹cy grono przyjació³
swoj¹ dobroci¹ i wyrozumia³oci¹.
W mojej starczej pamiêci coraz czêciej pojawiaj¹ siê znaczne luki. Trudno mi dzi tak na pewno przypomnieæ sobie, kiedy i gdzie spotka³em Stacha po
raz pierwszy. Mo¿e by³o to w trakcie studiów, a mo¿e na jakim zebraniu, których mielimy wtedy pod dostatkiem. Pamiêtam jak przez mg³ê Jego lekko pochylon¹ postaæ na d³ugim korytarzu WSM, który przemierza³ szybkim, krótkim
krokiem. Zawsze jak gdyby siê spieszy³, choæ tak naprawdê znajdowa³ czas dla
ka¿dego. Mo¿e to w takich okolicznociach ucisnêlimy swoje d³onie po raz
pierwszy? I ten ucisk po³¹czy³ nas przyjani¹ na wiele kolejnych lat.
O przyjani Stacha dla ludzi wiadcz¹ Jego pomys³y i inicjatywy. Trudno
jest mi zapomnieæ o naszej wspólnej z kilkoma pracownikami Studium wyprawie do Myliborza Wielkiego, gdzie Staszek mia³ swój weekendowy domek,
zwany Panderos¹. Ten prawdziwie przyjacielski wyjazd odby³ siê latem, tu¿
po mierci naszego kolegi z Zespo³u  Józefa Kubickiego, a celem tej eskapady
by³o doprowadzenie do u¿ytku, a w³aciwie wyremontowanie Jego letniego
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domku (tak¿e w Myliborzu Wielkim), tak aby ¿ona zmar³ego kolegi wraz
z dzieæmi mogli w miarê swobodnie w nim zamieszkaæ, spêdzaj¹c wakacje nad
piêknym jeziorem i w cudownej okolicy. By³a to inicjatywa Staszka, piêkna,
pe³na wspó³czucia i przyjani dla innego cz³owieka... Wtedy po raz pierwszy
trzyma³em w rêku stolarski strug i próbowa³em dopasowaæ okna, tak aby siê zamyka³y. Potem uk³ada³em pod³ogê z grubych, jasnych desek, a Staszek by³ mi
za majstra, który podpowiada³, jak te odporne na moje umiejêtnoci deski zaklinowaæ i wypoziomowaæ. Wieczorne ognisko by³o ukoronowaniem naszej budowlanej wyprawy, choæ jego dalszym ci¹giem by³y moje nogi, niemo¿liwie pociête przez komary i inne wieczorne owady. Niezapomnian¹ ulg¹ by³a w tej sytuacji k¹piel w jeziorze, a tak naprawdê moczenie pok¹sanych nóg w ch³odnej
wodzie. Dusz¹ tego spotkania by³ Staszek, który zadba³ o wszystko i wszystkich, nadaj¹c swoisty koloryt temu spotkaniu.
W ponurych dniach stanu wojennego Staszek mnie i innym osobom z zespo³u zaimponowa³ swoj¹ odwag¹, sk³adaj¹c legitymacjê partyjn¹. Wtedy by³em innego zdania. Uwa¿a³em, ¿e w³anie w tej chwiej¹cej siê rzeczywistoci powinnimy byæ w partii i próbowaæ co zmieniaæ, a nie salwowaæ siê
ucieczk¹. Dopiero po kilku latach zrozumia³em, ¿e by³ to akt niesamowitej odwagi, na któr¹ mnie wtedy po prostu nie by³o staæ. Zdoby³em siê na ten gest
dopiero w trakcie ostatniego zjazdu PZPR, decyduj¹c siê na podpisanie protestu i z³o¿enie legitymacji.
Po tych prze¿yciach nasze drogi siê rozesz³y. Staszek pozosta³ w WSM,
a ja przeszed³em do pracy pocz¹tkowo na statkach szkolnych, a potem na promach w P¯B. Jednak w trakcie kole¿eñskich spotkañ czy przypadkowych rozmów Stach by³ dla mnie t¹ sam¹ osob¹ pe³n¹ ¿yciowej m¹droci, zdeterminowan¹ na dzia³anie dla ludzi i z pe³n¹ ¿arliwoci¹ oddaj¹c¹ siê pracy naukowej.
Po tylu latach znajomoci mogê przyznaæ siê, ¿e imponowa³ mi t¹ determinacj¹. Mia³ przy tym wszystko zrobione na czas. Pog³êbia³ swoj¹ wiedzê, prowadzi³ ¿ycie towarzyskie i zawsze mia³ czas dla mnie. Dobê kroi³ tak, ¿eby mieæ
wszystkiego po trochu...
Drogi Jubilacie i nasz Przyjacielu, ¿yj nam d³ugie lata, nie zmieniaj siê
i dbaj dalej o to, aby dla nas wszystkich by³ zawsze swój ch³op.
dr Maciej Tarchalski
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We wspomnieniach Alicji

Wspomnienia pisze siê z regu³y o ludziach nieobecnych  przewa¿nie nie¿yj¹cych, tak jakby dobre s³owa o ¿yj¹cych by³y czym krêpuj¹cym. Przewa¿nie zreszt¹ staramy siê nie oceniaæ osób ze swego otoczenia, jeli s¹ one w porz¹dku. Sensacj¹ bowiem jest to, co da siê potêpiæ. Pozytywy s¹ czym normalnym. Poza tym pisanie i mówienie o sprawach minionych jest modne i bezpieczniejsze ni¿ analiza teraniejszoci. Przesz³oæ mo¿na otoczyæ aur¹ tragizmu albo patosu, a to uwzniola i zdarzenia, i ludzi. Tymczasem rzeczywistoæ,
jeli nawet nie skrzeczy, to jest jaka jest, z tym ¿e nie zawsze dostrzegamy, jaka
jest. Przeszkadza w tym przyzwyczajenie, które oswaja nas z niezwyk³oci¹,
pozbawia dystansu do tego, co jest blisko i co mamy na co dzieñ. Wszystko co
codzienne powszednieje, normalnieje, staje siê oczywiste, nie dziwi  a¿ z wolna staje siê niedostrzegalne. Czêsto wiêc przestajemy zauwa¿aæ przymioty charakteru ludzi mijanych w popiechu. Ostroæ widzenia przywraca nam dopiero
dystans  spojrzenie z innego miejsca i w innej chwili. Okazuje siê wtedy, ¿e
albo koñ nie jest taki, jak ka¿dy widzi, albo nie ka¿dy widzi, jaki jest koñ. Jaki
wiêc jest ten koñ, którym jest Staszek Marek, o którym parê s³ów chcê powiedzieæ? Pozornie jest osob¹ nies³ychanie zwyczajn¹, zaabsorbowan¹ sprawami,
wród których drobne i b³ahe przemieszane s¹ z wa¿nymi. pieszy siê stale, jak
ka¿dy, nie bacz¹c na to, ¿e popiech nie ma sensu, bo popiech po¿era ¿ycie.
D¹¿y usilnie i pracowicie do realizacji swoich zamierzeñ, i jest w tym skuteczny. Znosi dzielnie drobne pora¿ki i niedogodnoci ¿ycia i umiarkowanie cieszy
siê sukcesami. Od tych, wród których przysz³o mu ¿yæ w tym samym miejscu
i czasie, ró¿ni siê tym, ¿e nie ulega modom, tendencjom i naciskom. Bez specjalnej ostentacji pozostaje wierny prostym zasadom, które s¹ niczym innym,
jak zasadami spolegliwoci g³oszonymi przez Tadeusza Kotarbiñskiego. Kotarbiñski pytany o to, jak nale¿y ¿yæ, odpowiada³: Rób co, lub co, nie b¹d niegodziwcem.
Robi³ Staszek w ¿yciu rozmaite rzeczy. Poza zawodowymi zajêciami dydaktycznymi i prac¹ naukow¹, w pewnym okresie para³ siê na przyk³ad rolnictwem, a cilej rzecz bior¹c, sadownictwem. Zdoby³ uprawnienia rolnicze
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po 1981 roku, kiedy po wyst¹pieniu z partii liczy³ siê z mo¿liwoci¹ utraty pracy na uczelni. Naby³ wtedy kawa³ek gruntu i zasadzi³ sad.
Cokolwiek jednak kiedykolwiek robi³, wykazywa³ siê przy tym niezwyk³¹
rzetelnoci¹ i sumiennoci¹. Niemodnie punktualny, drobiazgowo dok³adny niezale¿nie od tego czy chodzi³o o formowanie drzewek, prowadzenie wyk³adów,
egzaminowanie, czy redagowanie tekstów. Rzeczowoæ, liczenie siê z faktami
by³o ¿elazn¹ regu³¹, której przestrzega³ w opracowaniach naukowych publikowanych w czasach, kiedy obraz rzeczywistoci nader czêsto bywa³ przek³amany. Jego praca na temat zale¿noci wydajnoci plonów w rolnictwie od wysokoci nak³adów finansowych prowadzi³a do wniosku, ¿e rolnictwo indywidualne osi¹ga znacznie lepsze wyniki ni¿ PGR i spó³dzielnie produkcyjne. Wyg³oszenie takiej tezy by³o w owym czasie le widziane i wymaga³o od autora odwagi, na któr¹ nie wszyscy naukowcy siê zdobywali. Staszek, ryzykuj¹c niema³o, bo chodzi³o o habilitacjê, mówi³ wtedy, ¿e chce byæ naukowcem, a nie naukawcem. Nie nale¿a³ do tych, których naukowe kariery i awanse mia³y pocz¹tek w banalnych opracowaniach pod zamówienie polityczne. Nie mia³ te¿
zwyczaju mno¿yæ swoich publikacji, dopisuj¹c siê do zbiorowych prac bez
w³asnego wk³adu, jak to siê, niestety, czêsto zdarza³o innym. Nie tolerowa³ naukowej fikcji, a jego prace zawsze odznacza³y siê solidnoci¹ dokumentacji. By³
te¿ sprawiedliwym szefem dla zespo³u ludzi którymi kierowa³, oceniaj¹c ich
tak¿e wed³ug jakoci ich pracy, unikaj¹c uprzedzeñ i stronniczoci.
Ma talent do wygaszania konfliktów, dlatego w jego otoczeniu mia³o siê
zawsze poczucie bezpieczeñstwa. Pozytywny stosunek do wiata i optymizm
Staszka sprawia, ¿e wytwarza siê wokó³ niego nastrój harmonijnego wspó³¿ycia
i ciep³y klimacik.
Na pytanie, co lubi³, a zw³aszcza co lubi³ najbardziej, najpe³niej móg³by
odpowiedzieæ on sam. Obawiam siê jednak, ¿e móg³by odpowiedzieæ kpi¹co,
¿e najbardziej lubi na przyk³ad wódkê albo zupê pomidorow¹, a to dowiod³oby
tylko, ¿e najbardziej lubi³ stroiæ sobie ¿arty. Zawsze le znosi³ patos, nadmiar
powagi i zadêcie. Po zastanowieniu dochodzê do wniosku, ¿e zupe³nie absurdalnie i irracjonalnie, a czasami nawet wbrew temu co mówi³, lubi³ po prostu
ludzi. Budzi to u mnie podziw i zdumienie, bo ludzi doæ trudno lubiæ, bo przewa¿nie lubiæ siê nie daj¹. Jak na przyk³ad mo¿na polubiæ t³um niegrzecznych,
ponurych i brzydko pachn¹cych pasa¿erów tramwaju latem, polityków rzucaj¹cych siê sobie do garde³, bandê wyrostków porozumiewaj¹cych siê monosyla-
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bami i s³owami dwiêkonaladowczymi, towarzycho pijackie za³atwiaj¹ce potrzeby fizjologiczne na przystankach tramwajowych albo tych, co powiadaj¹:
Tego nie zrobim, bo siê narobim, a nie zarobim? Has³a mi³oci bliniego wydaj¹ siê w takiej konfrontacji bana³em i fa³szem. Tymczasem Staszek w jaki
sposób lubi wszystkich, a jeli nawet nie lubi, to rozumie, akceptuje, toleruje,
pomaga i postêpuje tak, jakby ich lubi³. Bez ostentacji i bez manifestowania
sentymentów wspiera ka¿dego, kto tego potrzebuje. Jeli wymieje i nagada
studentowi to po to, aby go wyprostowaæ. Potrafi zwymylaæ szefa, ale w sposób, który go nie obrazi. Doradzi dobrze nawet tym, których nie bardzo ceni.
Kiedy po mierci przyjaciela chodzi³ na wywiadówki jego syna, który nie radzi³ sobie z dojrzewaniem, i obiecywa³ mu dokopaæ, jeli siê nie postara podnieæ ze szkolnych upadków.
Odwiedza³ zawsze swoich pracowników i kolegów, jeli siê znaleli
w szpitalu. Wierny w przyjani  a¿ do grobu  towarzyszy tym, którzy odchodz¹, odprawiaj¹c ich w ostatni¹ podró¿. Dotrzymuje zobowi¹zañ, obietnic nie
rzuca na wiatr i na jego s³owie mo¿na polegaæ, jak w przypadku przys³owiowego Zawiszy. Z zamkniêtymi oczyma mo¿na od niego nabyæ u¿ywany samochód,
powierzyæ klucz od swego mieszkania, zdradziæ, ile siê zarabia. W dodatku, kiedy mówi siê o nim dobrze, obraca pochwa³y w kpinê na swój temat, a nawet siê
z¿yma. Spe³nia te¿ trzeci warunek ¿ycia godziwego wed³ug T. Kotarbiñskiego.
Nie jest z ca³¹ pewnoci¹ niegodziwcem i wiedzie ¿ywot cz³owieka spolegliwego. Niech zatem wiedzie go jak najd³u¿ej i jak najd³u¿ej zasiada przy stole, do
którego zaprasza siê nas tylko raz.
mgr Alicja Derbisz
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ZARYS STRATEGII PRZEMYS£U
W PROCESIE TRANSFORMACJI W POLSCE

G³ównym zadaniem polityki rozwoju przemys³u krajowego po akcesji do
Unii Europejskiej s¹ cztery obszary problemowe, do których zaliczyæ mo¿na 1:
 rolê pañstwa,
 modernizacjê struktury gospodarczej, a zw³aszcza przemys³u,
 rozwój sfery nauki i techniki,
 rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych.
Skupiaj¹c siê przede wszystkim na drugim cz³onie tych zadañ, czyli modernizacji przemys³u i rozwoju nowoczesnego przemys³u w XXI wieku, trzeba
powiedzieæ, ¿e zapotrzebowanie na modernizacjê struktury przemys³u wynika
przede wszystkim z natury zmian wystêpuj¹cych w wiecie, wchodzenia w epokê cywilizacji informacyjnej, a tak¿e z kszta³towania etapu cywilizacji informacyjnej, pojawienia siê nowego systemu gospodarki rynkowej, wykorzystuj¹cego kluczow¹ rolê wiedzy jako podstawowego czynnika rozwoju. Formu³owane
jest twierdzenie, ¿e Polska nie jest wystarczaj¹co przygotowana do aktywnego
uczestnictwa w obecnych formach konkurencji rynkowej, opartych na wycigu
innowacyjnym, co powoduje, ¿e podstawow¹ faz¹ produkcji staje siê dzia³al-

1 Z. Sadowski: G³ówne problemy rozwoju kraju po akcesji do Unii Europejskiej. W: Strategia
dla Polski po wejciu do Unii Europejskiej w latach 20042015. Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2002, s. 25.
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noæ badawczo-rozwojowa w przedsiêbiorstwach2. Dynamizacja wzrostu gospodarczego, w tym przemys³u, wymaga w ci¹gu najbli¿szych dziesiêcioleci zasadniczych zmian w strukturze rzeczowej i organizacyjnej produkcji, co jest
okrelone mianem drugiej fazy transformacji3. Oznaczaæ to bêdzie koniecznoæ
dostosowania gospodarki i spo³eczeñstwa do wyznañ wspó³czesnego wiata.
W ci¹gu pierwszego etapu transformacji w polskim przemyle nast¹pi³ regres,
zw³aszcza w przemyle nowoczesnym, zwi¹zanym z wysok¹ technik¹ i nauk¹.
Konieczna jest zatem zmiana tej struktury, polegaj¹ca na wspieraniu szybkiego
rozwoju produkcji nowoczesnych wyrobów wysokiej technologii, jakoci i naukoch³onnych (informatyka, telekomunikacja, elektronika, przemys³ farmaceutyczny, ekologiczny itp.). Niezbêdne jest rozwijanie dziedzin, które charakteryzuj¹ siê wysok¹ dynamik¹ popytu efektywnego na rynkach wiatowych, a wiêc
potencjalnie zdolnych do ekspansji eksportowej. Wewnêtrzny potencja³ konkurencyjnoci mo¿e byæ pojmowany jako odzwierciedlenie absolutnej konkurencyjnoci przemys³u tworzonej w szczególnoci przez zdolnoæ adaptacji do ulegaj¹cych zmianie warunków rynkowych i technologicznych (zdolnoæ do akumulowania zasobów, ich realokacja, wykorzystanie istniej¹cych si³ konkurencyjnych)4. Nie podejmuj¹c tutaj rozwa¿añ na temat dyskusyjnoci pojêcia konkurencyjnoæ, prób pomiaru i porównañ miêdzynarodowej konkurencyjnoci, mo¿na
powiedzieæ, ¿e konkurencyjnoæ gospodarki krajowej mo¿na sprowadziæ do5:
a) zdolnoci do sprzeda¿y produkowanych dóbr (us³ug) w kraju na rynku
wewnêtrznym, a tak¿e do ich eksportu (wyra¿an¹ na przyk³ad udzia³ami rynkowymi);
b) umiejêtnoci przyci¹gania dzia³alnoci i inwestycji zagranicznych
(zw³aszcza bezporednich inwestycji zagranicznych mierzonych wartoci¹ rocznych przyp³ywów i zmianami relacji sektora zagranicznego
w przemyle);
c) umiejêtnoci adaptacyjnej (wyra¿anej tempem zmian strukturalnych polegaj¹cych na wytwarzaniu produktów o wiêkszej wartoci dodanej
i wysokiej techniki);
2

Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 28.
4 Zob. Potencja³ konkurencyjny polskiego przemys³u w warunkach integracji europejskiej.
Red. A. Zieliñska-G³êbocka. Wyd. Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2003, s. 5556.
5 J. Kotyñski: Konkurencyjnoæ gospodarki Polski w UE i szanse jej podniesienia. W: Strategia dla Polski..., s. 86.
3
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d) zdolnoci do powiêkszania przychodów (mierzonej poziomem PKB,
produkcji czystej w przemyle w przeliczeniu na mieszkañca i stop¹
wzrostu PKB, produkcji przemys³owej).
Sk³adowym elementem strategii jest wyznaczenie obszaru preferencji polityki gospodarczej (przemys³owej) pañstwa, to jest obszarów, które zdaniem
decydentów zas³uguj¹ na szczególne wsparcie i promocjê. Wspieranie i pomoc
mog¹ byæ udzielane w tych dziedzinach przez pañstwo tylko w zakresie, który
dopuszcza legislacja UE. Umo¿liwia to skoordynowanie i po³¹czenie polityki
przemys³owej uwzglêdniaj¹cej preferencje strukturalne z polityk¹ innowacyjn¹
oraz praktyk¹ rozwoju nauki i postêpu technicznego 6.
W d³ugookresowej strategii rozwoju przemys³u wykorzystuje siê przede
wszystkim metody analizy systemowej oraz podejcie scenariuszowe 7. Nale¿y
dodaæ, ¿e formu³owanie strategii ró¿ni siê od tradycyjnie pojmowanych prognoz
nie tylko metodami opracowywania prognozy (dominuj¹ metody ekstrapolacji,
symulacji analogowej, ocen ekspertów) i strategii (analiza systemowa, metoda
scenariuszowa), lecz przede wszystkim pytaniami, na które próbuj¹ odpowiedzieæ prognoza i strategia8. Pierwsza (prognoza) próbuje odpowiedzieæ na pytanie: jaka bêdzie przysz³oæ, a druga (strategia), jak przygotowaæ siê do przysz³oci? Wspó³czenie obserwuje siê przechodzenie od prognozowania klasycznego do studiów strategicznych nad przysz³oci¹ nowego typu, co nastêpowa³o w wielu etapach9. Ostatni etap mylenia o przysz³oci nazywa siê nurtem
adaptacyjno-przygotowawczym, najszerzej rozwijanym przez Japoñczyków,
który odpowiada na pytania, jak dzia³aæ, aby jak najlepiej przygotowaæ siê do
przysz³oci, i okrela ró¿ne mo¿liwe warianty 10. W Polsce trzeci etap zosta³ zapocz¹tkowany opublikowaniem w 2000 roku rozwiniêtej nowej wersji strategii
d³ugookresowej  do 2020 roku 11. Przedstawiono w niej odpowied na pytanie:
6 A. Karpiñski: Studia nad przysz³oci¹ na wiecie i w Polsce  dowiadczenia i wnioski. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Biuletyn nr 2, Warszawa 2001, s. 15.
7 Zob. M. Godet: Creating Futures. Scenario Planing as a Strategie Management Tool. Economica. LondonParisGeneve 2001.
8 Zob. A. Karpiñski: op.cit., s. 3031.
9 Ibidem, s. 33.
10 Ibidem, s. 34.
11 Zob. Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Diagnoza ogólnych uwarunkowañ rozwojowych. T. I. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Wyd. Elipsa, Warszawa
2000; Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Studia eksperckie na temat 20-lecia 20012020.
T. II. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Wyd. Elipsa, Warszawa 2000;
Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza. Wyd. Elipsa, Warszawa 2000.
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jak postêpowaæ, aby przygotowaæ spo³eczeñstwo i strukturê gospodarki (przemys³u) do rozmaitych mo¿liwych wariantów rozwoju w przysz³oci. Okrelono
równie¿ zadania na lata 20012010 i drugie dziesiêciolecie (20102020). Cech¹ opracowanej strategii jest przyjêcie kilku scenariuszy mo¿liwego rozwoju
sytuacji, którym przyporz¹dkowano zró¿nicowane warianty strategii przy wykorzystaniu przede wszystkim metody analizy systemowej.
Dok³adniejsze omówienie koncepcji strategii przedstawianej przez Komitet Prognoz jest niemo¿liwe w tym opracowaniu. P³aszczyzn¹ odniesienia s¹ jedynie rozwi¹zania metodyczne le¿¹ce u jej podstaw i treæ strategii rozwoju
przemys³u (diagnoza stanu wyjciowego, scenariusze i sposoby wariantowania,
sposoby formu³owania priorytetów, zmiany w strukturze gospodarki  przemys³u, sposoby ustalania priorytetów inwestycyjnych, czas realizacji)12 .
Mimo ¿e diagnoza stanu wyjciowego obejmuje cele strategii i sposób jej
realizacji, to koncentruj¹c siê na przysz³oci, ocenê istniej¹cego stanu wyodrêbniono w odrêbny etap. Do diagnozowania uwarunkowañ przysz³ego rozwoju
pos³u¿ono siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacj¹ projektowanych przewidywañ: pewne,
prawdopodobne, które nale¿y uwzglêdniæ, mo¿liwe, lecz niewymagaj¹ce w³¹czenia do strategii, trudne do rozpoznania, a wiêc uznane za niewiadome.
Podstawowym celem formu³owanej strategii jest d¹¿enie do zapewnienia
trwa³ego, równowa¿nego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego kraju, podnosz¹cego jakoæ ¿ycia obywateli. Strategia skupia siê na kwestiach gospodarczych (podniesienie poziomu cywilizacyjnego, zmniejszenie dystansu do krajów Unii Europejskiej, wzrost produktu krajowego brutto na mieszkañca).
W strategii sformu³owano dwa scenariusze rozwoju sytuacji, którym odpowiadaj¹ dwa warianty realizacyjne, odzwierciedlaj¹ce skonkretyzowane liczbowo
i w relacjach makroekonomicznych dla lat 20012020.
Pierwszy wariant przyjmuje mniej sprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne
i skromniejsze mo¿liwoci wprowadzenia radykalnych zmian strukturalnych.
Za³o¿ono w nim, ¿e roczne tempo wzrostu wolumenu ca³ej produkcji spo³ecznej wyniesie oko³o 4,5%.
W drugim wariancie przyjêto bardziej sprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne
i mo¿liwoci przeprowadzenia g³êbszych zmian strukturalnych. Przewidziano
w nim oko³o 6-procentowe tempo wzrostu PKB rocznie, za³o¿ono wiêc, ¿e przy12

Zob. A. Karpiñski: op.cit., s. 13.
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st¹pienie do UE powinno sprzyjaæ przyspieszeniu rozwoju i zbli¿yæ siê do przeciêtnego poziomu w Unii Europejskiej w ci¹gu 20 lat. W wyniku pomylnej realizacji proponowanej strategii PKB na mieszkañca bêdzie siê kszta³towaæ
w Polsce w 2010 roku na poziomie 1415 tys. USD (wed³ug si³y nabywczej
z 1998 roku), w 2020 roku  22 tys. USD w relacji do 8,1 tys. USD w 1998
roku. Wynika z tego, ¿e w pierwszym wariancie rozwoju poziom PKB na mieszkañca wyniós³by w 2020 roku tyle, ¿e by³by zbli¿ony do redniego poziomu UE
z po³owy lat dziewiêædziesi¹tych (22,5 tys. USD). W praktyce oznacza to uzyskanie w 2010 roku oko³o 4550% redniego poziomu krajów UE (15 pañstw),
a w 2020 roku odpowiednio 6570%13 .
Jak ju¿ nadmieniono, strategia formu³uje cztery podstawowe priorytety
kierunkowe dla d³ugookresowej polityki gospodarczej (wysokie tempo wzrostu
gospodarczego, modernizacja struktury gospodarki, szybkie podnoszenie poziomu edukacyjnego, rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, a zw³aszcza ograniczanie bezrobocia i sfery ubóstwa). W ustalaniu priorytetów zwracano uwagê na
to, aby ich zakres (skala) nie obejmowa³ nadmiernie wielu celów i zbyt du¿ego
obszaru gospodarki oraz nie przekracza³ 10% ca³ego obszaru gospodarki. Realizowanie wspomnianych priorytetów wymaga zwiêkszenia roli nauki i zaplecza badawczo-rozwojowego, która powinna odpowiadaæ wyzwaniom wspó³czesnej gospodarki (przemys³u) wykorzystuj¹cej wiedzê i cywilizacjê informacyjn¹.
W rozpatrywanej strategii opartej na prognozach wiatowych zwrócono
uwagê na piêæ obszarów gospodarki, których towary (us³ugi) charakteryzuj¹ siê
du¿¹ dynamik¹ popytu i które aktywizuj¹ gospodarkê w rozpatrywanym horyzoncie czasowym. Zaliczono tu obs³ugê firm, przemys³ wysokiej techniki,
zw³aszcza technologie informacyjne i biotechnologie, segmenty produkcji
(us³ug) s³u¿¹ce wykorzystaniu czasu wolnego, wyroby (us³ugi) maj¹ce na celu
ochronê zdrowia i wyd³u¿enie aktywnego ¿ycia ludzkiego, ochronê rodowiska
naturalnego.
Bior¹c pod uwagê dokonuj¹ce siê zmiany warunków zewnêtrznych i wewnêtrznych w kolejnych etapach strategii na lata 20012020 nale¿y siê skoncentrowaæ na ró¿nych aspektach rozwoju. W pierwszym okresie (do 2005 roku)
trzeba nie dopuciæ do wzrostu bezrobocia, poniewa¿ wówczas szybko bêd¹ ros³y zasoby pracy. W kolejnych kilku latach pojawi siê kwestia sp³aty zobowi¹13

Zob. Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza..., s. 5657.
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zañ zagranicznych14. W latach 20092015 nale¿y zwróciæ uwagê na rozwój infrastruktury i przyspieszenie strukturalnej modernizacji gospodarki. Po roku
2015 sytuacja na rynku pracy pozwoli na wdro¿enie programu redukcji bezrobocia, a tak¿e przyspieszenie procesu spadku zatrudnienia w rolnictwie.
Zadania strategiczne przypadaj¹ce na poszczególne okresy piêcioletnie
strategii projektowanej na lata 20012020 przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Zadania strategii na lata 20012005
Lata

Zadania strategiczne

20012005 Doprowadzenie do prze³omu w trzech sektorach dynamizuj¹cych gospodarkê:
edukacji, budownictwie mieszkaniowym, nauce
20062010 Nastawienie gospodarki na eksport
20112015 Zdecydowane przyspieszenie g³êbokiej restrukturyzacji gospodarki (przemys³u),
podjêcie g³ównych inwestycji infrastrukturalnych
20162020 Pocz¹tkowe stadium aktywnej przebudowy struktury agrarnej i zdynamizowanie
przep³ywu ludnoci ze wsi do miast

ród³o: Z. Sadowski: Strategia d³ugookresowa dla Polski na lata 20012005. Polska
2000 Plus. Komitet Prognoz przy Prezydium PAN, Biuletyn nr 1, Warszawa
2001, s. 127.

Z projektowanej koncepcji d³ugookresowej strategii wyp³ywaj¹ okrelone
zadania. Wynikaj¹ z niej uszczegó³owione za³o¿enia kierunkowe i warunki ich
realizacji. Okrelono wiêc warunki finansowania strategii oraz konsekwencje
dla bud¿etu pañstwa i finansów publicznych. Sumaryczny wzrost wydatków na
trzy cele strategiczne (edukacjê, budownictwo mieszkaniowe, naukê) powinien
siê zwiêkszyæ z 6,7% w 2000 roku do oko³o 10% PKB w 2010 roku i 12,5%
PKB w 2020 roku, natomiast w bud¿ecie pañstwa odpowiednio z 5,1 do 7,9%
oraz 8,59,0%15 .
14 Wysoki poziom obci¹¿enia bud¿etu obs³ug¹ zad³u¿enia zagranicznego przypada na 2008 rok
(5 mld USD). Zakoñczenie sp³at zobowi¹zañ wobec Klubu Paryskiego ma nast¹piæ w 2014 roku,
a wobec Klubu Londyñskiego w 2024 roku. Dopiero od 2010 roku sp³aty zmniejsz¹ siê wyranie
i bêd¹ wynosiæ 2,8 mld USD w 2009 roku i 0,7 mld USD w latach 20102014. Po 2008 roku
zwiêkszy siê zatem swoboda dokonywania wyborów strategicznych. Zob. ibidem, s. 2223.
15 Zob. ibidem, s. 44.
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Podstawowym warunkiem powodzenia strategii jest racjonalna i skuteczna aktywnoæ pañstwa. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e rola (funkcja) pañstwa w realizowaniu projektowanej strategii sprowadza siê jedynie do poredniego oddzia³ywania na procesy rozwoju gospodarczego (przemys³owego) i spo³ecznego za
pomoc¹ rodków polityki makroekonomicznej (mezoekonomicznej) i strukturalnej. Pañstwo w gospodarce rynkowej powinno pos³ugiwaæ siê zasadami pomocniczoci przy wydatnym rozszerzeniu funkcji systemu samorz¹dowego.
Bior¹c pod uwag¹ przyjête kryteria, za dziedziny strategiczne w praktyce
strukturalnej pañstwa w przemyle mo¿na uznaæ16 :
a) przemys³ i us³ugi zwi¹zane z wytwarzaniem oprogramowania, zw³aszcza z tworzeniem i wykorzystaniem infrastruktury informacyjnej, które
zaliczane s¹ do przemys³u komputerowego;
b) przemys³ wytwarzaj¹cy sprzêt telekomunikacyjny na potrzeby infrastruktury informacyjnej (odnosi siê to w szczególnoci do urz¹dzeñ informatycznych, telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych zaliczanych do przemys³u produkuj¹cego sprzêt telekomunikacyjny;
c) przemys³ mikro- i optoelektroniczny zaspokajaj¹cy potrzeby technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz infrastruktury informacyjnej; na szczególn¹ uwagê zas³uguje niebieska optoelektronika
i sprzêt specjalizowany wchodz¹cy w zakres agregacji przemys³u mikroelektronicznego i miejskich systemów transportowych;
d) dzia³y przemys³owe maj¹ce szansê specjalizacji na rynku wiatowym
i mog¹ce wejæ w sieæ korporacji ponadnarodowych, a tak¿e te, w których mo¿na wdro¿yæ (lub utrwaliæ) procesy specjalizacyjne (na przyk³ad przemys³ meblarski, odzie¿owy, przetwórstwa owocowo-warzywniczego);
e) przemys³ biotechnologii, zw³aszcza produkcja i us³ugi, które maj¹ na
celu zachowanie zdrowia i d³ugowiecznoci;
f) przemys³ ekologiczny (w tym urz¹dzenia sozotechniczne) i us³ugi
ochrony rodowiska.
Ten obszar preferencji w przemyle powinien byæ wspierany przez politykê
strukturaln¹. W konsekwencji do 2014 roku powinna siê zwiêkszyæ partycypacja tych dziedzin w produkcji sprzedanej co najmniej o po³owê (obecnie jest to
16

Ibidem, s. 5051.
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7,5%), a nastêpnie podwoiæ (ponad 15%) w stosunku do jego poziomu w 2000
roku. W okrelaniu priorytetów zwracano uwagê na to, aby unikn¹æ ich rozproszenia na nadmiern¹ liczbê celów i zbyt du¿y obszar gospodarki (przemys³u),
poniewa¿ trac¹ one wówczas znaczenie i skutecznoæ. Na podstawie literatury
wiatowej przyjêto zasadê, ¿e obszar objêty preferencjami nie powinien przekraczaæ 10% przemys³u. Wspieranie przez politykê strukturaln¹ alokacji zasobów przemys³u z dzia³ów nierozwojowych i o malej¹cym relatywnie znaczeniu
mo¿e siê przyczyniæ do zdynamizowania rozwoju przemys³u (gospodarki).
W omawianej strategii rozwoju (2020 rok) istotna jest problematyka delimitacji obszarów dwóch sektorów nak³adaj¹cych siê na dualny charakter przemys³u
w Polsce, czyli sektorów reprezentuj¹cych nowoczesnoæ i tradycyjnoæ. Do
pierwszego zalicza siê przede wszystkim przedsiêbiorstwa wysokiej techniki,
podmioty z udzia³em kapita³u zagranicznego, o orientacji eksportowej (co najmniej 30% produkcji na eksport), a tak¿e telekomunikacjê, naukê (B + R)
i szkolnictwo wy¿sze. W strategii szczególn¹ uwagê zwrócono na pierwszy sektor. Sporód inwestycji niezbêdnych do realizacji strategii wybrano te, które
charakteryzuj¹ siê priorytetami sta³ymi, a nie te, które bêd¹ mieæ charakter
zmienny, wynikaj¹cy z priorytetów polityki gospodarczej. Priorytetami sta³ymi
objêto te inwestycje, które s¹ potrzebne w ka¿dym wariancie wzrostu PKB, poniewa¿ zapewniaj¹ funkcjonowanie i bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa (rolnictwo,
wy¿ywienie, ochrona zdrowia, infrastruktura transportowa, ochrona rodowiska,
bezpieczeñstwo energetyczne, bezpieczeñstwo kraju). W drugiej grupie znalaz³y siê dziedziny bêd¹ce wynikiem wyboru i ulegaj¹ce zmianom w zale¿noci od
realizowanych priorytetów strategicznych.
Nale¿y dodaæ, ¿e realizacja rozpatrywanej strategii wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian w funkcjach, kompetencjach i strukturach organizacyjnych organów pañstwowych. Odnosi siê to zw³aszcza do zmiany przez Ministerstwo Finansów kryteriów krótkookresowych na d³ugookresowe, poniewa¿
bez wyd³u¿enia horyzontu czasowego kszta³towania finansów pañstwa strategia d³ugookresowa mia³aby niewielk¹ szansê realizacji17 . Wa¿na jest równie¿
konstatacja, ¿e w wyniku prywatyzacji i dzia³alnoci korporacji ponadnarodowych wiele decyzji podejmuj¹ w³aciciele kapita³u obcego, co wymaga wspó³dzia³ania z zagranicznymi orodkami decyzyjnymi.
17

A. Karpiñski: op.cit., s. 18.
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W pracach studialnych nad strategi¹ rozwoju Polski do 2020 roku (w wersji przedstawionej przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN18) najwa¿niejsza by³a odpowied na pytanie, jak mo¿e siê przedstawiaæ makrostruktura gospodarki w Polsce w latach 2010 i 2020. Do odpowiedzi na to podstawowe pytania badawcze wykorzystuje siê na wiecie na ogó³ dwie metody: podejcie rynkowe, a wiêc ocenê przewidywanego popytu na poszczególne dobra i us³ugi,
b¹d przewidywania producentów. ¯adnej z tych metod nie mo¿na by³o zastosowaæ w Polsce (brak wystarczaj¹co rozwiniêtych studiów marketingowych,
du¿a liczba producentów i podmiotów mikro nie sprzyja³a masowym badaniom
ankietowym), dlatego pos³ugiwano siê metod¹ symulacyjn¹. Jest ona oparta na
za³o¿eniu, ¿e rozwój i zmiany strukturalne w badanym kraju bêd¹ podobne do
zmian w grupie krajów lub kraju przyjmowanych za uk³ad odniesienia (wzorzec). W takim przypadku najbardziej prawdopodobnej analogii poszukuje siê
w okrelonych pañstwach. Pozwala to na zastosowanie metody analogowej.
W literaturze przedmiotu pisze siê o konwergencji lub homogenizacji zmian
strukturalnych19. Oznacza to, ¿e zmiany struktury rzeczowej b¹d produktowej
coraz bardziej siê zbli¿aj¹ w poszczególnych krajach i to niezale¿nie od ró¿nic
rozwojowych miêdzy nimi. Potwierdza to fakt, ¿e zmiany te s¹ determinowane
przede wszystkim przez nowoczesne technologie (uniwersalny charakter) i wymogi funkcjonowania wspó³czesnej gospodarki rynkowej (wspólne)20 . Z powy¿szych wzglêdów do okrelenia prawdopodobnej struktury przemys³u w Polsce w latach 2010 i 2020 pos³u¿ono siê metod¹ symulacyjn¹ (dane przedstawiono w tabeli 2). Ma ona pewn¹ wartoæ analityczn¹, odpowiada bowiem na pytanie, jak mo¿e siê przedstawiaæ przypuszczalny poziom produkcji i zatrudnienia
w poszczególnych sekcjach i dzia³ach przemys³u w latach 2010 i 2020, czyli jak
kszta³towa³aby siê struktura przemys³u w Polsce, gdyby wyst¹pi³y takie tendencje jak w przesz³oci w krajach UE.
W tabeli 2 podano nie tylko dane o produkcji w okrelonej sekcji, dziale
w latach 2010 i 2020, mierzonej wielkoci¹ sprzeda¿y w cenach sta³ych z 1998

18 Zob. Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Synteza...; Projekcje poziomu produkcji i zatrudnienia w g³ównych ga³êziach gospodarki w Polsce w latach 19982020. Komitet Prognoz
Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN. Biuletyn nr 2, Warszawa 2001, s. 67.
19 Industrial transition of Employment  Converging trends in the EU. Panorama of EU Industry 1995/1996. BrukselaLuksemburg 1995, s. 81.
20 Projekcje poziomu produkcji..., s. 68.
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15.12

15.1

D
15

13,20
14,3

10

C

Gospodarka ogó³em
Przemys³
w tym:
przemys³ konsumpcyjnyb
przemys³ wysokiej technikic
Górnictwo i kopalnictwo
w tym:
górnictwo wêgla kamiennego i brunatnego
ruda miedzi
kopalnictwo minera³ów dla
przemys³u chemicznego
Przemys³ przetwórczy
Produkcja artyku³ów
spo¿ywczych i napojów
w tym:
produkcja, przetwórstwo
i konserwowanie miêsa
i produktów miêsnych
produkcja, przetwórstwo
i konserwowanie miêsa
drobiowego
przetwórstwo
i konserwowanie ryb
i produktów rybnych

2

1

A do O
C+D+E

Wyszczególnienie

Symbol
EKD

327 675,0
34 475,0

183 980,1
15 977,2

1 606,7

2 687,2

1 955,0

8 665,0

35 770,0

130 10 5,0

78 424,9

20 766,0

551 290,0

245,0

437,4
334 887,1

3 350,0

12 265,0

3 658,1

18 125,7

18 660,0

624 600,0

395 544,2

24 564,2

1 500 905,0

4

887 500,4

3

1998

2 050,0

13 000,0

42 000,0

162 930,0

757 280,0

120,0

2 650,0

9 850,0

15 530,0

62 120,0

455 100,0

838 210,0

2 222 450 ,0

5

2 520,0

10 225,0

40 380,0

160 405,0

710 475,0

245,0

3 350,0

13 265,0

19 945,0

57 105,0

419 945,0

795 005,0

1 926 270,0

6

2 250,0

18 900,0

45 000,0

211 480,0

1 007 850,0

120,0

2 650,0

9 850,0

15 770,0

135 780,0

567 720,0

1 105 420,0

3 246 130,0

7

Sprzeda¿ (mln z³)
2010
2020
2010
2020
wariant I
wariant II

15,9

16,8

148,8,0

550,0

3 043,4

4,8

19,0

235,6

287,7

152,3

1 667,7

3 585,1

16 172,7

8

1998

Tabela 2

15,0

20,0

140,0

520,0

2 915,0

5,0

15,0

145,0

190,0

235,0

1 510,0

3 355,0

16 900,0

9

15,0

25,0

145,0

550,0

3 070,0

5,0

15,0

105,0

150,0

260,0

1 620,0

3 470,0

17 625,0

10

15,0

20,0

140,0

535,0

3 055,0

5,0

15,0

145,0

190,0

275,0

1 570,0

3 495,0

17 420,0

11

15,0

25,0

145,0

545,0

2 955,0

3,0

14,0

100,0

150,0

295,0

1 565,0

3 365,0

18 530,0

12

Zatrudnienie (tys. osób)
2010
2020
2010
2020
wariant I
wariant II

Projekcja zmian w poziomie produkcji (sprzeda¿y) i zatrudnienia do 2020

roku a

42
W³adys³aw Janasz

1

2

3

32 870,0
19 390,0

17 795,0

2 775,0
12 165,0
27 120,0
18 840,0

22 167,4
9 896,8

11 672,7

3 280,8
7 622,9
12 536,8
13 096,3

9 525,0

2 070,0

9 950,0

12 180,0

3 460,0

4 029,4

produkcja napojów
bezalkoholowych

4

16 495,0

3 868,8

2 487,1

5 389,9

9 532,8

7 321,2

produkcja napojów
alkoholowych

przetwórstwo owoców
i warzyw
produkcja artyku³ów
mleczarskich
produkcja koncentratów
i przypraw

Produkcja wyrobów tytoniowych
17+18+1 9 Przemys³ lekki
Produkcja pozosta³ej odzie18.2
¿y i dodatków do odzie¿y
(odzie¿owy)
20
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze s³omy i wikliny
20.1
Ciêcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna
(tartaczny)
21
Produkcja celulozowo-papiernicza
22
Dzia³alnoæ wydawnicza
i poligraficzna
23
Produkcja koksu,
przetworów ropy naftowej
i pochodnych

15.86+
15.87+
15.88+
15.89
15.91+
15.92
15.98+
15.99
16

15.5

15.3

5

23 550,0

37 940,0

15 440,0

2 500,0

24 600,0

29 000,0

41 970,0

2 670,0

11 780,0

1 350,0

14 330,0

12 600,0

27 800,0

6

24 550,0

38 770,0

15 830,0

2 850,0

21 310,0

24 445,0

42 205,0

3 460,0

13 355,0

2 070,0

13 365,0

13 620,0

24 910,0

7

31 580,0

43 720,0

20 920,0

2 800,0

32 050,0

30 000,0

47 060,0

2 500,0

15 000,0

1 500,0

18 00,0

14 800,0

51 300,0

8

20,6

98,6

42,5

64,8

152,1

291,7,0

507,7

11,5

20,3

8,6

22,7

61,1

69,5

9

21,0

105,0

41,0

55,0

140,0

258,0

435,0

7,0

22,0

6,0

28,0

48,0

75,0

10

23,0

110,0

43,0

55,0

140,0

270,0

452,0

5,0

25,0

5,0

35,0

50,0

85,0

11

20,0

107,0

43,0

58,0

145,0

267,0

450,0

5,0

22,0

6,0

29,0

50,0

80,0

12

20,0

100,0

45,0

50,0

140,0

270,0

430,0

5,0

20,0

5,0

30,0

50,0

90,0
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1

26

24.9
25

24.5

24.4

24.3

24.2

24.16

24.15

24.13

24.1

24

23.2

2

Wytwarzanie produktów
rafinacji ropy naftowej
Produkcja chemikaliów
i wyrobów chemicznych
w tym:
Produkcja pozosta³ych
chemikaliów
w tym:
produkcja pozosta³ych
wyrobów nieorganicznych
produkcja nawozów
i zwi¹zków azotu
produkcja tworzyw
sztucznych
produkcja pestycydów
i pozosta³ych rodków
agrochemicznych
produkcja farb, lakierów
i mas uszczelniaj¹cych
produkcja rodków
farmaceutycznych
i zielarskich
produkcja rodków do
mycia i czyszczenia oraz
wyrobów kosmetycznych
i toaletowych
biotechnologie
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych (mineralny)
24 650,0

31 350,0

14 394,9
16 554,1

980,0

9 260,0

9 445,0

3 295,0

580,0

3 600,0

3 000,0

1 500,0

17 160,0

43 845,0

18 090,0

4



4 959,4

3 651,1

1 770,0

388,0

1 891,3

3 011,6

1 514,3

100 005,1

23 003,8

11 669,2

3

30 10,0

52 990,0

5 000,0

14 930,0

18 000,0

5 300,0

750,0

4 730,0

3 000,0

1 600,0

23 000,0

71 210,0

22 900,0

5

30 900,0

38 870,0

1 800,0

11 025,0

16 310,0

4 285,0

995,0

5 900,0

3 000,0

1 600,0

19 410,0

57 445,0

23 750,0

6

40 240,0

57 000,0

6 000,0

19 290,0

27 500,0

7 710,0

2 000,0

6 100,0

3.000,0

1 330,0

25 150,0

93 280,0

30 880,0

7

175,9

121,3

25,4

26,7

8,0

2,4

8,9

14,2

7,2

47,2

140,0

14,1

8

162,0

130,0

1,0

26,0

32,0

9,0

3,0

9,0

11,0

7,0

46,0

130,5

18,0

9

170,0

148,0

5,0

30,0

40,0

8,0

3,0

10,0

10,0

6,0

45,0

153,0

20,0

10

170,0

140,0

2,0

27,0

35,0

9,0

3,0

9,0

11,0

7,0

46,0

147,0

17,0

11

160,0

135,0

7,0

30,0

35,0

10,0

3,0

10,0

10,0

7,0

40,0

145,0

17,0

12
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29.1

29

28.6

28.1

27.5
28

27.1

27

26.5

26.2

26.1

1

2

Produkcja szk³a i wyrobów
szklanych
Produkcja niebudowlanych
i nieogniotrwa³ych wyrobów ceramicznych;
produkcja ogniotrwa³ych
wyrobów ceramicznych
(porcelanowo-fajansowy)
Produkcja cementu, wapna
i gipsu
Produkcja metali
w tym:
produkcja ¿eliwa i stali
oraz stopów ¿elaza
odlewnictwo metali
Produkcja wyrobów
z metali (bez maszyn
i urz¹dzeñ)
w tym:
produkcja metalowych
elementów konstrukcyjnych
produkcja wyrobów
no¿owniczych, narzêdzi
rêcznych i wyrobów
metalowych ogólnego
przeznaczenia
Produkcja maszyn
i urz¹dzeñ
w tym:
produkcja urz¹dzeñ
wytwarzaj¹cych
i wykorzystuj¹cych energiê
mechaniczn¹

3

4

3 937,1

21 090,6

1 328,0

6 205,0

33 365,0

2 600,0

8 250,0

27 315,0

18 528,3

5 941,2

1 805,0

2 017,1

9 000,0

16 295,0

20 939,6

13 358,4

4 060,0

2 500,0

6 120,0

2 809,2

1 608,3

3 468,4

5

7 640,0

44 220,0

3 550,0

8 880,0

31 720,0

1 390,0

8 000,0

14 170,0

4 570,0

3 020,0

8 420,0

6

8 275,0

43 905,0

2 950,0

10 740,0

36 480,0

2 350,0

9 500,0

18 545,0

4 700,0

3 315,0

7 940,0

7

9 000,0

58 620,0

4 270,0

10 000,0

40 960,0

2 020,0

8 000,0

16 620,0

5 870,0

4 390,0

11 500,0

8

42,8

267,7

22,4

64,1

225,0

28,2

70,4

132,3

18,2

24,4

48,1

9

45,0

240,0

23,0

53,0

200,0

22,0

45,0

98,0

12,0

24,0

48,0

10

48,0

257,0

24,0

60,0

211,0

18,0

40,0

85,0

13,0

25,0

50,0

11

47,0

250,0

24,0

60,0

210,0

22,0

45,0

100,0

13,0

25,0

50,0

12

40,0

225,0

25,0

50,0

200,0

15,0

34,0

80,0

14,0

26,0

45,0
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33.1

33

32.3

32.2

32.1

32

31.1

31

30

29.4

29.3

1

2

produkcja maszyn dla
rolnictwa i lenictwa
produkcja narzêdzi mechanicznych (obrabiarek)
Produkcja maszyn
biurowych i komputerów
Produkcja maszyn
i aparatury elektrycznej
Produkcja silników
elektrycznych, generatorów
i transformatorów
Produkcja sprzêtu i aparatury radiowej, telewizyjnej
i komunikacyjnej
Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych
Produkcja nadajników
telewizyjnych i radiowych
oraz aparatów do telefonii
i telegrafii przewodowej
(przemys³ telekomunikacyjny)
Produkcja odbiorników
telewizyjnych i radiowych
oraz wyposa¿enia
dodatkowego
Produkcja instrumentów
medycznych, precyzyjnych
i optycznych, zegarów
i zegarków
w tym:
produkcja sprzêtu medycznego i chirurgicznego oraz
przyrz¹dów ortopedycznych

3

729,9

4 041,8

4 114,6

2 860,9

559,0

7 534,5

1 346,4

10 781,6

1 054,2

1 222,3

2 188,3

4

1 815,0

7 960,0

8 720,0

7 790,0

930,0

17 440,0

2 625,0

21 580,0

2 570,0

1 845,0

1 955,0

5

3 520,0

12 920,0

14 390,0

16 540,0

1 340,0

32 270,0

4 200,0

36 360,0

5 410,0

2 200,0

1 510,0

6

1 900,0

12 490,0

11 300,0

13 415,0

1 680,0

26 395,0

4 750,0

27 250,0

4 430,0

2 260,0

2 500,0

7

5 100,0

28 100,0

19 200,0

46 000,0

3 800,0

69 000,0

8 800,0

49 970,0

15 000,0

2 800,0

2 000,0

8

12,2

47,8

17,2

13,9

9,1

40,2

15,5

100,5

5,5

23,4

32,4

9

20,0

69,0

15,0

55,0

15,0

85,0

20,0

116,0

7,0

20,0

20,0

10

20,0

72,0

20,0

65,0

15,0

100,0

22,0

122,0

15,0

20,0

20,0

11

26,0

80,0

20,0

65,0

20,0

105,0

20,0

120,0

15,0

20,0

20,0

12

30,0

90,0

15,0

70,0

20,0

105,0

20,0

110,0

20,0

20,0

20,0
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1

2

produkcja instrumentów
i przyrz¹dów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych
i innego przeznaczenia
33.3
produkcja sprzêtu do sterowania procesami przemys³owymi
produkcja instrumentów
33.4
optycznych i sprzêtu
fotograficznego
34 + 35
Produkcja rodków
transportu
w tym:
34.1
produkcja pojazdów
mechanicznych
34.3
produkcja czêci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
35.1
budowa i naprawy statków
i ³odzi
35.2
produkcja taboru kolejowego i tramwajowego
35.3
produkcja statków powietrznych i kosmicznych
36.1
Produkcja mebli
36 bez 36.1 Pozosta³a dzia³alnoæ
produkcyjna
w tym:
produkcja artyku³ów
36.2
jubilerskich i podobnych
37
Zagospodarowanie
odpadów

33.2
3 560,0

2 285,0

285,0
55 490,0

34 460,0
10 180,0
5 325,0
2 030,0
1 390,0
20 280,0
5 130,0

1 590,0
1 665,0

1 160,5

240,6
32 370,6

18 206,7
4 508,9
5 955,1
1 681,4
847,3
11 611,0
2 458,4

589,1
1 133,9

4

1 892,0

3

2 210,0

3 330,0

8 860,0

27 740,0

1 970,0

2 120,0

4100,0

17 860,0

48 550,0

78 000,0

290,0

3 880,0

5 220,0

5

2 120,0

2 070,0

6 525,0

26 000,0

1 800,0

2 735,0

5 325,0

13 810,0

47 030,0

72 660,0

490,0

3 940,0

6 145,0

6

2 900,0

4 350,0

11 660,0

40 360,0

3 600,0

2 200, 0

4 100,0

25 900,0

55 000,0

94 830,0

730,0

11 500,0

10 750,0

7

8,5

5,6

38,3

166,3

18,6

22,5

43,9

51,8

51,2

200,6

4,2

12,8

18,1

8

7,0

7,0

41,0

161,0

23,0

15,0

25,0

61,0

56,0

189,0

5,0

18,0

25,0

9

7,0

10,0

45,0

170,0

20,0

15,0

25,0

65,0

58,0

192,0

4,0

19,0

28,0

10

10,0

9,0

45,0

165,0

23,0

15,0

25,0

63,0

58,0

195,0

5,0

20,0

28,0

11

10,0

10,0

45,0

170,0

25,0

14,0

18,0

60,0

50,0

175,0

5,0

24,0

30,0

12
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1

2

Zaopatrzenie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê
w tym
wytwarzanie i dystrybucja
energii elektrycznej
pobór, oczyszczanie
i rozprowadzanie wody
3 492,2

21 543,9

36 092,9

3

5 590,0

33 110,0

54 650,0

4

7 720,0

39 500,0

65 400,0

5

6 425,0

38 00,0

64 585,0

6

10 700,0

47 500,0

81 800,0

7

50,3

110,4

254,0

8

75,0

95,0

250,0

9

75,0

96,0

251,0

10

80,0

90,0

250,0

11

100,0

85,0

260,0

12

ród³o: Projekcje poziomu produkcji..., s. 7280.

Uwagi:
1. Wartoæ produkcji sprzedanej (przychodów ze sprzeda¿y wyrobów us³ug) wyra¿ono w cenach bazowych z 1998 roku. Ceny bazowe s¹ to
ceny realizacji bez podatku VAT pomniejszone o podatek akcyzowy i powiêkszone o dotacje do produktów.
2. Ró¿nice w wielkociach liczbowych w stosunku do opublikowanych w cytowanej ksi¹¿ce Zmiany w strukturze gospodarki... s¹ t³umaczone
przyjêciem innej bazy wyjciowej (1998 rok zamiast 1996 roku) i innymi cenami. W pierwszym przypadku s¹ to ceny z 1996 roku, a w drugim z 1998 roku.

a) Przy za³o¿eniu, ¿e w Polsce wyst¹pi¹ podobne relacje miêdzyga³êziowe wzrostu jak w krajach Unii Europejskiej w latach 19841993.
b) Uwzglêdniono tylko najbardziej typowy przemys³ konsumpcyjny wymieniony w pozycjach: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24.4, 24.5, 25.2,
26.2, 29.7, 31.5, 32.2, 34.1, 35.4, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 razem.
c) Uwzglêdniono najbardziej typowe rodzaje przemys³u wymienionego w pozycjach: 24.2, 24.4, 29.11, 30. 31.1, 32.1, 32.2, 33.1, 33.2, 33.3,
33.4, 35.3.
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roku, i ogólnym poziomem zatrudnienia, wyra¿onym liczb¹ pracuj¹cych w przeliczeniu na pe³ne etaty, ale mo¿e byæ przes³ank¹ wielu pochodnych szacunków.
Na tej podstawie mo¿na budowaæ symulacjê badañ marketingowych, biznesplanów, poziomu wydajnoci pracy, poziomu maj¹tku niezbêdnego do uzyskania
docelowego poziomu produkcji, a porednio wielkoci inwestycji potrzebnych
do osi¹gniêcia okrelonego poziomu produkcji21 . Interpretuj¹c dane z tabeli 2,
trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e odpowiadaj¹ one na pytanie, jak wygl¹da³aby struktura przemys³u w Polsce w latach 2010 i 2020, gdyby w kraju wystêpowa³y zbli¿one tendencje zmian w strukturach produkcji i zatrudnienia jak w krajach UE
³¹cznie, a nie z porównania z poszczególnymi krajami. Takie podejcie metodyczne ma tê zaletê, ¿e pozwala unikn¹æ zniekszta³caj¹cego wp³ywu krañcowych odchyleñ, które mog¹ wyp³ywaæ z odmiennoci struktur gospodarczych
poszczególnych krajów.
Z danych tabeli 2 wynika, ¿e okrelone dzia³y i klasy przemys³u pozwalaj¹
odró¿niæ te z nich, które s¹ stagnacyjne b¹d wyró¿niaj¹ siê niskim tempem wzrostu od dzia³ów, klas lub grup maj¹cych szansê bardziej dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na produkowane przez siebie produkty (us³ugi). Gospodarka (przemys³) nie jest mechaniczn¹ sum¹ podmiotów mikro, dlatego potrzebne s¹ studia
nad racjonalizacj¹ makrostruktury gospodarki w Polsce, w tym tak¿e struktur
przemys³u. Nie sprawdzi³a siê koncepcja wyodrêbnienia sektorów, poniewa¿ nie
uwzglêdnia³a zwi¹zków miêdzy nimi i zwi¹zków z ca³¹ gospodark¹22. Uwa¿a siê,
¿e zmiany strukturalne o okrelonych kierunkach mog¹ byæ wykorzystane do
przyspieszenia ogólnego tempa rozwoju gospodarki, w tym przemys³u. Warunkiem niezbêdnym jest skuteczne przyspieszenie procesu przemieszczenia zasobów przemys³u z dzia³ów o malej¹cym znaczeniu do tych dziedzin, które mog¹
dynamizowaæ ten rozwój. Warunkiem umo¿liwiaj¹cym tego typu zmiany strukturalne, jak ju¿ podkrelano, jest aktywna praktyka strukturalna pañstwa.
Realizacja okrelonej strategii (studiów strategicznych) nie wymaga poszukiwania zupe³nie nowych metod (rodków). Najczêciej s¹ to narzêdzia (instrumenty) ju¿ znane i niejednokrotnie wykorzystywane w praktyce gospodarczej.
W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje rodków realizacji
okrelonej koncepcji rozwoju 23:
21
22
23

Zob. K. Barteczko: Nak³ady inwestycyjne w 20-leciu.W: Strategia rozwoju Polski..., s. 7484.
Projekcje poziomu produkcji..., s. 70.
A. Karpiñski: op.cit., s. 101102.
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a) rodki perswazji, które polegaj¹ na wezwaniach rz¹du b¹d jego agend
do okrelonego postêpowania w imiê interesu publicznego; odnosi siê
to przede wszystkim do decyzji d³ugookresowych w relacjach z bankami zagranicznymi, korporacjami ponadnarodowymi;
b) rodki motywacji, prowadz¹ce do stwarzania zachêt do okrelonych zachowañ po³¹czonych z gratyfikacj¹ dla jednych b¹d karami dla tych,
którzy nie przestrzegaj¹ przyjêtych ustaleñ;
c) regulacje prawne (parametry wchodzenia na rynek, standardy jakociowe, bezpieczeñstwo w eksploatacji zasobów);
d) regulacje w sferze realnej (parametry ekonomiczne, preferencje), na
przyk³ad stopa obowi¹zkowych rezerw banku centralnego, stopy opodatkowania kredytów, skala ulg inwestycyjnych.
W ka¿dej strategii wa¿n¹ kwesti¹ jest równoczesne formu³owanie mierników kontrolnych, które umo¿liwiaj¹ odpowied na pytanie, jak zrealizowano
okrelony etap. Konieczne jest równie¿ okrelenie harmonogramu wykonywania podstawowych zadañ. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ zmiany w terytorialnym rozmieszczeniu potencja³u gospodarczego (przemys³owego) województw, w tym
równie¿ na cele przemys³owe, oraz terenów, które dotychczas nie by³y aktywne
gospodarczo. W kontekcie regionalnym przemys³ nie jest najbardziej dynamicznym czynnikiem kszta³towania struktury regionów. Tkwi¹ w nim jednak
du¿e mo¿liwoci zdynamizowania gospodarki i rynku pracy okrelonego regionu pod warunkiem wspierania odpowiednich (klas, grup) podmiotów. W USA
na wspieranie zas³uguj¹24 :
 lokalne sieci informacyjne,
 stowarzyszenia (zwi¹zki) lokalnych poddostawców,
 lokalne banki danych,
 zwi¹zki u¿ytkowników,
 konsorcja naukowo-przemys³owe.
Omawiana koncepcja strategii rozwoju Polski do 2020 roku, przedstawiona przez PAN, jedynie odzwierciedla pogl¹dy rodowiska naukowego. Nie ma
natomiast mo¿liwoci wykonawczych i realizacyjnych. S¹ to bowiem konstytucyjne uprawnienia rz¹du i parlamentu. Warto zatem zwróciæ uwagê na podobieñstwa i ró¿nice miêdzy strategi¹ opracowan¹ przez PAN i rz¹dow¹ koncep24

Ibidem, s. 204.
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cj¹ strategii d³ugookresowej25. Podstawowe ró¿nice miêdzy strategi¹ rozwoju
Polski do 2020 roku a strategi¹ rz¹dow¹ Polska 2025, poza d³ugoci¹ horyzontu czasowego, mo¿na sprowadziæ do trzech elementów:
a) strategia rz¹dowa jest bli¿sza prognostycznemu nurtowi mylenia
o przysz³oci, zawiera okrelone elementy normatywne, stara siê bowiem odpowiedzieæ na pytanie, jak bêdzie przedstawiaæ siê Polska
w 2025 roku;
b) ze wzglêdu na bardziej prognostyczny charakter strategii rz¹dowej nie
wyszczególniono w niej jasnych priorytetów i nie podjêto próby ich
kwantyfikacji (ilociowego i wartociowego ujêcia);
c) w za³o¿eniach strategia rz¹dowa objê³a wiêkszy obszar gospodarki, natomiast strategia PAN wybrane zagadnienia i dziedziny, które mog¹
zdynamizowaæ gospodarkê (przemys³).
Z powy¿szego wynika, ¿e obie strategie rozwoju (PAN i rz¹dowa) wykorzystuj¹ odmienne za³o¿enia metodyczne i odpowiadaj¹ na inaczej sformu³owane pytania badawcze, co mo¿e rozszerzaæ skalê wyboru i postrzegania rozwoju gospodarki w przysz³oci. Strategia PAN, jak nadmieniono, zmierza przede
wszystkim do okrelenia dróg (cie¿ek) przechodzenia do przyjêtego celu nadrzêdnego w horyzoncie dwudziestoletnim z bardziej konkretnymi dzia³aniami
w pierwszej dekadzie (20012010), natomiast na drug¹ dekadê przedstawiono
jedynie podstawowe za³o¿enia z mniejsz¹ dok³adnoci¹.

25

Polska 2025  d³ugookresowa strategia rozwoju. Wyd. Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000.
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OUTLINE OF INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY
IN POLAND TILL 2020
Summary

The main aim of industry development strategy is secured a permanent, equable
economy and social development in our country. The strategy is concentrated on the
economy matter (civilisation level improvement, a decrease of distance to the other EC
countries, an increase of GNP for one person). In above mentioned strategy had been
formulated two scenarios of evolution of events for Poland and two ways how to reach
that.
Translated by W³adys³aw Janasz
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RESTRUKTURYZACJA POLSKIEGO SEKTORA
BUDOWNICTWA OKRÊTOWEGO
W LATACH DZIEWIÊÆDZIESI¥TYCH
W WIETLE AKTÓW NORMATYWNYCH

Wprowadzenie
W latach 90., kiedy w Polsce rozpocz¹³ siê proces transformacji gospodarczej, krajowe stocznie znalaz³y siê w sytuacji kryzysowej. Pojawi³a siê zatem
koniecznoæ przeprowadzenia restrukturyzacji, która mia³a obj¹æ wszystkie zasadnicze sfery ich funkcjonowania  od zmiany struktury w³asnociowej po
dzia³ania naprawcze usprawniaj¹ce funkcjonowanie przedsiêbiorstwa i poprawiaj¹ce jego efektywnoæ. Restrukturyzacja mia³a umo¿liwiæ stoczniom z jednej strony pozyskanie nowych rynków i okrelenie kierunków przysz³ej specjalizacji produktowej, z drugiej za  powstrzymaæ proces wzrostu ich zad³u¿enia, zmieniæ wewnêtrzn¹ organizacjê stoczni, poprawiæ ich efektywnoæ dzia³ania, miêdzy innymi w drodze uwolnienia stoczni od funkcji pomocniczych i socjalnych, oraz skróciæ cykl budowy nowego tona¿u 1. Do jej celów zaliczono:
1 Zob. S. Skrzypiñski: Przemys³ okrêtowy w latach 90. W: J. Dudziak, P. Kuciewicz, J. Litwin, S. Skrzypiñski, H. Spigarski: Polski przemys³ okrêtowy 19452000. Wyd. I. Okrêtownictwo i ¯egluga Sp. z o.o., Gdañsk 2000, s. 135; U. P³owiec: Wyzwania stoj¹ce przed polsk¹ gospodark¹ a rozwój przemys³u okrêtowego. W: Zagadnienia strategii koncepcji rozwoju przemys³u
okrêtowego w Polsce. Sympozjum, Gdañsk 1995, dodatek specjalistyczny do miesiêcznika Bu-
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wejcie na nowe rynki, zastêpuj¹ce utracone, wraz z przyjêciem trafnej strategii co do oferowanych typów i wielkoci statków, zahamowanie narastaj¹cych
d³ugów, odd³u¿enie oraz pozyskanie róde³ finansowania dla nowo zawieranych
kontraktów, zmianê wewnêtrznej organizacji stoczni, uwolnienie ich od funkcji
pomocniczych i socjalnych, skrócenie cykli budowy statków i poprawê ich jakoci2. Dzia³ania te mia³y wspomagaæ tocz¹ce siê od pocz¹tku lat 90. procesy
restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki, miêdzy innymi przez okrelenie modelu polityki pañstwa wobec tego sektora oraz docelowego modelu
w³asnociowego stoczni, poprawê sprawnoci funkcjonowania stoczni w wyniku redukcji zad³u¿enia, eliminacjê przerostów zatrudnienia, redukcjê nadmiernego maj¹tku, przeprowadzenie inwestycji odtworzeniowo-modernizacyjnych
potencja³u produkcyjnego, zwiêkszenie eksportu oraz osi¹gniêcie pozycji konkurencyjnej na wiecie (tworzenie grup przemys³owo-finansowych i holdingów)3. W praktyce okaza³o siê, ¿e przedsiêwziêcia i podejmowane próby w ramach ówczesnej polityki przemys³owej by³y obarczone b³êdami.
1. Podstawowe za³o¿enia polskiej polityki przemys³owej
wobec sektora budownictwa okrêtowego
Na pocz¹tku 1992 roku opracowano Za³o¿enia polityki przemys³owej zawieraj¹ce koncepcjê restrukturyzacji przemys³u okrêtowego. W czerwcu 1992
roku za³o¿enia te zosta³y przyjête przez Ministerstwo Przemys³u i Handlu
(MPiH) jako dokument resortowy, a nastêpnie by³y trzykrotnie rozpatrywane:
przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM)  w padzierniku 1992

downictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1995, s. 25; S. Skrzypiñski: Za³o¿enia restrukturyzacyjne polskiego przemys³u okrêtowego. W: Zagadnienia strategii..., s. 911; J. Bieliñski: Restrukturyzacja polskiego przemys³u okrêtowego. Wydawnictwo Stoczni Szczeciñskiej SA, Szczecin 1994; J. Brózda: Wybrane zewnêtrzne uwarunkowania rozwoju polskich stoczni produkcyjnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2005, rozdz. 2.2; eadem:
Finansowanie produkcji stoczniowej w Polsce w latach 19902004. W: Wspólna Europa  zrównowa¿ony rozwój przedsiêbiorstwa. TRANS 05. Red. H. Brdulak, T. Go³êbiowski. Kolegium Gospodarki wiatowej, SGH, Warszawa 2005.
2 S. Skrzypiñski: Przemys³ okrêtowy..., s. 135. Zob. U. P³owiec: op.cit., s. 25; J. Bieliñski:
op.cit.; S. Skrzypiñski: Za³o¿enia restrukturyzacyjne..., s. 911.
3 S. Sysko-Romañczuk: Wp³yw partnerów sektora okrêtowego na jego konkurencyjnoæ. Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa 2000, nr 11, s. 7.
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roku i czerwcu 1993 roku, oraz przez Radê Ministrów  w maju 1993 roku. Nigdy jednak nie doczeka³y siê akceptacji.
W kwietniu 1994 roku przekazano KERM do zaopiniowania dokument
Mechanizmy polityki pañstwa wobec przemys³u okrêtowego dla poprawy jego
konkurencyjnoci, opracowany w listopadzie 1993 roku na zlecenie Departamentu Polityki Przemys³owej MPiH. W toku miêdzyresortowych uzgodnieñ pojawi³y siê jednak liczne uwagi i zastrze¿enia zg³oszone przede wszystkim przez
Ministra Finansów, które spowodowa³y, ¿e dokument nie zosta³ w ogóle rozpatrzony.
Po podjêciu przez rz¹d decyzji o wszczêciu starañ o przyst¹pienie Polski
do OECD w styczniu 1994 roku opracowano miêdzy innymi dwa projekty: Stanowisko rz¹du RP w sprawie polityki pañstwa dla wzrostu konkurencyjnoci
polskiego przemys³u okrêtowego (do którego do³¹czono wspomniane Mechanizmy polityki pañstwa wobec przemys³u okrêtowego dla poprawy jego konkurencyjnoci) oraz Stanowisko rz¹du RP w sprawie przyst¹pienia Polski do Porozumienia OECD o respektowaniu normalnych warunków konkurencyjnoci w komercyjnym przemyle budowy i remontu statków. Oba projekty KERM zaopiniowa³ pozytywnie, a w padzierniku 1995 roku zosta³y przyjête przez Radê
Ministrów. Pierwszy z nich uznawa³ koniecznoæ prowadzenia restrukturyzacji
i rozwoju stoczni zarówno produkcyjnych jak i remontowych, ale mo¿liwoæ
udzielenia jakiejkolwiek pomocy przez pañstwo uzale¿nia³ od kondycji ekonomicznej i szans realizacji programu rozwoju tych przedsiêbiorstw. Drugi natomiast zabrania³ wdra¿ania niemal wszystkich form bezporedniego i poredniego subwencjonowania produkcji stoczniowej. W efekcie ¿aden z tych dokumentów nie przyczyni³ siê do polepszenia sytuacji polskich stoczni4.

4 Zob. B. Pe³ka: Przemys³ polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemys³owa, strategia rozwoju i restrukturyzacja. Instytut Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyle ORGMASZ,
Warszawa 1998, s. 133137; J. Bieliñski: Restrukturyzacja stoczni w latach 90. Postêp coraz wyraniejszy. Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1996, nr 11, s. 9; Jaka przysz³oæ
przemys³u okrêtowego? Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1993, nr 12, s. 911.
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2. Uregulowania prawne procesów restrukturyzacyjnych
polskiego przemys³u stoczniowego5
W kolejnych latach wdro¿ono kilka istotnych dla polskich stoczni uregulowañ prawnych. Ustawa bud¿etowa na rok 1995, art. 14, Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 12 maja 1995 r., Ustawa bud¿etowa na rok 1996, Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. i Ustawa bud¿etowa na rok 1997,
art. 206 mia³y na celu zmniejszenie zobowi¹zañ podmiotów gospodarczych
przez przyznanie dotacji na restrukturyzacjê zad³u¿enia z tytu³u sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne. Stocznie skorzysta³y z tej formy odd³u¿enia w 1996
roku w nastêpuj¹cy sposób: Stocznia Gdynia SA  29,6 mln z³, Stocznia Szczeciñska SA  3,6 mln z³, Stocznia Pó³nocna SA  4,2 mln z³, Stocznia Ustka SA
 2,2 mln z³, Szczeciñska Stocznia Remontowa  3,4 mln z³. Z kolei przyjêcie
Ustawy o zobowi¹zaniach podatkowych z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o zobowi¹zaniach podatkowych i rozporz¹dzenia
Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o zobowi¹zaniach podatkowych7 dawa³o stoczniom mo¿liwoæ zaniechania ustalania w ca³oci lub czêci zobowi¹zañ podatkowych i poboru podatków (art. 8 ustawy), a tak¿e odraczania terminów p³atnoci i rozk³adania na raty zobowi¹zañ podatkowych w celu zmniejszenia bie¿¹cych obci¹¿eñ finansowych i restrukturyzacji ich zad³u¿enia wobec bud¿etu (§ 16 rozporz¹dzenia). Wykorzysta³y to Stocznia Szczeciñska SA, która umorzy³a czêæ
swych zobowi¹zañ wobec bud¿etu (dotyczy³o to podatku od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeñ za lata 19911992, dywidendy i podatku od wynagrodzeñ za 1991 roku), Stocznia Gdañska SA (która skorzysta³a z czêciowego
umorzenia i roz³o¿enia na raty reszty podatku od ponadnormatywnego wzrostu
wynagrodzeñ oraz z roz³o¿enia na raty zad³u¿enia wobec gminy Gdañsk z tytu³u podatku od nieruchomoci), Stocznia Gdynia SA (w której dokonano zamiany zaleg³ego podatku od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeñ na akcje
5

Koncepcja przekszta³ceñ strukturalno-w³asnociowych w sektorze morskich stoczni produkcyjnych. Business Management & Finance SA 1997, lipiec, za³¹cznik 2, s. 107145 maszynopisu; P. Kuciewicz: Wo³anie (wci¹¿) o politykê morsk¹ pañstwa. Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 2003, nr 1, s. 6.
6 Zob. kolejno: DzU 1995, nr 27, poz. 142; DzU 1995, nr 59, poz. 307; DzU 1996, nr 19,
poz. 87; DzU 1996, nr 56, poz. 254; DzU 1997, nr 19, poz. 106.
7 DzU 1993, nr 108, poz. 486, z pón. zm.
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stoczni drog¹ podwy¿szonego kapita³u) oraz Stocznia Pó³nocna SA (która skorzysta³a z roz³o¿enia na raty zad³u¿enia wobec gminy Gdañsk z tytu³u podatku
od nieruchomoci).
Kolejne uregulowania, istotne dla polskich stoczni, zawiera³y: Ustawa
z dnia 5 stycznia 1995 r. o dop³atach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych i Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania dop³at do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie kontraktów eksportowych8.
Umo¿liwia³y one udzielanie dop³at do kredytów bankowych na sfinansowanie
kontraktów eksportowych zawieranych miêdzy innymi przez stocznie. W tamtych latach krajowe stocznie nie wystêpowa³y jeszcze o dofinansowanie kredytów eksportowych9. Powodem by³ obowi¹zek ubezpieczenia takich kontraktów
w Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych (KUKE), co podwy¿sza³o
koszty takiego kredytu wskutek koniecznoci op³acania stosownych sk³adek.
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie
wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym10 mia³o za zadanie usprawniæ system zwrotu nale¿noci podatkowych
od materia³ów, us³ug i elementów kooperacyjnych, w tym tak¿e tych, które
przys³ugiwa³y stoczniom produkcyjnym. Rozporz¹dzenie by³o odstêpstwem od
ogólnej zasady zwrotu ró¿nicy podatku naliczonego nad nale¿nym w momencie
dokonania eksportu towarów. Przepis powszechnie stosowany przez stocznie by³
korzystny dla stoczni produkcyjnych ze wzglêdu na d³ugi cykl budowy statków,
który odracza³ odzyskanie nadp³aconych nale¿noci.
Nie bez znaczenia okaza³a siê tak¿e Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach11, której celem by³o umo¿liwienie stosowania instrumentów rynku kapita³owego do finansowania budowy statków. Ustawa dotyczy³a emisji obligacji miêdzy innymi przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
i posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹, a wiêc równie¿ stoczni, natomiast Ustawa
o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne mia³a regulowaæ kompleksowo te kwestie.
8 Odpowiednio: DzU 1995, nr 13, poz. 60; DzU 1995, nr 83, poz. 42. Zob. tak¿e DzU 1993,
nr 72, poz. 3, z pón. zm.; DzU 1997, nr 19, poz. 106.
9 Sytuacja ta uleg³a zmianie w 2002 r.
10 DzU 1995, nr 154, poz. 797.
11 DzU 1995, nr 83, poz. 420; nr 118, poz. 574.
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Stocznie powszechnie wykorzystywa³y przepisy Ustawy z dnia 27 listopada 1995 r. nowelizuj¹ce Prawo dewizowe12 i Zarz¹dzenia Ministra Finansów
w sprawie ogólnych zezwoleñ dewizowych z dnia 16 stycznia 1996 r.13 Ich celem by³o umo¿liwienie wszystkim podmiotom gospodarczym otwierania kont
dewizowych w krajowych i zagranicznych bankach, dziêki czemu eksporterzy
zostali zwolnieni z obowi¹zku niezw³ocznej odsprzeda¿y dewiz do banków komercyjnych. Ustawa i zarz¹dzenie umo¿liwia³y zmniejszenie kosztów finansowych operacji bankowych i kosztów wynikaj¹cych z ró¿nic kursowych. Ponadto stocznie uzyska³y mo¿liwoæ zaci¹gania kredytów na finansowanie produkcji okrêtowej w bankach zagranicznych.
W roku 1996 wesz³y w ¿ycie przepisy Ustawy Kodeks morski (z póniejszymi zmianami) z dnia 9 listopada 1996 r. oraz Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrêtowego14. Nowy Kodeks morski umo¿liwi³ ustanawianie hipoteki na statku
w budowie, co mog³o byæ podstaw¹ do pozyskania kredytu. Hipoteka mia³a
obejmowaæ materia³y, urz¹dzenia i wyposa¿enie budowanych jednostek. Przeszkod¹ w jej szerokim wykorzystaniu by³a wysokoæ op³at za jej ustanowienie.
Korzystne zmiany dla polskich stoczni wnosi³a Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 15. Jej
celem by³o zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych tych podmiotów, które osi¹ga³y dodatni wynik finansowy i ponosi³y nak³ady na realizacjê inwestycji, a wiêc
wówczas równie¿ stoczni. Z przepisów ustawy skorzysta³y na przyk³ad Stocznia Szczeciñska SA, a tak¿e stocznie remontowe, w tym Gdañska Stocznia Remontowa SA i Morska Stocznia Remontowa SA w winoujciu.
Polskie stocznie tak¿e we w³asnym zakresie podjê³y wiele przedsiêwziêæ
restrukturyzacyjnych. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ w tym okresie nale¿y zaliczyæ nastêpuj¹ce: wzrost wykorzystania potencja³u produkcyjnego stoczni,
zwiêkszenie wydajnoci pracy do poziomu 30 CGT na jednego zatrudnionego,
rozpoczêcie procesów restrukturyzacji maj¹tku trwa³ego, radykalne skrócenie
cykli budowy statków, zintensyfikowanie procesów restrukturyzacji zatrudnienia, rozszerzenie kooperacji z podwykonawcami przemys³u stoczniowego, pro12
13
14
15

DzU 1995, nr 132, poz. 641.
MP 1995, nr 6, poz. 73; nr 21, poz. 244; nr 27, poz. 290.
DzU 1996, nr 6, poz. 39; DzU 1996, nr 141, poz. 659.
DzU 1996, nr 137, poz. 639.
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wadzenie badañ nad nowymi produktami i procesami technologicznymi, zmierzanie w kierunku funkcjonowania w ramach grup kapita³owych o zdywersyfikowanym profilu dzia³alnoci16.
Poniewa¿ w ówczesnych latach wzrasta³o zad³u¿enie polskich podmiotów
gospodarczych, opracowano i wdro¿ono w ¿ycie Ustawê o restrukturyzacji finansowej przedsiêbiorstw i banków. Umo¿liwia³a ona redukcjê ich zad³u¿enia
w procedurze pozas¹dowej pod nadzorem banku wystêpuj¹cego w roli g³ównego wierzyciela, któremu pañstwo gwarantowa³o sp³atê utraconych kredytów
w formie d³ugoterminowych obligacji. Na podstawie przepisów tej ustawy
Stocznia Pó³nocna SA zredukowa³a swoje zad³u¿enie o 70%, a Stocznia Gdynia SA o 50%. W obu przypadkach pozosta³a czêæ zad³u¿enia zosta³a zamieniona na akcje, których w³acicielami sta³y siê banki. Nast¹pi³o to dopiero po
uprawomocnieniu siê obu ugód (w przypadku Stoczni Pó³nocnej SA w 1993
roku, a Stoczni Gdynia SA w 1994 roku) 17.
Zakoñczenie
Restrukturyzacja i redukcja zad³u¿enia pozwoli³y polskim stoczniom na
odzyskanie zdolnoci kredytowej, co by³o koniecznym warunkiem pozyskania
mo¿liwoci finansowania budowy nowego tona¿u, a wiêc zawierania kolejnych
kontraktów. Wczeniej bowiem stocznie  pozbawione rodków w³asnych 
mia³y problemy z otrzymaniem gwarancji na udzielane zaliczki, co skutkowa³o
przyrostem zobowi¹zañ krótkoterminowych. Wywo³ywa³o tak¿e braki lub opónienia w dostawach (co wyd³u¿a³o cykl budowy nowego tona¿u i powodowa³o
nieterminowe dostawy statków) oraz wzrost kosztów (zw³aszcza finansowania
prowadzonej dzia³alnoci). Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e g³ównym problemem,
z którym boryka³y siê polskie stocznie w pierwszych latach transformacji, by³
niedobór rodków finansowych i ograniczone mo¿liwoci ich pozyskania na po-

16 Zob. B. Pe³ka: op.cit., s. 136137; P. Kubera: Przede wszystkim: efektywnoæ i skutecznoæ
dzia³ania. Rozmowa z Januszem Szlant¹, prezesem zarz¹du i dyrektorem naczelnym Stoczni Gdynia SA. Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1997, nr 11, s. XI; P. Kuciewicz: Holding bli¿ej? Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska 1996, nr 5, s. 2.
17 Zob. S. Skrzypiñski: Przemys³ okrêtowy..., s. 140; J. Brózda: Finansowanie produkcji...,
w druku.
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trzeby produkcji nowego tona¿u18 . Przeprowadzone i zakoñczone procesy restrukturyzacji ich zad³u¿enia (z wyj¹tkiem Stoczni Gdañskiej SA) stopniowo
umo¿liwi³y im osi¹gniêcie pewnej równowagi finansowej. Nale¿y zaakcentowaæ, ¿e by³o to oparte na aktach normatywnych o charakterze ogólnym, a wiêc
znajduj¹cych zastosowanie do wszystkich podmiotów gospodarczych, bez
uwzglêdniania szczególnej sytuacji polskich stoczni19 .

RESTRUCTURING OF POLISH SHIPYARD INDUSTRY SECTOR IN 90S.
IN THE LIGHT OF NORMATIVE ACTS
Summary
90s were very difficult years for Polish enterprises of the shipbuilding industry
sector. Total change of functionings conditions caused necessity for carrying out their
permanent restructuring. Those processes were taking actions not only inside enterprises
but also concerned whole Polish economy. In practice it appears that all the ventures
and attempts that were undertook with reference to shipbuilding industry, even though
based on specific law regulations, where burdened with some errors. In spite of that,
Polish shipyards restructuring (except for Stocznia Gdañska), brings positive effects.
Present elaboration is devoted to those issues.
Translated by Joanna Brózda

18

Ibidem.
Zob. ibidem. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest uchwa³a Rady Ministrów z 1994 r., która gwarantowa³a Stoczni Gdañskiej SA porêczenie Skarbu Pañstwa niezbêdne do sp³aty kredytu (80 mln
USD) zaci¹gniêtego na budowê nowego tona¿u. Zob. S. Skrzypiñski: Przemys³ okrêtowy...,
s. 142143. Szerzej zob. J. Brózda: Proces konsolidacji polskiego sektora okrêtowego. W: Strategie wzrostu wartoci przedsiêbiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Red. E. Urbañczyk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 378. Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2004, s. 413420; J. Brózda: Konsolidacja jako etap restrukturyzacji
polskiego sektora stoczniowego. W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty  przebieg  efekty. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, WarszawaKraków 2005, s. 300306.
19
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INSTRUMENTY I MECHANIZMY FINANSOWE
WDRA¯ANIA STRATEGII BUDOWY I ROZWOJU
SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO

Wraz z przenikaniem na skalê wiatow¹ ró¿nych technik i technologii telekomunikacyjnych, informatycznych i mass mediów epoka cywilizacji przemys³owej zaczê³a ustêpowaæ miejsca poprzemys³owej cywilizacji informatycznej,
której podstawowym elementem jest globalne spo³eczeñstwo informacyjne. Has³o to ma du¿e znaczenie, gdy¿ o rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego decyduje fakt, ¿e informacja staje siê podstawowym zasobem produkcyjnym (oprócz
surowców, kapita³u, pracy), a wykorzystanie technik informatycznych jest tylko kwesti¹ narzêdziow¹1. Podstaw¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego jest
gospodarka oparta na wiedzy, a zasadniczym zasobem gospodarczym, skumulowanym zarówno w bazach danych jak i w spo³ecznym potencjale intelektualnym, zasób wiedzy, czyli informacji, i sposób jej wykorzystania2. Ka¿da intelektualna czynnoæ, któr¹ mo¿na zaplanowaæ z góry, bêdzie lepiej wykonana
przez komputer ni¿ przez cz³owieka. Jednak komputery nie s¹ kreatywne, dla-

1

Cele i kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce. Komitet Badañ Naukowych,
Ministerstwo £¹cznoci, Warszawa, 28 listopada 2000 r.
2 Polska 2025  d³ugookresowa strategia trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju. Rada Ministrów, Warszawa 2000.
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tego od kreatywnoci cz³owieka bêdzie zale¿eæ jego miejsce w spo³eczeñstwie
informacyjnym3.
Wizja Polski jako nowoczesnego pañstwa cz³onkowskiego rozszerzonej
Unii Europejskiej stawia wysokie wymagania projektom strategicznego rozwoju polskich regionów. Musz¹ one bowiem nie tylko nadrabiaæ zapónienia, ale
tak¿e staæ siê aktywnymi, równoprawnymi uczestnikami wieloletnich procesów
budowy nowoczesnej Europy, zdolnej do konkurencji na skalê globaln¹. G³ówne cele strategii informatyzacji kraju i jej poszczególnych regionów dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego s¹ nastêpuj¹ce4:
a) zapewnienie obywatelom powszechnego dostêpu do us³ug telekomunikacyjnych;
b) przygotowanie spo³eczeñstwa do przemian technicznych, spo³ecznych
i gospodarczych zwi¹zanych z tworzeniem spo³eczeñstwa informacyjnego;
c) przygotowanie spo³eczeñstwa do nowych uwarunkowañ rynku i metod
pracy; wykorzystanie szans zwi¹zanych z zachodz¹cymi zmianami do
zwalczania bezrobocia powsta³ego wskutek restrukturyzacji przemys³u
i rolnictwa;
d) dostosowanie regulacji prawnych do wymagañ szybkiego postêpu technicznego i ery spo³eczeñstwa informacyjnego; zastosowanie technik teleinformatycznych do opracowywania nowych aktów prawnych;
e) dostosowanie gospodarki narodowej do wymagañ globalnej gospodarki elektronicznej przez wprowadzenie odpowiednich regulacji;
f) wzmocnienie systemu zamówieñ publicznych w celu usprawnienia realizacji systemów teleinformatycznych dla jednostek sektora publicznego; usprawnienie systemu zamówieñ publicznych przez zastosowanie
sieci teleinformatycznych;
g) stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej na miarê otwartego spo³eczeñstwa informacyjnego za
pomoc¹ narzêdzi teleinformatycznych; usprawnienie dzia³ania administracji przez szersze zastosowanie teleinformatyki;
3 K. Krzysztofek: Spo³eczeñstwo informacyjne a rozwój cz³owieka. W: Polska w drodze do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego. UNDP, Warszawa 2002.
4 Cele i kierunki...; ePolska  Plan dzia³añ na rzecz spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce
na lata 20012006. Ministerstwo £¹cznoci, Warszawa 2001.
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h) stworzenie warunków do trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju regionalnego z uwzglêdnieniem nowoczesnych technik teleinformatycznych
i jego monitorowanie;
i) rozwój nowoczesnych ga³êzi przemys³u i wzrost jego innowacyjnoci
w celu poprawy konkurencyjnoci polskiej gospodarki wobec globalnej
gospodarki elektronicznej;
j) wspieranie sektora nauki dla gospodarki elektronicznej i spo³eczeñstwa
informacyjnego w celu lepszego wykorzystania szans i minimalizacji
zagro¿eñ; rozwój infrastruktury dla nauki; wzmocnienie promocji polskiej kultury na wiecie przez zastosowanie narzêdzi teleinformatycznych; zachowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Realizacja tak nakrelonych dzia³añ, wpisuj¹cych siê w strategiê budowy i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, mo¿e (a w³aciwie w Polsce musi) byæ
mocno wsparta rodkami finansowymi pochodz¹cymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu
pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a tak¿e innych programów sektorowych. Do finansowania tych przedsiêwziêæ mo¿na tak¿e wykorzystaæ rodki pochodz¹ce z sektora prywatnego i partnerstwa publiczno-prywatnego. Potencjalne zewnêtrzne ród³a finansowania
projektów na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Potencjalne zewnêtrzne ród³a finansowania projektów
na rzecz spo³eczeñstwa informacyjnego
Nazwa programu
lub funduszu

Charakter dofinansowania

1

2

NARODOWY PLAN
 projekty inwestycyjne
ROZWOJU 2 0042006  do 75% kosztów kwalifikowanych projektów, których beneficjenSektorowy Program
tem jest przedsiêbiorca oraz inne podmioty korzystaj¹ce z infraOperacyjny Wzrost
struktury parków przemys³owych i naukowo-technologicznych
Konkurencyjnoci
oraz inkubatorów technologicznych
Przedsiêbiorstw
 projekty badawcze, badawczo-rozwojowe
 do 1 00% kosztów kwalifikowanych; dla badañ przemys³owych
do 50%
 projekty dotycz¹ce us³ug i aplikacji dla obywateli, przedsiêbiorstw,
zakupu ICT i inne
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1

2

NARODOWY PLAN
ROZWOJU 20042006
Sektorowy Program
Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich
NARODOWY PLAN
ROZWOJU 20042006
Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionalnego

 projekty doradcze, szkoleniowe, promuj¹ce zakup komputerów dla
szkó³ i centrów kszta³cenia
 zwiêkszenie dostêpu do edukacji  promowanie kszta³cenia
ustawicznego

INTERREG

PROGRAMY
RAMOWE BADAÑ
I ROZWOJU
TECHNICZNEGO UE
eTEN
PUBLIC HEALTH
eCONTENT
SAFER INTERNET
eLEARNING
MODINIS

SOCRATES
MINERVA
Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich
 II edycja

 projekty infrastrukturalne (zakup sprzêtu i wyposa¿enia na potrzeby dydaktyczne, naukowe i badawczo-rozwojowe w szkolnictwie
wy¿szym oraz poprawa regionalnego systemu ochrony zdrowia)
 do 75% kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia, którego
beneficjentem koñcowym jest administracja regionalna i lokalna
 rozwój systemu informacji turystycznej i kulturalnej
 projekty infrastrukturalne realizowane we wspó³pracy przygranicznej (komponent A)
 wspó³praca transnarodowa (komponent B)
 wspó³praca miêdzyregionalna (komponet C)
 projekty naukowo-badawcze z realizacj¹ pilota¿ach rozwi¹zañ ICT
 do 50% dla firm sektora ICT, do 100% dla podmiotów sektora
publicznego
dofinansowanie praktycznych wdro¿eñ technologii innowacyjnych
(np. wytworzonych w ramach projektów programów ramowych)
do 2030% bud¿etu przedsiêwziêcia
komponent eHelth
projekty rozwoju zasobów informacji on-line oraz multimediów
(do 100% dla podmiotów sektora publicznego i ICT)
projekty nieinwestycyjne w zakresie zwalczania nielegalnych treci
w Internecie (do 1 00% dofinansowania)
projekty o charakterze edukacyjno-szkoleniowym (dofinansowanie
maksymalnie 60%)
 projekty edukacyjne, szkoleniowe, dofinansowanie konferencji
podnosz¹cych poziom wiedzy i wiadomoæ ró¿nych grup spo³ecznych i zawodowych w zakresie spo³eczeñstwa informacyjnego
 projekty badawcze w zakresie benchmarkingu
projekty maj¹ce na celu wspieranie europejskiej wspó³pracy w zakresie kszta³cenia otwartego i na odleg³oæ oraz stosowania technologii
informatyczno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji
 dofinansowanie rozwoju infrastruktury informatycznej dla administracji samorz¹dowej w regionie
 dofinansowanie edukacji informatycznej urzêdników administracji
samorz¹dowej

ród³o: opracowanie w³asne.
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Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ rodki grupy programów wspólnotowych (np. programy ramowe, eTEN, eCONTENT) przyznawane s¹ w ramach procedury konkursowej.
Poza wymienionymi programami Unii Europejskiej z obszaru spo³eczeñstwa informacyjnego mo¿na jeszcze wymieniæ IDA  Interchange of Data between Administrations (wymiana danych miêdzy administracjami). Misj¹ tego
programu jest wspieranie implementacji polityki i dzia³alnoci Wspólnot przez
koordynacjê procesu tworzenia transeuropejskich sieci teletematycznych miêdzy administracjami wszêdzie tam, gdzie jest niezbêdna wymiana danych na
skalê europejsk¹.
Ci¹g³e zmiany zachodz¹ce w otoczeniu gospodarki Polski i jej regionów
wymuszaj¹ dostosowanie infrastruktury do wymogów narzucanych przez globalizacjê i wirtualizacjê. Perspektywa przemian spo³eczno-gospodarczych wywo³anych szybkim rozwojem gospodarki elektronicznej, a tak¿e postêpuj¹ce
procesy globalizacyjne pozwalaj¹ na sformu³owanie oczywistego wniosku, ¿e
aktywne dzia³ania rozwojowe i dostosowawcze mog¹ stworzyæ Polsce ogromn¹
szansê znalezienia godnego miejsca w nowym, globalnym podziale pracy i kompetencji, a pasywne zachowanie mo¿e oznaczaæ marginalizacjê polskich podmiotów gospodarczych i spadek Polski do grupy pañstw najs³abiej rozwiniêtych.

FINANCIAL TOOLS AND MECHANISMS USED TO IMPLEMENT
THE STRATEGY OF DEVELOPING THE INFORMATION SOCIETY
Summary
The paper presents the sources of financing for development of the information
society. It also points to the objectives of the strategy, which aims at strengthening Polands competitiveness in the market of the extended European Union and enabling it to
compete in the global market.
Translated by Mirela Romanowska
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ZASOBY I ICH ZNACZENIE
W DZIA£ALNOCI PRZEDSIÊBIORSTWA

1. Od tradycyjnego do nowoczesnego ujêcia zasobów
Zaspokojenie ró¿norodnych potrzeb materialnych i niematerialnych zawsze wymaga okrelonych dzia³añ jednostkowych i zespo³owych oraz posiadania okrelonych zasobów. Pozyskiwanie najlepszych zasobów, a nastêpnie ich
efektywne i skuteczne wykorzystanie jest uznawane za jeden z podstawowych
celów decyzji zarz¹dczych podejmowanych w przedsiêbiorstwach 1.
Lista wa¿nych zagadnieñ, sk³adaj¹cych siê na problematykê zasobów
w przedsiêbiorstwie, jest d³uga. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania
omówiono tylko wybrane zagadnienia, uznane za istotne, do których zaliczono
zmiany w ograniczonoci zasobów, wzrost roli i znaczenia wiedzy oraz zasobów
zewnêtrznych,
Przez wieki rozmiary dzia³alnoci ludzkiej by³y determinowane przez ograniczonoæ zasobów. Podstawowe zasoby, jakimi by³y ziemia, praca i kapita³,
wystêpowa³y w okrelonych (ograniczonych) ilociach, co determinowa³o mo¿liwoci wytwórcze, które decydowa³y o stopniu zaspokojenia potrzeb spo³ecznych. Nale¿y podkreliæ, ¿e zasoby s¹ nie tylko wykorzystywane, ale równie¿
tworzone w procesie gospodarowania. P. Drucker ujmuje to nastêpuj¹co: Za1

B. Godziszewski: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiêbiorstwa. Toruñ 2001, s. 62.
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sób nie istnieje, dopóki cz³owiek nie znajdzie zastosowania dla czego, co wystêpuje w przyrodzie, i nie nada mu w ten sposób wartoci ekonomicznej. Nie
ma wiêkszego zasobu w gospodarce ni¿ si³a nabywcza. A si³ê nabywcz¹ kreuje
przedsiêbiorstwo wprowadzaj¹c innowacje2. W epoce spo³eczeñstwa informacyjnego wiedza jest uznawana za g³ówny i najwa¿niejszy czynnik determinuj¹cy zdolnoci rozwojowe gospodarki i spo³eczeñstwa. A. i H. Tofflerowie nazywaj¹ wiedzê uniwersalnym substytutem, kluczowym zasobem rozwiniêtej gospodarki3. Zmniejsza ona zapotrzebowanie na surowce, si³ê robocz¹, czas, przestrzeñ i inne czynniki produkcyjne. Podobn¹ rolê i znaczenie wiedzy przypisuje
P. Drucker w osi¹ganiu celów ekonomicznych i socjalnych. Uwa¿a, ¿e tradycyjne czynniki produkcji, takie jak ziemia, praca i kapita³, s¹ wtórne w stosunku
do czynnika wiedzy4.
Wspó³czesny rozwój nauki istotnie zmieni³ ograniczonoæ tradycyjnych
zasobów. Jak pisze J. Kaku: zasób wiedzy podwaja siê co 10 lat. W ostatniej
dekadzie zgromadzono wiêcej wiedzy ni¿ w ci¹gu ca³ej historii ludzkoci5.
Przyk³adów dynamicznego rozwoju nauki i jej wykorzystania w praktyce jest
bardzo du¿o.
Jak ju¿ wspomniano, rozwój nauki zmienia znaczenie ograniczonoci zasobów w sensie ich ogólnego potencja³u, jakim dysponuje spo³eczeñstwo.
Przedsiêbiorstwa nadal maj¹ i bêd¹ mia³y ograniczone mo¿liwoci finansowe
pozyskiwania nowych zasobów decyduj¹cych o ich rozwoju. W rozwoju historycznym przedsiêbiorstw wykszta³ci³y siê dwie podstawowe drogi pozyskiwania zasobów. Pierwsza to pozyskiwanie zasobów wewnêtrznych, druga  zewnêtrznych. Zasoby wewnêtrzne to tradycyjnie podstawowa grupa zasobów
przedsiêbiorstwa, która w zasadzie jest jego w³asnoci¹ w pe³ni kontrolowan¹.
Zasoby zewnêtrzne nie s¹ w³asnoci¹ przedsiêbiorstwa i w zwi¹zku z tym nie
mog¹ byæ w pe³ni kontrolowane.
W ostatnim czasie ronie znaczenie zasobów zewnêtrznych w rozwoju
przedsiêbiorstw. Wynika to ze zmiany podejcia do robienia interesów we
wspó³czesnej gospodarce. W teorii i praktyce mo¿na wyró¿niæ tu dwa podejcia,
2

P. Drucker: Przedsiêbiorczoæ i innowacyjnoæ. PWE, Warszawa 1991, s. 39.
A. Toffler, H. Toffler: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznañ 1996, s. 38.
4 Por. P. Drucker: Post Capitalist Society. New York 1993, s. 32.
5 M. Kaku: Wizje, czyli jak nauka zmieni wiat w XXI wieku. Warszawa 2000, s. 18.
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które mo¿na scharakteryzowaæ za pomoc¹ metafory zaczerpniêtej z ¿ycia przyrody. Pierwszy mo¿na przyrównaæ do zachowania i postêpowania k³usownika,
a drugi do hodowcy. K³usownik poluje na danym terenie do momentu wystêpowania zwierzyny. Skutecznoæ polowania (przy danej populacji stada) zale¿y od
jego intensywnoci. Przy du¿ej intensywnoci mo¿na dojæ do wytrzebienia
zwierzyny i ograniczenia mo¿liwoci jej upolowania. Postêpowanie hodowcy
jest odmienne. Stwarza on warunki do rozwoju okrelonej populacji zwierz¹t
(rolin). Jest nastawiony na zbieranie plonów ze stale i systematycznie prowadzonej uprawy. Jeli jest to wspólny interes (dwóch lub kilku przedsiêbiorstw),
to zbiory powinny byæ równie¿ wspólne. Rzecz w tym, aby by³y obfite i zbierane wspólnie.
Analogiczne stosunki mog¹ nawi¹zaæ przedsiêbiorstwa. Przedsiêbiorca
o mentalnoci k³usownika bierze pod uwagê zawarcie korzystnego kontraktu,
wy³¹cznie z jego punktu widzenia. Cel jest jednoznacznie okrelony  uzyskanie maksymalnych korzyci. Przedsiêbiorca o mentalnoci hodowcy myli o korzyciach p³yn¹cych z przysz³ej wspó³pracy, które s¹ dzielone miêdzy partnerami 6.
W praktyce gospodarczej wystêpuje wiele ró¿norodnych form wspó³pracy
miêdzy przedsiêbiorstwami7 oraz przedsiêbiorstwami i innymi podmiotami gospodarczymi8. Zaczynaj¹c od najstarszej formy, mo¿na wymieniæ wymianê rynkow¹, a koñcz¹c na wspó³czesnych i przysz³ociowych, takich jak kooperacja
tradycyjna i wirtualna, licencjonowanie franshising, leasing, spó³ki joint venture, alianse strategiczne, ró¿ne formy wspó³pracy z klientami i inne. Wspó³praca miêdzy podmiotami umo¿liwia po³¹czenie ró¿nych zasobów, co wywo³uje zmianê konfiguracji zasobów i dopasowanie ich do potrzeb wynikaj¹cych ze
zmian w otoczeniu. Uruchamia to procesy synergiczne i wp³ywa na szybszy
wzrost wartoci przedsiêbiorstwa.

6

Por. S. Marek: Stosunki przedsiêbiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi. W: Elementy nauki o przedsiêbiorstwie. Red. S. Marek. Szczecin 2001, s. 114.
7 Zagadnienia te s¹ omawiane miêdzy innymi w pracy Przedsiêbiorstwo partnerskie. Red.
M. Romanowska i M. Trocki. Warszawa 2002.
8 Por. S. Marek: Stosunki przedsiêbiorstwa..., s. 107132.
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2. Struktura zasobów przedsiêbiorstwa
W literaturze ukszta³towa³y siê w miarê stabilne pogl¹dy na temat podstawowych rodzajów zasobów przedsiêbiorstwa. Poszczególni autorzy ró¿nie klasyfikuj¹ zasoby. Tradycyjnie wyró¿nia siê trzy podstawowe grupy zasobów,
a mianowicie zasoby naturalne, zasoby ludzkie i zasoby kapita³owe. W ostatnich latach w publikacjach czêsto spotyka siê podzia³ zasobów na materialne
(widzialne) i niematerialne (niewidzialne)9, finansowe i intelektualne10, materialne i intelektualne11. Warto dodaæ, ¿e literatura na temat zasobów ludzkich
(kapita³u ludzkiego) jest bardzo bogata.
W artykule przyjêto podzia³ zasobów na trzy grupy: zasoby materialne, zasoby ludzkie, zasoby niematerialne.
2.1. Zasoby materialne
W zasobach naturalnych wyodrêbnia siê dwie podstawowe grupy: zasoby
naturalne i zasoby kapita³owe.
Zasoby naturalne nie s¹ wytworem pracy ludzi, lecz darem natury. Jako
sk³adniki przyrody pe³ni¹ one dwie podstawowe funkcje: tworz¹ rodowisko
¿ycia cz³owieka i jednoczenie s¹ czynnikami procesów produkcyjnych. Zasoby s¹ ró¿nie klasyfikowane. Wyró¿nia siê substancje (na przyk³ad minera³y,
wodê), energiê i u¿ytki. W innych podzia³ach wyró¿nia siê przestrzeñ geograficzn¹, zasoby mineralne, zasoby wodne, zasoby biotyczne (roliny i zwierzêta). Niektóre z nich s¹ niewyczerpywalne (na przyk³ad po³o¿enie geograficzne
i przestrzeñ), inne s¹ wyczerpywalne, a wród tych ostatnich s¹ zasoby odnawialne i nieodnawialne12 .
W ujêciu historycznym zasoby naturalne by³y traktowane jako dobra wolne  darmowe si³y przyrody. W wyniku rozwoju cywilizacyjnego i ogromnego
wzrostu produkcji materialnej zdecydowana wiêkszoæ zasobów naturalnych
utraci³a charakter dóbr wolnych nie tylko na skalê regionaln¹, lecz tak¿e globaln¹. Obecnie wszystkie zasoby naturalne sta³y siê dobrami ekonomicznymi.
9

B. Godziszewski: op.cit., s. 75.
L. Edvinsson, A.S. Malane: Kapita³ intelektualny. Warszawa 2001, s. 45.
11 M. Bratnicki: Kompetencje przedsiêbiorstwa. Od okrelenia kompetencji do zbudowania
strategii. Warszawa 2000, s. 101.
12 A. Wo: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Warszawa 1995, s. 11.
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Relacje cz³owiekzasoby przyrody nale¿¹ do zagadnieñ, które w ostatnich dziesiêcioleciach nabra³y szczególnego znaczenia. Wynika to z gronego
naruszenia ekologicznej równowagi, która w przysz³oci mo¿e spowodowaæ
globaln¹ katastrofê. W ostatnim okresie wzros³o zainteresowanie problematyk¹
prawid³owego i rozs¹dnego wykorzystania zasobów naturalnych, zarówno
w skali globalnej jak i poszczególnych krajów oraz regionów. Zainteresowanie
to wyra¿a siê ogromn¹ liczb¹ publikacji, pewnymi dzia³aniami w sferze praktyki gospodarczej oraz wzrostem szeroko rozumianej wiadomoci ekologicznej.
Doprowadzi³o to do zmiany sposobu widzenia cz³owieka i Ziemi. Dawne ujêcie, ¿e s¹ to dwa przeciwstawne byty, zosta³o zast¹pione widzeniem cz³owieka
jako integralnej czêci wiata przyrody. Cz³owiek jest czêci¹ wiata przyrody,
jednym z wyj¹tkowych tworów przyrody i Ziemi. Mo¿na go uznaæ za wspania³y wykwit przyrody, za jej unikatowy twór, bo obdarzony rozumem i samowiadomoci¹. Zmiana filozofii podejcia do zasobów przyrody doprowadzi³a do odchodzenia od gospodarki typu rabunkowego, opartej na za³o¿eniu o nieograniczonych mo¿liwociach podboju i eksploatacji przyrody, i przyjêcia idei Ziemia  statek kosmiczny. Ujêcie to postuluje koniecznoæ nowego stylu mylenia, nowej, ca³ociowej strategii wiata, nowych koncepcji ekonomicznych,
uwzglêdniaj¹cych sprawy zasobów naturalnych jako warunku dobrobytu spo³eczeñstwa.
Na zasoby kapita³owe sk³adaj¹ siê zasoby fizyczne, takie jak budynki,
urz¹dzenia, maszyny, surowce, materia³y, wyroby, zasoby finansowe organizacji bêd¹ce w jej posiadaniu i mo¿liwe do zdobycia13 . Zasoby kapita³owe sukcesywnie trac¹ znaczenie jako czynniki wytwórcze. Ich najwa¿niejsz¹ wspóln¹ cech¹ jest bowiem ród³owy charakter i ograniczonoæ wystêpowania. Ponadto zasoby te nie s¹ unikatowe, co oznacza, ¿e mo¿e je mieæ ka¿da firma. ¯eby przedsiêbiorstwo mog³o dzia³aæ, musi mieæ pewn¹ iloæ zasobów kapita³owych i ka¿de je ma. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e wszystkie przedsiêbiorstwa mog¹ dysponowaæ podobnymi (pod wzglêdem rodzaju) zasobami kapita³owymi. Nie one zatem wiadcz¹ o odrêbnoci firmy. Skoro tkwi¹ immanentnie w przedsiêbiorstwie, to nie decyduj¹ o jego przewadze konkurencyjnej. Coraz trudniejsze jest
wiêc budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na posiadanych przez firmê
aktywach materialnych. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e w epoce postindustrial13

Por. Z. Piercionek: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996, s. 119.
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nej unikatowoæ firmy w minimalnym stopniu zale¿y od organizacji procesu
wytwarzania, lecz coraz czêciej jest funkcj¹ umiejêtnoci uczenia siê i nowych
relacji miêdzy przedsiêbiorstwem a klientem.
Zmiana znaczenia zasobów kapita³owych postêpowa³a na przestrzeni wieków. Dla przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w epoce przemys³owej g³ówne znaczenie mia³y ziemia i kapita³, a za symbol tych czasów mo¿na uznaæ liniê produkcyjn¹ oznaczaj¹c¹ produkcjê masow¹. Dla wspó³czesnych przedsiêbiorstw najwa¿niejsze s¹ zasoby niematerialne, zw³aszcza wiedza. Stopniowo zysk pochodz¹cy z tradycyjnych zasobów  pracy, ziemi i pieniêdzy, staje siê coraz mniejszy. Jedynym, a przynajmniej g³ównym, producentem bogactwa s¹ informacje
i wiedza.
2.2. Zasoby ludzkie
Na zasoby ludzkie sk³ada siê wiedza, umiejêtnoci, zdrowie i energia witalna zawarta w ka¿dym cz³owieku i w spo³eczeñstwie jako ca³oci, okrelaj¹ce
zdolnoci do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu i mo¿liwoci kreacji nowych rozwi¹zañ. W porównaniu z innymi zasobami zasoby ludzkie nieustannie
zyskuj¹ na znaczeniu. Zmieniaj¹ siê ich cechy na najbardziej akcentowane i po¿¹dane przez przedsiêbiorstwa. W epoce produkcji masowej wartoæ zasobów
ludzkich by³a oceniana z punktu widzenia iloci i zdolnoci przystosowywania
siê ludzi do wymogów masowoci. Najwa¿niejszym zadaniem stoj¹cym przed
przedsiêbiorstwami by³o wytwarzanie jak najwiêkszej iloci wyrobów, a produkcja masowa mia³a zapewniæ korzyci p³yn¹ce z wielkiej skali. Do pracy rutynowej i powtarzalnej potrzebni byli g³ównie pracownicy nisko wykwalifikowani. Ka¿dy robotnik móg³ byæ zast¹piony przez innego, podobnie jak ka¿dy
klient. Szybko jednak siê okaza³o, ¿e klient bardziej ceni sobie indywidualnoæ
i niepowtarzalnoæ wyrobu, a straty wynikaj¹ce z zawi³oci struktury niwelowa³y korzyci wielkiej skali. Trzecia fala przynios³a rewolucjê na rynku pracy.
Utrata dominuj¹cego znaczenia przemys³u jako czynnika tworz¹cego bogactwo
pañstwa oraz postêpuj¹ca automatyzacja i robotyzacja spowodowa³y kolosalny
wzrost znaczenia kwalifikacji i umiejêtnoci pracowników.
W gospodarce opartej na wiedzy poszukiwani s¹ pracownicy myl¹cy, krytyczni, twórczy i gotowi do podjêcia ryzyka. W nowatorskich przedsiêbiorstwach coraz wiêcej decyzji bêd¹ podejmowaæ pracownicy, poniewa¿ nadal
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uprawnienia decyzyjne bêd¹ delegowane na ni¿sze szczeble w hierarchii s³u¿bowej. Zjawisko to postêpuje i bêdzie postêpowaæ nie w wyniku, jakby siê mog³o wydawaæ, altruizmu czy wznios³ych idea³ów kierownictwa, ale z bardziej
pragmatycznych powodów. Pracownicy z do³u hierarchii maj¹ niejednokrotnie lepsze informacje i szybciej potrafi¹ reagowaæ na zagro¿enia oraz wykorzystywaæ okazje ni¿ kierownicy siedz¹cy w gabinetach 14. Je¿eli szeregowi pracownicy musz¹ byæ zdolni do rozumienia wielu nowych zjawisk, powinni mieæ
dog³êbn¹ wiedzê i coraz lepsze kwalifikacje.
Przyrost wiedzy pracowników coraz czêciej wymusza zmiany w organizacji i stylu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. W gospodarce industrialnej jedynie mened¿erowie mieli wszechstronne umiejêtnoci. Doskonale sprawdza³a siê
tradycyjna struktura organizacyjna, oparta na poleceniach i hierarchii. Obecnie
za eksplozja wiedzy podwa¿a tradycyjne koncepcje dzia³alnoci. Rozpada siê
hierarchia oparta na formalnym wykszta³ceniu i sprawowaniu stanowisk kierowniczych. Wieloma procesami kieruje zespó³ z³o¿ony z pracowników, którzy nie
s¹ jedynie wykonawcami poleceñ, lecz maj¹ wiedz¹ umo¿liwiaj¹c¹ im dostrzeganie zale¿noci i struktur. Poziom umiejêtnoci ³¹czy siê równie¿ z potrzeb¹
samorealizacji, tolerancji i odmiennym ni¿ kiedy spojrzeniem na ¿ycie. Takich
pracowników nie mo¿na dowolnie wymieniaæ i zastêpowaæ, gdy¿ o ich wartoci decyduje indywidualnoæ15 . Przewidywalni, ³atwo wymienialni i niezadaj¹cy pytañ robotnicy bêd¹ stanowiæ znikomy odsetek za³óg przedsiêbiorstwa XXI
wieku.
2.3. Zasoby niematerialne
Zasoby niematerialne to umiejêtnoci zarz¹dzania i technologiczne, na które sk³adaj¹ siê umiejêtnoci jednostek, grup i ich organizacja, a tak¿e wiedza
i dowiadczenie naczelnego zarz¹du firmy, redniego personelu, pracowników
sfery badawczo-rozwojowej, techników i robotników. Do zasobów niematerialnych zalicza siê równie¿ nazwê przedsiêbiorstwa, tradycjê, markê firmy, kontakty i po³o¿enie16 . Zasoby niematerialne s¹ ró¿nie klasyfikowane. W literatu14

Por. A. Toffler, H. Toffler: Budowa nowej cywilizacji..., s. 101.
Por. A. Toffler, H. Toffler: Wojna i antywojna. Jak przetrwaæ na progu XXI wieku. Warszawa 1997, s. 87.
16 Por. Z. Piercionek: op.cit., s. 119.
15
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rze zasoby niematerialne przedsiêbiorstwa s¹ najczêciej uto¿samiane z jego kapita³em intelektualnym, co przedstawiono na schemacie 1.

Zasoby niematerialne organizacji
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z odbiorcami

Kapita³ intelektualny

Schemat 1. Klasyfikacja zasobów niematerialnych K.E. Sveiby
ród³o: B. Miku³a, A, Pietruszka-Ortyl, A. Potocki: Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Difin, Warszawa 2002, s. 39.

W literaturze wskazuje siê na trzy istotne cechy odró¿niaj¹ce zasoby niematerialne od zasobów materialnych17.
1. Zasoby materialne s¹ wykorzystywane w miejscu ich lokalizacji. Budynki, maszyny, linie produkcyjne i inne zasoby materialne s¹ przydzielane do konkretnego zadania w okrelonym miejscu, natomiast zasoby niematerialne mog¹
byæ wykorzystane w wielu miejscach. Dla przyk³adu reputacja firmy mo¿e byæ
17

Por. K. Ob³ój: Strategia organizacji. Warszawa 2001, s. 222223.
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wykorzystana równoczenie do zawarcia korzystnej umowy sprzeda¿y wyrobów, uzyskania kredytu, pozyskania nowych pracowników i promocji nowych
produktów.
2. Zasoby niematerialne trzeba d³ugo wypracowywaæ, poniewa¿ markê firmy czy wyrobu podobnie jak lojalnych pracowników i nabywców kszta³tuje siê
latami. Utrudniony jest handel zasobami niematerialnymi. Czêsto kupuje siê
ca³¹ firmê dla zdobycia posiadanego przez ni¹ konkretnego zasobu niematerialnego (na przyk³ad marki).
3. K. Ob³ój pisze, ¿e zasoby niematerialne i umiejêtnoci nie deprecjonuj¹ siê w trakcie wykorzystania, lecz przeciwnie  najczêciej nastêpuje ich
wzbogacenie18 . Uzasadniaj¹c to stwierdzenie, K. Ob³ój pisze, ¿e informacja
mo¿e siê starzeæ, ale siê nie dekapitalizuje, nie niszczy, i nie zu¿ywa w trakcie
wykorzystania19.
Przytoczone stwierdzenia s¹ dyskusyjne i mog¹ budziæ pewne w¹tpliwoci. Teoria ekonomii nie wypracowa³a bowiem zwartego systemu pogl¹dów na
deprecjacjê zasobów niematerialnych. Nasuwaj¹ siê zatem pytania: czy zasoby
niematerialne ulegaj¹, czy nie ulegaj¹ deprecjacji, jeli tak, to w jakim tempie,
czy jest ono identyczne, czy ró¿ne dla poszczególnych grup zasobów? Takich
pytañ mo¿na postawiæ znacznie wiêcej. Wydaje siê, ¿e zasoby niematerialne (jeli nie wszystkie, to niektóre ich grupy)  podobnie jak zasoby materialne  ulegaj¹ deprecjacji. Nawi¹zuj¹c do podanego przyk³adu informacji, mo¿na siê zgodziæ, ¿e siê ona starzeje, nie niszczy i nie zu¿ywa w trakcie wykorzystania.
Trudno siê zgodziæ ze stwierdzeniem, ¿e (informacja) siê nie dekapitalizuje,
mo¿e bowiem traciæ (i w zasadzie traci) w czasie na wartoci ekonomicznej,
uzyskuj¹c wartoæ historyczn¹. Ta ostatnia mo¿e mieæ mniejsze znaczenie (lub
byæ bez znaczenia) dla przedsiêbiorstwa. Potocznie mówi siê, ¿e z wiedz¹ jest
odwrotnie ni¿ z winem. Wino im starsze, tym lepsze, a wiedza bardziej zdeprecjonowana. Wprowadzane przez przedsiêbiorstwa systemy permanentnego
szkolenia pracowników maj¹ zapobiec deprecjacji ich wiedzy i umiejêtnoci.
Zasoby niematerialne (niewidzialne) mog¹ byæ klasyfikowane jako aktywa lub umiejêtnoci. Do aktywów zalicza siê zasoby niematerialne, które s¹
w³asnoci¹ firmy, w tym w³asnoæ intelektualn¹: patenty, prawa autorskie, znak

18
19

Ibidem, s. 222.
Ibidem.
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towarowy, kontrakty, bazy danych i tajemnice handlowe. Umiejêtnoci lub kompetencje to know-how pracowników i zbiorowe postawy, które przes¹dzaj¹
o kulturze firmy. Warto dodaæ, ¿e to w³anie o zasobach niematerialnych mówi
siê jako o kluczowych kompetencjach, przez które najczêciej rozumie siê
mo¿liwoci uzyskania przewagi konkurencyjnej na podstawie zbiorowych procesów uczenia.
Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e zasoby i ich miejsce w procesie
tworzenia wartoci przedsiêbiorstwa mo¿na przedstawiæ jak na schemacie 2.

LUDZKIE

MATERIALNE

NATURALNE

KAPITA£OWE

NIEMATERIALNE

KOMPETENCJE

STRUKTURALNE

OTOCZENIE

ZASOBY ZEWNÊTRZNE I WEWNÊTRZNE

ZASOBY

PROCES TRANSFORMACJI

KLIENCKIE I PARTNERSKIE

WARTOÆ PRZEDSIÊBIORSTWA

Schemat 2. Ideowy schemat transformacji zasobów w procesie tworzenia wartoci
przedsiêbiorstwa
ród³o: opracowanie w³asne.

Budowa ideowego schematu transformacji zasobów w procesie tworzenia
wartoci przedsiêbiorstwa zosta³a oparta na nastêpuj¹cych przes³ankach:
a) miêdzy przedsiêbiorstwem a jego otoczeniem zachodz¹ zwi¹zki na zasadach interreakcji;
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b) zasoby ludzkie potraktowano jako jedn¹ z trzech podstawowych grup
zasobów, a równoczenie zwornik miêdzy zasobami materialnymi i niematerialnymi; cz³owiek jako twór przyrody ma postaæ materialn¹ i dysponuje umiejêtnociami fizycznymi i umys³owymi; umiejêtnoci te jako
dar natury mog¹ byæ rozwijane i powiêkszone w wyniku dowiadczenia edukacji i szkolenia;
c) zasoby zewnêtrzne przedsiêbiorstwa wystêpuj¹ przed i po procesie
transformacji zasobów w dobra i us³ugi; dla realizacji zamierzonych celów na wejciu i wyjciu procesu transformacji zasobów w dobra i us³ugi przedsiêbiorstwo wchodzi w ró¿norodne stosunki z dostawcami i odbiorcami; na wejciu zasoby zewnêtrzne zosta³y ujête w zasobach strukturalnych, natomiast na wyjciu wyodrêbniono je jako zasoby partnerskie i klienckie.
Podzia³ zasobów ma ró¿ne grupy ma nie tylko znaczenie porz¹dkuj¹ce, ale
równie¿ poznawcze. Znajomoæ istotnych cech zasobów u³atwia decyzje dotycz¹ce ich pozyskiwania lub tworzenia konkretnych zasobów czy ró¿nych ich
konfiguracji oraz wykorzystania wiedzy o zasobach do budowy strategii organizacji. Umiejêtne korzystanie z zasobów otoczenia jest warunkiem skutecznej
realizacji strategii organizacji.

RESOURCES AND THEIR SIGNIFICANCE
IN THE ACTIVITIES OF A BUSINESS ENTITY
Summary
The paper presents the changes in both role and significance of the resources utilized in a companys activities set against a background of changes to the operating environment. Classification of resources has been carried out and their interrelation in the
process of adding value has been defined.
Translated by Joanna Marek
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MIÊDZYNARODOWEGO ZARZ¥DZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Wprowadzenie
Symptomem XXI w. s¹ miêdzy innymi umiêdzynarodowienie i globalizacja, które sta³y siê powszechnym zjawiskiem i nadal siê rozwijaj¹. Zjawiska te
istotnie modyfikuj¹ mechanizm rozwoju przedsiêbiorstw, nios¹c z sob¹ z jednej
strony wielkie wyzwania i zagro¿enia, z drugiej za stwarzaj¹ du¿e mo¿liwoci.
Umiêdzynarodowienie i globalizacja, bêd¹ce rezultatem postêpu technicznego
(nowe technologie telekomunikacyjne, informacyjne, transportowe), spo³ecznego i politycznego, doprowadzi³y do powstania konkurencji globalnej. Przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w takich warunkach musz¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e ich
sukces determinuj¹ nastêpuj¹ce czynniki 1:
 konkurencja na rynkach lokalnym i wiatowym,
 ingerencja rz¹dów wiatowych mocarstw,
 zale¿noæ od automatyzacji w produkcji i us³ugach,
 koniecznoæ dostosowania siê do technologii w systemach komunikacji
i informatycznych,
 potrzeba utrzymywania najwy¿szej jakoci us³ug satysfakcjonuj¹cych
klienta,
1

Por. Z. Janowska: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2002, s. 1516.
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 zmieniaj¹ca siê struktura si³y roboczej,
 ni¿sze morale si³y roboczej.
Postêpuj¹cy proces umiêdzynarodowienia dzia³alnoci gospodarczej i powstawania coraz wiêkszej liczby przedsiêbiorstw miêdzynarodowych oznacza
jego wkroczenie do zarz¹dzania strategicznego i ewolucjê w zarz¹dzanie globalne, co z kolei stwarza nowe wymagania w sferze zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Jeli jednoczenie zauwa¿y siê rosn¹ce znaczenie wiedzy jako czynnika
osi¹gania trwa³ej przewagi konkurencyjnej, to problematyka zarz¹dzania zasobami ludzkimi, zw³aszcza w aspekcie strategicznym, w przedsiêbiorstwie dzia³aj¹cym w otoczeniu miêdzynarodowym nale¿y do priorytetów.
1. Pojêcie i atrybuty miêdzynarodowego zarz¹dzania zasobami ludzkimi
Problematyka miêdzynarodowego zarz¹dzania zasobami ludzkimi sta³a siê
obiektem dynamicznych badañ zarówno przez teoretyków jak i praktyków na
pocz¹tku lat 90., a przes¹dzi³y o tym nastêpuj¹ce wzglêdy2:
a) wzrost mobilnoci na rynkach pracy;
b) bardziej dolegliwe finansowe i spo³eczne skutki ni¿szej efektywnoci,
a nawet niesprawdzenie siê pracowników delegowanych do pracy za
granicê w firmach miêdzynarodowych;
c) niedobór kadry kierowniczej z dowiadczeniem we wdra¿aniu strategii
globalnej;
d) brak koncepcji zarz¹dzania zasobami ludzkimi dla ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw wobec ich intensywnej ekspansji na rynki miêdzynarodowe;
e) trudnoci lub wrêcz niepowodzenie wielu firm wchodz¹cych na rynki
miêdzynarodowe, które nie docenia³y zarz¹dzania zasobami ludzkimi;
f) coraz wiêkszy wp³yw relacji miêdzyludzkich i wielokierunkowego komunikowania siê na funkcjonowanie struktur typu sieciowego;
g) determinuj¹cy wp³yw lokalnych warunków kulturowych na skutecznoæ
wdra¿ania strategii.

2

Por. Miêdzynarodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Red. A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 1516.
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Globalizacji towarzysz¹ tak¿e procesy fuzji i przejêæ, powstawanie aliansów miêdzynarodowych zawieranych przez firmy dla osi¹gniêcia wspólnych
celów, a tak¿e potrzeba równowa¿enia globalnej orientacji firmy i lokalnej
specyfiki filii oraz ró¿norodnoci kulturowej. Wszystkie te przes³anki wiadcz¹ o globalizacji zarz¹dzania zasobami ludzkimi i ogromnym znaczeniu tego
zarz¹dzania w warunkach umiêdzynarodowienia dzia³alnoci przedsiêbiorstwa.
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi nastawione na efektywne wykorzystanie
kapita³u ludzkiego doczeka³o siê licznych koncepcji (modeli, podejæ, teorii),
a w jego zakres wchodzi wiele elementów (substrategii), takich jak planowanie
kadr, rekrutacja, selekcja, motywowanie, rozwój, ocenianie, koszty. Taki zakres
ma zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na rynkach miêdzynarodowych, tyle ¿e ma ono swoj¹ specyfikê.
Miêdzynarodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (international human resource management) w tradycyjnym, w¹skim rozumieniu dotyczy spraw zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników przedsiêbiorstwa miêdzynarodowego
w jego zagranicznych filiach, natomiast w szerokim ujêciu jest traktowane jako
ogó³ strategii i rozwi¹zañ praktycznych dotycz¹cych problemów personalnych,
które powstaj¹ w procesie umiêdzynarodowienia dzia³alnoci przedsiêbiorstwa3.
Podstawowym atrybutem wyró¿niaj¹cym miêdzynarodowe zarz¹dzanie zasobami ludzkimi jest wiêksza liczba wykonywanych zadañ, a tak¿e wiêksza z³o¿onoæ ca³ych procesów personalnych czy poszczególnych czynnoci, co wynika
z faktu, ¿e w korporacjach miêdzynarodowych decyzje personalne s¹ podejmowane w znacznie bardziej z³o¿onych warunkach ekonomicznych, prawnych czy
kulturowych, ni¿ w przedsiêbiorstwach funkcjonuj¹cych na rynkach narodowych. Cech¹ miêdzynarodowego zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest tak¿e g³êbsza ingerencja w sprawy osobiste pracowników, poniewa¿ w przypadku pracy
za granic¹ wyje¿d¿a ca³a rodzina, której trzeba zapewniæ odpowiednie warunki bytowe 4. Ponadto w miêdzynarodowym zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi
wiêksze znaczenie maj¹ warunki kulturowe  wykorzystanie rosn¹cej ró¿no-

3

Por. H. Scullion: International Human Resource Management. W: Human Resource Management. A Critical Text. Red. J. Storey. Thomson Learning, London 2001, za Miêdzynarodowe
zarz¹dzanie..., s. 20.
4 Por. ibidem, s. 21.
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rodnoci kulturowej jako czynnika konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa miêdzynarodowego5.
2. Uwarunkowania i opcje strategiczne
w miêdzynarodowym zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi
Traktowanie zasobów ludzkich jako kluczowego czynnika w osi¹ganiu
sukcesu w biznesie oznacza zmiany w postrzeganiu miejsca i roli zarz¹dzania
zasobami ludzkimi oraz w uk³adzie aktorów odpowiedzialnych za tê dziedzinê
zarz¹dzania. Istot¹ nowej roli tego zarz¹dzania jest postrzeganie go przez pryzmat tworzenia wartoci dla g³ównych interesariuszy, czyli akcjonariuszy, klientów i pracowników. Rozwi¹zywanie problemów strategicznych wymaga zarówno integracji strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi ze strategi¹ ogóln¹ firmy,
jak i wewnêtrznej integracji poszczególnych elementów (substrategii) sk³adaj¹cych siê na zarz¹dzanie kapita³em ludzkim. Skuteczne zarz¹dzanie strategiczne
zasobami ludzkimi wymaga zaanga¿owania wielu podmiotów, przy czym g³ówn¹ rolê odgrywa tu kierownictwo firmy, mened¿erowie personalni i mened¿erowie liniowi.
Do najwa¿niejszych zadañ strategicznych w dziedzinie zarz¹dzania kapita³em ludzkim zaliczono6:
a) uzyskiwanie przez przedsiêbiorstwo przewagi strategicznej dziêki
umiejêtnoci stworzenia, utrzymania i dalszego rozwoju kadry o wysokim potencjale (high potentials);
b) stworzenie sposobu zarz¹dzania sprzyjaj¹cego kszta³towaniu postaw innowacyjnych, kreatywnych, permanentnego rozwoju zawodowego;
c) tworzenie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na jakoæ pracy, produktów i relacji z klientami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi;
d) rozwijanie ró¿nych form aktywnej partycypacji pracowników w sposób
zapewniaj¹cy pe³ny udzia³ w realizacji celów przedsiêbiorstwa.

5 Por. M. Armstrong: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000,
s. 85; R.W. Griffin: Podstawy zarz¹dzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996, s. 715.
6 Por. Zarz¹dzanie strategiczne kapita³em ludzkim. Red. A. Ludwiczyñski, K. Stobiñska.
Poltext, Warszawa 2001, s. 2122, 3946; Pomiar i rozwój kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstwa.
Red. D. Dobija. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2003, s. 3940.
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Strategiê zarz¹dzania zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie miêdzynarodowym determinuj¹ nastêpuj¹ce czynniki 7:
 filozofia zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
 dominuj¹ca orientacja strategiczna firmy,
 rodzaj konkurencji,
 stopieñ umiêdzynarodowienia firmy,
 poziom wewnêtrznej integracji firmy.
Bezdyskusyjne wydaje siê sprzê¿enie zwrotne miêdzy strategi¹ ogóln¹ przedsiêbiorstwa a strategi¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi, co oznacza, ¿e czynnikiem determinuj¹cym strategiê zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest przyjêta
w firmie miêdzynarodowej filozofia zarz¹dzania. Wyró¿nia siê tak zwane cztery g³ówne orientacje przedsiêbiorstwa miêdzynarodowego: etnocentryczn¹, policentryczn¹, geocentryczn¹ i regiocentryczn¹ 8.
U podstaw orientacji etnocentrycznej (monocentrycznej) le¿y przekonanie
o wy¿szoci kraju ojczystego i funkcjonuj¹cych w nim przedsiêbiorstw nad firmami z krajów goszcz¹cych i trzecich, co w konsekwencji prowadzi do przenoszenia koncepcji zarz¹dzania i mened¿erów z centrali przedsiêbiorstwa do jego
jednostek organizacyjnych lub partnerów za granic¹, a wiêc tak¿e przenoszenia
wzorców kultury organizacyjnej bez wzglêdu na narodowe ró¿nice kulturowe.
W tym za³o¿eniu przenoszenia profilu firmy macierzystej do oddzia³ów za granic¹ tkwi du¿e niebezpieczeñstwo, wynikaj¹ce z niedostosowania do warunków
w kraju goszcz¹cym, co mo¿e zaowocowaæ spadkiem efektywnoci dzia³añ
w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
Dla koncepcji policentrycznej charakterystyczne jest za³o¿enie mówi¹ce
o tym, ¿e warunki otoczenia w kraju macierzystym i krajach goszcz¹cych s¹
istotnie ró¿ne, a to oznacza koniecznoæ specyficznej, a wiêc dostosowanej do
lokalnych warunków filozofii zarz¹dzania, czyli zatrudniania pracowników
z kraju goszcz¹cego oraz kszta³towania kultury organizacyjnej odpowiadaj¹cej
wzorcom kulturowym danego kraju.

7

Por. Miêdzynarodowe zarz¹dzanie..., s. 42; Zarz¹dzanie strategiczne..., s. 183.
Por. H.V. Perlmutter: The Tortuos Evolution of the Multionational Corporation. Columbia
Journal of World Business 1969, nr 1, za Miêdzynarodowe zarz¹dzanie..., s. 2530; Biznes miêdzynarodowy od internacjonalizacji do globalizacji. Red. M.K. Nowakowski. SGH, Warszawa
2005, s. 369 i n.
8
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W modelu geocentrycznym, z racji dominuj¹cej potrzeby integracji dzia³alnoci jednostek organizacyjnych w ró¿nych krajach z central¹ danego przedsiêbiorstwa w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi, nastêpuje podzia³ kompetencji
miêdzy central¹ a zagranicznymi jednostkami przedsiêbiorstwa, przy zachowaniu jednak pewnych standardów obowi¹zuj¹cych w firmie. Ma tu miejsce wzajemne dostosowanie tak¿e poszczególnych kultur przez koncentrowanie siê na
wspólnych elementach.
Orientacja regiocentryczna jest po³¹czeniem koncepcji poli- i geocentrycznej, czyli wypadkow¹ integrowania i ró¿nicowania dzia³añ, co nastêpuje przez
podzia³ obszaru dzia³ania danego przedsiêbiorstwa na jednorodne czêci, dla
których opracowuje siê ujednolicone strategie dzia³ania.
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych podejæ do typologii strategii
zarz¹dzania zasobami ludzkimi w przedsiêbiorstwie miêdzynarodowym jest podzia³ na trzy podstawowe strategie (rysunek 1)9:
 strategia eksploatowania (utilizer strategy),
 strategia akumulowania (accumulatior strategy),
 strategia stymulowania (facilitator strategy).
Strategia eksploatowania jest nastawiona na efektywne wykorzystywanie
w dzia³alnoci biznesowej kapita³u ludzkiego, zgodnie z celami krótkookresowymi firmy przez zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ci¹g³e dostosowywanie ich umiejêtnoci do specyficznych wymogów stanowisk pracy. Podejcie to jest uwa¿ane za najbardziej odpowiednie w sytuacji, gdy firma realizuje
strategiê przywództwa kosztowego lub ma miejsce wysoki stopieñ integracji firmy miêdzynarodowej z ca³¹ korporacj¹.
Strategia akumulowania jest ukierunkowana na rozwój kapita³u ludzkiego
przez zatrudnianie pracowników o wysokim potencjale oraz d³ugofalowe doskonalenie tego potencja³u zgodnie z celami firmy. Tego typu opcjê strategiczn¹
uwa¿a siê za najbardziej wskazan¹ w wypadku realizacji strategii zró¿nicowania oraz ma³ej integracji filii z ca³¹ korporacj¹.

9 A. Bird, S. Beechler: The Link Between Business Strategy and International Human Resource Management Practices. W: M. Mendenhall, G. Oddon: Readings & Cases in International Human Resource Management. South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio 1995, s. 44,
za Miêdzynarodowe zarz¹dzanie..., s. 4546.

Strategiczny wymiar miêdzynarodowego zarz¹dzania zasobami ludzkimi

Orientacja
strategiczna
Stopieñ
integracji

MINIMALIZACJA
KOSZTÓW

85

ZRÓ¯NICOWANIE

EK SPLOATOW ANIE

WYSOKI
STYMULOWANIE

NISKI
AKUMULO WANIE

Rys. 1. Ogólne strategie zarz¹dzania zasobami ludzkimi w firmie miêdzynarodowej
ród³o: Miêdzynarodowe zarz¹dzanie..., s. 46.

Strategia stymulowania jest nastawiona na tworzenie nowej wiedzy w firmie przez zatrudnianie dobrze umotywowanych pracowników i wspieranie ich
w nabywaniu nowej wiedzy i umiejêtnoci, które oni sami uwa¿aj¹ za wa¿ne.
Ta opcja strategiczna w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi mo¿e byæ stosowana zarówno w firmach realizuj¹cych strategiê przywództwa kosztowego jak i strategiê zró¿nicowania. Wydaje siê, ¿e to podejcie jest najbardziej s³uszne w warunkach budowania gospodarki opartej na wiedzy i organizacji ucz¹cych siê.
W osi¹ganiu sukcesu g³ówn¹ rolê odgrywa kadra mened¿erska, zw³aszcza
w firmach funkcjonuj¹cych w niezwykle z³o¿onym otoczeniu miêdzynarodowym. W wielu przedsiêbiorstwach miêdzynarodowych problemy strategiczne
w dziedzinie zarz¹dzania zasobami ludzkimi s¹ zatem postrzegane jako dzia³ania zwi¹zane z zatrudnianiem mened¿erów i specjalistów w zagranicznych filiach firmy. Od mened¿era oczekuje siê, by potrafi³ myleæ globalnie, dzia³aj¹c lokalnie, i na odwrót. Wyró¿nia siê trzy modele (kategorie) mened¿erów10:
a) mened¿erowie krajowi (domestic), którzy pochodz¹ z kraju goszcz¹cego i funkcjonuj¹ na rynku lokalnym;
10

Por. S.J. Perkins: Internationalization  The People Dimension Human Resource Strategies
for Global Expansion. Kogan Page, London 1997, s. 63, za Miêdzynarodowe zarz¹dzanie..., s. 31.
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b) mened¿erowie z kraju pochodzenia danej firmy miêdzynarodowej (parent), którzy s¹ delegowani do zagranicznych filii g³ównie po wiedzê
i umiejêtnoci, a póniej pracuj¹ w kraju pochodzenia;
c) mened¿erowie miêdzynarodowi (international), którzy posiadaj¹ umiejêtnoci pozwalaj¹ce im na funkcjonowanie na ró¿nych rynkach.
Widaæ wyranie ewolucjê w kierunku mened¿era globalnego (global business
managers), który musi poradziæ sobie z szokiem kulturowym. Do szczególnych umiejêtnoci, w które powinien byæ wyposa¿ony mened¿er globalny, nale¿y zaliczyæ11:
 umiejêtnoæ komunikowania siê z ludmi reprezentuj¹cymi ró¿ne kultury,
 umiejêtnoæ adaptacji i uczenia siê od innych,
 przedsiêbiorczoæ,
 zdolnoci jêzykowe,
 umiejêtnoæ radzenia sobie z napiêciem.
Podsumowanie
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi stoi przed nowymi wyzwaniami, które wynikaj¹ zarówno ze zmian zachodz¹cych w otoczeniu jak i we wnêtrzu wspó³czesnych przedsiêbiorstw. W nastêpstwie przede wszystkim procesu internacjonalizacji dzia³alnoci gospodarczej zmiany te prowadz¹ do umiêdzynarodowienia zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
Z³o¿onoæ warunków, w których funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa na arenie
miêdzynarodowej, poci¹ga za sob¹ koniecznoæ wykszta³cenia odpowiednich
ekonomicznych, funkcjonalnych i instrumentalnych aspektów zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W przedsiêbiorstwie miêdzynarodowym, podobnie jak w przedsiêbiorstwie krajowym, strategia zarz¹dzania zasobami ludzkimi musi byæ skorelowana ze strategi¹ rozwoju firmy, a w ca³ym procesie zarz¹dzania szczególn¹ rolê odgrywa kadra mened¿erska.

11

Por. M. Armstrong: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001,
s. 50.
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STRATEGIC DIMENSION
OF INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Summary
Increasing number of functioning enterprises in international dimension requires
appropriate way of managing them. Also growing importance of knowledge as an element of building permanent competitive advantage led to increasing meaning of the human resources management, especially in its strategic aspect. Essential part of this process belongs to board of management, particularly to global managers  much more often appearing in those days.
Article presents broad outline of international human resources management issues
in strategic dimension.
Translated by Maria Bia³asiewicz
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KAPITA£ LUDZKI W PROCESACH FUZJI I PRZEJÊÆ

Zmiany zachodz¹ce w gospodarce wymuszaj¹ koniecznoæ uznania kapita³u ludzkiego za priorytetowy czynnik sukcesu dla organizacji oraz prawid³owego zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Czynnik ludzki jest bardzo istotny
w podnoszeniu wartoci przedsiêbiorstw, a najszybciej mo¿na go pozyskaæ
w³anie w wyniku procesów fuzji i przejêæ. W praktyce czêæ niematerialnych
aktywów bezpowrotnie przepada na skutek rozmaitych b³êdów pope³nianych
w fazie przygotowañ, budowania skomplikowanych procedur, zawierania
umowy czy samej integracji. Dziêki prawid³owemu podejciu do zarz¹dzania
kapita³em ludzkim ³¹cz¹ce siê podmioty maj¹ wiêksze szanse osi¹gniêcia sukcesu, a nowo powsta³a organizacja mo¿e umocniæ swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹ na rynku.
1. Jakoæ kapita³u ludzkiego jako motyw fuzji i przejêæ
W procesach fuzji i przejêæ zasoby ludzkie maj¹ du¿e znaczenie przy wyborze kandydata, który gwarantowa³by odniesienie sukcesu. Specjalici uwa¿aj¹, ¿e zarz¹dzanie kapita³em ludzkim nale¿y oceniaæ przez pryzmat wk³adu wnoszonego w budowanie wartoci zarówno dla klientów jak i dla akcjonariuszy
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oraz pracowników. Funkcja personalna przejawia siê w zwiêkszeniu specyficznych niematerialnych aktywów1.
Z biegiem lat zmieniaj¹ siê oczekiwania, cele, motywy i nastawienie do
przeprowadzania mergers and acquisitions (M&A). Wa¿nym motywem fuzji
i przejêæ jest jakoæ kapita³u ludzkiego lub szerzej ujmuj¹c, kapita³ organizacyjny, który wp³ywa na zdolnoæ do generowania zysków. Fuzje i przejêcia
umo¿liwiaj¹ bowiem2:
 wzrost potencja³u ludzkiego przez pozyskanie i rozwój zasobu kompetentnych pracowników,
 komplementarnoæ umiejêtnoci,
 transfer know-how,
 ograniczenie zatrudnienia i pe³niejsze wykorzystanie posiadanego potencja³u ludzkiego,
 wzrost elastycznoci dzia³ania,
 uzyskanie wy¿szej wydajnoci pracy,
 obni¿enie kosztów pracy przypadaj¹cych na jednego pracownika oraz
kosztów ogólnych,
 efektywniejsz¹ koordynacjê dzia³añ,
 wzrost jakoci produktów (us³ug) i dziêki temu pozyskanie nowych
klientów.
Wzrost wartoci przedsiêbiorstwa przez pozyskanie odpowiedniego kapita³u ludzkiego mo¿e nast¹piæ dziêki posiadaniu sprawnej i efektywnej kadry
mened¿erskiej, gdy¿ ma ona zdolnoæ do3:
 prognozowania zmian,
 konkretnego okrelania celów strategicznych,
 formu³owania przewagi konkurencyjnej oraz dostrzegania szans i zagro¿eñ,
 zwracania uwagi na czynniki sukcesu,
 wspomagania rozwoju wspó³pracowników.

1 Zob. A. Pocztowski: Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejêæ. Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 150.
2 Zob. A. Lipka: Strategie personalne firmy. Wydawnictwo Szko³y Biznesu, Kraków 2000,
s. 153.
3 Fuzje i przejêcia przedsiêbiorstw. Red. W. Fr¹ckowiak. PWE, Warszawa 1998, s. 172.
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Oczywicie, sukces fuzji i przejêæ zale¿y od przygotowania wszystkich zatrudnionych w przedsiêbiorstwach osób do czekaj¹cych ich zmian, do wdro¿enia innowacyjnych rozwi¹zañ, ale najwa¿niejsz¹ rolê w tym przedsiêwziêciu odgrywa kompetentna kadra mened¿erska4.
2. Strategie personalne a formy fuzji i przejêæ
Forma fuzji lub przejêcia wp³ywa na strategie personalne wdra¿ane w organizacji. Fuzja pozioma nie wymusza procesów adaptacji pracowników do wykonywania nowych zadañ. Odnosi siê bowiem do oferowanych przez ³¹cz¹ce
siê podmioty identycznych lub podobnych produktów b¹d us³ug lub takiej samej technologii, zatem rdzenie umiejêtnoci przedsiêbiorstw przed fuzj¹ by³y
zbli¿one do siebie. Fuzja pionowa, w której podmioty s¹ kolejnymi ogniwami
³añcucha wartoci dodanej, lub fuzja koncentryczna, w której dochodzi do poszerzenia palety asortymentowej, sprzyjaj¹ zwróceniu uwagi na rentownoæ
nowo powsta³ego podmiotu i redukcjê kosztów prowadzonej dzia³alnoci5. Nabycie w formie wykupu wspomaganego sprzyja optymalizowaniu wielkoci zatrudnienia oraz racjonalizacji doboru dostawców i kooperantów. Zapobiega równie¿ prowadzeniu nieuzasadnionego systemu p³acowego. Dodatkowo skutkuje
wycofaniem kapita³u z nierentownych jednostek (czy linii produkcyjnych) i motywuje pracowników do wzrostu efektywnoci na stanowiskach pracy. Pracownicy czêsto s¹ mobilizowani grob¹ zwolnieñ grupowych w przypadku braku
rodków na obs³ugê zad³u¿enia 6.
Nabycie nowego podmiotu, okrelane w literaturze jako okazyjne, mo¿e
siê wi¹zaæ z koniecznoci¹ przeprowadzenia restrukturyzacji tej firmy (w tym
restrukturyzacji zatrudnienia). Fuzje lub przejêcia, w których uczestnicz¹ podmioty z ró¿nych krajów, mog¹ wymagaæ dog³êbnych zmian w kulturze organizacyjnej. W takim przypadku istotn¹ si³¹ przetargow¹ mog¹ byæ zwi¹zki zawodowe.

4

Zob. A. Sajkiewicz: Czynniki sprawcze zarz¹dzania zasobami pracy. W: Zarz¹dzanie zasobami pracy  strategia i instrumentarium. Red. M. Juchnowicz. Monografie i Opracowania
nr 416. SGH, Warszawa 1996.
5 Zob. A. Lipka: op.cit., s. 154155.
6 Zob. Fuzje i przejêcia..., s. 92.
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W procesie integracji podmiotów drog¹ fuzji lub przejêcia wa¿n¹ rolê
mog¹ odgrywaæ7:
a) substrategia komunikowania siê, dziêki której mo¿liwe jest unikniêcie
nieporozumieñ czy konfliktów w samej firmie oraz wród podmiotów
kooperuj¹cych z ni¹; obejmuje ona kszta³towanie odpowiedniego wizerunku w otoczeniu podmiotu oraz opinii wewn¹trz firmy;
b) substrategia stabilizacji lub zmniejszania zatrudnienia, która ma prowadziæ do racjonalizacji (w tym racjonalizacji zatrudnienia), a jej celem
jest zdiagnozowanie ilociowego i jakociowego zapotrzebowania na
kadrê pracownicz¹ w nowym podmiocie i zestawienie tego planu z danymi z obu ³¹cz¹cych siê podmiotów z wyszczególnieniem kosztów
i zysków; konieczne mo¿e okazaæ siê renegocjowanie warunków zatrudnienia8 lub zaplanowanie zwolnieñ w czasie i w przestrzeni (z poszczególnych komórek organizacyjnych);
c) substrategia motywowania, która ma zatrzymaæ konkretnych pracowników w organizacji, odchodz¹cym za zapewniæ odpowiedniej wysokoci odprawy i rozplanowaæ to w czasie.
Znaczenie substrategii rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy oraz substrategii rozwoju jest uzale¿nione od formy fuzji czy przejêcia. W przypadku fuzji
lub przejêcia miêdzynarodowego niezbêdne mog¹ okazaæ siê kursy jêzykowe
dla kadry mened¿erskiej.
£¹cz¹ce siê podmioty na skutek fuzji b¹d przejêcia mog¹ mieæ problemy
z integracj¹ kultury organizacyjnej miêdzy innymi z powodu zró¿nicowanego
systememu wartoci w obu podmiotach czy braku wyranego przywództwa.
Trudnoæ ujednolicenia odmiennych kultur organizacyjnych podmiotów w trakcie fuzji i przejêcia mo¿e spowodowaæ defragmentacje, niepewnoæ lub rozbicie kulturowe. Pracownicy natomiast mog¹ odbieraæ to jako element stresogenny9. W literaturze mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce modele kultury dla integruj¹cych siê podmiotów10:
 autonomiê i pó³autonomiê,

7
8
9
10

Zob. A. Lipka: op.cit., s. 155157.
Zob. S. Sudarsanam: Fuzje i przejêcia. WIG Press, Warszawa 1998, s. 6.
Ibidem, s. 54.
Zob. Fuzje i przejêcia..., s. 347348.
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 absorpcjê (asymilacjê),
 kreacjê nowej kultury.
Pierwszy model kultury najczêciej wystêpuje w przypadku zró¿nicowania kultur organizacyjnych, a tak¿e w sytuacji po³¹czeñ pionowych lub konglomeratowych organizacji, gdzie dzia³alnoæ operacyjna jest prowadzona oddzielnie i nie
wymaga pe³nej integracji kultur. Dwa nastêpne modele dotycz¹ stworzenia jednolitej kultury organizacyjnej dla nowo powsta³ego podmiotu. Wi¹¿e siê to z absorpcj¹ kultury jednego z nich, czêsto mniejszego lub o mniej wyrazistej kulturze, albo po³¹czeniem dwóch kultur, dziêki czemu powstaje nowa kultura o indywidualnych cechach. W obu modelach mocno podkrelono problemy adaptacji kulturowej i personalnej jako warunek sukcesu integracji podmiotów, wskazuj¹c na wzajemne przenikanie siê kultur ³¹cz¹cych siê przedsiêbiorstw. Wystêpuje to zw³aszcza w fuzjach i przejêciach poziomych lub koncentrycznych.
Fuzje i przejêcia mog¹ wymagaæ tak¿e zmiany modelu organizacyjnego zarz¹dzania kapita³em ludzkim, przyk³adowo z powodu potrzeby redefinicji podzia³u pracy miêdzy dzia³ami kadrowymi dotychczas odrêbnych podmiotów,
aby nie dublowaæ niektórych funkcji czy zadañ.
3. Cele i miary kapita³u ludzkiego w procesie fuzji i przejêæ
Bardzo skomplikowanym sposobem pomiaru efektywnoci fuzji i przejêæ
w obszarze funkcji kadrowej jest zestaw celów i miar kapita³u ludzkiego Fitzenza, który przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Cele i miary kapita³u ludzkiego w warunkach fuzji i przejêæ
Cel

Miara

Utrzymanie kluczowych pracowników
Utrzymanie ogólnej produktywnoci
Optymalne wykorzystanie zatrudnionych wykwalifikowanych
pracowników
Motywacja kluczowego personelu
Utrzymanie wysokiego poziomu obs³ugi klienta

Wskaniki fluktuacji
Poziom produktywnoci pracy
Poziom zadowolenia z pracy

ród³o: A. Pocztowski: op.cit., s. 169.

Wyniki pracy
Zadowolenie klientów
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Gospodarka oparta na wiedzy wymusza na naukowcach i praktykach podjêcie próby wyceny wartoci kapita³u ludzkiego i zasobów niematerialnych.
W literaturze przedmiotu przedstawiono propozycje pomiaru wartoci aktywów
niematerialnych, które tak¿e mog¹ byæ wykorzystywane do szacowania efektów
maria¿u organizacyjnego w sferze kapita³u ludzkiego. Jedno z rozwi¹zañ jest
zwi¹zane z koncepcj¹ kapita³u intelektualnego11. Jest to tak zwany trend niefinansowy, uznaj¹cy, ¿e system finansowy nie jest odpowiednim narzêdziem do
ukazywania aktywów niematerialnych, do których nale¿y kapita³ ludzki. Lepiej
jednak zastosowaæ do tego bardziej miêkkie od finansowych wskaniki ekonomiczne, bêd¹ce g³ównie miernikami zmian w pewnych obszarach aktywów niematerialnych12 .
Ciekaw¹ propozycj¹ pomiaru wartoci jest monitor kapita³u ludzkiego
A. Mayo zaprezentowany w tabeli 2. W koncepcji tej wartoæ kapita³u ludzkiego ujmuje siê jako iloczyn kosztów kapita³u ludzkiego i indywidualnego mno¿nika kapita³u ludzkiego. Mno¿nik uwzglêdnia cztery aspekty tego kapita³u (profil zdolnoci, potencja³, wk³ad w tworzenie wartoci oraz zgodnoæ z wartociami cenionymi przez organizacjê) ka¿dej jednostki tworz¹cej wartoæ dla interesariuszy przedsiêbiorstwa. Wartoæ ta stanowi korzyci finansowe lub niefinansowe, które s¹ dostêpne teraz albo w przysz³oci13 .
Wed³ug A. Mayo, nale¿y mierzyæ nastêpuj¹ce obszary14 :
a) kapita³ ludzki wypo¿yczany organizacji przez pracowników;

11

Na kapita³ intelektualny sk³ada siê:
a) kapita³ ludzki, rozumiany jako wiedza, dowiadczenie oraz szeroko pojête kompetencje pracowników; w organizacji mo¿e byæ jedynie dzier¿awiony, poniewa¿ z chwil¹ odejcia pracownika z firmy traci siê go bezpowrotnie;
b) kapita³ strukturalny, który jest w posiadaniu organizacji i tworzony przez wszystkich cz³onków organizacji, a zalicza siê do niego infrastrukturê organizacyjn¹, umo¿liwiaj¹c¹ wcielenie,
dzielenie i przemieszczanie kapita³u ludzkiego oraz wspieraj¹c¹ jego rozwój (kultura organizacyjna, patenty, koncepcje, modele, systemy komputerowe czy administracyjne);
c) kapita³ kliencki (kapita³ relacyjny), obrazuj¹cy relacje przedsiêbiorstwa z rynkiem, to znaczy
z klientami i dostawcami; sk³ada siê z reputacji firmy czy marek handlowych, mo¿e byæ w postaci baz danych o klientach, równie¿ mo¿e byæ przedmiotem obrotu.
12 Zob. L. Zbiegieñ-Maci¹g: Nurty przysz³ociowe w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. W: Stan
i perspektywy zarz¹dzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku. Materia³y konferencyjne. Red.
L. Zbiegieñ-Maci¹g. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Poltex, KrakówKrynica 2000,
s. 2128.
13 Szerzej A. Pocztowski: op.cit., s. 176.
14 Ibidem, s. 178.
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b) otoczenie, w którym pracownicy tworz¹ wartoæ (socjokulturowe uwarunkowania motywacji czy pomiar jej poziomu);
c) wartoæ dla interesariuszy podmiotu (korzyci ró¿nych grup interesu
w danej organizacji i jej otoczeniu).
Tabela 2
Monitor kapita³u ludzkiego
Pracownicy jako aktywa
HAV = koszty zatrudnienia ·
IAM/1000
HAV (human asset value) 
wartoæ aktywów ludzkich
IAM (individual asset multiplier)
 indywidualny mno¿nik kapita³u
ludzkiego = funkcja
Zdolnoci
Potencja³
Wk³ad (w tworzenie wartoci)
Zgodnoæ z wartociami
organizacyjnymi
Maksymalizacja wartoci kapita³u
ludzkiego przez:
 zakup (pozyskanie)
 zatrzymanie
 rozwój

Motywacja i zaanga¿owanie Tworzenie wartoci dodanej
pracowników
dla interesariuszy
Czynniki sukcesu:
 przywództwo
 praktyczne wsparcie
 praca zespo³owa
 uczenie siê i rozwój
 nagrody i uznanie

Wartoæ dodana dla ka¿dego
interesariusza organizacji:
 finansowa
 niefinansowa
 obecnie
 w przysz³oci

ród³o: A. Pocztowski: op.cit., s. 177.

Taki pomiar mo¿na dokonaæ w ca³ym przedsiêbiorstwie, poszczególnych jednostkach organizacyjnych, zespo³ach czy w odniesieniu do konkretnych pracowników krytycznych dla przedsiêbiorstwa celów i strategii, a tak¿e wa¿nych dla
ka¿dego interesariusza wartoci.
Wzrost wartoci kapita³u ludzkiego mo¿e nastêpowaæ dziêki pozyskaniu,
rozwojowi i zatrzymaniu w organizacji wartociowych (kompetentnych i z okrelon¹ wiedz¹) pracowników. Dziêki fuzjom i przejêciom mo¿na najszybciej pozyskaæ nowy kapita³ ludzki. Jednak aby nie utraciæ cennych pracowników i kapita³u ludzkiego oraz wzbogaciæ posiadane zasoby o instrumenty potrzebne do
osi¹gniêcia celów nowej organizacji, jeszcze w pierwszej fazie procesu ³¹czenia podmiotów nale¿y:
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 powi¹zaæ cele strategiczne z kluczowymi elementami kapita³u intelektualnego,
 ustaliæ kluczowe obszary tworzenia wartoci,
 porównaæ warunki otoczenia w obu organizacjach.
Monitor kapita³u ludzkiego pe³niej ni¿ inne metody ocenia efektywnoæ kapita³u ludzkiego, umo¿liwia równie¿ porównanie wartoci aktywów ludzkich.
W warunkach fuzji i przejêæ pomiar mo¿e byæ nierzetelny z powodu wystêpowania szacunkowych danych dotycz¹cych niektórych zmiennych. Krytykuje siê
zatem tê metodê, jak zwykle miary jakociowe, za brak obiektywizmu oceny,
zbytni¹ z³o¿onoæ oraz zakres i szczegó³owoæ potrzebnych informacji. W praktyce g³ównym kryterium wyboru narzêdzia pomiaru powinny byæ cele wyznaczone w kluczowych obszarach zarz¹dzania kapita³em ludzkim, chocia¿ czêsto
to dostêp do informacji ogranicza mo¿liwoci wyboru tego instrumentu, a tak¿e
wp³ywa na jego wiarygodnoæ, aktualnoæ czy dok³adnoæ.
Zakoñczenie
W procesie fuzji i przejêæ nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dok³adne
zaplanowanie dzia³añ, dziêki czemu uniknie siê dezinformacji, zamieszania czy
niepewnoci w obszarze kapita³u ludzkiego. Istotne jest odpowiednie tempo podejmowania poszczególnych dzia³añ, aby pracownicy nie stracili motywacji do
zmian. Nale¿y tak¿e przekazywaæ im przejrzyste informacje o sytuacji po przejêciu oraz dok³adnie i w miarê szybko zaplanowaæ obsadê g³ównych stanowisk
pracy, dziêki czemu zapobiegnie siê ewentualnym odejciom kompetentnych
pracowników. Wa¿ne jest te¿, aby uszanowaæ prawa zespo³u pracowniczego
i poszczególnych osób, poniewa¿ lekcewa¿enie ich mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ
na proces integracyjny. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e w praktyce gospodarczej dopiero niepowodzenia fuzji przedsiêbiorstw zwracaj¹ uwagê specjalistom w tym zakresie na rolê i znaczenie kapita³u ludzkiego w organizacji.
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HUMAN CAPITAL IN PROCESSES OF THE MERGER AND ACQUISITION
Summary
In article one introduced problems of the merger and acquisition in personnel area.
Important motive of processes of the merger and acquisition is quality of human capital,
from regard on ones own influence on ability to generating of profits. Form of the
merger and acquisition puts into port on strategies area of staff manager realized in organization, and essential part in process of integration of subjects perform strategies of
communications, of stabilization or of growing less employments, of giving reasons and
integration of organizational culture. Important aspect is also measurement of effectivity
of the merger and acquisition in area of staff manager presented as set of aims and of
measures of human capital.
Translated by Barbara Czerniachowicz
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Wstêp
Jednym z wa¿niejszych sposobów uczestniczenia pracowników we w³asnoci sprywatyzowanych przedsiêbiorstw jest w polskim modelu prywatyzacji
leasing pracowniczy1. Rola podmiotów powsta³ych w wyniku oddania mienia
do odp³atnego korzystania wynika z ich zdecydowanej przewagi nad liczb¹ innych form akcjonariatu pracowniczego. W ci¹gu piêtnastu lat transformacji
w Polsce metod¹ leasingu pracowniczego sprywatyzowano blisko 25% wszystkich przekszta³conych przedsiêbiorstw pañstwowych, co stanowi³o oko³o 65%
transakcji zrealizowanych cie¿k¹ bezporedni¹2. Znaczenie spó³ek pracowni1

Formy akcjonariatu pracowniczego w Polsce s¹ nastêpuj¹ce:
 pracownicza w³asnoæ akcji przedsiêbiorstw prywatyzowanych cie¿k¹ kapita³ow¹,
 pracownicza w³asnoæ przedsiêbiorstw prywatyzowanych przez sprzeda¿ w ramach cie¿ki bezporedniej,
 spó³ki pracownicze powsta³e z wniesienia przedsiêbiorstwa pañstwowego do spó³ki w ramach
prywatyzacji bezporedniej,
 spó³ki pracownicze odp³atnie korzystaj¹ce z mienia Skarbu Pañstwa, powsta³e w wyniku zastosowania bezporedniej cie¿ki prywatyzacyjnej.
2 Do koñca 2004 r. prywatyzacji bezporedniej poddano 2164 przedsiêbiorstwa z ogó³u 5533
przekszta³canych podmiotów. W ramach samej prywatyzacji bezporedniej metod¹ leasingu pracowniczego sprywatyzowano 1357 podmiotów. Por. Dynamika transformacji w³asnociowej.
MSP, Warszawa 2004.
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czych w polskiej prywatyzacji wynika równie¿ z faktu, ¿e w³asnoæ pracownicza ma tu bardziej aktywny i trwa³y charakter ni¿ w spó³kach powsta³ych w wyniku zastosowania cie¿ki kapita³owej czy innych metod cie¿ki bezporedniej.
Województwo zachodniopomorskie ró¿ni siê od pozosta³ych regionów Polski realizacj¹ umów oddania mienia do odp³atnego korzystania. Na Pomorzu
Zachodnim jest najwy¿szy wskanik przedsiêbiorstw pañstwowych w Polsce
i najmniejsze zaawansowanie procesów przekszta³ceñ w³asnociowych. Tylko
5% ogó³u transakcji dokonano w województwie zachodniopomorskim. Bior¹c
pod uwagê sposób rozdysponowania mienia metod¹ bezporedni¹, mo¿na zauwa¿yæ wyran¹ przewagê umów leasingowych  blisko 75% transakcji realizowano metod¹ oddania mienia do odp³atnego korzystania.
Po blisko piêtnastu latach funkcjonowania spó³ek pracowniczych w gospodarce zasz³y istotne zmiany w ich funkcjonowaniu. Pocz¹tkowo spó³ki u¿ytkuj¹ce mienie Skarbu Pañstwa posiada³y w³asnoæ rozproszon¹ wród wiêkszoci
pracowników, dlatego uzasadnione by³o okrelanie ich mianem spó³ek pracowniczych. Obecne przedsiêbiorstwa coraz czêciej nazywane s¹ quasi-spó³kami
pracowniczymi, poniewa¿ wiêkszociowy udzia³ w nich maj¹ mened¿erowie lub
inwestorzy zewnêtrzni. Proces transformacji w³asnociowej dokonuj¹cy siê
w tych podmiotach jest okrelany jako wtórna prywatyzacja. Równie istotne s¹
uwarunkowania ekonomiczne, w jakich ta specyficzna grupa przedsiêbiorstw
rozpoczyna i kontynuuje swoj¹ dzia³alnoæ, wp³ywaj¹ one bowiem na kondycjê
finansow¹ spó³ek.
Celem artyku³u jest ocena zmian w³asnociowych i kondycji finansowej
spó³ek pracowniczych regionu zachodniopomorskiego. Do osi¹gniêcia tego celu
wykorzystano wyniki badañ empirycznych przeprowadzonych w 39 spó³kach
pracowniczych od momentu ich powstania do koñca 2003 roku.
1. Kszta³towanie siê zmian w³asnociowych w badanej zbiorowoci
Analizê struktury w³asnoci przeprowadzono przez ustalenie we wszystkich 39 spó³kach procentowego udzia³u we w³asnoci trzech grup uczestników
w latach 19902003:
 pracowników,
 cz³onków zarz¹du,
 inwestorów zewnêtrznych.
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Charakterystykê zmian w strukturze w³asnoci w badanej grupie spó³ek pracowniczych przedstawiono na schemacie 1. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
maj¹tek zlikwidowanego przedsiêbiorstwa pañstwowego mo¿e byæ oddany do
odp³atnego korzystania spó³ce, któr¹ utworzy³a ponad po³owa pracowników dotychczasowego przedsiêbiorstwa. Taki zapis skutkuje tym, ¿e we wstêpnym etapie funkcjonowania spó³ek pracowniczych wiêkszoæ udzia³ów b¹d akcji obejmuj¹ pracownicy, co jest widoczne równie¿ na schemacie.
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Schemat 1. Struktura w³asnoci w badanej grupie spó³ek pracowniczych w latach 1990
2003
ród³o: obliczenia w³asne.

W kolejnym okresie zarz¹d zaczyna przejmowaæ coraz wiêcej udzia³ów
spó³ki. Inwestorzy zewnêtrzni zaczynaj¹ sprawowaæ coraz wiêksz¹ kontrolê
w podmiotach. Dop³yw outsiderów jest szczególnie widoczny po 1996 roku,
kiedy zmiany w ustawie prywatyzacyjnej spowodowa³y obowi¹zek uczestniczenia inwestorów zewnêtrznych w przynajmniej 20% wartoci przejmowanego
w u¿ytkowanie maj¹tku. Zmiany w strukturze w³acicielskiej spó³ek pracowniczych spowodowa³y, ¿e pod koniec 2003 roku przeciêtna struktura w³asnoci
by³a nastêpuj¹ca: 40% udzia³ów mieli inwestorzy zewnêtrzni, 30%  zarz¹dy,
30%  pracownicy. Taki efekt prywatyzacji leasingowej zmierza³ do tworzenia
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spó³ek pracowniczo-mened¿erskich b¹d pracowniczo-outsiderskich w miejsce
spó³ek czysto pracowniczych. Badani potwierdzili równie¿ odchodzenie przez
wiêkszoæ podmiotów od struktury rozproszonej w³asnoci pracowniczej, co
spowodowa³o powstanie trzech typów spó³ek:
 o skoncentrowanej w³asnoci w rêkach inwestorów zewnêtrznych (outsiderów)  25,5% badanej grupy spó³ek,
 o skoncentrowanej w³asnoci w rêkach insiderów  elit mened¿erskich
 67,0% próby,
 spó³ek o rozproszonej strukturze w³asnoci  7,5% próby.
Zaobserwowano tak¿e, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci spó³ek pracowniczych
prezes zarz¹du i wiêkszoæ cz³onków zarz¹du nale¿¹ do grona kadry kierowniczej zlikwidowanego przedsiêbiorstwa pañstwowego, co okrela siê jako redystrybucjê kadr. Zwykle to równie¿ ta grupa osób inicjowa³a i nadzorowa³a powstanie spó³ki pracowniczej. Badane spó³ki maj¹ zatem ustabilizowan¹ kadrê
zarz¹dzaj¹c¹, legitymuj¹c¹ siê d³ugoletnim sta¿em zatrudnienia i wieloletnim
dowiadczeniem pracy w firmie. Taka sytuacja z jednej strony minimalizuje
szok poprywatyzacyjny, prze¿ywany przez pracowników, gdy zmienia siê w³aciciel i nastêpuje reorganizacja firmy. Z drugiej za strony uk³ad ten powoduje,
¿e prezesi i wiceprezesi nie zawsze maj¹ kwalifikacje dostosowane do nowych
warunków dzia³ania spó³ki pracowniczej.
2. Ocena kondycji finansowej spó³ek pracowniczych
regionu zachodniopomorskiego
Badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej by³o dwuetapowe: pocz¹tkowo
przeprowadzono analizê wskanikow¹ spó³ek pracowniczych na podstawie
18 wskaników, wykorzystuj¹c piêæ kryteriów oceny: p³ynnoæ, sprawnoæ, rentownoæ, zad³u¿enie i wskaniki dodatkowe. Drugim etapem badania by³a budowa syntetycznego miernika (TMAI), który za pomoc¹ jednej zagregowanej
wielkoci opisa³ sytuacjê badanych podmiotów w okrelonym roku. W tym celu
do analizy merytorycznej i analizy statystycznej wykorzystano siedem zmiennych.
Aby okres badawczy by³ wspólny dla wszystkich spó³ek, a jednoczenie
analiza objê³a jak najwiêksz¹ liczbê podmiotów, pocz¹tkowo przeanalizowano
grupê 32 spó³ek pracowniczych dzia³aj¹cych w latach 19992003.
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W ca³ym analizowanym okresie redni wspó³czynnik syntetycznej miary
rozwoju przyjmowa³ wartoci z przedzia³u <0,14; 0,27>, co przedstawiono na
schemacie 2.
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Schemat 2. Kszta³towanie siê redniej wartoci TMAI dla badanych spó³ek w latach
19992003
ród³o: obliczenia w³asne.

Dynamika redniej wartoci TMAI w latach 19992003 jest bardzo niekorzystna. Bior¹c pod uwagê, ¿e syntetyczny miernik przyjmuje wartoci z przedzia³u <0; 1>, sytuacja finansowa wiêkszoci badanych spó³ek znacznie odbiega³o od ustalonego wzorca, a niskie wartoci wiadcz¹ o ogólnie s³abej kondycji ekonomicznej analizowanych podmiotów. Poziom wspó³czynnika odchylenia standardowego jest niski, co oznacza, ¿e wartoci s¹ ma³o zró¿nicowane.
Piêcioletni horyzont badawczy okaza³ siê jednak niewystarczaj¹cy do wykazania korelacji miêdzy zmiennymi. W zwi¹zku z tym wyd³u¿ono okresu badawczy do dziesiêciu lat, czyli 19942003. W efekcie obliczono i przeanalizowano TMAI dla 19 podmiotów, które w tym lub d³u¿szym okresie funkcjonowa³y na rynku. Analizowana grupa dziewiêtnastu podmiotów to blisko 50%
pierwotnej grupy 39 spó³ek pracowniczych i 30% wszystkich funkcjonuj¹cych
spó³ek pracowniczych w regionie zachodniopomorskim, zatem nadal spe³nia postulat reprezentatywnoci. Jeli dodatkowo porówna siê przebieg redniej wartoci TMAI w okresie dziesiêcioletnim z przebiegiem piêcioletnim (schemat 2),
mo¿na dostrzec, ¿e wartoci s¹ podobne, a linia wykresu siê pokrywa. Równie¿
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poziom wspó³czynnika odchylenia standardowego jest niski, co oznacza, ¿e
wartoci s¹ ma³o zró¿nicowane miêdzy sob¹ (schemat 3).
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Schemat 3. Kszta³towanie siê redniej wartoci TMAI dla badanych spó³ek w latach
19942003
ród³o: obliczenia w³asne.

W przebiegu poziomu taksonomicznej miary rozwoju mo¿na dostrzec pewn¹ cyklicznoæ. Pocz¹tkowo pojawia siê silna tendencja spadkowa, od 1998
roku doæ d³ugi okres stagnacji i dopiero w 2002 roku nastêpuje wyrany wzrost
wartoci miernika TMAI.
Najwa¿niejsze wnioski z badania sytuacji ekonomicznej spó³ek pracowniczych sformu³owano nastêpuj¹co:
1. Oceniaj¹c kondycjê spó³ek pracowniczych, nale¿y zwróciæ uwagê na
trzy charakterystyczne cechy, które maj¹ wp³yw na sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ tych podmiotów, a mianowicie:
 brak praw w³asnoci do maj¹tku,
 obci¹¿enie op³atami zwi¹zanymi z odp³atnym korzystaniem z maj¹tku
(raty kapita³owe i op³aty dodatkowe),
 niski poziom kapita³u zak³adowego.
2. Wyniki badania wskaza³y na niekorzystn¹ sytuacjê analizowanych podmiotów. Do prywatyzacji zwykle przystêpowa³a grupa rednich przedsiêbiorstw
o doæ dobrej kondycji. Jednak wkrótce po przekszta³ceniu nastêpowa³ szok po-
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prywatyzacyjny, skutkuj¹cy wyranym pogorszeniem podstawowych obszarów
oceny analizowanych podmiotów. Przez d³u¿szy czas badane spó³ki nie radzi³y
sobie z sytuacj¹ panuj¹c¹ na rynku, a ich funkcjonowanie charakteryzowa³o siê
stagnacj¹. Poprawê wyników spó³ek zaobserwowaæ mo¿na dopiero od 2002
roku, co pozytywnie wp³ynê³o na ich ocenê w kolejnym okresie dzia³ania.
3. Pocz¹tkowo wród najlepszych firm znalaz³y siê g³ównie przedsiêbiorstwa z sektora transportu i handlu, w kolejnych latach kondycja finansowa tych
podmiotów pogorszy³a siê, lecz pod koniec analizowanego okresu ponownie siê
poprawi³a, szczególnie spó³ek handlowych. Odwrotnie by³o w podmiotach
z sektora budownictwa i us³ug, natomiast przedsiêbiorstwa przemys³owe niemal
ca³y analizowany okres mia³y najgorsz¹ sytuacjê finansow¹.
4. W pocz¹tkowym okresie lepsz¹ kondycjê finansow¹ wykaza³y wiêksze
spó³ki, a w nastêpnych latach do grupy spó³ek bardzo dobrych i dobrych do³¹czy³y podmioty zatrudniaj¹ce do 49 osób.
5. Kondycja finansowa wszystkich spó³ek bardzo siê waha³a w zale¿noci
od sytuacji na rynku oraz czynników zwi¹zanych z sektorem dzia³ania i wielkoci¹ podmiotów.
3. Analiza zale¿noci miêdzy struktur¹ w³asnoci a sytuacj¹ finansow¹
spó³ek pracowniczych
W³aciwym efektem badañ by³o pzeprowadzenie analizy zale¿noci miêdzy struktur¹ w³asnoci a sytuacj¹ finansow¹ spó³ek pracowniczych. W tym
celu wykorzystano wspó³czynnik korelacji liniowej Pearsona, który najpierw
obliczono w okresie piêcioletnim dla 32 podmiotów w ka¿dym roku. Zauwa¿ono, ¿e w ¿adnym z badanych lat nie by³o istotnego zwi¹zku miêdzy struktur¹
w³asnoci analizowanych spó³ek pracowniczych a ich sytuacj¹ finansow¹, ocenian¹ miernikiem TMAI. Ma³a zale¿noæ miêdzy tymi zmiennymi pojawi³a siê
jedynie w 2002 roku. Interpretacja otrzymanego wyniku mo¿e byæ zatem nastêpuj¹ca: spadek udzia³u pracowników we w³asnoci przedsiêbiorstwa lub wzrost
udzia³u zarz¹du we w³asnoci mia³ niewielki wp³yw na poprawê sytuacji finansowej badanych spó³ek; nie mia³ w³aciwie wp³ywu na w³asnoæ inwestorów
zewnêtrznych w przedsiêbiorstwie.
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Obliczono równie¿ wspó³czynniki dla ka¿dego z analizowanych przedsiêbiorstw w okresie piêciu lat. Wybrane wyniki dla 32 spó³ek w latach 19992003
zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1
Korelacja miêdzy struktur¹ w³asnoci a TMAI w latach 19992003
w badanych spó³kach pracowniczych
Korelacje
Pracownicy
Zarz¹d
Inwestorzy
zewnêtrzni

TMAI

0,5926
0,6074

PKS
Gryfice
0,7934
0,6869

0,4964

0,4019

Jedynka

Polcargo

Wêglobud

Hartwig

SUPON

BPK

BSIPSZ

0,5644
0,7194

0,9549
0,9664

0,6427
0,6000

0,8129
0,8531

0,3689
0,7398

0,6663
0,8090

0,1702

0,8985

0,6417

0,4356

0,2331

0,0305

ród³o: obliczenia w³asne.

Analiza ka¿dej spó³ki w latach 19992003 wskazuje, ¿e w 12 podmiotach
(co stanowi 37,5%) wystêpuje wyrana zale¿noæ miêdzy zmiennymi. W po³owie tych przypadków zwi¹zek miêdzy struktur¹ w³asnoci a sytuacj¹ finansow¹ podmiotów jest silny b¹d bardzo silny, choæ kierunek tych zale¿noci
jest ró¿ny.
Analiza przeprowadzona w horyzoncie piêciu lat wydaje siê niejednoznacznie pokazywaæ zale¿noæ miêdzy badanymi zmiennymi. Okrelenie korelacji dla poszczególnych lat badania nie wykazuje ¿adnej zale¿noci, co prawdopodobnie wynika ze zbytniego zró¿nicowania podmiotów miêdzy sob¹.
W przeprowadzonej analizie ka¿dej spó³ki zale¿noci korelacyjne pojawiaj¹ siê
w niewielu przypadkach. Z jednej strony wynika to z widocznych zmian sytuacji finansowej firm. Na podstawie miernika TMAI w okresie piêciu lat 1999
2003, choæ ma tendencjê wzrostow¹, ulega znacznym zmianom (schemat 2),
st¹d trudno jest okreliæ zale¿noæ miêdzy t¹ zmienn¹ a innymi. Trudnoæ ta dodatkowo zwraca uwagê na zbyt krótki okres oceny zale¿noci miêdzy zmiennymi. Dla rozwi¹zania tego problemu wyd³u¿ono horyzont badawczy do dziesiêciu lat funkcjonowania przedsiêbiorstw i wyznaczono miernik TMAI dla ka¿dego z badanych 19 podmiotów w ka¿dym roku okresu 19942003.
Analiza wspó³czynnika korelacji w horyzoncie dziesiêcioletnim dla ca³ej
badanej grupy spó³ek równie¿ nie pozwoli³a zauwa¿yæ w ¿adnym z badanych
lat istotnego zwi¹zku miêdzy zmiennymi. Pomimo wyd³u¿onego okresu badaw-
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czego nadal jest problem bardzo zró¿nicowanej grupy badawczej. Sytuacja finansowa spó³ek jest ró¿na, tak jak ró¿ne s¹ zmiany w ich strukturze w³asnoci.
Ponownie dokonano analizy przypadku ka¿dego przedsiêbiorstwa i obliczono wspó³czynniki dla pojedynczych spó³ek w latach 19942003. Wybrane
wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Korelacja pomiêdzy struktur¹ w³asnoci a TMAI w latach 19942003
w badanych spó³kach pracowniczych
Korelacje
Pracownicy
Zarz¹d
Inwestorzy
zewnêtrzni

TMAI
Jedynka

Baltchem

MEDO

Wêglobud

Elmet

0,4561
0,4109

0,6345
0,0177

0,8684
0,3733

0,7795
0,7508

0,7117
0,7240

OPG-K
POB
Emitex
Koszalin Szczecinek Choszczno
0,7892
0,9179
0,8452
0,8265
0,9144
0,6589

0,5578

0,0561

0,7673

0,7634

0,5088

0,7119

0,7588

0,3539

ród³o: obliczenia w³asne.

Analiza zale¿noci struktury w³asnoci i kondycji ekonomicznej ka¿dego
z podmiotów pokazuje, ¿e w 15 na 19 spó³ek (co stanowi 78,9%) istnieje silna
korelacja miêdzy zmiennymi, jednak kierunek tych zale¿noci jest ró¿ny. Co
ciekawe, przedsiêbiorstwa w których wykryto korelacje miêdzy zmiennymi, s¹
zupe³nie innymi podmiotami ni¿ opisane w okresie piêcioletnim.
Podsumowanie
róde³ pocz¹tkowych sukcesów spó³ek pracowniczych nale¿y upatrywaæ
w ich dobrej kondycji przed prywatyzacj¹ i w utrzymaniu ci¹g³oci personalnej.
Czynniki te umo¿liwia³y prowadzenie d³ugofalowej strategii firmy. Jednoczenie spó³ki pracownicze funkcjonuj¹ zazwyczaj w mniej kapita³och³onnych sektorach, a trudnoci z pozyskaniem kapita³u zewnêtrznego powoduj¹, ¿e techniczne uzbrojenie pracy ronie w nich wolniej ni¿ w spó³kach przekszta³canych
cie¿k¹ kapita³ow¹. W efekcie maj¹ one gorsze perspektywy rozwojowe i s¹
mniej konkurencyjne.
Aby w pe³ni oceniæ funkcjonowanie i efektywnoæ spó³ek pracowniczych,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê ich specyfikê, która zasadniczo wp³ywa na ich sytua-
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cjê ekonomiczno-finansow¹ tych podmiotów. Po pierwsze, jest to koniecznoæ
wnoszenia op³at za korzystanie z maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego, czyli
rat kapita³owych i op³at dodatkowych. Obci¹¿enia te wyranie wp³ywaj¹ na wyniki ekonomiczne spó³ek, ograniczaj¹c ich mo¿liwoci rozwoju. Utrudnieniem
jest równie¿ brak praw w³asnoci do u¿ytkowanego maj¹tku, co uniemo¿liwia
korzystanie z niego w pe³ni. Utrudnieniem dla spó³ek jest koniecznoæ wywi¹zywania siê z pakietów socjalnych lub inwestycyjnych, które czêsto s¹ czêci¹
podpisywanej ze Skarbem Pañstwa umowy leasingowej. D¹¿¹c do polepszenia
swojej sytuacji finansowej, firmy zazwyczaj staraj¹ siê jak najszybciej przej¹æ
przedsiêbiorstwo na w³asnoæ, aby zakoñczyæ obowi¹zywanie umowy leasingowej. Rozwi¹zania prawne, mimo typowego, 10-letniego trwania umowy, umo¿liwiaj¹, po spe³nieniu okrelonych przes³anek, wczeniejsze przeniesienie w³asnoci przedsiêbiorstwa pañstwowego na spó³kê3.
Po prywatyzacji spó³ki pracownicze przez d³ugi czas nie radz¹ sobie z sytuacj¹ panuj¹c¹ na rynku, a ich dzia³anie charakteryzuje siê stagnacj¹. Funkcjonuj¹ w warunkach silnej konkurencji i niekorzystnych warunkach makrootoczenia. Wiêkszoæ przedsiêbiorstw cierpi równie¿ na niedostatek kapita³u 4.
Dopiero od 2003 roku obserwuje siê wyran¹ poprawê podstawowych
wskaników finansowych spó³ek pracowniczych w regionie zachodniopomorskim. Wydaje siê, ¿e tendencja ta zostanie utrzymana i spó³ki zaczn¹ siê rozwijaæ. Wiêkszoæ z badanych podmiotów wywi¹za³a siê z umowy leasingowej zawartej ze Skarbem Pañstwa  przedsiêbiorstwa sp³aci³y maj¹tek, a zatem nie s¹
ju¿ obci¹¿one du¿ymi op³atami, maj¹ tytu³ w³asnoci do u¿ytkowanego maj¹tku i mog¹ nim swobodnie dysponowaæ. Kolejn¹ korzyci¹ jest mo¿liwoæ przeznaczania posiadanego kapita³u na akumulacje i inwestycje. Równie¿ warunki
zewnêtrzne wydaj¹ siê bardziej sprzyjaæ samym firmom, a zauwa¿alny od 2003
roku wzrost gospodarczy korzystnie wp³ynie na ich funkcjonowanie i kondycjê.
Przedsiêbiorstwa pracownicze maj¹ du¿e szanse przezwyciê¿enia trudnoci przez dokonuj¹ce siê zmiany w formie ich w³asnoci. Ze spó³ek pracowniczych przekszta³caj¹ siê w spó³ki mened¿erskie lub spó³ki z coraz wiêkszym

3 Por. W. Goszka: Ocena efektywnoci spó³ek pracowniczych. Ekonomika i Organizacja
Przedsiêbiorstw 2002, nr 10, s. 5259.
4 Por. J. Lipiñski: Spó³ki pracownicze w badaniach Unii W³asnoci Pracowniczej oraz Instytutu Studiów Politycznych. ISP PAN, Warszawa 1999.
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udzia³em zewnêtrznego inwestora strategicznego, uzyskuj¹c w ten sposób mo¿liwoæ zasilenia kapita³em zewnêtrznym.
Wyniki analizowanych spó³ek pracowniczych pokazuj¹, ¿e systematycznie
siê pog³êbia zró¿nicowanie ich struktury w³asnoci, a w konsekwencji zró¿nicowanie sytuacji finansowej wp³ywaj¹ce na mo¿liwoci rozwojowe tych podmiotów. W zdecydowanej wiêkszoci najlepszych spó³ek by³ relatywnie wysoki udzia³ koncentracji w³asnoci akcji lub udzia³ów. W³acicielami tych spó³ek
byli cz³onkowie szeroko rozumianego zarz¹du, którzy w pe³ni kontrolowali
funkcjonowanie spó³ki. Wyniki wskazuj¹, ¿e tendencja wzmacniania udzia³u
w³acicielskiego cz³onków w³adz spó³ek wystêpowa³a w niemal wszystkich analizowanych podmiotach. Istnieje wyrana zale¿noæ miêdzy stopniem koncentracji poszczególnych udzia³owców w firmie a jej wynikami finansowymi. Odchodzenie od rozproszonej struktury w³asnoci z pewnoci¹ przyczynia siê do
podejmowania dzia³añ restrukturyzacyjnych oraz decyzji niepopularnych i niekorzystnych z punktu widzenia szeregowego pracownika.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e proces transformacji w³asnoci w spó³kach pracowniczych bêdzie postêpowa³, a w efekcie dojdzie do przekszta³cenia ich w podmioty w³asnoci ograniczonej grupy osób. Równoczenie zmiany w strukturze w³acicielskiej przyczyni¹ siê do poprawy kondycji finansowej spó³ek choæby przez
dop³yw niezbêdnego kapita³u.

OWNERSHIP TRANSFORMATION PROCESS VERSUS
THE FINANCIAL CONDITION OF WORKER-OWNED COMPANIES
IN THE ZACHODNIOPOMORSKIE (WEST-POMERANIA) REGION
Summary
Creation of worker-owned companies should be considered an important socialeconomic phenomena within the framework of systemic changes that take place in Poland. The large scale is what is decisive for its importance, but it is also the fact that in
case of those entities the employees property has much more active character than it
does in companies created by means of other privatisation methods.
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The objective of this article is to try to evaluate the financial condition of workerowned companies in the Zachodniopomorskie region. In order to meet this objective,
the author used the results of empirical research carried out in 39 worker-owned companies from the moment they were established until the end of the year 2003. There will
be also presented the process of secondary privatisation (changes in the ownership structure) taking place in the analysed entities.
Translated by Malwina Szczepkowska

Ocena wp³ywu polityki innowacyjnej pañstwa...

111

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIÑSKIEGO
NR 416

PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI
I ORGANIZACJI PRZEDSIÊBIORSTW NR 47

2006

KATARZYNA KOZIO£

OCENA WP£YWU POLITYKI INNOWACYJNEJ PAÑSTWA
NA PROCESY INNOWACYJNE W PRZEDSIÊBIORSTWACH
ORAZ POSTULOWANE KIERUNKI ZMIAN

Analizuj¹c politykê innowacyjn¹ pañstwa polskiego od po³owy lat 90. XX
wieku, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e brak zdecydowanych dzia³añ by³ jednym z g³ównych powodów z³ej sytuacji innowacyjnej w kraju. Programy polityczne mia³y
jasno sformu³owane cele, ale brakowa³o instrumentów ich realizacji. W miarê
coraz g³êbszej integracji z Uni¹ Europejsk¹ coraz mocniej akcentowano tak¿e
tê sferê. Prze³omowym momentem dla rz¹dz¹cych okaza³o siê przyst¹pienie
Polski do UE 1 maja 2004 roku. Uzmys³owi³o to rz¹dowi, jak wiele nale¿y jeszcze zrobiæ i zmieniæ, aby Polska sta³a siê konkurencyjnym i innowacyjnym pañstwem w Unii Europejskiej.
W roku 2004 ministerstwa przygotowa³y a¿ piêæ wa¿nych dokumentów,
które mia³y siê przyczyniæ do zmniejszenia luki miêdzy Polsk¹ a rozwiniêtymi
gospodarkami wiata:
a) Strategia zwiêkszania nak³adów na dzia³alnoæ B + R w celu osi¹gniêcia za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej  dokument Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z marca 2004 roku;
b) Ustawa o wspieraniu dzia³alnoci innowacyjnej  projekt przyjêty
przez Radê Ministrów 5 padziernika 2004 roku;
c) Za³o¿enia do nowelizacji ustawy o JBR-ach  Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji we wspó³pracy z Ministerstwem Gospodarki, padziernik 2004 roku;
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d) Za³o¿enia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa  projekt Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z 1 padziernika
2004 roku;
e) Ustawa o zasadach finansowania nauki z 5 padziernika 2004 roku.
Tak du¿a liczba dokumentów to nowa jakoæ w strategii rz¹du, powsta³a zapewne pod wp³ywem przyst¹pienia Polski do Unii i zbli¿aj¹cego siê koñca kadencji
parlamentu.
Oceniaj¹c dotychczasow¹ politykê innowacyjn¹ w Polsce, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê, ¿e jej efekty ujawniaj¹ siê po wielu latach, zatem na obecny stan
innowacyjnoci firm maj¹ wp³yw lata zaniechañ inwestycji oraz deklaratywne
obietnice i has³a. Zaniedbania inwestycyjne w badania i rozwój w przedsiêbiorstwach przez ca³e lata 90. XX wieku doprowadzi³y do tego, ¿e Polska zajê³a
ostatnie miejsce wród pañstw Unii Europejskiej w rankingu konkurencyjnoci.
Raport przygotowany przez wiatowe Forum Ekonomiczne ocenia konkurencyjnoæ krajów Unii na podstawie omiu kryteriów (miêdzy innymi stopnia
liberalizacji ¿ycia gospodarczego, rozmiarów gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystania innowacji i B + R, tempa poprawy otoczenia biznesu)1. W roku
2004 dokonano pierwszego przegl¹du kryteriów, a wyniki wskaza³y, ¿e Unia
Europejska nadal pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi2. Tylko trzy kraje nordyckie  Finlandia, Dania i Szwecja  s¹ na wy¿szym poziomie rozwoju
ni¿ USA. Na koñcu rankingu znajduje siê Polska, w której bardzo nisko oceniono budowanie gospodarki opartej na wiedzy, nak³ady na B + R i innowacyjnoæ oraz liberalizacjê ¿ycia gospodarczego.
Obecnie nic nie wskazuje na to, aby Polska dogoni³a resztê Europy pod
wzglêdem konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Nak³ady na B + R konsekwentnie spadaj¹ w ostatnich latach (w 1999 roku  0,75% PKB, w 2004 roku
 0,64% PKB). Celem strategii lizboñskiej jest wzrost tych nak³adów do 3%
1

Polska na szarym koñcu. Rzeczpospolita z 27.04.2004.
Przegl¹d kryteriów jest wynikiem przyjêcia przez kraje Unii w marcu 2000 r. w Lizbonie
strategii lizboñskiej  najwa¿niejszego programu spo³eczno-gospodarczego Unii Europejskiej,
wytyczaj¹cego kierunki rozwoju Unii Europejskiej w obszarach, które na globalnym rynku dóbr
i idei maj¹ decyduj¹ce znaczenie. Jej g³ównym celem jest stworzenie do 2010 r. na terytorium
Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na wiecie, opartej na wiedzy, zdolnej do trwa³ego rozwoju, tworz¹cej wiêksz¹ liczbê lepszych miejsc pracy oraz charakteryzuj¹cej
siê wiêksz¹ spójnoci¹ spo³eczn¹. Jedn¹ z dróg jest osi¹gniêcie do 2010 r. przez wszystkie pañstwa unijne nak³adów na B + R w wysokoci 3% PKB (z tego 2/3 powinno pochodziæ spoza bud¿etu).
2
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PKB w 2010 roku, a celem Narodowego planu rozwoju na lata 20042006 
ich wzrost do 1,5% PKB w 2006 roku. Realizacja za³o¿eñ tego planu bêdzie niezmiernie trudnym zadaniem. Oznacza to koniecznoæ dwukrotnego wzrostu nak³adów na B + R z bud¿etu pañstwa i oko³o trzykrotnego ze rodków pozabud¿etowych do 2006 roku. Wydaje siê, ¿e w Polsce  z perspektywy stagnacyjnego bud¿etu nauki na 2005 rok  najwa¿niejsz¹ kwesti¹ obecnie nie jest wzrost
tych nak³adów, ale zahamowanie ich spadku.
Wielka s³aboæ polityki innowacyjnej polega na tym, ¿e wiêkszoæ rodków na B + R pochodzi z bud¿etu pañstwa, a nie z bud¿etu przedsiêbiorstw, jak
w krajach rozwiniêtych. Nie powsta³y dot¹d mechanizmy zachêcaj¹ce przedsiêbiorców do inwestowania w naukê i innowacje, dlatego nik³a jest ich aktywnoæ. Najwa¿niejsze jest zatem stworzenie tych instrumentów, gdy¿ ich brak jest
du¿ym ograniczeniem dla firm w finansowaniu badañ, szczególnie w sektorze
prywatnym. W poprzednim ustroju w Polsce stosowano zachêty podatkowe, ale
wycofano siê z nich na pocz¹tku lat 90. XX wieku, potem wróci³y na krótki czas
(lata 19951999) i na pocz¹tku XXI wieku znowu je wycofano. Mo¿e niepotrzebnie? Wszystko mia³o byæ poddane prawom wolnego rynku, który siê jeszcze nie ukszta³towa³ i nie zadzia³a³ w sensie wymuszania na firmach innowacji.
Mo¿na to postawiæ jako zarzut wobec polityki innowacyjnej pañstwa.
Instrumenty stymuluj¹ce aktywnoæ innowacyjn¹ w ci¹gu ostatnich czterech lat nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Nie pobudzi³y innowacyjnoci przedsiêbiorców. Z badañ firm wysokiej technologii wynika, ¿e 25 z 32 polskich podmiotów nie korzysta z ¿adnych instrumentów stymuluj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹ oferowanych przez pañstwo (a by³o ich niewiele w badanym
okresie)3.
W marcu 2004 roku powsta³a w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
we wspó³pracy z Ministerstwem Gospodarki Strategia zwiêkszania nak³adów na
dzia³alnoæ B + R w celu osi¹gniêcia za³o¿eñ strategii lizboñskiej. Przygotowano trzy scenariusze wzrostu nak³adów na B + R w Polsce4. Osi¹gniêcie celów
3

Badanie przeprowadzone przez autorkê na grupie 32 polskich przedsiêbiorstw wysokiej technologii. Szerzej w niepublikowanej pracy doktorskiej: Determinanty procesów innowacyjnych
w polskich przedsiêbiorstwach przemys³owych na tle dowiadczeñ krajów Unii Europejskiej,
Szczecin 2005.
4 Strategia zwiêkszania nak³adów na dzia³alnoæ B + R w celu osi¹gniêcia za³o¿eñ strategii
lizboñskiej. Dokument MNiI przygotowany we wspó³pracy z Departamentem Innowacyjnoci Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Warszawa 2004, s. 69.
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tej strategii wymaga trzykrotnego zwiêkszenia nak³adów bud¿etowych i siedmiokrotnego pozabud¿etowych na sferê B + R do 2010 roku.
Tabela 1
Pierwszy wariant rozwojowy wzrostu nak³adów na naukê w PKB do 2010 roku
Lata

Ogó³em nak³ady na B + R
(% PKB)

Udzia³ bud¿etu pañstwa
(% PKB)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0,64
1,25
1,50**
1,80
2,20
2,60
3,00

0,34*
0,55
0,60**
0,65
0,75
0,85
1,00

*
**

Udzia³ nak³adów
pozabud¿etowych
(% PKB)
0,30
0,70
0,90**
1,15
1,45
1,75
2,00

Wskanik wynikaj¹cy z bud¿etu pañstwa na rok 2004.
Osi¹gniêcie w roku 2006 tego poziomu nak³adów wynika z za³o¿eñ Narodowego Planu Rozwoju 20042006.

ród³o: Strategia zwiêkszania nak³adów..., s. 6.

Wariant rozwojowy jest oparty na cie¿ce rozwojowej wynikaj¹cej
z Narodowego Planu Rozwoju na lata 20042006, którego realizacja pozwoli³aby Polsce osi¹gn¹æ poziom najbardziej rozwiniêtych krajów Unii. Jest to wed³ug autorki wariant ¿yczeniowy, bardzo trudny do realizacji lub wrêcz niemo¿liwy. Wymaga bowiem zwiêkszenia ju¿ w 2005 roku nak³adów pañstwa
z 0,34 do 0,55% PKB oraz ponaddwukrotnego wzrostu nak³adów pozabud¿etowych (w 2005 roku planuje siê finansowanie bud¿etowe nauki w wysokoci
0,304% PKB)5. Instrumenty pobudzaj¹ce dzia³alnoæ innowacyjn¹ zaczn¹ obowi¹zywaæ dopiero w latach 2005 (rozwi¹zania organizacyjne) i 2006 (przepisy
podatkowe) i jest raczej niemo¿liwe, aby wykorzystuj¹ce je przedsiêbiorstwa
ju¿ w 2005 roku odczu³y ich oddzia³ywanie i mog³y zwiêkszyæ ponaddwukrotnie wydatki na sferê B + R. W kolejnych latach nak³ady pañstwa i przedsiêbiorstw wzrasta³yby równie dynamicznie, plan zak³ada, oczywicie, szybszy
wzrost nak³adów pozabud¿etowych.
5 Za³o¿enia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
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Alternatyw¹ dla pierwszego wariantu rozwojowego jest drugi wariant, pozwalaj¹cy osi¹gn¹æ obecny redni poziom krajów Unii Europejskiej. Jest to tak¿e wariant optymistyczny, ale bardziej realny do realizacji. Przy prognozowanym w redniookresowej strategii finansów publicznych wzrocie PKB
z 861 mld z³ w 2004 roku do 1 bln 85 mld z³ w 2007 roku, bardziej realny wydaje siê 2,2-procentowy udzia³ nak³adów na naukê w PKB w 2010 roku ni¿ trzyprocentowy6. W wariancie tym za³o¿ono, ¿e rzeczywiste efekty dzia³añ wspieraj¹cych poprawê konkurencyjnoci przedsiêbiorstw i stosowanych od 2005
roku instrumentów motywacyjnych zaczn¹ byæ zauwa¿alne we wskanikach
makroekonomicznych od 2007 roku. Oba scenariusze s¹ zwi¹zane z przyspieszonym rozwojem gospodarczym kraju i utrzymaniem rosn¹cego poziomu PKB.
Tabela 2
Drugi wariant rozwojowy wzrostu nak³adów na naukê w PKB do 2010 roku
Lata

Ogó³em nak³ady na B + R
(% PKB)

Udzia³ bud¿etu pañstwa
(% PKB)

0,64
0,90
1,05
1,30
1,65
1,90
2,20

0,34
0,55
0,60
0,65
0,75
0, 85
0,80

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Udzia³ nak³adów
pozabud¿etowych
(% PKB)
0,30
0,35
0,45
0,65
0,90
1,05
1,40

ród³o: Strategia zwiêkszania nak³adów..., s. 7.

Alternatyw¹ dla nich jest wariant stagnacyjny, w którym przyjêto brak
wzrostu nak³adów bud¿etowych na naukê lub ich minimalny wzrost, co spowoduje, ¿e ca³y ciê¿ar finansowy rozwoju sfery B + R bêdzie spoczywa³ na przedsiêbiorcach. Pañstwo ograniczy siê jedynie do stworzenia u³atwieñ organizacyjno-prawnych, zawartych przede wszystkim w ustawie o dzia³alnoci innowacyjnej. Wielkoæ nak³adów na sferê B + R w wariancie stagnacyjnym przedstawiono w tabeli 3.

6

Ibidem.
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Tabela 3
Wariant stagnacyjny wzrostu nak³adów na naukê w PKB do 2010 roku

Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ogó³em nak³ady na B + R
(% PKB)

Udzia³ bud¿etu pañstwa
(% PKB)

0,64
0,66
0,68
0,85
0,85
1,00
1,00

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,36
0,36

Udzia³ nak³adów
pozabud¿etowych
(% PKB)
0,30
0,32
0,34
0,51
0,51
0,64
0,64

ród³o: Strategia zwiêkszania nak³adów..., s. 8.

Wariant stagnacyjny jest, niestety, realny i mo¿liwy. Zak³ada on dotychczasow¹ politykê pañstwa i przedsiêbiorstw, w której wzrost innowacyjnoci nie
jest wa¿nym celem rozwoju. Spe³nienie ostatniego scenariusza by³oby najgorszym rozwi¹zaniem dla Polski, poniewa¿ oznacza³oby to dalszy regres kraju
w stosunku do pañstw Unii Europejskiej.
W polityce brakuje tak¿e dzia³añ promuj¹cych powstawanie klastrów,
czyli skupisk firm, instytucji porednicz¹cych i szkó³ wy¿szych tworz¹cych sieæ.
W szwedzkiej czy fiñskiej polityce innowacyjnej jednym z g³ównych zadañ jest
wspieranie rozwoju klastrów.
Nie ma w Polsce instytucji niezale¿nej od rz¹du, zarz¹dzanej przez naukowców, która rodki z bud¿etu przeznacza na badania i naukê. Takie agencje
s¹ w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Nale¿y tak¿e zaktywizowaæ rynek funduszy inwestycyjnych (venture capital), inwestuj¹cych w projekty badawczo-rozwojowe o wysokim ryzyku.
Mimo ¿e istnieje du¿a baza ma³ych instytucji porednicz¹cych (które na
ogó³ s¹ relatywnie s³abe), to brakuje kontaktu i wspó³dzia³ania miêdzy nimi. Instytucje te nie tworz¹ w Polsce jednolitego systemu, który obejmowa³by same
instytucje oraz jasno okrelone relacje i funkcje konieczne do zapewnienia
sprawnoci ca³ego systemu i jego czêci sk³adowych. Jest to niezbêdne do efektywnego wspierania procesów innowacyjnych. Szczególnie widoczny jest brak
wspó³pracy o charakterze sieciowym (miêdzy instytucjami wspieraj¹cymi,
przedsiêbiorstwami, szko³ami wy¿szymi i instytucjami B + R).
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Przez ca³y okres transformacji brakowa³o d³ugookresowej strategii rozwoju nauki, techniki i innowacji (polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej),
eliminuj¹cej s³abe strony systemu i reaguj¹cej (antycypuj¹cej) na zmiany w gospodarce. W tabeli 4 przedstawiono fazy rozwoju gospodarczego kraju i okresy
w polityce innowacyjnej.
Tabela 4
Fazy rozwoju gospodarczego i okresy polityki innowacyjnej
Cykl

Polityka innowacyjna

Do roku 1989 liczne narzêdzia stymuluj¹ce dzia³alnoæ
innowacyjn¹
Recesja transformacyjna (19891991) Lata 19901994  brak polityki innowacyjnej
O¿ywienie (19921994)
Wysoki wzrost (19951997)
Lata 19951999  przywrócenie licznych instrumentów
Spowolnienie (19982003)
Rok 2000  skurczona polityka przy sta³ym relatywnym
spadku nak³adów bud¿etowych na B + R; ograniczone
zachêty
O¿ywienie (2004
Rok 2004  zapowied powrotu instrumentów
stymuluj¹cych

ród³o: A.H. Jasiñski: Postêp techniczny w okresie transformacji. Polskie dowiadczenia i perspektywy. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN,
Warszawa 2003, s. 50.

Jak twierdzi A.H. Jasiñski, dosz³o do swoistego falowania polityki innowacyjnej, lecz by³a to krótkookresowa polityka. Jej przyczyn¹ móg³ byæ brak
d³ugookresowej strategii rozwoju nauki i techniki. Polityka innowacyjna by³a
czêsto spóniona (dryfowa³a z cyklem) w stosunku do wzrostu gospodarczego
i procykliczna (zgodna z cyklem). Powinno jednak byæ odwrotnie: polityka powinna byæ wzmacniana podczas recesji i w okresie spowolnienia gospodarki 7.
Polityka pañstwa nie by³a wystarczaj¹co nastawiona na stymulowanie popytu na prace B + R przez przedsiêbiorstwa, a tak¿e ich potencja³u badawczo-rozwojowego. Niewiele przedsiêbiorstw posiada w³asne zaplecze B + R. W roku 2002 zmniejszy³a siê ich liczba  z ponad 400 do 345. Z badañ przeprowadzonych przez autorkê wynika, ¿e sytuacja w firmach wysokiej technologii jest

7

A.H. Jasiñski: op.cit., s. 4951.
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lepsza, a rodzaj produkowanych wyrobów determinuje prace badawcze (27 podmiotów ma zaplecze badawczo-rozwojowe)8.
Politykê innowacyjn¹ cechuje doæ silna centralizacja, brakuje regionalnego
podejcia. W Polsce wystêpuje wyrane zró¿nicowanie poszczególnych regionów
pod wzglêdem potencja³u naukowego (wy¿sze uczelnie, poziom nauczania) i badawczego (jednostki B + R, infrastruktura innowacyjna), co oczywicie wp³ywa
na liczbê innowacyjnych przedsiêbiorstw. Polityka prowadzona przez pañstwo powinna uwzglêdniaæ te dysproporcje regionalne i w zró¿nicowany sposób wspieraæ regiony (na przyk³ad przez budowê regionalnych strategii innowacyjnych).
Kolejny zarzut wobec polityki innowacyjnej odnosi siê do braku narzêdzi wspieraj¹cych przemys³ wysokiej i rednio wysokiej techniki. Z badañ przeprowadzonych przez autorkê w tym sektorze wynika, ¿e przedsiêbiorcy oczekuj¹ zdecydowanych dzia³añ ze strony pañstwa.
Nie mo¿na winiæ jednak tylko pañstwa za obecny poziom innowacyjnoci
kraju. Wed³ug W. Janasza, istotn¹ kwesti¹ jest brak dostatecznego zainteresowania pracami badawczymi w samych przedsiêbiorstwach (wykorzystywanie
wyników prac B + R zagranicznych placówek badawczo-rozwojowych nale¿¹cych do koncernów miêdzynarodowych itp.)9. Wielu przedsiêbiorców nie doceni³o jeszcze roli innowacji w rozwoju strategicznym firmy. Na rynku zachowuj¹ siê biernie, boj¹ siê zmian. Jednym z powodów takiej sytuacji mo¿e byæ brak
presji konkurencyjnej na wprowadzanie innowacji na rynku10 .
Jakie zmiany powinny zajæ w polityce innowacyjnej pañstwa? Czego
oczekuj¹ przedsiêbiorcy, a czego nauka?
Podstawowym celem polityki powinno byæ stymulowanie przedsiêbiorstw
do wiêkszego zaanga¿owania w budowê i finansowanie sfery B + R. Bêdzie to
mo¿liwe przez wdro¿enie rzeczywistych narzêdzi motywuj¹cych przedsiêbiorców do prowadzenia dzia³alnoci innowacyjnej. W projekcie ustawy o wspieraniu dzia³alnoci innowacyjnej11 zaproponowano dwojakiego rodzaju instrumenty zachêcaj¹ce przedsiêbiorców do inwestowania w badania:
8

Badanie przeprowadzone przez autorkê na grupie 32 polskich przedsiêbiorstw wysokiej technologii. Szerzej w niepublikowanej pracy doktorskiej Determinanty procesów...
9 Szerzej w Innowacje w rozwoju przedsiêbiorczoci w procesie transformacji. Red. W. Janasz.
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004, s. 166.
10 A.H. Jasiñski: op.cit., s. 62.
11 Projekt ustawy o wspieraniu dzia³alnoci innowacyjnej. Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2004.
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 zachêty podatkowe,
 rozwi¹zania organizacyjne.
Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym sfinansowanie zakupu nowej technologii bêdzie kredyt technologiczny, udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze
rodków Funduszu Technologicznego12. Po udokumentowaniu sprzeda¿y produktów wytworzonych dziêki tej technologii bank umorzy przedsiêbiorcy do
50% wartoci kredytu (sp³aci go skarb pañstwa za porednictwem Funduszu
Technologicznego). Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w finansowaniu inwestycji
nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 25%. Wielkoæ funduszu autorzy projektu szacuj¹
wstêpnie na 100 mln z³ rocznie. Wynika z tego jednak, ¿e takich kredytów bank
udzieli tylko tyle, na ile starczy rodków, a nie na ile bêdzie zapotrzebowanie,
co jest oczywicie du¿ym ograniczeniem.
Kolejn¹ zachêt¹, d³ugo oczekiwan¹ przez przedsiêbiorców, jest mo¿liwoæ
wpisywania w koszty wydatków prowadzonych badañ naukowych (niezale¿nie
od ich rezultatu) w trakcie roku podatkowego. Do tej pory badania musia³y byæ
zakoñczone wynikiem pozytywnym, a towar skierowany do produkcji.
W wiêkszoci krajów Unii nie by³o takich zastrze¿eñ.
Instrumentem pobudzaj¹cym wspó³pracê przemys³u z nauk¹ bêdzie ulga
podatkowa. Je¿eli przedsiêbiorstwo kupi technologiê od jednostki naukowej (na
przyk³ad uczelni wy¿szej) lub centrum badawczo-rozwojowego, to czêæ kosztów zakupu bêdzie mog³o sobie odliczyæ od podstawy opodatkowania (ma³e
i rednie firmy 50% kosztów, du¿e  30%). Jest to korzystniejsze rozwi¹zanie
ni¿ wrzucenie tego zakupu w koszty dzia³alnoci. Jednak g³ównym pozytywnym
aspektem tego rozwi¹zania powinna byæ lepsza wspó³praca przemys³u i nauki.
Kolejnym rozwi¹zaniem jest 22-procentowy VAT na us³ugi badawczo-rozwojowe, które do tej pory by³y zwolnione z VAT. Na tym zarobi bezporednio
bud¿et pañstwa, który szacuje wp³ywy na oko³o 57 mln z³, a jednostki badawcze bêd¹ mog³y odliczaæ i odzyskiwaæ VAT.
Aby poprawiæ otoczenie instytucjonalne innowacyjnych przedsiêbiorstw
w Polsce, ka¿dy podmiot, który prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe, bêdzie móg³ uzyskaæ status centrum badawczo-rozwojowego (CBR)13.

12

Kredyt nie mo¿e byæ udzielany na realizacjê inwestycji w sektorze hutnictwa ¿elaza i stali,
górnictwa wêgla, rybo³ówstwa, w³ókien syntetycznych. Szerzej w artykule 3.2 i 3.3 ustawy.
13 Rozdzia³ 4 Projektu ustawy o wspieraniu dzia³alnoci innowacyjnej..., s. 6.
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Warunkiem jest uzyskiwanie co najmniej 50% przychodów ze sprzeda¿y wytworzonych przez siebie wyników badañ lub prac rozwojowych (a ca³e przychody firmy musz¹ wynosiæ rocznie minimum 800 tys. euro). Status CBR da
przywileje finansowe samej jednostce (zwolnienia z podatku dochodowego od
sprzeda¿y wyników prac B + R) oraz jej klientom (odliczenia czêci kosztów
zakupu od podstawy opodatkowania). Stworzenie CBR powinno pobudziæ rynek prywatnego transferu technologii z nauki do wiedzy. Zachêta ta jest tak¿e
skierowana do zagranicznych korporacji, aby lokowa³y w Polsce swoje zaplecza B + R, a nie tylko dzia³y produkcji14.
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej szacuje, ¿e dziêki
instrumentom zawartym w ustawie w pierwszym roku jej obowi¹zywania podwoi siê liczba firm i instytucji prowadz¹cych prace B + R (z 450 do 900),
a w trzecim roku potroi. Wartoæ nak³adów na B + R w przedsiêbiorstwach
wzronie w pierwszym roku o prawie 377 mln z³, w drugim o 660 mln z³,
a w trzecim o 891 mln z³15.
Ocena tych instrumentów wypada pozytywnie, istnieje jednak obawa, czy
bêd¹ wykorzystane przez wszystkie podmioty, czy tylko du¿e. Widaæ, ¿e wiêcej
jest instrumentów skierowanych do du¿ych organizacji. Ustawa ta powinna zaktywizowaæ tak¿e firmy dotychczas nieinnowacyjne. Narzêdzia skierowane s¹ do
firm ze wszystkich dziedzin przemys³u, co jest prawid³owe przy obecnym stanie konkurencyjnoci przemys³u, ale brakuje jeszcze instrumentów dodatkowo
stymuluj¹cych innowacje w firmach wysokiej technologii. Priorytetem jest
wzrost innowacyjnoci we wszystkich dziedzinach przemys³u, ale pañstwo powinno wspieraæ tak¿e sektor wysokiej technologii jako potencjalnie najbardziej
konkurencyjny. Ten kierunek ma korzystn¹ charakterystykê ekonomiczn¹ i poprawia strukturê ekonomiczn¹16.
Kolejnym instrumentem wspieraj¹cym wzrost pozabud¿etowych nak³adów
na sferê B + R powinny byæ fundusze venture capital. W Polsce dzia³a ich oko³o
35, zainwestowa³y one w kraju oko³o 2 mld euro, zasilaj¹c finansowo oko³o 400
przedsiêbiorstw17 (wiêkszoæ tych inwestycji nie dotyczy jednak sfery B + R).
14

Jak zwiêkszyæ zasysanie wiedzy? Rozmowa z K. Krystowskim, wiceministrem gospodarki
i pracy. Gazeta Wyborcza z 4.10.2004.
15 Bryndza w nauce. Gazeta Wyborcza z 2324.10.2004.
16 Innowacje w rozwoju przedsiêbiorczoci..., s. 3940.
17 Przedsiêbiorczoæ w Polsce. MGPiPS, Warszawa 2003 (wersja z 4.06.2003 r.).
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Wiêksza czêæ ich kapita³u pochodzi ze róde³ zagranicznych (fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, banki, inwestorzy korporacyjni), podczas gdy
praktyka funkcjonowania tego typu instytucji w Europie Zachodniej wskazuje,
¿e wiêkszoæ ich rodków to rodki krajowe18 . Niewystarczaj¹ca liczba takich
instytucji w Polsce wp³ywa tak¿e negatywnie na podejmowanie dzia³alnoci
B + R przez przedsiêbiorców.
Z powodu s³abej wspó³pracy miêdzynarodowej w dziedzinie nauki i badañ
rz¹d powinien okreliæ nowe ramy wspó³pracy i wspieraæ wszelkie jej przejawy, na przyk³ad powstawanie centrów doskona³oci. S¹ to jednostki naukowe,
zespo³y pracowników naukowych pracuj¹cych pod wspólnym naukowym i organizacyjnym kierownictwem (sieci naukowe), prowadz¹cych w sposób ci¹g³y
badania naukowe w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej, w szczególnoci
w ramach programów Unii Europejskiej. Celem centrum jest aktywna wspó³praca z przemys³em i innymi u¿ytkownikami rezultatów badañ 19.
Zmiany w polityce innowacyjnej pod¹¿aj¹ w dobrym kierunku, a punkt
ciê¿koci w polityce innowacyjnej nale¿y przesun¹æ z naukowca na przedsiêbiorcê, a w³aciwie przedsiêbiorstwo sieciowe 20. Przekszta³cenia w sektorze jednostek badawczo-rozwojowych (jbr) powinny zmierzaæ do likwidacji tych, które nie zajmuj¹ siê pracami B + R, konsolidacji mniejszych jednostek i umo¿liwienia pracownikom partycypacji we w³asnoci prywatnej. Kolejnym kierunkiem rozwoju w polityce innowacyjnej, który powinien byæ wzmacniany i wynika z poprzednich postulatów, jest promocja wspó³pracy miêdzy nauk¹ a przemys³em.
Z uwagi na ograniczone mo¿liwoci finansowania nauki z bud¿etu pañstwa
niezbêdne jest selektywne jej wspieranie, przede wszystkim tych kierunków badañ naukowych i dziedzin, w których polska nauka jest w stanie konkurowaæ na
arenie miêdzynarodowej. Nie jest zasadne finansowanie wszystkich rodzajów
badañ naukowych w jednakowym stopniu. Uzasadnione jest finansowanie badañ naukowych w takich dziedzinach i dyscyplinach, które bêd¹ wspiera³y szyb-

18

Strategia zwiêkszania nak³adów na dzia³alnoæ B + R..., s. 12.
Pocz¹tkowo centra doskona³oci wy³aniano w konkursach PHARE oraz 5. Programu Ramowego UE i finansowano ze rodków europejskich. Obecnie tak¿e minister nauki organizuje konkursy na centra doskona³oci. Zob. Strategia zwiêkszania nak³adów..., s. 13.
20 O przedsiêbiorstwie sieciowym szerzej w Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 125.
19
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ki rozwój kraju i w których jestemy konkurencyjni, i forsowaæ je przy pracach
nad VII Programem Ramowym.
Na poziom innowacyjnoci przedsiêbiorstw i prowadzon¹ politykê innowacyjn¹ pañstwa wp³ynê³a wiara w niewidzialn¹ rêkê rynku. Nie wypracowano dotychczas w Polsce metod i mechanizmów sterowania aktywnoci¹ innowacyjn¹ przedsiêbiorstw, licz¹c, ¿e to wolny rynek pobudzi procesy innowacyjne w przedsiêbiorstwach. Jest to s³uszne przekonanie, ale ten rynek z mechanizmami reguluj¹cymi, który mia³ powstaæ w wyniku transformacji, jeszcze siê
w pe³ni nie ukszta³towa³, dlatego zadaniem przysz³ej polityki innowacyjnej pañstwa jest pobudzanie mechanizmów rynkowych, aby wymusi³y na przedsiêbiorstwach wzrost nak³adów na B + R i podnoszenie ich innowacyjnoci.

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF STATE INNOVATION POLICY
ON INNOVATION PROCESSES IN ENTERPRISES
AND DEMANDED DIRECTIONS FOR CHANGES
Summary
Having analized the innovation policy of the Polish state from the middle of 90s
in XXc. one can observe that the lack of decisive actions was one of the major factors
affecting the bad innovative situation in Poland. Programmes regarding the policy had
clear aims but there were no devices for their implementation.
The aim of the future state innovation policy will be to set in motion market
mechanisms so that the enterprises increased their expenditure on R&D and, consequently, their competitiveness increased too.
Translated by Katarzyna Kozio³
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STYMULANTY DZIA£ALNOCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ
I INNOWACYJNEJ W ASPEKCIE WZROSTU KONKURENCYJNOCI
POLSKICH PRZEDSIÊBIORSTW

Dynamiczne zmiany zachodz¹ce na wolnym rynku, wyra¿aj¹ce siê w zmianie oczekiwañ klientów, globalizacji rynków, a tak¿e integracja Polski z Uni¹
Europejsk¹ oraz szybki postêp techniczny i technologiczny, wymagaj¹ zmodyfikowania kierunków dzia³ania i strategii rozwoju przedsiêbiorstw. Podstawowym warunkiem funkcjonowania i przetrwania przedsiêbiorstw na globalnym,
opartym na wiedzy rynku jest zdolnoæ zarz¹dzania przez kreowanie i efektywne wdra¿anie innowacji, co mo¿e byæ efektem umiejêtnego korzystania z posiadanych informacji uzyskanych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci badawczo-rozwojowej. Szeroko rozumiana konkurencja miêdzy firmami, sektorami, regionami i krajami jest uznawana za si³ê napêdow¹ innowacji.
Zgodnie z definicj¹ OECD, konkurencyjnoæ oznacza zarówno zdolnoæ
firm, przemys³ów, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowañ do
sprostania miêdzynarodowej konkurencji, jak i do zapewniania relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego zatrudnienia na trwa³ych podstawach 1. Konkurencyjnoæ odnosi siê równie¿ do podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. W warunkach gos1 Industrial Structure Statistics 1994. OECD, Paris 1996, za Konkurencyjnoæ przedsiêbiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruñ 2005, s. 36.
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podarki rynkowej dzia³alnoæ gospodarcza ma sens ekonomiczny, gdy przyczynia siê do wypracowania nadwy¿ki w stosunku do poniesionych nak³adów.
W przeciwnym wypadku podmioty s¹ eliminowane z rynku. Uwolnione zasoby
produkcyjne, energia i przedsiêbiorczoæ mog¹ wówczas zostaæ wykorzystane
w innej dzia³alnoci2 . Za konkurencyjne mo¿na zatem uznaæ takie przedsiêbiorstwo, które prowadz¹c swoj¹ dzia³alnoæ sprawnie i efektywnie, jest zdolne do
osi¹gania celów za³o¿onych w strategii.
W tradycyjnym podejciu do konkurencyjnoci uwzglêdniano jakociowe
determinanty konkurencyjnoci zwi¹zane miêdzy innymi z korzyciami skali,
jakoci¹ produktów, systemami zarz¹dzania, stosunkami pracy, charakterem procesów wytwórczych, a tak¿e postêpem technologicznym i innowacjami3.
Przez innowacyjnoæ podmiotów gospodaruj¹cych rozumie siê ich zdolnoæ i motywacjê do ci¹g³ego poszukiwania i zastosowania w praktyce wyników badañ naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych idei, pomys³ów
i wynalazków4. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorstwa, które chc¹ utrzymaæ sta³¹ przewagê konkurencyjn¹, s¹ zmuszone do ci¹g³ego usprawniania prowadzonej dzia³alnoci. Jest to mo¿liwie dziêki dzia³alnoci badawczo-rozwojowej, maj¹cej na
celu okrelenie szans i zagro¿eñ wystêpuj¹cych w otoczeniu, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do przeformu³owania celów dzia³alnoci gospodarczej.
Innowacyjnoæ gospodarki kraju zale¿y od wielu czynników determinuj¹cych zakres i poziom jej dzia³ania. Za g³ówne czynniki innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa mo¿na uznaæ5:
a) zdolnoæ inwencji, kreowania i podejmowania innowacji;
b) umiejêtnoæ ch³onnoci innowacji;
c) zdolnoci strukturalne do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, czyli
potencjalne mo¿liwoci powiêkszenia udzia³u w rynku tkwi¹ce w posiadanej infrastrukturze technicznej i organizacyjnej;

2

J.W. Bossak, W. Bieñkowski: Miêdzynarodowa zdolnoæ konkurencyjna kraju i przedsiêbiorstw. SGH, Warszawa 2004, s. 17.
3 Konkurencyjnoæ przemys³owa Polski w procesie integracji z Uni¹ Europejsk¹. Red. A. Zieliñska-G³êbocka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000, s. 11.
4 W. Janasz: Proces innowacji w modelu dzia³alnoci przedsiêbiorstw. W: Determinanty innowacyjnoci przedsiêbiorstw. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2002, s. 54.
5 J. Paw³owski: Diagnoza potencja³u innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw.
Przegl¹d Organizacji 2005, nr 5, s. 29.
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d) kompetencje rozwoju innowacyjnoci produktowej i asortymentu na
podstawie posiadanego potencja³u techniczno-technologicznego i finansowego;
e) zdolnoci innowacyjne potencja³u techniczno-technologicznego, oznaczaj¹ce stopieñ atrakcyjnoci i innowacyjnoci posiadanej techniki
i technologii;
f) zdolnoæ finansowania dzia³añ innowacyjnych i wspieraj¹cych konkurencyjnoæ rynkow¹.
Konkurencyjnoæ przedsiêbiorstwa jest zale¿na od jego potencja³u. Potencja³
konkurencyjnoci jest definiowany jako zasoby materialne i niematerialne
umo¿liwiaj¹ce przedsiêbiorstwu zastosowanie optymalnych instrumentów skutecznego konkurowania na rynkach globalnych6. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e cile
wi¹¿e siê z posiadanymi przez niego zasobami lub umiejêtnociami. Nie wszystkie elementy zasobowe przedsiêbiorstwa maj¹ jednakowe znaczenie przy budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wyró¿niaj¹c w przedsiêbiorstwach tak zwane
sfery funkcjonalno-zasobowe, szczególn¹ uwagê zwraca siê na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹, w której ramach najwa¿niejsze znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce elementy7:
 wiedza kadr zatrudnionych w komórkach B + R,
 wysokoæ bud¿etu na dzia³alnoæ B + R,
 posiadanie w³asnych komórek B + R,
 nowoczesnoæ wyposa¿enia technicznego komórek B + R,
 wspó³praca z instytucjami naukowymi i/lub naukowo-badawczymi,
 zdolnoæ do kreowania nowych produktów i technologii,
 zdolnoæ do przewidywania zmian techniki i technologii,
 stopieñ informatyzacji prac B + R.
Do okrelania poziomu konkurencyjnoci przedsiêbiorstw szczególnie
przydatne s¹ wskaniki dotycz¹ce nauki, techniki i innowacji, prezentuj¹ce poziom konkurencyjnoci technologicznej i innowacyjnej krajów. Do najczêciej
u¿ywanych nale¿¹8:
6

Budowanie potencja³u konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK,
Toruñ 1999, s. 78.
7 Konkurencyjnoæ przedsiêbiorstwa..., s. 119.
8 Potencja³ konkurencyjny polskiego przemys³u w warunkach integracji europejskiej. Red.
A. Zieliñska-G³êbocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2003, s. 36.
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 ca³kowite wydatki na B + R jako procent PKB,
 struktura wydatków na B + R z podzia³em na wydatki rz¹dowe, wydatki wy¿szych uczelni, wydatki sektora przedsiêbiorstw,
 bilans p³atniczy technologii,
 zg³oszenia patentowe wewnêtrzne i zewnêtrzne,
 udzia³ kraju w patentach zg³oszonych przez Stany Zjednoczone,
 liczba pracowników naukowo-badawczych na 10 tys. zatrudnionych,
 liczba publikacji naukowych, intensywnoæ prac badawczo-rozwojowych w przemyle (wydatki na B + R w przedsiêbiorstwach jako procent wartoci dodanej),
 import technologii (technologie zawarte w towarach importowanych),
 wydatki na innowacje (wprowadzenie nowego produktu, wyrobu zmodernizowanego lub nowego procesu wytwórczego) jako procent ca³kowitego obrotu.
Polska staj¹c siê cz³onkiem Unii Europejskiej, zobowi¹za³a siê do wykonania za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej. Jest ona najwa¿niejszym programem spo³eczno-gospodarczym UE, którego celem jest stworzenie do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki na wiecie. Za³o¿ono w niej
nak³ady na badania i rozwój na poziomie 3%. Dla gospodarki polskiej jest to
zadanie niezwykle trudne, a mo¿e nawet w ogóle niemo¿liwe. Finansowanie
dzia³alnoci badawczo-rozwojowej ze rodków bud¿etowych i pozabud¿etowych w ostatnich dziesiêciu latach kszta³towa³o siê na bardzo niskim poziomie
 z bud¿etu pañstwa spad³o z 0,76% PKB w 1991 roku do 0,34% PKB w 2003
roku, a pozabud¿etowe kszta³towa³o siê rednio na poziomie 0,3%. Udzia³ wydatków na naukê w PKB w latach 19912002 przedstawiono na rysunku 1.
W strukturze nak³adów na dzia³alnoæ B + R zdecydowanie najwiêkszy
udzia³ w finansowaniu tej sfery dzia³alnoci ma bud¿et pañstwa. Mimo tendencji wzrostowej w latach 19982001 w 2002 roku nast¹pi³ jednak spadek ogólnych nak³adów na tê sferê o 3,2 punkty procentowe w porównaniu do 2001
roku. Bior¹c jednak pod uwagê chêæ zbli¿enia siê do wielkoci nak³adów na B
+ R za³o¿onych w Strategii Lizboñskiej, niezbêdne jest zwiêkszenie nak³adów
na tê dzia³alnoæ, zw³aszcza przez przedsiêbiorstwa. Ich udzia³ w finansowaniu
dzia³alnoci badawczo-rozwojowej zmniejszy³ siê od 1999 roku o 7,9%, wynosz¹c 22,7% w 2002 roku. Finansowanie prac B + R przez placówki naukowe
PAN i jednostki badawczo-rozwojowe przedstawia³o siê nastêpuj¹co: w 2002
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roku  8,2%, czyli tyle, ile w 1998 roku. Ponad trzykrotnie zwiêkszy³ siê za to
zakres finansowania tej dziedziny przez instytucje spoza granic naszego kraju.
W roku 1998 wynosi³ on 1,5%, natomiast w 2002 roku ju¿ 4,8% ogó³u nak³adów. Ogólnie jednak struktura nak³adów na dzia³alnoæ B + R, zarówno w sferze bud¿etowej jak i pozabud¿etowej, uleg³a pogorszeniu, co przedstawiono na
rysunku 2.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e poziom wielkoci nak³adów na sferê B + R jest zdeterminowany przez9:
a) strukturê gospodarki i eksportu  nak³ady na tê sferê s¹ tym wiêksze,
im wiêkszy jest udzia³ w eksporcie przedsiêbiorstw przemys³u przetwórczego, a przede wszystkim przemys³u wysokiej techniki, poniewa¿
produkcja skierowana na eksport wymusza ci¹g³¹ innowacyjnoæ; dodatkowym elementem jest struktura firm  du¿e firmy inwestuj¹ z regu³y znacznie wiêcej ni¿ ma³e i rednie;
b) instrumenty podatkowe (stopa amortyzacji prac B + R, stopa amortyzacji inwestycji kapita³owych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ B + R);
c) liczbê osób z wykszta³ceniem wy¿szym w ogólnej liczbie zatrudnionych  uwa¿a siê, ¿e zwiêkszenie zatrudnienia absolwentów wy¿szych
uczelni z dowiadczeniem w pracy badawczej mo¿e spowodowaæ
w d³u¿szym okresie wzrost popytu na B + R;
d) typ polityki technologicznej, która mo¿e byæ ukierunkowana na absorpcjê rozwoju nowej wiedzy, nowych wyrobów (us³ug) i procesów technologicznych b¹d na wykorzystanie istniej¹cej wiedzy i technologii,
a tak¿e ich dyfuzjê;
e) wybór polityczny strategii obronnej  kraje bêd¹ce cz³onkami uk³adów
bezpieczeñstwa zbiorowego z regu³y ponosz¹ mniejsze wydatki na cele
obronne ni¿ kraje decyduj¹ce siê na tworzenie niezale¿nych si³ wojskowych.
W porównaniu do krajów europejskich Polska zdecydowanie odbiega od
czo³ówki pod wzglêdem rodków przeznaczanych na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹. Dla przyk³adu, Szwecja, Finlandia czy Niemcy w latach 20012002
przeznaczy³y na ten cel odpowiednio 4,27, 3,49 i 2,50%. W krajach Unii Euro9 J. Koz³owski: Finansowanie nauki polskiej. Zasoby Internetu 2000, s. 2; W. Janasz: Zmiany
aktywnoci innowacyjnej Polski w okresie transformacji. W: Innowacje w dzia³alnoci przedsiêbiorstw w integracji z Uni¹ Europejsk¹. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2005, s. 241.
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pejskiej nak³ady na tê dzia³alnoæ wynosi³y dla krajów 15. rednio 1,98%, natomiast dla 25.  1,93% PKB. W Polsce na badania i rozwój przeznaczono
w 2001 roku 0,65% PKB. Na tym samym poziomie nak³ady na tê sferê odnotowano w S³owacji. Jedynie gorsze wyniki mia³y £otwa i Cypr, które w 2001 roku
przeznaczy³y na ten cel tylko 0,44 i 0,27%. Strukturê nak³adów na dzia³alnoæ
badawczo-rozwojow¹ w poszczególnych krajach europejskich przedstawiono na
rysunku 3.
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Rys. 3. Relacja nak³adów na prace B + R do PKB (%)
ród³o: Nauka i technika..., s. 39.

Ze statystyki wynika, ¿e nak³ady na dzia³alnoæ innowacyjn¹ polskich
przedsiêbiorstw wi¹¿¹ siê g³ównie z zakupem nowych maszyn i urz¹dzeñ technicznych  w 2002 roku wynosi³y one a¿ 62,8% ogó³u nak³adów na tê sferê.
Dla porównania, na inwestycje w budynki, budowle i grunty przeznaczono 20%,
a na dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹  jedyne 9,3% ogó³u nak³adów. Najmniej
inwestowano w zakup nowych technologii w postaci dokumentacji i praw  3%,
i szkolenia personelu w dzia³alnoci innowacyjnej  0,2%. Strukturê nak³adów
na dzia³alnoæ innowacyjn¹ wed³ug jej rodzajów przedstawiono na rysunku 4.
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ród³o: Nauka i technika..., s. 44.

Innowacyjnoæ polskiego przemys³u by³a w ostatnim okresie ograniczana
przez wiele czynników10:
 barierê akumulacji i popytu,
 presjê konkurencyjnego importu,
 wysokie ryzyko innowacyjne,
 niedobór wykwalifikowanych kadr,
 politykê zachowawcz¹ inwestorów strategicznych,
 niestabilnoæ regulatorów ekonomiczno-finansowych,
 s³ab¹ kondycjê finansow¹ odbiorców przy wci¹¿ znacznym popycie na
tradycyjne towary.
Bior¹c pod uwagê formy w³asnoci przedsiêbiorstw i ich ród³a finansowania, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym
dominowa³ kapita³ w³asny (sektor publiczny  58,3%; sektor prywatny 
67,0%). Kredyty bankowe mia³y drugorzêdne znaczenie  przedsiêbiorstwa sektora publicznego korzysta³y z nich w 31,6%, a z sektora prywatnego  w 20,3%.
Sektor prywatny w najmniejszym stopniu korzysta³ ze rodków bud¿etu pañstwa
i z zagranicy (0,3 i 0,8%), firmy sektora publicznego otrzyma³y odpowiednio
10

J. Bogdanienko: Innowacyjnoæ przedsiêbiorstw. TNOiK, Toruñ 2004, s. 24.
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4,0% i 0,3% ogó³u nak³adów z tych róde³. Strukturê nak³adów na dzia³alnoæ
innowacyjn¹ wed³ug róde³ finansowania i form w³asnoci przedstawiono na rysunku 5.
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Rys. 5. Struktura nak³adów na dzia³alnoæ innowacyjn¹ w przedsiêbiorstwach przemys³owych wed³ug róde³ finansowania w 2002 roku (%)
ród³o: Nauka i technika..., s. 45.

Bariery innowacyjnoci tkwi¹ce wewn¹trz polskich przedsiêbiorstw
i w ich otoczeniu wskazuj¹ na koniecznoæ prowadzenia polityki gospodarczej
ukierunkowanej g³ównie na podmioty przemys³owe proinnowacyjne oraz poszukuj¹ce i wdra¿aj¹ce innowacje11. Do przeszkód we wdra¿aniu innowacji mo¿na
zaliczyæ nastêpuj¹ce12 :
 zbyt wysokie oprocentowanie kredytów,
 brak w³asnych rodków finansowych,
 brak bazy rozwojowej,
 du¿a niepewnoæ zbytu,
 akty prawne, normy i przepisy,
 brak rozpoznania potrzeb rynkowych,
 brak informacji na temat technologii,
 brak mo¿liwoci wspó³pracy z innymi instytucjami.
11 J. Poznañska: Innowacyjnoæ jako ród³o przewagi konkurencyjnej polskich przedsiêbiorstw.
Materia³y i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej t. LXXXII. SGH, Warszawa
2002, s. 77.
12 K. Poznañska: Konkurencyjnoæ a innowacyjnoæ polskich przedsiêbiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu nr 951. Wroc³aw 2002, s. 209.
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Polska powinna jak najszybciej restrukturyzowaæ strategiê gospodarcz¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoci badawczo-rozwojowej, by w przysz³oci móc staraæ siê
o rodki unijne. By umo¿liwiæ taki rozwój tej dzia³alnoci, nale¿y13:
a) odpowiednie rodki bud¿etowe przeznaczyæ na stworzenie infrastruktury do prowadzenia takiej dzia³alnoci oraz stymulowaæ tworzenie zasobów ludzkich niezbêdnych do prowadzenia badañ (dofinansowanie
jednostek badawczo-rozwojowych);
b) opracowaæ konkretne obszary badawcze skorelowane ze strategi¹,
a czêæ rodków przeznaczyæ na sta³e badania przysz³ych obszarów badañ i zwiêkszenie ich efektywnoci.
Sukces przedsiêbiorstw rodzimej gospodarki w dzia³alnoci innowacyjnej
mo¿e zale¿eæ przede wszystkim od pomocy instytucji proinnowacyjnych. Odpowiadaj¹ one za wykorzystywanie pojawiaj¹cych siê korzyci oraz sprawny
przep³yw wiedzy i innowacji miêdzy przedsiêbiorstwami. Instytucje proinnowacyjne to przede wszystkim centra transferu technologii i innowacji, parki technologiczne i inkubatory przedsiêbiorczoci o profilu technologicznym. Celem
ich dzia³alnoci jest przede wszystkim wspieranie nowych firm technologicznych, pomoc przedsiêbiorstwom w realizacji innowacyjnych projektów technologicznych oraz transferze nowoczesnych, zaawansowanych technologii do
przemys³u, zw³aszcza do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, a tak¿e tworzenie
warunków do rozwoju procesów transferu technologii i komercjalizacji rezultatów prac naukowo-badawczych z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej.
Funkcjonowanie instytucji proinnowacyjnych i realizacja powy¿szych celów wymaga du¿ych nak³adów finansowych, których brakuje. Mo¿liwoci finansowe przedsiêbiorstw s¹ mocno ograniczone, dlatego du¿¹ szans¹ jest korzystanie z funduszy strukturalnych oraz uczestnictwo w programach narodowych i unijnych. We wspieraniu dzia³alnoci innowacyjnej, co w rezultacie ma
byæ sposobem na wzrost konkurencyjnoci przedsiêbiorstw, szczególne znaczenie ma polityka konkurencji prowadzona przez pañstwo. Jej celem jest miêdzy
innymi promocja innowacji, finansowanie sfery badawczo-rozwojowej przedsiêbiorstw, rozwój technologiczny i innowacyjny przez wspieranie instytucji

13

P. Pomykalski: Stymulowanie dzia³alnoci badawczo-rozwojowej w Polsce. Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu nr 1025. Wroc³aw 2004, s. 69.
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proinnowacyjnych (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiêbiorczoci).
W realizacji za³o¿onych celów mo¿e byæ pomocna polityka naukowo-technologiczna pañstwa stymuluj¹ca wzrost potencja³u konkurencyjnego krajowej
gospodarki. Jej podstawowym zadaniem powinno byæ wzmacnianie roli systemu nauki i badañ w dziedzinie innowacji miêdzy innymi za pomoc¹ poprawy
wspó³dzia³ania sfery nauki z sektorem prywatnym oraz szerszego promowania
zmian technicznych i innowacji. Najwiêksze znaczenie maj¹ tu cztery obszary
polityki naukowo-technologicznej 14:
a) bezporednie wspieranie dzia³alnoci B + R, ale w ramach szeroko zakrojonej strategii naukowo-badawczej i innowacyjnej;
b) poprawa wspó³pracy nauki z przemys³em (tworzenie orodków doskona³oci, orodków wspó³pracy B + R, parków nauki);
c) wspieranie zmian technicznych i innowacji za pomoc¹ takich instrumentów, jak stymulowanie venture capital, promocja tworzenia nowych
technologicznych firm, dyfuzja technologii, wdra¿anie narodowych systemów innowacji;
d) wzmacnianie miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie B + R (miêdzynarodowe rozwi¹zania dotycz¹ce w³asnoci intelektualnej, wspólne
przedsiêwziêcia B + R, wspó³praca w ramach miêdzynarodowych programów i projektów, na przyk³ad programów ramowych B + R Unii
Europejskiej).
Jednym z wa¿nych instrumentów finansuj¹cych dzia³alnoæ innowacyjn¹
i naukowo-badawcz¹ jest obecnie trwaj¹cy 6. Program Ramowy  Europejski
Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji na lata 2002
2006. Obejmuje on dzia³ania w dziedzinie nauki, badañ i innowacji, a jego
uczestnicy otrzymali 17,5 mld euro. Pomo¿e to równie¿ w stworzeniu rodowiska przyjaznego innowacyjnoci, które bêdzie promowaæ transfer technologii
i udostêpnianie kapita³u ryzyka. Jednym z jego priorytetów jest strukturyzacja
Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Program ten koncentruje siê na
dzia³aniach dotycz¹cych badañ i technologii. Wyró¿niono w nim cztery szczegó³owe programy: badania i innowacje, zasoby ludzkie i mobilnoæ, infrastruktury badawcze, a tak¿e nauka i spo³eczeñstwo.
14

Konkurencyjnoæ przemys³owa Polski..., s. 25.
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Dzia³ania w obszarze badañ i innowacji maj¹ na celu promowanie innowacyjnoci, transferu wiedzy i technologii oraz wykorzystywania wyników badañ. Polegaj¹ one na wspieraniu innowacyjnoci oraz zachêcaniu do podejmowania inicjatyw w kraju i regionie, a tak¿e koordynacji prac prowadzonych
w tym zakresie. Bud¿et przeznaczony na strukturyzacjê ERA wynosi 2,6 mld
euro. Dzia³ania w ramach tego obszaru bêd¹ mia³y formê wsparcia nastêpuj¹cych dziedzin15:
a) ³¹czenie w sieci uczestników i u¿ytkowników europejskiego systemu
innowacji, przeprowadzanie analiz i studiów w celu promowania wymiany dowiadczeñ i dobrych praktyk oraz wiêkszego zaanga¿owania
u¿ytkowników w proces innowacji;
b) zachêcanie do wspó³pracy transregionalnej w zakresie innowacji, pomoc w zak³adaniu firm technologicznych i przygotowywaniu regionalnych i transregionalnych strategii w tej dziedzinie;
c) eksperymentowanie z nowymi narzêdziami i podejciami do innowacji
technologicznych, zw³aszcza w odniesieniu do kluczowych etapów procesu innowacji;
d) tworzenie i konsolidacja serwisów informacyjnych i us³ug pomocniczych zwi¹zanych z innowacjami (transfer technologii, ochrona w³asnoci intelektualnej) oraz dzia³alnoæ centrów przekazu innowacji (IRC);
e) rozpoznanie gospodarcze i technologiczne oraz wspomaganie udzia³u
przedsiêbiorstw w 6. Programie Rozwojowym, a zw³aszcza w jego nowych instrumentach;
f) analiza i ocena dzia³añ innowacyjnych prowadzonych w ramach projektów badawczych UE i wykorzystywanie wniosków, które mo¿na
wyci¹gn¹æ z polityki innowacyjnej.
Na szczeblu krajowym szans¹ pobudzenia dzia³alnoci innowacyjnej polskich przedsiêbiorstw jest obecnie obowi¹zuj¹cy Narodowy Plan Rozwoju na
lata 20042006. Przewidziano w nim wzrost finansowania badañ do poziomu
1,5% PKB. Jest on realizowany za pomoc¹ siedmiu programów sektorowych.
Jednym z nich jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci
gospodarki (SPO WKG; bud¿et  1,3 mld euro), który okrela cele i kierunki
15

Uczestnictwo w badaniach europejskich. 6. Program Ramowy Badañ i Rozwoju Technicznego (20022006)  przewodnik dla wnioskodawców. Broszura Komisji Europejskiej w t³umaczeniu Krajowego Punktu Kontaktowego 6. PR, s. 74.
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realizacji polityki gospodarczej kraju za pomoc¹ zasobów sfery naukowo-badawczej i korzyci zwi¹zanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii. Strategicznym celem programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonuj¹cej w warunkach otwartego rynku. Jednym z priorytetowych
dzia³añ tego programu jest podniesienie konkurencyjnoci ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw miêdzy innymi przez doradztwo we wdra¿aniu strategii rozwoju przedsiêbiorstw opartych na nowych i nowoczesnych technologiach i rozwi¹zaniach innowacyjnych. Mo¿liwe bêdzie równie¿ wspó³finansowanie inwestycji w nowe technologie, produkty innowacyjne oraz wyniki prac badawczo-rozwojowych.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
z bud¿etem 2,86 mld euro, bêd¹cy jednym z programów NPR w ramach Regionalnych Systemów Innowacyjnych, ma na celu wzmocnienie i wykorzystanie
potencja³u regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiêbiorczoci oraz poprawy konkurencyjnoci ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na lokalnym rynku. Jego wynikiem powinna byæ
poprawa transferu technologii i know-how w regionach oraz wykszta³cenie
i wzmocnienie postaw innowacyjnych wród przedsiêbiorców.
Budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wyznaczone jako cel horyzontalny w NPR na lata 20042006, zosta³o te¿ wpisane do Za³o¿eñ Narodowego
Planu Rozwoju na lata 20072013 jako polityczny priorytet aktualny równie¿
po 2013 roku. Polska znajduje siê bowiem we wstêpnej fazie procesu kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy, konieczne jest wiêc wsparcie jej budowy
odpowiedni¹ deklaracj¹ polityczn¹ zawart¹ w rz¹dowym dokumencie programowym16.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 20072013 ma byæ zachêt¹ do rozwoju
przedsiêbiorczoci za pomoc¹ odpowiednich instrumentów i nakierowania na
wykonywanie badañ zwiêkszaj¹cych innowacyjnoæ krajowej gospodarki. Ma
on wzmocniæ potencja³ innowacyjnoci, kreowaæ wiedzê i zwiêkszaæ transfer
technologii. Niezbêdnym warunkiem realizacji takiego planu jest rozwój potencja³u badawczo-rozwojowego. NPR na lata 20042006 zak³ada³ nak³ady na naukê na poziomie 1,5%, a wed³ug Strategii Lizboñskiej ma osi¹gn¹æ do 2010
16 Poland Knowledge Economy Assessement. The World Bank, Warsaw 2004, za Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do roku 2020. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2004, s. 3.
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roku 3% PKB. W NPR na lata 20072013 uwzglêdniono wzrost nak³adów na
sferê B + R, by docelowo w 2013 roku wynosi³y one 3% PKB, z czego 2%
stanowi³yby rodki unijne i prywatne17 . Ten niezwykle ambitny cel powinien
byæ wspierany wieloma instrumentami ekonomiczno-finansowymi zachêcaj¹cymi przedsiêbiorców do inwestowania w tê sferê.
Prowadzenie dzia³alnoci badawczo-rozwojowej w przedsiêbiorstwach
oraz kreowanie i efektywne wdra¿anie innowacji pozwala na osi¹gniêcie korzystniejszej pozycji na arenie miêdzynarodowej. Firmy dzia³aj¹ce na rynkach
zachodnich ze znacznym wyprzedzeniem reaguj¹ na ich potrzeby, k³ad¹c du¿y
nacisk na sferê badawczo-rozwojow¹ i innowacyjn¹. Wi¹¿e siê to z przeznaczaniem du¿ych nak³adów finansowych na tê sferê, co nie jest, niestety, domen¹
Polski. Konieczna jest zatem zmiana mentalnoci przedsiêbiorców oraz wiêksza ich determinacja w pozyskiwaniu rodków pomocowych krajowych i unijnych. Stymulowanie dzia³alnoci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej mo¿e
byæ podstaw¹ do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstw na rynku
krajowym i miêdzynarodowym.

STIMULATION OF RESEARCH & DEVELOPMENT
AND INNOVATIVE ACTIVITY IN THE ASPECT
OF INCREASING COMPETETIVENESS OF POLISH ENTERPRISES

Summary
The article concerns the importance of research & development and innovative activity in polish enterprises. It tells that this may be the only method of development,
growth and, what is the most important, surviving in such a competitive market, especially in the aspect of joining European Union. The paper describes the condition, perspectives and several ways of financing R&D and innovative activity in Poland.
Translated by Katarzyna Szopik

17

Szerzej na ten temat zob. Za³o¿enia Narodowego Planu Rozwoju na lata 20072013. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, www.npr.gov.pl.

Bariery otoczenia w procesach upowszechnienia technologii internetowych... 137

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIÑSKIEGO
NR 416

PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI
I ORGANIZACJI PRZEDSIÊBIORSTW NR 47

2006

JOANNA WINIEWSKA

BARIERY OTOCZENIA W PROCESACH
UPOWSZECHNIENIA TECHNOLOGII INTERNETOWYCH
W SYSTEMIE BANKOWYM

Wdra¿anie i upowszechnianie na szerok¹ skalê innowacji technologicznych to inicjatywy s³u¿¹ce transformacji w celu stworzenia spo³eczeñstwa informacyjnego. Zakres i intensywnoæ dzia³añ podejmowanych na ca³ym wiecie tworz¹ nowe warunki i wymiary dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Zmiany technologiczne praktycznie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia z jednej strony
tworz¹ odmienne od dotychczasowych mo¿liwoci dla podmiotów gospodarczych, z drugiej za wymuszaj¹ prze³amywanie ró¿nego rodzaju barier stoj¹cych
na drodze do wdro¿enia i upowszechnienia nowych idei.
Informacja i technologie informatyczne, wsparte kapita³em intelektualnym
pracowników, odgrywaj¹ dzi g³ówn¹ rolê w dzia³alnoci gospodarczej. Wród
nich istotne znaczenie ma Internet, którego popularnoæ i wykorzystanie lawinowo rosn¹. Instytucje bankowe stosunkowo wczenie dostrzeg³y zalety Internetu i jako jedne z pierwszych podmiotów rozpoczê³y zagospodarowywanie tak
zwanej cyberprzestrzeni. Pierwszy na wiecie bank internetowy  Security First
Network Bank  powsta³ prawdopodobnie w 1995 roku.
Na dyfuzjê bankowych us³ug internetowych wp³ywa wiele ró¿norodnych
czynników, których znaczenie i charakter ulega dynamicznym zmianom zarówno w czasie jak i przestrzeni. Zró¿nicowany poziom rozwoju tego typu us³ug na
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wiecie wiadczy o du¿ym wp³ywie warunków otoczenia (systemu), w jakim
odbywa siê proces rozprzestrzeniania.
Z obserwacji wynika, ¿e bezwzglêdnie najwiêksza liczba klientów bankowoci on-line na wiecie jest w Stanach Zjednoczonych  ponad 22 miliony
osób, czyli oko³o 20% wszystkich u¿ytkowników Internetu w tym kraju korzysta z obs³ugi bankowej przez Internet1. Us³ugi tej bankowoci s¹ równie¿ rozpowszechnione w Japonii i Singapurze. W Europie najwiêcej klientów ma rachunki bankowe z dostêpem przez Internet w Wielkiej Brytanii.
Upowszechnienie us³ug bankowoci internetowej, wyra¿one relacj¹ u¿ytkowników tych us³ug do liczby ludnoci okrelonego kraju, wskazuje na wyran¹ przewagê krajów skandynawskich. Korzystaj¹cy z bankowoci internetowej w Norwegii i Szwecji stanowi¹ 25% ca³ej populacji tych krajów, a w Finlandii liczba ta przekracza jedn¹ trzeci¹. Z raportu OECD wynika, ¿e do krajów
o ma³ym wykorzystaniu bankowoci internetowej nale¿¹: Polska, S³owacja,
a tak¿e W³ochy i Francja2. Zró¿nicowanie poziomu dyfuzji technologii internetowych w systemach bankowych poszczególnych krajów wynika z wielu ró¿norodnych uwarunkowañ. Z jednej strony chodzi tu o warunki upowszechniania,
a z drugiej absorbowania nowych rozwi¹zañ. System musi stwarzaæ dogodne
mo¿liwoci przep³ywu informacji o innowacjach, ale tak¿e wykazywaæ okrelon¹ ch³onnoæ innowacyjn¹.
Cechy systemu, w jakim upowszechniana jest okrelona innowacja, tworz¹ warunki do sprawnej dyfuzji b¹d hamuj¹ ów proces. Otoczenie jest wielowymiarowe, lecz z punktu widzenia procesów dyfuzji istotne cechy systemu zawieraj¹ siê w szerokim zbiorze ró¿nych jego atrybutów o charakterze technologicznym, ekonomicznym, politycznym i spo³ecznym. Dynamiczny i zró¿nicowany charakter poszczególnych uwarunkowañ otoczenia powoduje, ¿e w jednym
przypadku mog¹ one byæ bodcem stymuluj¹cym, a w innym hamuj¹cym dyfu-

1 Dane z 2002 r. Jak wynika z prognoz w 2005 r., liczba ta zwiêkszy siê do 34 mln, a do 2010 r.
 ponad 55 mln. Por. The Online Banking Report, http://www.epaynews.com/statistics/bankstats.html; M. Gupta, R. Rao, S. Upadhyaya: Electronic Banking and Information Assurance Issues: Survey and Synthesis. Journal of Organizational and End User Computing 2004, July
September, nr 16 (3).
2 Por. M. Szcze, S. Jakubiec: Elektroniczne us³ugi finansowe  charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne. Materia³y i Studia NBP z. 139. Warszawa 2002, s. 8; Electronic
Finance: Economics and Institutional Factors. Raport OECD. 20 September 2001.
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zjê. Wp³ywa to równie¿ na si³ê i kierunek oddzia³ywania czynnika odczuwanego jako bariera upowszechnienia innowacji.
Obserwacje dowodz¹, ¿e upowszechnienie technologii internetowych
w bankach (e-banking), handlu (e-commerce) czy administracji (e-goverment)
w du¿ej mierze zale¿y od roli pañstwa w procesie budowy ery informacyjnej.
Dzia³ania podejmowane przez pañstwo powinny byæ ró¿norodne  od kszta³towania wiadomoci spo³ecznej, przez budowê odpowiedniego systemu edukacji i rozwijanie potencja³u intelektualnego, po tworzenie odpowiednich regulacji prawnych i warunków gospodarczych sprzyjaj¹cych adaptacji najnowoczeniejszych technologii.
Potencja³ systemu umo¿liwiaj¹cego absorpcjê nowych technologii, zw³aszcza zwi¹zanych z Internetem, jest uzale¿niony od wielu czynników, które tworzy sam system. Do podstawowych z nich zaliczyæ mo¿na szeroko rozumiane
umiejêtnoci cz³onków spo³eczeñstwa, infrastrukturê techniczn¹, liczne i zró¿nicowane us³ugi oferowane za porednictwem Internetu oraz bezpieczeñstwo
i zaufanie do technologii. Od opracowania i realizacji w³aciwych strategii
zwi¹zanych z tymi determinantami zale¿y, czy bêd¹ one stymulatorami, czy barierami upowszechnienia technologii informatycznych w otoczeniu.
Jednym z filarów prze³amywania barier stoj¹cych na drodze upowszechniania us³ug elektronicznych jest poziom i system edukacji ogólnej i w zakresie
nauk cis³ych. Na poziom skolaryzacji du¿y wp³yw ma polityka pañstwa. Jest
to jedna z powszechnie uznawanych determinant procesów upowszechnienia
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 3. Polityka edukacyjna, zw³aszcza dotycz¹ca tworzenia i rozwijania umiejêtnoci informatycznych w spo³eczeñstwie, tworzy podstawy do zdobycia umiejêtnoci obs³ugi Internetu, co jest nieodzowne do korzystania z us³ug oferowanych za ich porednictwem. Jedn¹ z barier w³aciwego upowszechnienia bankowoci internetowej
w niektórych krajach wiata jest zatem niski poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa, zw³aszcza brak umiejêtnoci pos³ugiwania siê t¹ technologi¹.
W Polsce dzia³ania podejmowane dla poprawy umiejêtnoci informatycznych spo³eczeñstwa nadal s¹ niewystarczaj¹ce. Jak wynika z najnowszych badañ GUS, 49% ca³ej populacji Polski w wieku 1674 nigdy nie korzysta³o
3 Element ten jest np. brany pod uwagê przy tworzeniu tzw. Networked Readiness Index  indeksu budowanego na potrzeby co roku sporz¹dzanego rankingu krajów najlepiej korzystaj¹cych
z nowoczesnych technologii.
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z komputera, a 63% nie mia³o ¿adnych dowiadczeñ zwi¹zanych z Internetem4.
Niekiedy s³aba znajomoæ technologii informatycznych wynika z braku dostêpu do nich. Nie ma bowiem niezbêdnej infrastruktury, czyli wyposa¿enia technicznego, brakuje rodków finansowych i odpowiedniej polityki informatyzacji
prowadzonej przez pañstwo.
Do podstawowych czynników determinuj¹cych rozwój bankowoci internetowej zalicza siê wielkoæ zasobów komputerowych w podmiotach gospodarczych i gospodarstwach domowych, które mog¹ byæ potencjalnymi klientami.
Tezê t¹ potwierdzaj¹ liczne obserwacje prowadzone na rozwiniêtych rynkach,
na przyk³ad w USA, Singapurze czy krajach skandynawskich. Na przyk³ad
w 2004 roku z ogólnej liczby 820 mln komputerów zainstalowanych na ca³ym
wiecie, a¿ 223,81 mln znajdowa³o siê w USA, co w przeliczeniu na mieszkañca dawa³o upowszechnienie rzêdu 76%. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w najbli¿szych latach mo¿na siê spodziewaæ szybszego przyrostu liczby komputerów w krajach
rozwijaj¹cych siê, co mo¿e przyspieszyæ równie¿ procesy dyfuzji bankowoci
internetowej w tych regionach5. Szacuje siê, ¿e w 2005 roku globalna sprzeda¿
komputerów wzronie o 9,7%, a na polskim rynku o oko³o 15%, co mo¿e zintensyfikowaæ procesy dyfuzji technologii internetowych.
Niski wskanik wyposa¿enia gospodarstw domowych w komputer osobisty w Polsce jest najprawdopodobniej jedn¹ z barier dyfuzji bankowoci internetowej. Jak wynika z badañ GUS, w lipcu 2004 roku tylko 36% gospodarstw
domowych mia³o komputer osobisty. Nale¿y zauwa¿yæ du¿e zró¿nicowanie
w zale¿noci od dochodów  tylko 16% gospodarstw domowych o najni¿szych
dochodach (czyli poni¿ej 1440 z³ netto) mia³o komputer i a¿ 73% gospodarstw
domowych o dochodach przekraczaj¹cych 7200 z³ netto.
Kolejnym filarem rozwoju us³ug za porednictwem Internetu jest powszechny dostêp do sieci. Kszta³towanie siê dostêpu do Internetu gospodarstw
domowych w Unii Europejskiej jest zró¿nicowane (zobacz wykres 1).

4

Por. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiêbiorstwach
i gospodarstwach domowych w 2004 roku. Raport GUS. Warszawa 2005.
5 Por. A. Maciejewski: Kiedy miliard komputerów? http://computerworld.pl/news/76928/
1.html; Sz. Augustyniak: Miliard PC-tów za trzy lata. http.://computerworld.pl/news/76484/
1.html.
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Wykres 1. Odsetek gospodarstw domowych maj¹cych dostêp do Internetu w 2004
roku (%)
ród³o: Wykorzystanie technologii...

W Polsce w lipcu 2004 roku techniczne mo¿liwoci dostêpu do Internetu
w domu mia³o tylko 26% wszystkich gospodarstw domowych. Najwa¿niejszymi przyczynami niedostêpnoci us³ug internetowych s¹ zbyt wysokie koszty
(ceny us³ug dostêpowych i telekomunikacyjnych  77%, cena sprzêtu  75%,
i brak niezbêdnych umiejêtnoci  56%)6. Powoduje to, ¿e ponad 60% potencjalnych klientów banków nie korzysta z bankowoci internetowej 7. Koszty
przy³¹czenia do sieci i wysokie ceny za korzystanie z niej w porównaniu ze stosunkowo niskimi dochodami wiêkszoci gospodarstw domowych oraz pewn¹
inercj¹ klientów banków doæ wyranie ograniczaj¹ konkurencjê na rynku bankowoci internetowej i os³abiaj¹ tempo dyfuzji. Pewn¹ poprawê sytuacji mo¿e
przynieæ stworzenie podstaw prawnych wprowadzenia konkurencji na rynku
us³ug telekomunikacyjnych, co powinno skutkowaæ obni¿k¹ cen równie¿ na
us³ugi zwi¹zane z udostêpnieniem Internetu. Trudne do oszacowania s¹ jednak

6

Por. Wykorzystanie technologii...
Wed³ug badañ Pentor. Zob. E. mi³owski: Kto ma konta internetowe a kto nie ma i dlaczego? Materia³y konferencyjne na Forum Bankowoci Elektronicznej. Warszawa 2003.
7
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skutki wprowadzenia w 2005 roku 22-procentowego podatku VAT na us³ugi internetowe dla dyfuzji tej technologii w Polsce8.
Poza liczb¹ wa¿na jest równie¿ jakoæ ³¹czy (ich przepustowoæ). W Polsce nastêpuje stopniowa poprawa dziêki modemom analogowym, z których korzysta oko³o 36% gospodarstw posiadaj¹cych techniczny dostêp do Internetu;
³¹cza szerokopasmowe wykorzystuje 32% gospodarstw. Dostêp do sieci teleinformatycznych mo¿na uzyskaæ równie¿ przez infrastruktury alternatywne, na
przyk³ad sieci telewizji kablowej, bezprzewodowe (sieci GSM), radiowe. Niestety, wszystkie te mo¿liwoci wymagaj¹ du¿ych nak³adów na telekomunikacjê
i informatykê. W Polsce wydatki na ten cel s¹ du¿o ni¿sze (oko³o 2% PKB) ni¿
w innych krajach tak zwanej starej UE, gdzie wynosz¹ oko³o 3,1% PKB. Na
przyk³ad, w 2003 roku nak³ady na ICT9 w UE wynios³y 286 mld euro, a w Polsce oko³o 4 mld euro. Pocieszaj¹ce jest, ¿e g³ównymi inwestorami s¹ banki, instytucje finansowe i firmy telekomunikacyjne.
Bardzo istotnym czynnikiem, który na ca³ym wiecie utrudnia przebieg
procesów rozprzestrzenienia siê technologii internetowych w dzia³alnoci banków, jest postrzegane ryzyko i nierozerwalnie zwi¹zane z nim poczucie bezpieczeñstwa. Bezpieczeñstwo transakcji i ochrona to¿samoci w Internecie pomimo licznych, coraz bardziej wyrafinowanych metod ich zapewniania (zarówno
narzêdziami technologicznymi jak i prawnymi), nadal jest bardzo silnie akcentowany jako g³ówna bariera rozwoju bankowoci internetowej, zw³aszcza w krajach rozwiniêtych10.
Z raportu Forrest Research wynika, ¿e klienci na ca³ym wiecie trac¹ zaufanie do Internetu jako kana³u prowadzenia biznesu z powodu coraz liczniejszych udanych prób dokonywania t¹ drog¹ kradzie¿y i oszustw. Bezpieczeñstwo
obs³ugi w sieci ma wa¿ne znaczenie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, wywiera wp³yw na postrzegane przez klientów ryzyko zwi¹zane z korzy8

Z jednej strony wy¿szy podatek podra¿a koszty korzystania z sieci, z drugiej za wprowadzona tzw. ulga internetowa (tj. mo¿liwoæ odliczenia od podatku PIT czêci kosztów zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu) mo¿e zniwelowaæ niekorzystne oddzia³ywanie wy¿szej stopy podatkowej VAT.
9 ICT  Information And Communication Technologies  technologie informacyjne i komunikacyjne.
10 Jak wynika z badañ przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, jedynie 1/3 u¿ytkowników Internetu korzysta z us³ug bankowych, a 23% twierdzi, ¿e nie chce korzystaæ z takich us³ug przez
Internet m.in. z obawy o bezpieczeñstwo. Por. H. White, F. Nteli: Internet Banking in the UK:
Why are There Not More Customers? Journal of Financial Services Marketing 2004, vol. 9.
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staniem z tego typu us³ug, a po drugie, decyduje o ryzyku prowadzonej dzia³alnoci bankowej. Obawa o bezpieczeñstwo transakcji w sieci doæ czêsto jest powodem rezygnacji z us³ug bankowych on-line. Na przyk³ad, w Wielkiej Brytanii oko³o 30% rezygnuj¹cych z us³ug bankowoci internetowej jako powód swojej decyzji poda³o brak bezpieczeñstwa. W USA oko³o 3 mln u¿ytkowników sieci zaniecha³o korzystania z tego typu us³ug z powodu obaw o jakoæ zabezpieczeñ. Ten rodzaj niepokoju wynika z doæ du¿ej liczby przestêpstw notowanych
na ca³ym wiecie. Na przyk³ad, w 2002 roku straty amerykañskich firm spowodowane przestêpstwami internetowymi oszacowano na przesz³o 455 mln USD,
a e-maile kradn¹ce to¿samoæ (tak zwany phishing attacks) kosztowa³y angielskie banki w 2004 roku  22,6 mln USD11.
Brak bezpieczeñstwa w Internecie jest równie¿ silnie odczuwany na polskim rynku. Z badañ GUS opublikowanych w lutym 2005 roku wynika, ¿e a¿
45% osób korzystaj¹cych z Internetu w Polsce napotyka ró¿norodne problemy
zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Brak zaufania do Internetu i wi¹¿¹ca siê z nim
obawa o w³amanie t¹ drog¹ do konta bankowego lub o przeprowadzone wirtualnie operacje to g³ówne powody odrzucania bankowoci internetowej przez potencjalnych klientów banków w Polsce12 .
W³aciwe zabezpieczenie transakcji oraz to¿samoci klienta jest wa¿ne zarówno dla niego samego jak i dla banku z uwagi na rosn¹ce konsekwencje przestêpstw dokonywanych w Internecie (powoduj¹ce ogromne straty finansowe).
Paradoksalnie, ni¿szy poziom rozwoju technologicznego w naszym kraju przyczynia siê prawdopodobnie do wiêkszego bezpieczeñstwa transakcji w sieci, co
jest rezultatem mniejszych umiejêtnoci i mo¿liwoci przestêpców na polskim
rynku 13. Problem bezpieczeñstwa mo¿e byæ rozwi¹zany przez tworzenie coraz
bardziej wyrafinowanych pod wzglêdem technologicznym zabezpieczeñ transakcji i systemów komputerowych oraz sta³e informowanie klientów o zagro¿eniach i dostêpnych rodkach ochrony14.

11

Por. M. Gupta, R. Rao, S. Upadhyaya: op.cit.; Association of Payment and Clearing Systems Report. http.//www.apacs.org.uk.
12 Por. Wykorzystanie technologii...; wyniki badañ Pentora zob. E. mi³owski: op.cit.
13 Z informacji Zwi¹zku Banków Polskich wynika, ¿e wartoæ transakcji oszukañczych w 2004 r.
wynosi³a rednio 835 z³.
14 Obawy o bezpieczeñstwo bankowoci on-line s¹ du¿o mniejsze w takich krajach, jak Niemcy, Holandia czy Szwecja, gdzie banki stosuj¹ dwusk³adnikowe uwierzytelnianie.
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Jednym z mierników ch³onnoci innowacyjnej otoczenia (systemu, gospodarki okrelonego kraju) i przygotowania do adaptacji obs³ugi za porednictwem Internetu jest rodzaj i zakres oferowanych us³ug w sieci. Doæ czêsto wyra¿ana jest opinia, ¿e im wy¿szy poziom rozwoju elektronicznej administracji
w danym kraju, tym lepsze przygotowanie spo³eczeñstwa do przyjêcia ró¿norodnych innowacji (oferowanych za porednictwem Internetu), a tym samym
wy¿sza zdolnoæ ich absorpcji. Je¿eli bowiem us³ugi publiczne oferowane drog¹ elektroniczn¹ s¹ w pe³ni dostêpne ka¿demu potencjalnemu u¿ytkownikowi
Internetu, oznacza to, ¿e wytwarza siê swoista kultura elektroniczna w spo³eczeñstwie, a technologia taka staje siê powszechnie znana i akceptowana.
Poziom rozwoju elektronicznej administracji w krajach tak zwanej starej
UE jest oceniany na 66%, a w Polsce wskanik ten wynosi oko³o 34%. Bior¹c
pod uwagê wskanik informuj¹cy o tym, ile us³ug publicznych mo¿na w danym
kraju za³atwiæ przez Internet, statystyki s¹ jeszcze bardziej niekorzystnie dla naszego kraju. W Polsce takich us³ug jest tylko oko³o 2%, a w Europie oko³o 40%.
Oznacza to, ¿e w Polsce petent nie jest w stanie za³atwiæ do koñca prawie ¿adnej sprawy drog¹ elektroniczn¹15 . Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne
wiele. Sprawiaj¹ one, ¿e mo¿liwe jest stworzenie w³aciwej atmosfery do akceptacji technologii internetowych w spo³eczeñstwie, a tym samym hamowany
jest rozwój tak zwanej kultury informacyjnej w spo³eczeñstwie.
W przypadku technologii internetowych wa¿ne jest, aby uwarunkowania
tworzone przez prowadzon¹ w tym zakresie politykê sta³y siê powszechnymi
stymulatorami jej rozwoju. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e du¿e znaczenie maj¹
uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne i spo³eczne wystêpuj¹ce
w danym systemie. Tezê tê potwierdzaj¹ liczne badania prowadzone na ca³ym
wiecie, zarówno w krajach wysoko rozwiniêtych jak i nierozwiniêtych gospodarczo16 .
15

Mo¿e co najwy¿ej zdobyæ informacje ze stron internetowych urzêdów, pobraæ dokumenty
i bardzo rzadko odes³aæ dokumenty drog¹ elektroniczn¹, a zupe³nie wyj¹tkowo za³atwiæ ca³¹ sprawê drog¹ elektroniczn¹. Por. wypowied K. Pietraszkiewicza, prezesa ZBP na spotkaniu Klubu
Polska 2015+ 13.10.2004 na temat Ku spo³eczeñstwu informacyjnemu, gospodarka oparta na
wiedzy. Wyzwania i zagro¿enia. Udzia³ sektora bankowego w tym procesie. www.zbp.pl/photo/
klub_polska/archiwum/KLUB_01.pdf.
16 Zobacz np. D. Straub, M. Keil, W. Brenner: Testing the Technology Acceptance Model Across
Cultures: A Three-Country Study. Information & Management 1997, nr 33, s. 111; M. Anandarajan, M. Igbaria, U. Anakwe: IT Acceptance in Less-Developed Country: A Motivational Factor Perspective. International Journal of Information Management 2002, nr 22, s. 4765.
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Dzia³ania na rzecz upowszechnienia technologii internetowych w zastosowaniach gospodarczych musz¹ byæ podejmowane nie tylko przez same przedsiêbiorstwa, ale równie¿, a nawet przede wszystkim, przez odpowiednie jednostki w³adzy czy administracji pañstwa. Podmioty te bowiem w bardzo du¿ym
stopniu kreuj¹ kulturê i poziom rozwoju spo³eczeñstwa, stanowi¹cego system,
w jakim nastêpuje dyfuzja.
Bariery, na jakie natrafia proces rozprzestrzeniania siê ró¿nego rodzaju
us³ug internetowych (w tym bankowoæ internetowa), w postaci s³abej zdolnoci absorpcyjnej rodowiska, wynikaj¹cej na przyk³ad ze zbyt ma³ych umiejêtnoci pos³ugiwania siê Internetem w spo³eczeñstwie, musz¹ byæ prze³amywane
systemowo. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e prowadzona polityka powinna umo¿liwiaæ szeroki dostêp do Internetu zarówno podmiotom gospodarczym, gospodarstwom domowym jak i instytucjom administracji publicznej, dziêki czemu
mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie potencja³u absorpcyjnego w kraju, co stanie siê si³¹
napêdow¹ generowania i upowszechniania coraz nowoczeniejszych idei i technologii.
Rewolucja informatyczna ca³kowicie zmieni³a obraz wspó³czesnego wiata. Internet stworzy³ kulturê b³yskawicznego, pozbawionego barier czasu i miejsca dostêpu do informacji, dlatego us³ugi wiadczone t¹ drog¹ coraz czêciej
wchodz¹ w pakiet podstawowej oferty banków. Zmiany zapocz¹tkowane
w ubieg³ym wieku powinny zyskaæ na sile z uwagi na coraz bardziej wyrafinowane potrzeby klientów i pojawianie siê na rynku coraz nowszych rozwi¹zañ
technologicznych mo¿liwych do zaimplementowania w bankach.
Sektor finansowy jest postrzegany jako jeden z najbardziej zaanga¿owanych w partycypowanie w gospodarce opartej na wiedzy. Aby podejmowane ryzyko i ponoszone koszty wdra¿ania innowacji w bankach mia³y sens, konieczne jest upowszechnienie nowych idei na poziomie, który mo¿e byæ uznany za
satysfakcjonuj¹cy z punktu widzenia osi¹gniêcia zamierzonych celów. Z tego
powodu konieczne jest prze³amywanie wszelkich barier stoj¹cych na przeszkodzie procesom dyfuzji technologii internetowych. Czêæ z nich mog¹ pokonaæ
same banki, inne musz¹ byæ stopniowo znoszone przez odpowiednie dzia³ania
i politykê pañstwa.
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THE ENVIRONMENTAL BARRIERS OF INTERNET TECHNOLOGY
DISSEMINATION IN BANKING SYSTEM
Summary

Rapid technological advancements observed in banking sector results from strong
competition, which is intensified by globalization process and on the other hand due to
diffusion process of the latest IT technology achievements in this sector. Internet technology changed the terms and conditions of providing banking activity. There are some
differences regarding development of Internet banking in the world.
A framework of Internet banking adoption developed in many countries (e.g. US,
Singapore, UK, Scandinavian countries, Poland) identified national environment, government ICT policy and some socio-economic conditions having an influence on diffusion of Internet banking.
The latest observations confirmed that there are some barriers which stand in the
way of diffusion of Internet banking. The aim of this article is to show some of the environmental obstacles.
The terms and conditions created mainly by macro and microeconomic environment, some sociological and law factors have a primary implications for proper diffusion of Internet technology in banks and other institutions, which lead to establish bases
of Information Society.
Translated by Joanna Winiewska
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KOOPERACJA W SYSTEMACH INNOWACYJNYCH

wiadomoæ znaczenia innowacji i systemu innowacyjnego wymaga zrozumienia interakcji miêdzy popytem a poda¿¹, traktowanych ³¹cznie jako dynamiczny, dualny sekwencyjny proces budowy stanu równowagi miêdzy si³ami
rynkowymi1. Poszukiwaniu owej równowagi sprzyja identyfikacja w ró¿nych
uk³adach odniesienia problematyki kooperacji, która u³atwia przep³yw wiedzy
i informacji o wzajemnych zale¿nociach i sprzê¿eniach wystêpuj¹cych miêdzy
g³ównymi aktorami rynku.
Zjawisko wspó³pracy przedsiêbiorstw w literaturze przedmiotu nie jest nowym zjawiskiem. Badania w tym obszarze zosta³y dobrze udokumentowane2, co
nie oznacza, ¿e problem kooperacji zosta³ rozwi¹zany, co wiêcej, w miarê ewolucji rynku i funkcjonuj¹cych na nim organizacji, pojêcie kooperacja nabiera
nowego, trwale ewoluuj¹cego znaczenia. Odchodzi siê od pionowych relacji
w ³añcuchu tworzonej wartoci do poziomych, uwzglêdniaj¹cych przep³yw wiedzy i umiejêtnoci oraz niepowtarzalnych taktycznych uwarunkowañ wspó³pracy przedsiêbiorstw. Kompetencje wspó³czesnych organizacji s¹ sprowadzane do

1

M. Storper: Innovation as Collectice Action: Conventions, Products and Technologies. Industrial and Corporate Change 1996, Vol. 5, No. 3, s.761790.
2 E. Basri: Inter-Firm Technological Collaboration in Australia in an International Context:
Implications for Innovation Performance and Public Policy. W: Innovative Networks: Cooperation in National Systems of Innovation. OECD, Paris 2001, s. 143168.
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zdolnoci absorpcji zewnêtrznej wiedzy, co jest uwarunkowane umiejêtnociami w obszarze kooperacji3.
Prace badawcze nad wzrostem znaczenia kooperacji i stworzonych (sformu³owanych) na tej podstawie indykatorach sieciowych prowadzili M. Dodgson i S. Hinze4. Teoria i badania empiryczne wskazuj¹ jednoczenie, ¿e zrozumienie istoty i znaczenia kooperacji i bliskoci przestrzennej dla podzia³u pracy w innowacjach oraz jakoci i efektywnoci regionalnych systemów innowacyjnych s¹ raczej niejasne.
Obecnie wydaje siê oczywiste, ¿e dzia³alnoæ innowacyjna jest coraz bardziej zintegrowanym procesem sieciowym, dlatego rodowisko bezporednie
jest krytyczne dla efektów tego procesu wed³ug zasady, ¿e ¿aden biznes nie
jest wysp¹5. Niejednoznacznoæ zjawiska kooperacji mo¿na dostrzec w badaniu ERIS przeprowadzonym w latach 19951997, w którym cele sprowadza³y
siê do nastêpuj¹cych pytañ6:
1. Wewnêtrzne czy zewnêtrzne czynniki intensywniej wp³ywaj¹ na nawyki kooperacyjne firm?
2. Jakie znaczenie ma kooperacja ze sfer¹ B + R dla efektów dzia³alnoci
innowacyjnej przedsiêbiorstw przemys³owych?
3. Jak intensywna jest wspó³praca przedsiêbiorstw i jakie czynniki odgrywaj¹ g³ówn¹ w niej rolê dla instytutów badawczych?
4. Jakie przestrzenne i sektorowe uwarunkowania s¹ charakterystyczne dla
powi¹zañ innowacyjnych us³ug biznesu, przedsiêbiorstw przemys³owych lub instytucji badawczych?
5. Jakie s¹ istotne ró¿nice w kooperacji w poszczególnych regionach i z jakich powodów?
Udowodniono ju¿, ¿e dynamiczne umiejêtnoci w po³¹czeniu ze wspó³prac¹ z zewnêtrznymi partnerami w wiêkszym stopniu przyczyniaj¹ siê do tworze3 A. Le Bars, V. Mangematin, L. Nesta: Innovation in SMEs: the Missing Link. High-Technology Small Firms Conference, Twente. University of Twente, the Netherlands 1988, s. 307324.
4 M. Dodgson, S. Hinze: Measuring the Innovation Process. Paper presented to the conference Data and Strategies in Evaluating Research and Development. Canberra 1999.
5 Szerzej zob. H. Hakanson, I. Snehota: Developing Relationships in Business Networks.
Routledge, London 1995.
6 R. Sternberg: Innovation Networks and Regional Development  Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue. European Planning Studies 2000, Vol. 8, No 4,
s. 392.
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nia innowacji radykalnych, natomiast mniej inkrementalnych 7. Te drugie, jako
element rozwoju wiedzy i umiejêtnoci technologicznych, s¹ zwi¹zane z wysokim zaanga¿owaniem przemys³u w sieæ, natomiast radykalne rozwi¹zania s¹ cile powi¹zane z kompetencjami organizacyjnymi8.
Zmiennoæ rodzajów wiedzy i informacji wymienianej miêdzy organizacjami przyjmuje formê kooperacji nieregulowanej przez rynek9, dlatego trudno
j¹ sformalizowaæ, lecz dziêki temu ma niepowtarzaln¹ specyfikê, niemo¿liw¹
do przeniesienia na inne obszary geograficzne.
Kooperacja mo¿e mieæ charakter pionowy (dostawcaproducentu¿ytkownik) lub poziomy (miêdzy konkuruj¹cymi firmami). Ta druga jest istotniejsza
z punktu widzenia stopnia koncentracji w regionie, co ma wp³yw na podzia³
prac innowacyjnych10 . Problem wspó³pracy jest uznany za klucz do powi¹zania
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MP) i innowacji w krajach UE11. Wspó³praca w sieciach pionowych jest realizowana czêciej, mimo znacznych odleg³oci, ni¿ w sieciach horyzontalnych12.
Sieciowe systemy przemys³owe generuj¹ nierynkowe korzyci dla zaanga¿owanych w nich firm w postaci nietransferowalnych zale¿noci, jak informacje o rynku pracy czy zasady (konwencje) wzajemnej wspó³pracy i funkcjonowania13. Czynnik przestrzenny odgrywa szczególn¹ rolê w kooperacji poziomej
przedsiêbiorstw ze sfer¹ B + R. Jednostki badawcze najczêciej wspó³pracuj¹
w wymiarze interregionalnym i miêdzynarodowym. S¹ one zintegrowane w miê7 R. Whitley: Developing Innovative Competences: The Role of Institutional Frameworks. Industrial and Corporate Change 2002, No 11.3, s. 498.
8 Ibidem, s. 504.
9 Ch. Edquist, M.L. Eriksson, H. Sjörgen: Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of Innovation of East Gothia. European Planning Studies 2002,
No 5, s. 565.
10 Szerzej zob. P.M. Feldman: The Geography of Innovation. Kluwer Academic Publisher, London 1994; D.B. Audretsch, M.P. Feldman: R&D Spillovers and the Geography of Innovation and
Production. American Economic Review 1996, nr 86, s. 630640.
11 G. Crause: Regional Innovations Policy under the new Structural Founds. W: Innovating
Regions in Europe (RIS-RITTS Network). II Plenary Meeting, European Commission. Madrid
2000, s. 5.
12 K. Koschatzky, R. Sternberg: R&D Cooperation in Innovation Systems  Some Lessons form
the European Regional Innovation Survey (ERIS). European Planning Studies 2000, Vol. 8,
No 4, s. 494.
13 M: Storper: The Resurgence of Regional Economics, Ten Years Later: the Region as a Nexus of Untraded Interdependencies. European Urban & Regional Studies 1995, No 2 (3),
s. 191221.
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dzynarodowe sieci technologiczne i naukowe, a ich zadaniem jest ³¹czenie (asocjacja) pozaregionalnych zasobów dostêpnej wiedzy i informacji dla firm w regionie14.
Z przedstawionych wywodów (argumentacji) wynika, ¿e istot¹ teorii systemów innowacyjnych s¹ relacje miêdzy wewnêtrznymi aktorami w regionie
oraz ich integracja z zewnêtrznymi sieciami miêdzyregionalnymi. W tym przypadku podejcie terytorialne (milieu approach) to interakcje rozwijaj¹ce siê
miêdzy uczestnikami regionu, postrzegane jako proces nabywania wiedzy o wielostronnych transakcjach, które prowadz¹ do wygenerowania innowacyjnych
dóbr i us³ug, i jako proces uczenia siê o konwergencji w znaczeniu poprawy
efektywnoci form wspó³pracy zarz¹dzania zasobami15 .
Zauwa¿ono, ¿e sfera B + R ma mniejsze znaczenie dla procesu innowacyjnego przedsiêbiorstw produkcyjnych ni¿ kooperacja z dostawcami, odbiorcami czy sfer¹ us³ug biznesowych16. Potwierdzaj¹ to badania Doliny Krzemowej, gdzie zdecentralizowany system przemys³owy by³ spajany (utrzymywany)
dziêki formalnej i nieformalnej praktyce wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami i istnieniu instytucji wspomagaj¹cych te procesy17 .
Proces budowy zwi¹zków kooperacyjnych nie jest prosty. Stwierdzono, ¿e
równie wa¿ny jak standardy jest sam proces ich ustanawiania, poniewa¿ pomaga³o to w budowie bliskich zwi¹zków zrozumienia i wspólnej pracy miêdzy dostawcami a koñcowymi u¿ytkownikami18. Po problemach z lat osiemdziesi¹tych
w SV19 powrócono do zwi¹zków z odbiorcami opartych na d³ugofalowej wspó³pracy. Jest to przyk³ad dobrych praktyk dla Drogi 12820 (Route 128), polegaj¹cych na budowie zdecentralizowanego systemu przemys³owego, który bêdzie
w stanie wzmocniæ kooperacjê kosztem konkurencji21.

14

K. Koschatzky, R. Sternberg: op.cit., s. 494.
Por. ibidem, s. 392; P. Cooke, M.G. Uranga, G. Etxebarria: Regional Innovative Systems:
Institutional and Organisational Dimension. Research Policy 1997, No 26.
16 K. Koschatzky, R. Sternberg: op.cit., s. 490.
17 A.L. Saxenian: Lessons from Silicon Valley. Technology Review 1994, No 97.5, s. 45.
18 Ibidem, s. 46.
19 W Dolinie Krzemowej funkcjonuj¹ przyk³adowe przedsiêbiorstwa: Sun Microsystems, Conner Peripherals, Cypress Semiconductor, Hewlett-Packard, Cirrus Logic, Silicon Graphics.
20 W obrêbie Drogi 128 funkcjonuj¹ przyk³adowe przedsiêbiorstwa: DEC, Data General, Prime Wang, RCA, General Electric, Honeywell.
21 A.L. Saxeniam: op.cit., s. 50.
15
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Zwi¹zki kooperacji mog¹ mieæ ró¿ne znaczenie dla transferu informacji22:
a) prowadz¹ do podzia³u pracy w dzia³alnoci innowacyjnej, czyli specjalizacji;
b) mog¹ byæ kana³em transferu wiedzy, przyczyniaj¹c siê do redukcji
kosztów transakcji, przez ograniczenie niepewnoci i wzrost zaufania,
w szczególnoci w przypadku zwi¹zków systematycznych i d³ugofalowych.
wiatowe rozwi¹zania sugeruj¹ wystêpowanie trzech modeli w obszarze
transferu technologii i zwi¹zanej z ni¹ kooperacji. Model japoñski charakteryzuje siê raczej pasywnym zaanga¿owaniem przemys³u w badania i obserwacj¹
pojawiaj¹cych siê publikacji lub patentów23. Model niemiecki charakteryzuje
siê wiêkszym zaanga¿owaniem przedsiêbiorstw w proces badania i funkcjonowania zwi¹zków przemys³owych (zjednoczeñ) w obrêbie publicznego lub semipublicznego systemu badawczego. Silna koncentracja i postêpuj¹ca specjalizacja wskazuje na ograniczenie otoczenia do przemys³u 24. Model anglo-amerykañski wskazuj¹ na bezporednie zaanga¿owanie podmiotów gospodarczych w aktualne badania zjawisk lub procesów. Firmy s¹ wówczas zorientowane na umiejêtnoci zastosowania wiedzy ogólnej (abstrakcyjnej) i uzyskania dziêki temu
kluczowych kompetencji konkurencyjnych25, czyli wykorzystywanie wiedzy generatywnej. Zbli¿one do siebie modele japoñski i niemiecki s¹ przeciwstawiane
wersji anglo-amerykañskiej. Powstaj¹ grupy biznesowe, zjednoczenia (stowarzyszenia) przemys³owe i podobne struktury sieciowe zaanga¿owane w tworzenie standardów, dyfuzjê wiedzy i rozwój technologiczny26. Dziêki takim rozwi¹zaniom przypiesza siê rozprzestrzenianie wiedzy w obrêbie grupy, co mo¿e byæ
szczególnie istotne dla MP27. Sposób i iloæ dzielonej (wymienianej) wiedzy

22 A.B. Jaffe: Real Effects of Academic Research. American Economic Review 1989, nr 79,
s. 95770; L. Anselin, A. Varga, Z.J. Acs: Local Geographic Spillovers between University Research and High Technology Innovation. J. Urban Economy 1997, nr 42, s. 422448.
23 E. Westney: Country Patterns in R&D Organization: the United States and Japan. W:
Country Competitiveness. Red. B. Kogut. Oxford University Press, Oxford 1993, s. 3653.
24 H.N.J. Abramson, P.R. Encarmacao, U. Schmoch: Technology Transfer Systems in the United States and Germany. National Academy Press, Washington 1997.
25 R. Whitley: op.cit., s. 503.
26 T. Morris-Suzuki: The Technological Transformation of Japan: From the Seventeenth to the
Twenty-First Century. Cambridge University Press, Cambridge 1994.
27 G. Herigel: Industrial Constructions: The Sources of German Industrial Power. Cambridge
University Press, Cambridge 1996.
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z dostawcami, rywalami i konsumentami mog¹ byæ okrelone jako stopieñ zaanga¿owania w kooperacjê przemys³ow¹.
Wzajemne zwi¹zki i proces nabywania wiedzy nie s¹ zadaniem prostym,
na co wskazuj¹ badania prowadzone miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych,
gdzie zwrócono uwagê na brak wspólnego systemu komunikowania miêdzy instytucjami wspomagaj¹cymi a pracodawcami28. Komplikacje wynikaj¹ce z problemu (zasady) talk the talk (mówienia o mówieniu), mimo istnienia fizycznej
infrastruktury wspomagaj¹cej dzia³alnoæ innowacyjn¹, uniemo¿liwiaj¹ sprawny przep³yw wiedzy, a zatem ograniczaj¹ interakcje, czego konsekwencj¹ jest
ma³o efektywny system innowacyjny w regionie.
Koszty transakcji jako nieod³¹czny element instytucjonalizmu mog¹ byæ
ograniczane przez zjawisko kooperacji29 . Zmniejszaj¹ siê tym samym koszty
kreowania innowacji, a wiêc i koszty procesu innowacyjnego. Ze wzglêdu na
ró¿ne ograniczenia wystêpuj¹ce na drodze do kooperacji (niepewnoæ, niezgodê itp.) potrzebna jest jej formalizacja, co równie¿ podnosi koszty30. Choæ brzmi
to jak paradoks, to dowiadczenia ró¿nych krajów i regionów pokazuj¹, ¿e koszty transakcji wynikaj¹ce z koniecznoci formalizacji procesu kooperacji s¹ niewspó³miernie ni¿sze od kosztów ponoszonych wówczas, gdy kooperacja jest
szcz¹tkowa (incydentalna).
Sukces firmy funkcjonuj¹cej w sieci kooperuj¹cych organizacji jest uzale¿niony od struktury zarz¹dzania regionem. Wp³ywa to na poziom kosztów
transakcyjnych (informacji i ryzyka) przez wzrost zaufania i powtarzalnoci relacji, co ogranicza dylemat wiênia i moralne ryzyko31 . Sieæ powinna pozytywnie wp³ywaæ na rozwój regionu, lecz efekty regionalnej kooperacji bêd¹
zale¿eæ od konkretnych potrzeb i mo¿liwoci kooperacyjnych partnerów, którzy powinni odpowiedzieæ na te potrzeby32.
28 Szerzej zob. S.A. Rosenfeld: Just Clusters. Economic Development Strategies that Reach
More People and Places. Regional Technologie Strategies. Carrboro NC 2002, s. 32.
29 P. Maskell, A. Malmberg: The Competitiveness of Firms and Regions, Ubiquitification
and the Importance of Localized Policy. Research Memoranda 1999, No 0023.
30 H. Alm, M. McKelvey: When does Cooperation Positively or Negatively Affect Innovation?
An Exploration into Turbulent Waters. Discussion Paper No 39 at CRIC (Center for Research on
Innovation and Competition), University of Manchester, Manchester 2000.
31 J. Gancarczyk, M. Gancarczyk: Konkurencyjnoæ skupisk przemys³u (clusters)  od korzyci
zewnêtrznych do korzyci sieci. Studia Regionalne i Lokalne 2002, nr 23, s. 80.
32 G. Grabher, D. Stark: Organizing Diversity: Evolutionary Theory, Network Analysis and
Postsocialism. Regional Studies 1997, No 31, s. 53344.
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Sieciowe systemy produkcyjne grupuj¹ siê, aby ograniczaæ (minimalizowaæ) koszty transakcji33 . Analizy empiryczne jasno wskazuj¹ na pozytywne dowiadczenia wyp³ywaj¹ce z kooperacji ponadgranicznej, zwiêkszaj¹cej zdolnoæ wchodzenia do transnarodowych sieci innowacyjnych, oraz ograniczenia
przeszkód w postaci wy¿szych kosztów transakcji wywo³anych barierami jêzykowymi lub mentalnymi34 . Przedsiêbiorstwa przemys³owe podlegaj¹ce intensywnej integracji sieciowej (w tym specjalizacji)  lokalnej lub nie  osi¹gaj¹
wiêksze sukcesy od pozosta³ych. Szczególne profity z wewn¹trzregionalnych
powi¹zañ innowacyjnych zyskuj¹ firmy zatrudniaj¹ce do 10 pracowników  dotyczy to wzrostu tempa zatrudnienia, efektów innowacyjnych i wzrostu sprzeda¿y35. Firmy, które nie kooperuj¹ i nie wymieniaj¹ wiedzy, redukuj¹ w d³ugim
okresie swój potencja³ konkurencyjny  efekt deprecjonowania, i trac¹ zdolnoæ
wchodzenia w powi¹zania z innymi jednostkami. Alternatywnie (przeciwnie) 
funkcjonowanie w sieciach stale poprawia zdolnoæ do nabywania wiedzy 36.
Do najistotniejszych ograniczeñ mo¿liwoci kooperacyjnych zalicza siê tajemnicê, kontrowersje i niezgodê, które mog¹ byæ jednak ograniczone przez
kontrakty formalne. Te, niestety, podnosz¹ koszty administracji, zatem rosn¹
koszty transakcji. Problem zaufania jest ewidentny w przypadku d³ugoterminowych kontraktów charakterystycznych dla procesów innowacyjnych37 . Innym,
wa¿nym ograniczeniem mo¿liwoci wspó³pracy, jest koniecznoæ dzielenia siê
profitami wynikaj¹cymi ze wspó³pracy38. Na ten element zwrócono uwagê
w badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez S.A. Rosenfelda.
Stwierdzono, ¿e najlepszym momentem na stymulowanie wspó³pracy przedsiêbiorstw jest gorsza koniunktura (dekoniunktura) gospodarcza kraju39 . Ronie
wówczas sk³onnoæ do podejmowania kooperacji.

33 A.J. Scott: New Industrial Spaces. Pion, London 1990, za J. Simmie, J. Sennett, P. Wood,
D. Hart: Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities. Regional Studies 2002, Vol. 36.1, s. 49.
34 K. Koschatzky, R. Sternberg: op.cit., s. 490.
35 Ibidem, s. 489.
36 R. Capello: Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus
Collective Learning Processes. Regional Studies 1999, No 33, s. 353365.
37 H. Sjörgen: Long-Term Financial Contracts in the Bank-Orientated Financial System. Scandinavian Journal of Mangement 1995, No 10 (3), s. 315330.
38 H. Alm, M. McKelvey: op.cit.
39 Por. S.A. Rosenfeld: op.cit., s. 20.
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Badania prowadzone przez Brytyjsk¹ Izbê Szkoleñ Przedsiêbiorstw wykaza³y, ¿e próby budowy sieci bêd¹ bezskuteczne tak d³ugo, jak d³ugo nie bêdzie
zaufania miêdzy potencjalnymi kooperantami40. W elemencie tym upatruje siê
g³ównych przyczyn upadku systemu przemys³owego Drogi 128. Zauwa¿ono, ¿e
wspó³praca przypiesza wprowadzanie nowych produktów, usprawnia ich jakoæ,
poprawia wydajnoæ, unikaj¹c jednoczenie kosztów ryzyka integracji pionowej41.
Problem kooperacji jest zró¿nicowany w zale¿noci od wielkoci przedsiêbiorstw. W du¿ych podmiotach nie ma on wiêkszego znaczenia, a w MP
sprawa ta nie jest taka jednoznaczna42 . Wspó³praca bie¿¹ca to na ogó³ wynik
wspó³pracy w przesz³oci, co wiadczy o istnieniu continuum w kooperacji43, co
wiêcej, zwi¹zki kooperacji s¹ tym d³u¿sze, im wiêksze jest przedsiêbiorstwo44.
W krajach rozwiniêtych gospodarczo zjawisko wspó³pracy jest powszechne. Z badania przeprowadzonego przez Ch. Edquista we Wschodniej Gothi wynika, ¿e
sporód 248 innowacyjnych przedsiêbiorstw 173 deklarowa³o wspó³pracê45 .
Wspomniano, ¿e szczególne efekty z kooperacji osi¹gaj¹ ma³e przedsiêbiorstwa. Relacje gospodarka a sfera B + R s¹ zdominowane przez przedsiêbiorstwa rednie i du¿e, natomiast rzadko do takiej wspó³pracy w³¹czaj¹ siê ma³e
podmioty46 . Te ostatnie maj¹ wiêksz¹ sk³onnoæ (preferencje) do wspó³pracy
z partnerami lokalnymi i regionalnymi. Charakteryzuj¹ siê równie¿ znacznym
udzia³em w powi¹zaniach intraregionalnych w przeciwieñstwie do du¿ych
firm47. Wewn¹trz sieci wiedza nieformalna jest ³atwo dostêpna, lecz nie dla
przedsiêbiorstw ma³ych i rednich, poniewa¿ istnieje i przep³ywa poza nimi, bêd¹c w nich jedynie aplikowana (wykorzystywana). Istotne jest wiêc rodowisko
regionu, które u³atwia (upraszcza) rozwój (przep³yw) i asymilacjê nowej wiedzy. Rozwa¿ania te mo¿na podsumowaæ cytatem: wiedza jest dostêpna global-

40 R. Huggins: Local Business Co-operation and Training and Enterprise Councils: the Development of Inter-Firm Networks. Regional Studies No 32, s. 813826.
41 A.L. Saxenian: op.cit., s. 50.
42 M. Fritsch: Co-operation in Regional Innovation Systems. Regional Studies 2001, nr 35.4,
s. 305.
43 Ch. Edquist, M.L. Eriksson, H. Sjörgen: op.cit., s. 571.
44 Ibidem.
45 Porównuj¹c z regionem zachodniopomorskim, gdzie w 2003 r. w tworzeniu innowacji kooperowa³o ³¹cznie 12 przedsiêbiorstw.
46 A. Arundel, A. Geuna: Proximity and the Use of Public Science by Innovative Eropean
Firms. Economics of Innovation and New Technology 2004, Vol. 13.6, s. 559.
47 K. Koschatzky, R. Sternberg: op.cit., s. 494.
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nie (wiedza formalna  przyp. A..), lecz rozwijana i u¿ytkowana lokalnie (wiedza taktyczna  przyp. A..)48 .
Przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w tradycyjnych obszarach technologii (niska intensywnoæ innowacyjna) nie zg³aszaj¹ chêci uczestnictwa w sieci powi¹zañ, a w lad za tym ograniczaj¹ kooperacjê. Inaczej wspó³pracê traktuj¹ przedsiêbiorstwa z dziedzin intensywnych technologicznie (wysokich technologii),
ich rozwój jest bowiem uzale¿niony od przep³ywu wiedzy przez sieæ powi¹zañ
z innymi uczestnikami rynku49 , co wiêcej, proces wymiany nie jest ograniczony w tym przypadku do przep³ywu wewn¹trz systemu, ale obejmuje równie¿ kooperacjê miêdzyregionaln¹.
Kooperacjê doceniono w Niemczech, gdzie dwa ministerstwa odpowiedzialne za politykê innowacyjn¹ uzna³y wspó³pracê i sieci innowacyjne za g³ówne determinanty aktywnoci innowacyjnej przedsiêbiorstw. Zgodnie z zaleceniami KE w Niemczech s¹ rozwijane dwie linie programowe50:
 rozwi¹zania, z których bêdzie korzystaæ wiele przedsiêbiorstw,
 zbli¿enie badañ do rynku, aby zrealizowaæ specyficzne cele przedsiêbiorstw.
Podobne kierunki doskonalenia przyjêto w australijskim narodowym systemie
innowacyjnym (NSI) realizowanym przez Action Agenda, gdzie do podstawowych zadañ zaliczono:
a) d³ugi horyzont badañ zorientowanych na krótki czas u¿ytkowania;
b) system produktowy skierowany nie na indywidualne firmy, lecz na d³ugotrwa³y proces generowania wiedzy;
c) odpowiedzialnoæ przedstawicieli przemys³u wynikaj¹c¹ z ich czynnego udzia³u w pracach Action Agenda;
d) oczekiwane korzyci o charakterze spo³ecznym, zatem niedopuszczalne s¹ korzyci indywidualne;
e) selekcjê programów badawczych  polepsza ogólny poziom wiedzy i co
równie istotne  bierze pod uwagê mo¿liwoæ absorpcji wiedzy przez
inne firmy i zorganizowania jej transferu wzd³u¿ ³añcucha dostaw;
48

R. Sternberg: op.cit., s. 391.
K. Koschatzky, R. Sternberg: op.cit., s. 489.
50 Mehr Dynamik für zukunftsfähige Arbeitsplätze. Innovationspolitik. Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bergheim 2002,
s. 44.
49
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f) ³¹czenie B + R z innymi rodzajami polityki w jeden kompleks, co powinno przyczyniæ siê do systemowego rozwi¹zania problemu innowacji kosztem instrumentów jednorazowych, za które uwa¿a siê zwolnienia podatkowe.
Nowoczesna polityka innowacyjna realizowana w Unii Europejskiej preferuje zwi¹zki kooperacyjne w tworzeniu nowych technologii. Tymczasem na
krajowym podwórku nawyk kooperacji znajduje siê w fazie embrionalnej, co
oznacza, ¿e mo¿liwoæ wykorzystania funduszy z programów ramowych jest
ograniczona. To wa¿ny czynnik, o fundamentalnym znaczeniu dla tworzenia
RSI, który jest czêsto pomijany, nie tylko na seminariach czy konferencjach,
lecz równie¿ w literaturze przedmiotu. Zadaniem krajowej czy regionalnej polityki innowacyjnej powinna byæ budowa zwi¹zków kooperacyjnych, które s¹
nieodzowne do realizacji projektów innowacyjnych. Przekonanie o koniecznoci tworzenia bliskich zwi¹zków miêdzy sfer¹ B + R a przedsiêbiorstwami zosta³o zakwestionowane w literaturze zachodniej oko³o 10 lat temu. Koncepcja
potrójnej spirali zosta³a przeformu³owana, poniewa¿ rdzeniem innowacyjnoci w powi¹zaniach kooperacyjnych s¹ zwi¹zki przedsiêbiorstw. Forsowanie innych rozwi¹zañ cofa nas koncepcyjnie o kilkanacie lat, a dowiadczenia wiatowe powinny byæ dla Polski dobrymi przyk³adami do naladowania.

CO-OPERATION IN INNOVATION SYSTEMS
Summary
Co-operation isnt a new phenomenon in economy, but evolve continues. Actual
concept of co-operation found on knowledge flown, horizontal relations and unrepeatable tactic skills of enterprises. Collaboration in industry or cluster accelerate innovation activity building an synergys and catalyse diffusions effect. To get an acceptable
innovation results it depends on determinants of co-operation relationships like characteristic of relations (vertical, horizontal and networking), size of enterprises, spatial
proximity, industry life cycle phase, economic cycle, amount of institution that supporting innovation activity, economic system, national innovation system, a long-term co-operation relations or advanced technology degree.
Translated by Arkadiusz wiadek
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KLASYFIKACJA METOD SZACOWANIA KOSZTU
KAPITA£U W£ASNEGO

Najprostsza definicja kosztu kapita³u w³asnego mówi, ¿e jest on wymagan¹ przez inwestorów stop¹ zwrotu. Rentownoæ bêd¹cych do dyspozycji przedsiêbiorstwa aktywów finansowanych zainwestowanych przez akcjonariuszy powinna byæ na tyle wysoka, aby zaspokoiæ ich oczekiwania. Niestety, oczekiwañ
inwestorów nie mo¿na obserwowaæ bezporednio, tak jak to jest w przypadku
kapita³u obcego, kiedy umowa okrela warunki sp³aty ³¹cznie ze stop¹ oprocentowania. Akcje nie maj¹ okrelonego terminu wykupu  kapita³ w³asny zgromadzony przez przedsiêbiorstwo jest bezzwrotny, natomiast decyzjê o wyp³acie
i wysokoci dywidend od akcji zwyk³ych, zale¿n¹ od poziomu wygenerowanego zysku, podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. W zwi¹zku z tym
okrelenie kosztu kapita³u w³asnego jest znacznie bardziej skomplikowane ni¿
w przypadku kapita³u obcego pozyskiwanego w drodze emisji obligacji lub
przez zaci¹ganie kredytu bankowego.
Analiza obligacji lub instrumentów rynku pieniê¿nego jest przeprowadzana za pomoc¹ doæ jednolitej grupy metod. Metody te s¹ dobrze rozwiniête
i tworz¹ pewien ogólnie przyjêty standard. Wybór odpowiedniej metody jest
jednoznaczny. W przypadku analizy akcji sytuacja jest odmienna. Mo¿na wymieniæ co najmniej kilka podejæ, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ tym, ¿e kszta³towanie siê ceny i stopy zwrotu z akcji zale¿y od wielu czynników, a nie przede
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wszystkim od stopy procentowej, jak to jest w przypadku instrumentów d³u¿nych1.
K. Jajuga systematyzuje metody analizy akcji wed³ug kryterium, które wywodzi siê z pojêcia efektywnoæ rynku (rynek jest efektywny, gdy informacje
o instrumencie finansowym s¹ odzwierciedlone w jego cenie). Zaproponowana
przez niego procedura porz¹dkuj¹ca wybór podejcia do analizy akcji zosta³a
oparta na badaniu efektywnoci rynku i poziomu tej efektywnoci 2. Nale¿y tu
podkreliæ, ¿e metod analizy akcji nie mo¿na uto¿samiaæ z metodami szacowania kosztu kapita³u, choæ niektóre z nich mog¹ do tego s³u¿yæ.
Pomimo trudnoci zwi¹zanych z mierzeniem oczekiwañ inwestorów, s¹
metody pozwalaj¹ce na okrelenie rentownoci inwestycji w akcje i na tej podstawie  szacowanie kosztu kapita³u w³asnego. Niestety, ¿adna z nich nie jest
doskona³a. Ponadto stosowanie poszczególnych technik jest w wielu przypadkach niemo¿liwe ze wzglêdu na brak danych pochodz¹cych z rynku kapita³owego lub gdy dane przedsiêbiorstwo nie spe³nia za³o¿eñ umo¿liwiaj¹cych wykorzystywanie okrelonego modelu lub metody3.
Z powodu z³o¿onoci kategorii koszt kapita³u w³asnego i trudnoci zwi¹zanych z pomiarem oczekiwañ inwestorów w teorii brakuje wszechstronnych
klasyfikacji metod szacowania kosztu kapita³u w³asnego. W artykule zaprezentowano propozycjê typologii metod szacowania kosztu kapita³u w³asnego, opart¹ na kilku kryteriach, które umo¿liwiaj¹ przedstawienie istotnych ró¿nic w podejciach poszczególnych metod (schemat 1).
Podstawowy jest podzia³ na metody o charakterze jakociowym i analitycznym. Obie grupy reprezentuj¹ zupe³nie odmienne filozofie. Do metod jakociowych nale¿y tak zwana technika sk³adania (build-up approach), która jest
modelem addytywnym. Wed³ug tej koncepcji, stopa zwrotu z danego aktywu
jest szacowana jako suma stopy wolnej od ryzyka, premii z tytu³u ryzyka oraz
innych specyficznych czynników ryzyka odnosz¹cych siê do danego przedsiêbiorstwa4. Okrelenie innych elementów stopy dyskontowej poza premi¹ z ty1

K. Jajuga, K. Kuziak, P. Markowski: Inwestycje finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 1997, s. 206.
2 Ibidem, s. 207.
3 A. Duliniec: Struktura i koszt kapita³u w przedsiêbiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998, s. 83.
4 D. Zarzecki: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiêbiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1998, s. 182.
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tu³u ryzyka opiera siê na subiektywnej ocenie analityka, który powinien wzi¹æ
pod uwagê miêdzy innymi takie czynniki, jak rodzaj bran¿y, w której dzia³a
przedsiêbiorstwo, ryzyko finansowe, stopieñ zdywersyfikowania dzia³alnoci
oraz kompetencje zarz¹du 5. Technika ta jest stosowana przede wszystkim do
wyceny mniejszych, nienotowanych firm.

Metody

jakociowe

analityczne

technika sk³adania

metody oparte
na rednich historycznych

modele zdyskontowanych
dywidend:
 model zdyskontowanych
dywidend o sta³ej wysokoci
 model zdyskontowanych
dywidend o sta³ej stopie
wzrostu
 model zdyskontowanych
dywidend o dwóch fazach
wzrostu
 model zdyskontowanych
dywidend o trzech fazach
wzrostu

metody oparte na bie¿¹co
obserwowanych cenach

metody modelowe
(modele ekonometryczne)

modele oparte na wartoci
wskanika cena/zysk

modele wskanikowe:
 jednowskanikowe
 wielowskanikowe
 ogólny model wskanikowy
 model wskaników
bran¿owych

modele równowagi:
 model CAPM
 model APT
 niestandardowe
modele CAPM

modele regresji

Schemat 1. Klasyfikacja metod szacowania kosztu kapita³u w³asnego
ród³o: opracowanie w³asne.

5 I.E. Fishman, S.P. Pratt, J.C. Griffith, D.K. Wilson, S.L. Meltzer, R.W. Hampton: Guide
to Business Valuations. Vol. 1. Second Edit. Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992,
s. 163.
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Grupa metod o charakterze analitycznym jest znacznie bardziej rozbudowana i obejmuje modele, które zawieraj¹ matematyczne wzory zale¿noci miêdzy okrelonymi wartociami. Techniki o charakterze analitycznym mo¿na podzieliæ na trzy grupy6:
a) podejcie polegaj¹ce na przyjêciu za³o¿enia, ¿e rednie stopy zwrotu
osi¹gniête w przesz³oci mog¹ byæ uznane za reprezentatywne dla stóp
zwrotu oczekiwanych w przysz³oci;
b) podejcie, w którym bie¿¹ca cena papierów wartociowych jest wykorzystywana do okrelenia wymaganej stopy zwrotu;
c) podejcie oparte na modelach ekonometrycznych uwzglêdniaj¹cych
zwi¹zek miêdzy pewnymi zmiennymi a stop¹ zwrotu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wykorzystanie danych historycznych, które podlegaj¹ manipulacji i urednieniu, jest bardzo krytykowane przez wielu autorów, poniewa¿
warunki w przesz³oci mog¹ siê znacznie ró¿niæ od obecnych.
W podejciu opartym na wykorzystaniu bie¿¹co obserwowanych cen do
szacowania kosztu kapita³u w³asnego mo¿na wyró¿niæ dwie grupy metod. Jedna z nich, nazywana modelami zdyskontowanych dywidend, polega na analizie
wewnêtrznej stopy zwrotu stosowanej do szacowania kosztu kapita³u obcego.
W literaturze opisywane s¹ nastêpuj¹ce odmiany tej techniki:
 model zdyskontowanych dywidend o sta³ej wysokoci,
 model zdyskontowanych dywidend o sta³ej stopie wzrostu,
 model zdyskontowanych dywidend o dwóch fazach wzrostu,
 model zdyskontowanych dywidend o trzech fazach wzrostu.
Model zdyskontowanych dywidend zosta³ stworzony przez Johna Burra Williamsa, a nastêpnie rozwiniêty przez Myrona J. Gordona i Eli Shapiro7. W koncepcji tej do obliczenia kosztu kapita³u nale¿y przekszta³ciæ model zdyskontowanych dywidend o sta³ej stopie wzrostu. Koszt kapita³u w³asnego okrela relacja oczekiwanej dywidendy w nastêpnym roku i dzisiejszej ceny akcji powiêkszonej o sta³¹ stopê wzrostu dywidendy. Tego typu podejcie mo¿e byæ stosowane w wycenie spó³ek stabilnych, czyli rozwijaj¹cych siê wed³ug sta³ej stopy

6 S.Z. Benninga, O.H. Sarig: Corporate Finance. A Valuation Approach. McGraw-Hill, New
York 1997, s. 275.
7 J.B. Williams: The Theory of Investment Value. Harvard University Press, Cambridge 1938;
M.J. Gordon, E. Shapiro: Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit. Management Science 1956, Vol. 3, October, s. 102110.
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wzrostu. Modele z tej grupy s¹ krytykowane w literaturze, poniewa¿ wykorzystuj¹ aktualne ceny akcji i w efekcie tego typu wycena nieuchronnie prowadzi
do wniosku, ¿e akcje danej spó³ki s¹ wycenione w³aciwie8. Druga technika, reprezentuj¹ca podejcie oparte na wykorzystaniu bie¿¹co obserwowanych cen,
polega na wykorzystaniu do szacowania kosztu kapita³u w³asnego oczekiwanej
wartoci wskanika cena/zysk. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e wskaniki te dla ró¿nych spó³ek mog¹ byæ ze sob¹ nieporównywalne z powodu ró¿nic w stosowaniu zasad rachunkowoci. Ponadto gdy aktualne zyski przedsiêbiorstwa s¹ niskie, ale rynek spodziewa siê ich znacznego podwy¿szenia, wartoæ P/E mo¿e
byæ czasowo wywindowana do relatywnie wysokiego poziomu 9. Wartoæ
wskanika P/E odzwierciedla historyczn¹ sytuacjê przedsiêbiorstwa, natomiast
koszt kapita³u powinien oddawaæ oczekiwania inwestorów w stosunku do zysków generowanych w przysz³oci.
W podejciu opartym na modelach ekonometrycznych, uwzglêdniaj¹cym
zwi¹zek miêdzy pewnymi zmiennymi a stop¹ zwrotu, mo¿na wyró¿niæ trzy grupy metod:
 modele wskanikowe: jedno- i wielowskanikowe,
 modele równowagi,
 modele regresji.
Budowê modeli wskanikowych i modeli równowagi rozpoczyna siê od ujêcia
ryzyka rynkowego w szerokie intuicyjne ramy, a nastêpnie stworzenia z nich
modeli ekonomicznych, aby jak najlepiej okreliæ ryzyko. Parametry tych modeli s¹ estymatorami opartymi na danych historycznych. Ostatnia grupa modeli
funkcjonuje w odwrotnym kierunku  opiera siê na stopach zwrotu, by dopiero
od nich przejæ do w³aciwego modelu ryzyka i stopy zwrotu. Tego typu modele maj¹ wyjaniaæ ró¿nice w d³ugoterminowych stopach zwrotu za pomoc¹ analizy charakterystyk przedsiêbiorstwa, opartej na wspó³czynnikach wyceny porównawczej. Nale¿y podkreliæ, ¿e od lat szeædziesi¹tych opracowano dos³ownie setki modeli regresji s³u¿¹cych do objaniania cen akcji. Cech¹ niemal
wszystkich jest du¿a skutecznoæ w objanianiu cen w danym momencie. Nie
s¹ one jednak skuteczne w doborze akcji przynosz¹cych najwy¿sze stopy zwrotu ze wzglêdu na teoriê le¿¹c¹ u podstaw ich zastosowania, która zak³ada,
8 D. Zarzecki: Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiêbiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1998, s. 193.
9 J.C. Ritche: Fundamental Analysis. Irwin, Professional Publishing, USA 1996, s. 57.
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¿e cena rynkowa bêdzie d¹¿yæ do ceny teoretycznej, zanim cena teoretyczna
sama nie ulegnie zmianie. E.J. Elton oraz M.J. Gruber wymieniaj¹ trzy powody, dla których za³o¿enie to mo¿e nie zostaæ spe³nione10:
a) upodobania rynkowe ulegaj¹ zmianie, a wraz ze zmian¹ upodobañ rynkowych zmieniaj¹ siê w czasie tak¿e wagi ka¿dej ze zmiennych;
b) wartoci danych pocz¹tkowych, takich jak dywidendy czy wzrost zysków, zmieniaj¹ siê w czasie;
c) wystêpuj¹ pewne zwi¹zane ze spó³kami efekty, których nie uwzglêdnia
model.
Modele regresji wietnie siê sprawdzaj¹ jako mierniki ryzyka w jednym okresie, natomiast mog¹ byæ ca³kowicie zawodne w innym.
Modele wskanikowe wywodz¹ siê z klasycznej teorii portfela. Zastosowanie modelu stworzonego przez H. Markowitza, ze wzglêdu na wyznaczanie
portfeli efektywnych na podstawie du¿ej liczby akcji, jest skomplikowane i czasoch³onne. Uproszczenie i przyspieszenie procesu wyznaczania wariancji portfela sta³o siê si³¹ napêdow¹ poszukiwañ modeli upraszczaj¹cych klasyczn¹ metodê wyboru portfela akcji. Zasadnicz¹ zalet¹ modeli wskanikowych (index
models) s¹ znacznie mniejsze wymagania wobec niezbêdnych informacji11. Modele wskanikowe s¹ uproszczon¹, lecz pe³nowartociow¹ alternatyw¹ klasycznego modelu Markowitza. W obrêbie tej grupy wyró¿niane s¹ dwa rodzaje modeli: model jednowskanikowy i modele wielowskanikowe. Model jednowskanikowy zak³ada, ¿e istnieje jeden zasadniczy czynnik wywo³uj¹cy korelacjê stóp zwrotu z poszczególnych papierów wartociowych. Zazwyczaj czynnikiem tym s¹ zmiany stopy zwrotu z indeksu rynku. W modelach wielowskanikowych przyjmuje siê, ¿e korelacja ta jest wywo³ana jednoczesnym dzia³aniem dwóch lub wiêkszej liczby czynników, przy czym jednym z nich jest zazwyczaj, podobnie jak w modelu jednowskanikowym, indeks gie³dowy. Dla
ujêcia tych dodatkowych czynników wyprowadzono dwa ró¿ne schematy:
 ogólny model wielowskanikowy,
 model wskaników bran¿owych.
Jest du¿o modeli wielowskanikowych, lecz brakuje wyników badañ, które jednoznacznie ocenia³yby ich skutecznoæ w porównaniu z modelem jednowska10 E.J. Elton, M.J. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartociowych.
WIG Press, Warszawa 1998, s. 574.
11 R.A. Haugen: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1996, s. 173.
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nikowym. Czêæ testów przytaczanych w literaturze da³a obiecuj¹ce wyniki, ale
w wielu badaniach model jednowskanikowy wypada lepiej ni¿ modele bardziej
z³o¿one. Pomimo ¿e z³o¿one modele lepiej opisuj¹ historyczne wspó³czynniki
korelacji, to je¿eli chodzi o prognozê, czêsto zawieraj¹ wiêcej szumu ni¿ informacji. Potrzeba jeszcze bardzo wielu badañ, zanim bêdzie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, czy zastosowanie modeli z³o¿onych przynosi lepsze wyniki ni¿
wykorzystanie modeli prostych.
Modele równowagi rynkowej zosta³y oparte na przes³ance, ¿e wszyscy inwestorzy wykorzystuj¹ teoriê portfelow¹ Markowitza do wyznaczania efektywnego zbioru, a nastêpnie, w zale¿noci od stopnia awersji do podejmowanego
ryzyka, inwestuj¹ w który z portfeli nale¿¹cych do tego zbioru. W zwi¹zku
z tym powinna istnieæ mo¿liwoæ okrelenia ogólnego zachowania ca³ej zbiorowoci inwestorów oraz sposobu ustalania cen i stóp zwrotu, które zapewniaj¹
zrównowa¿enie popytu i poda¿y na rynkach. Konstrukcja modeli równowagi
pozwala okreliæ w³aciw¹ miarê ryzyka oraz zale¿noæ miêdzy oczekiwan¹ stop¹ zwrotu i ryzykiem dla dowolnego waloru, przy za³o¿eniu, ¿e rynek znajduje
siê w równowadze. W grupie tej wyró¿niamy trzy rodzaje modeli:
a) standardowy model wyceny aktywów kapita³owych (Standard Capital
Assets Pricing Model);
b) niestandardowe modele wyceny aktywów kapita³owych, które powsta³y na skutek uchylenia niektórych za³o¿eñ standardowej postaci modelu CAPM (na przyk³ad wielookresowy model CAPM, konsumpcyjny
model CAPM, model CAPM z wieloma wspó³czynnikami beta);
c) model arbitra¿owy (Arbitrage Pricing Model).
Nale¿y podkreliæ, ¿e ze wszystkich wymienionych modeli równowagi najwy¿sze uznanie wród praktyków oraz teoretyków zdoby³ sobie  pomimo ¿e opiera siê na za³o¿eniach, które nie maj¹ zastosowania na rzeczywistym rynku kapita³owym  model CAPM, którego twórcami s¹ W. Sharpe, J. Litner i J. Mossin.
Zastosowanie teorii arbitra¿u cenowego i modeli wielowskanikowych do wyceny akcji jest podejciem stosunkowo nowym. Analiza prognozowania w ramach modelu APT znajduje siê w fazie pocz¹tkowej. Prowadzone s¹ równie¿
badania nad tym, w jaki sposób wykorzystaæ strukturê modeli wielowskanikowych do projektowania portfeli o takich w³asnociach w wielowymiarowym
uk³adzie stopa zwrotu  ryzyko, które odpowiada³yby konkretnej grupie inwestorów.
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Przedstawiony podzia³ mo¿e budziæ kontrowersje, gdy¿ nie zawsze pozwala na bezdyskusyjne zakwalifikowanie ka¿dego sposobu wyceny do jednej
z grup. Pewne zacieranie siê ró¿nic nastêpuje na styku podejcia jakociowego
i analitycznego. W modelu zdyskontowanych dywidend oszacowanie stopy
wzrostu dywidendy zale¿y od subiektywnej decyzji analityka. Nale¿y podkreliæ, ¿e model zdyskontowanych dywidend jest niezwykle wra¿liwy na zmiany
stopy wzrostu dywidend. Gdy stopa wzrostu zbli¿a siê do stopy dyskontowej,
wartoæ kapita³u w³asnego ronie do nieskoñczonoci.

CLASSIFICATION OF THE COST OF EQUITY VALUATION METHODS
Summary
The article presents classification of the cost of equity valuation methods. As far
as debt is concerned the cost of this source of financing can be directly observed or
priced easily. Unfortunately with respect to the equity is it is much more complicated
mainly because the shareholders expectations can not be observed directly. There were
many methods developed but the academics are still arguing about them. The classification proposed in the paper may be found controversial because the differences are diminishing but at the same time it may give an incentive to a fruitful debate.
Translated by Katarzyna Byrka-Kita
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ANALIZA TENDENCJI
W KSZTA£TOWANIU SIÊ STRUKTURY KAPITA£U
W PRZEDSIÊBIORSTWACH SEKTORA NAWOZOWEGO

Problemy doboru struktury kapita³u s¹ przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków finansów od wielu dziesi¹tków lat. Problematyce struktury kapita³u powiêcano dotychczas wiele opracowañ ksi¹¿kowych i artyku³ów,
jednak oprócz walorów poznawczych maj¹ one charakter g³ównie popularyzatorski, gdy¿ w Polsce z oczywistych wzglêdów ani koszt kapita³u, ani wartoæ
przedsiêbiorstwa nie mia³y znaczenia do momentu zmian ustrojowych w 1990
roku. Relacje miêdzy kapita³em w³asnym i obcym s¹ istotne szczególnie dla teorii kosztu kapita³u i teorii wartoci spó³ki. Nale¿y s¹dziæ, ¿e z chwil¹ popularyzacji w Polsce teoretycznych modeli kosztu kapita³u i wartoci przedsiêbiorstwa
pojawi siê zainteresowanie czynnikami, którymi mo¿na oddzia³ywaæ na strukturê kapita³u. Poznanie mechanizmów podwy¿szania i obni¿ania kapita³ów
w³asnych i obcych oraz kszta³towania ich wewnêtrznej struktury powinno sprzyjaæ opracowaniu modeli optymalizacji struktury kapita³u w trzech obszarach:
maksymalizacji wartoci spó³ki, maksymalizacji stopy zwrotu oraz minimalizacji kosztu kapita³u.
Analiza tendencji w kszta³towaniu siê struktury kapita³u jest mo¿liwa dziêki ocenie pasywów bilansu, ich kierunku rozwoju i struktury przedstawiaj¹cej
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ród³a finansowania przedsiêbiorstwa1. Do badania struktury przedsiêbiorstw
omawianego sektora nawozowego w latach 19972002 wykorzystano wskaniki s³u¿¹ce zarówno do oceny poziomu zad³u¿enia jak i jego obs³ugi, co zestawiono w tabelach 17.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e przedsiêbiorstwo A w latach 1997
2002 diametralnie zmieni³o swoj¹ strukturê kapita³u. Ze zdecydowanej przewagi kapita³u w³asnego (w 1997 roku kapita³ w³asny stanowi³ 57,42% kapita³u ca³kowitego), w latach 19982000 stopniowo przechodzi³o na finansowanie obce
(kapita³ w³asny na poziomie 49%), natomiast w dwóch ostatnich latach analizy
kapita³ w³asny spad³ do poziomu 32,42% w 2001 roku i 27,40% w 2002 roku
(tabela 1).
O zjawisku zasilenia wewnêtrznego (zysk netto) mo¿na mówiæ jedynie
w latach 1997, 1999 i 2000, w których zysk netto stanowi³ odpowiednio  5,37,
2,82 i 3,11% kapita³u w³asnego (tabela 1).
Zobowi¹zania d³ugoterminowe, w tym przypadku d³ugoterminowe kredyty bankowe, stanowi¹ niewielki udzia³  ich minimalna wartoæ wynosi³a 4,4%
i przypad³a na 1999 rok, a maksymalna  13,61%, w 2001 roku (tabela 2).
Rosn¹cy udzia³ finansowania obcego w badanym przedsiêbiorstwie wynika z przyrostu kapita³u obcego krótkoterminowego, który systematycznie wzrasta³ w ca³ym badanym okresie, daj¹c w efekcie w latach 19972002 ogólny
przyrost w wysokoci 47%. Na pozycjê zobowi¹zania krótkoterminowe w badanym przedsiêbiorstwie w decyduj¹cej mierze wp³ynê³y krótkoterminowe kredyty bankowe i zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug. Zestawienie wielkoci
i dynamiki sk³adników zobowi¹zañ krótkoterminowych w przedsiêbiorstwie A
przedstawiono w tabeli 3.
W przedsiêbiorstwie B w ca³ym badanym okresie by³a zdecydowana przewaga kapita³u w³asnego, mo¿na wiêc mówiæ o samofinansowaniu. W roku 1997
kapita³ w³asny stanowi³ 83,15% kapita³u ca³kowitego i mimo spadku w ostatnim roku poddanym analizie, czyli 2002, osi¹gn¹³ poziom 69,95%. Przedsiêbiorstwo B w ca³ym badanym okresie finansowa³o swoje zasoby przede wszystkim kapita³em w³asnym. Kapita³ ten w ³¹cznej sumie pasywów waha³ siê w granicach 83,1569,95% i chocia¿ poziom ten obni¿y³ siê w 2002 roku, to mo¿na

1

T. Waniewski: Analiza finansowa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. FRRwP, Warszawa
1998, s. 287.
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Tabela 1
Kapita³ w³asny w przedsiêbiorstwach badanego sektora (tys. z³)
1997

1998

1999

2000

2001

PRZEDSIÊBIORSTWO A
Kapita³ w³asny w tym:
560 462
460 925
446 199
459 879
273 353
Kapita³ podstawowy
120 000
120 000
120 000
120 000
120 000
Kapita³ zapasowy  tworzony ustawowo
87 108
87 912
188 766
173 415
192 850
Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
180 101
167 726
152 159
152 155
147 028
Pozosta³e kapita³y rezerwowe
143 132
162 006



Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych


 27 305


Wynik finansowy netto roku obrotowego
30 122  76 719
12 579
14 308 186 526
Rezerwy
8 861
29 664
14 272
12 261
42 658
PRZEDSIÊBIORSTWO B
Kapita³ w³asny w tym:
1 109 277 1 093 608 1 095 074 1 096 192 1 006 863
Kapita³ podstawowy
600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
Kapita³ zapasowy  tworzony ustawowo
480 193
498 390
493 608
495 000
496 192
Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny





Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych
1 981
4 847


33 355
Wynik finansowy netto roku obrotowego
27 103
65
1 465
1 192
55 975
Rezerwy
1 074
11 674
6 117
4 626
55 192
PRZEDSIÊBIORSTWO C
541 352
547 024
546 052
581 517
532 740
Kapita³ w³asny w tym:
Kapita³ podstawowy
136 000
136 000
136 000
136 000
136 000
Kapita³ zapasowy
234 991
257 268
270 738
275 051
250 388
Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
133 250
132 406
129 206
126 743
126 375
Pozosta³e kapita³y rezerwowe
8 160
8 160
8 160
8 160
8 160
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych



34 390

Wynik finansowy netto roku obrotowego
28 951
13 190
1 948
69 952
48 776
Rezerwy
46 858
35 449
24 657
70 736
70 736
PRZEDSIÊBIORSTWO D
567 086
424 035
303 760
238 391
210 095
Kapita³ w³asny w tym:
Kapita³ podstawowy
135 064
135 064
135 064
135 064
135 064
Kapita³ zapasowy
230 870
204 790
66 042
6 950
3 198
Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
227 054
222 513
218 210
211 261
249 115
Pozosta³e kapita³y rezerwowe
4 719
4 719
4 719
4 719
4 719
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych



54 233 104 592
Wynik finansowy netto roku obrotowego
30 621 143 051 120 275
65 369
77 409
Rezerwy
22 723
16 826
26 896
4 509
12 761
PRZEDSIÊBIORSTWO E
648 735
672 254
699 042
771 179
793 352
Kapita³ w³asny w tym:
Kapita³ podstawowy
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
Kapita³ zapasowy
175 712 200 9018
222 783
247 332
321 809
Kapita³ rezerwowy z aktualizacji wyceny
283 044
282 955
282 424
280 129
276 281
Pozosta³e kapita³y rezerwowe
11 143
11 008
12 508
12 535
11 209
Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych
2 446
3 889
837
9 104
10 063
Wynik finansowy netto roku obrotowego
26 391
23 500
32 165
72 079
22 932
Rezerwy
5 386
7 992
11 799
11 082
11 528

2002
231 022
120 000
15 966
135 188


40 132
53 074
843 730
600 000
406 863
24 341
8 224
179 250
31 048
410 357
136 000
176 705
125 216
8 160

36 883
71 534
163 240
135 064
2 799
241 368
4 719
178 803
41 906
11 074
798 285
150 000
339 012
283 531

6 833
18 909
27 953

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.
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Tabela 2
Kapita³ obcy w przedsiêbiorstwach badanego sektora
Udzia³ w kapitale ca³kowitym (%)
1997

Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
i fundusze specjalne
Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
i fundusze specjalne
Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

Indeks dynamiki

1998 1999 2000 2001
PRZEDSIÊBIORSTWO A
9,17 4,40 10,97 13,61

2002

1998

1999

2000

2001

2002

5,71

1,16

0,46

2,63

1,10

0,42

33,6 37,80 41,88
36,4 45,74
PRZEDSIÊBIORSTWO B
3,84 3,08 2,96 2,05
1,48

57,2

1,08

1,08

0,92

1,11

1,25

1,37

0,82

0,99

0,69

0,72

0,80

15,19 17,63 18,36 21,24
PRZEDSIÊBIORSTWO C
10,29 10,97 20,09 19,74

26,00

1,23

1,20

1,04

1,16

1,05

17,44

0,74

1,03

2,36

0,96

0,92

20,87 19,70 18,19 23,48
PRZEDSIÊBIORSTWO D
15,17 37,73 36,53 31,08

35,42

1,10

0,91

1,19

1,26

1,56

21,98

1,21

2,43

0,87

0,80

0,67

40,55 23,40 29,40 37,55
PRZEDSIÊBIORSTWO E
4,91 12,13 14,20 12,43

52,67

2,04

0,56

1,13

1,20

1,32

11,06

4,41

2,94

1,35

0,93

0,88

12,11

19,20

0,93

1,47

1,25

1,24

1,00

7,59

12,53
13,68
18,54

Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

13,77

Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

1,18

21,88

13,89

14,93

16,12

18,94

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.
Tabela 3
Zobowi¹zania krótkoterminowe w przedsiêbiorstwach badanego sektora

Kredyty bankowe
Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
Kredyty bankowe
Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
Kredyty bankowe
Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
Kredyty bankowe
Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
Kredyty bankowe
Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug

Udzia³ w zobowi¹zaniach krótkoterminowych
Indeks dynamiki
(%)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002
PRZEDSIÊBIORSTWO A
53,18 56,09 64,10 57,85 54,53 46,36 1,14 1,22 0,83 1,05 1,06
28,87 25,69 25,83 33,47 36,92 43,13 0,96 1,08 1,19 1,23 1,46
PRZEDSIÊBIORSTWO B
28,47 18,96 17,70 4,28 36,42 21,46 0,82 1,11 0,25 9,89 0,62
28,81 35,07 45,14 43,85 38,55 66,31 1,50 1,53 1,01 1,02 1,82
PRZEDSIÊBIORSTWO C
19,90 24,70 29,63 15,93 46,93 29,76 1,37 1,10 0,64 3,72 0,99
44,51 36,26 48,48 62,64 50,15 54,49 0,90 1,22 1,54 1,01 1,70
PRZEDSIÊBIORSTWO D
10,50 17,33 8,10 11,41 10,49 7,24 1,37 1,42 0,64 3,72 0,99
63,26 64,39 63,94 64,22 60,45 67,72 2,07 0,56 1,14 1,13 1,48
PRZEDSIÊBIORSTWO E
19,34 13,23 8,80 15,08 29,06 44,63 0,63 0,98 2,14 2,40 1,54
61,79 70,30 52,33 52,46 41,11 45,66 1,05 1,09 1,25 0,97 1,11

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.
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powiedzieæ, ¿e przedsiêbiorstwo pozosta³o niezale¿ne finansowo. Analizuj¹c
strukturê kapita³u w³asnego (tabela 1), mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przedsiêbiorstwie B dominuje kapita³ podstawowy, który w latach 19972002 stanowi³ oko³o 55% kapita³u w³asnego. Drugi pod wzglêdem wielkoci udzia³u w kapitale
w³asnym jest kapita³ zapasowy, osi¹gaj¹cy wielkoci na poziomie 4349% kapita³u w³asnego. W latach 19972000 mo¿na mówiæ o niewielkim (2,44%
w 1997 roku, 0,01% w 1998 roku, 0,13% w 1999 roku, 0,11 w 2000 roku) finansowaniu wewnêtrznym za pomoc¹ zysku netto.
Analiza kapita³u obcego wykazuje systematyczny wzrost z 16,65% w 1997
roku do 29,95% w 2002 roku. W finansowaniu obcym najwiêkszy udzia³ maj¹
zobowi¹zania krótkoterminowe, które w ca³ym badanym okresie systematycznie wzrasta³y, co da³o w latach 19972002 przyrost o 87,67%. Na pozycjê zobowi¹zania krótkoterminowe w przedsiêbiorstwie B w decyduj¹cej mierze
wp³ynê³y krótkoterminowe kredyty bankowe i zobowi¹zania z tytu³u dostaw
i us³ug. W latach 19982002 wzros³a rola finansowania siê kredytem kupieckim
przez przedsiêbiorstwo (tabela 3).
W przedsiêbiorstwie C w latach 19971999 przewa¿a³o finansowanie
w³asne, które kszta³towa³o siê na poziomie 6266%. Do roku 2000 utrzymywa³a siê w nim pozytywna tendencja samofinansowania. W roku 2001 mo¿na zaobserwowaæ proporcjonalne roz³o¿enie róde³ finansowania dzia³alnoci przedsiêbiorstwa (kapita³ w³asny stanowi³y 50,74% kapita³u ca³kowitego), z przesuniêciem w 2002 roku w stronê finansowania obcego (kapita³ obcy stanowi³
59,43% kapita³u ca³kowitego).
Na wewnêtrzn¹ strukturê kapita³u w³asnego w najwiêkszym stopniu wp³ywa³ kapita³ zapasowy, który osi¹ga³ 4350% kapita³u w³asnego. Kapita³ powierzony przez w³acicieli  kapita³ podstawowy  oscylowa³ wokó³ 25% w latach
19972001 i 33,14% w 2002 roku. Kapita³ rezerwowy we wszystkich badanych
latach wynosi³ 2224% kapita³u w³asnego. Z uwagi na stratê poniesion¹ przez
przedsiêbiorstwo w latach 20012002 o finansowaniu z zysku mo¿na mówiæ jedynie w latach 19972000  5,35% w 1997 roku, 2,41% w 1998 roku, 0,36%
w 1999 roku i 12,03% w 2000 roku. Lata 20012002 zakoñczy³y siê strat¹ netto.
Analiza kapita³u obcego, tak jak w przypadku poprzednich przedsiêbiorstw, wskazuje na przewagê zobowi¹zañ krótkoterminowych, które systematycznie wzrasta³y w ca³ym badanym okresie, daj¹c przyrost w latach 19972002
o 136,5%. Zobowi¹zania d³ugoterminowe  d³ugoterminowe kredyty bankowe
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 wzros³y w tym samym okresie o 57,96%. Na pozycjê zobowi¹zania krótkoterminowe w badanym przedsiêbiorstwie wp³ynê³y krótkoterminowe zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug oraz kredyty bankowe.
W przedsiêbiorstwie D zasz³y najwiêksze zmiany w ród³ach pozyskiwania rodków na finansowanie dzia³alnoci. W roku 1997 samofinansowanie
przedsiêbiorstwa by³o na poziomie 61,58%, a w 2002 roku  20,64%, co by³o
zwi¹zane ze spadkiem kapita³u w³asnego w latach 19972002 o 71,21%.
W przedsiêbiorstwie D najwiêkszy udzia³ w kapitale w³asnym mia³ kapita³ rezerwowy. Kapita³ zapasowy w ci¹gu badanego okresu systematycznie mala³ do niespe³na 2% udzia³u w kapitale w³asnym (spadek z 40,71% w 1997 roku
do 1,71% w 2002 roku). Przedsiêbiorstwa nie zasila³ zysk z poprzednich lat,
lecz wrêcz przeciwnie  w ca³ym badanym okresie przedsiêbiorstwo ponosi³o
stratê netto. Przedsiêbiorstwo D mia³o najwy¿szy poziom zad³u¿enia w ca³ej badanej grupie przedsiêbiorstw sektora nawozowego (70,15% w 2001 roku
i 76,05% w 2002 roku). Z analizy kapita³u obcego wynika przewaga zobowi¹zañ krótkoterminowych, które systematycznie wzrasta³y w ca³ym badanym
okresie, daj¹c przyrost w latach 19972002 o 106,7%. Zobowi¹zania d³ugoterminowe  d³ugoterminowe kredyty bankowe  wzros³y w badanych latach
o 37,13%. Na pozycjê zobowi¹zania krótkoterminowe w badanym przedsiêbiorstwie z³o¿y³y siê w ponad 60% krótkoterminowe zobowi¹zania z tytu³u dostaw
i us³ug oraz krótkoterminowe kredyty bankowe.
Struktura kapita³u przedsiêbiorstwa E w ca³ym badanym okresie jest powieleniem sposobu finansowania przedsiêbiorstwa B. W przedsiêbiorstwie E we
wszystkich badanych latach przewa¿a³o finansowanie w³asne  83,6967,3%.
Mimo spadkowej tendencji kapita³u w³asnego jego najni¿szy poziom, 66,16%
w 2001 roku, wiadczy o wysokim samofinansowaniu przedsiêbiorstwa E.
Na strukturê kapita³u w³asnego z³o¿y³ siê g³ównie kapita³ rezerwowy, który mieci³ siê w przedziale 4336% kapita³u w³asnego. Kapita³ powierzony
przez w³acicieli  kapita³ podstawowy  to oko³o 20% we wszystkich badanych latach. Kapita³ zapasowy systematycznie zwiêksza³ swój udzia³ w kapitale w³asnym  w 1997 roku wynosi³ 27%, a w 2002 roku  42,5%. W przypadku
badanego przedsiêbiorstwa mo¿na mówiæ o finansowaniu z zysku we wszystkich badanych latach: 4,07% w 1997 roku, 3,5% w 1998 roku, 4,6% w 1999
roku, 9,35% w 2000 roku, 2,89% w 2001 roku i 2,37% w 2002 roku.
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Analiza kapita³u obcego wskaza³a na przewagê zobowi¹zañ krótkoterminowych, które systematycznie wzrasta³y w ca³ym badanym okresie, co da³o
przyrost w latach 19972002 o 113,58%. D³ugoterminowe kredyty bankowe
wzros³y w tym okresie o 1379%, co z uwagi na ich niewielki udzia³ na pocz¹tku okresu badawczego (1,18% w 1997 roku) spowodowa³o nieznaczne przesuniêcie w relacji kapita³ w³asnyobcy. Na pozycjê zobowi¹zania krótkoterminowe w przedsiêbiorstwie E, tak jak i w ca³ym sektorze nawozowym, wp³ynê³y
krótkoterminowe zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug oraz kredyty bankowe.
Tabela 4
Kszta³towanie siê wskanika zad³u¿enia  napiêcia  w latach 19972002
Przedsiêbiorstwo
A
B
C
D
E

1997
0,73
0,20
0,61
0,62
0,19

1998
1,02
0,24
0,56
1,37
0,22

Wskanik (obcy/w³asny)
1999
2000
0,97
1,01
0,27
0,26
0,51
0,83
2,08
2,49
0,40
0,46

2001
1,99
0,37
0,98
2,81
0,49

2002
2,52
0,43
1,58
3,68
0,48

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.

Z zestawienia kapita³u obcego wynika, ¿e w finansowaniu dzia³alnoci sektora nawozowego du¿e znaczenie maj¹ zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug.
Ich analiza, oprócz zbadania udzia³u w strukturze kapita³u, ma na celu ocenê ich
wykorzystania  d³ugoæ kredytu kupieckiego, z którego korzystaj¹ przedsiêbiorstwa. W tabeli 5 zestawiono wskaniki obrotowoci zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug, które okrelaj¹ czêstotliwoæ ich regulowania przez przedsiêbiorstwo lub, innymi s³owy, czas pozostawania w przedsiêbiorstwie.
W przedsiêbiorstwach badanego sektora nawozowego widoczna jest wysoka rotacja w razach, co oznacza zwi¹zanie kapita³u przez miesi¹cdwa. Wród
badanych przedsiêbiorstw najd³u¿szy okres kredytowania siê kredytem kupieckim wyst¹pi³ w przedsiêbiorstwie D. W ca³ym badanym okresie znacznie wyd³u¿y³ siê czas regulowania zobowi¹zañ przez przedsiêbiorstwa badanego sektora (tabela 5).
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Tabela 5
Kszta³towanie siê wskanika obrotowoci zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug
w latach 19972002

Przedsiêbiorstwo
A
B
C
D
E

w razach
w dniach
w razach
w dniach
w razach
w dniach
w razach
w dniach
w razach
w dniach

Wskanik obrotowoci zobowi¹zañ
1997
10,32
35
24,8
15
15,78
24
6,57
56
11,47
32

1998
10,05
37
18,12
21
15,78
24
2,33
157
11,71
32

1999
8,81
42
11,03
34
11,41
32
4,57
80
11,17
33

2000
9,14
40
12,17
30
16,79
22
5,7
65
12,40
30

2001
5,91
62
10,80
34
4,43
83
4,79
77
11,82
31

2002
3,68
100
5,39
68
2,69
136
3,07
119
10,59
35

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.

Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug w badanym sektorze to p³atnoci
z tytu³u dostaw surowców oraz wykorzystania róde³ energii niezbêdnych
w procesie produkcyjnym. Jak widaæ, przedsiêbiorstwa korzystaj¹ z przywileju
du¿ego odbiorcy.
Z analizy wskaników zad³u¿enia (tabele 2 i 4) wynika, ¿e najwy¿szy poziom kapita³ów w³asnych mia³o przedsiêbiorstwo B, w którym maksymalne zad³u¿enie przypad³o na 2002 rok i wynios³o zaledwie 30%. Podobn¹ struktur¹
kapita³u mia³o przedsiêbiorstwo E, gdzie maksymalny poziom zad³u¿enia przypad³ na 2001 rok i wyniós³ 33,84%. W wyniku tak wysokiego udzia³u kapita³u
w³asnego wskanik zad³u¿enia przedsiêbiorstw B i E by³ na bardzo niskim poziomie. Wskanik zad³u¿enia powy¿ej jednoci oznacza przewagê kapita³u obcego w finansowaniu dzia³alnoci przedsiêbiorstwa. W badanych przedsiêbiorstwach najwy¿szy poziom zad³u¿enia mia³o przedsiêbiorstwo D, w którym w latach 19982002 wskanik ten wzrós³ z 1,37 do 3,68. W przedsiêbiorstwie A
o przewadze samofinansowania (57,42%) mo¿na mówiæ jedynie w 1997 roku.
Przedsiêbiorstwo C systematycznie zwiêksza³o swój poziom zad³u¿enia  w ca³ym badanym okresie wskanik wzrós³ o 159,02%.
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W ocenie wspomagania finansowego zasadne jest zbadanie finansowej
efektywnoci zaci¹gniêtych zobowi¹zañ oraz mo¿liwoci ich sp³aty z osi¹gniêtych zysków. Narzêdziami s³u¿¹cymi do pomiaru i badania efektywnoci nak³adów zwi¹zanych z zaci¹gniêtymi zobowi¹zaniami s¹ wskaniki pokrycia odsetek i zdolnoci kredytowej.
Na podstawie obliczonych wielkoci wskaników mo¿na stwierdziæ, ¿e
najlepsz¹ zdolnoæ do pokrycia odsetek wygospodarowanym zyskiem brutto (tabela 6) mia³o przedsiêbiorstwo E. W przedsiêbiorstwie A ujemne wartoci
wskanika pokrycia odsetek zyskiem brutto w latach 1998, 2001 i 2002 wynika³y z poniesionej przez przedsiêbiorstwo w tych latach straty brutto. Wystêpuj¹ca w liczniku wzoru kwota zysku brutto powiêkszona o odsetki stanowi granicê, okrelaj¹c¹ wysokoæ zobowi¹zañ z tytu³u odsetek od posiadanych kredytów i po¿yczek, która nie powoduje powstania straty w przedsiêbiorstwie. W badanym przedsiêbiorstwie w latach 1997, 1999 wypracowane rodki w niewielkim stopniu przekracza³y zobowi¹zania wynikaj¹ce z obs³ugi kredytów. W ca³ym badanym okresie zadowalaj¹ca wielkoæ wskanika by³a w 2000 roku.
Tabela 6
Wskaniki pokrycia odsetek w przedsiêbiorstwach sektora nawozowego
Wskaniki pokrycia odsetek
A
B
C
D
E

1997
1,58
2,34
5,51
0,04
352,20

1998
0,49
3,82
1,74
1,34
174,24

1999
1,47
3,68
0,86
1,69
122,61

2000
9,64
6,84
5,65
0,40
98,61

2001
2,32
26,90
2,94
2,13
3,98

2002
0,73
5,37
1,07
0,79
2,41

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.

W przedsiêbiorstwie B w latach 19972000 wielkoæ wskanika pokrycia
odsetek nie by³a odpowiednia, pozytywnie mo¿na oceniæ jedynie dynamikê jego
wzrostu. W dwóch ostatnich latach objêtych ocen¹, z uwagi na poniesion¹ stratê przez przedsiêbiorstwo, wskaniki by³y ujemne.
W przedsiêbiorstwie C spadek wskanika pokrycia odsetek w latach 1997
1998 wynika³ ze spadku zysku brutto o 75%. W roku 1999 przedsiêbiorstwo C
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odnotowa³o stratê brutto i jednoczesny wzrost odsetek o 5%, co spowodowa³o
niski poziom wskanika. W roku 2000 zosta³ wypracowany zysk brutto, który
pokry³ odsetki z zapasem. Lata 20012002, tak jak w poprzednich przedsiêbiorstwach, zakoñczy³y siê strat¹, st¹d ujemne wartoci wskaników. Przedsiêbiorstwo D we wszystkich latach objêtych ocen¹ ponosi³o stratê brutto, dlatego nie
mo¿na mówiæ o mo¿liwoci pokrycia odsetek zyskiem.
Wskanik zdolnoci kredytowej odzwierciedla zdolnoæ przedsiêbiorstwa
do pokrywania zobowi¹zañ efektywnych z wygospodarowanych nadwy¿ek pieniê¿nych. Obliczone wielkoci wskaników w ca³ym okresie objêtym analiz¹,
we wszystkich badanych przedsiêbiorstwach informuj¹ o bardzo niskiej zdolnoci do regulowania zad³u¿enia efektywnego z cash flow. Przyczyn¹ takiego stanu by³ wzrastaj¹cy poziom zad³u¿enia wykazany we wczeniejszej analizie oraz
niski poziom zysku lub wrêcz strata ponoszona przez przedsiêbiorstwa badanego sektora nawozowego.
Analiza przedstawionych wskaników obs³ugi zad³u¿enia w z³ym wietle
przedstawia przedsiêbiorstwa ocenianego sektora nawozowego (tabela 7). Niepokoj¹cym objawem jest obni¿anie i tak odbiegaj¹cych od po¿¹danych wielkoci wskaników pokrycia odsetek i zdolnoci kredytowej. Przyczyn¹ tego jest
g³ównie ponoszona przez przedsiêbiorstwa strata oraz spadkowa dynamika zysku. Powoduje to wzrost ryzyka i rodzi niebezpieczeñstwo, ¿e kredytodawcy podejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do podwy¿szenia oprocentowania.
Tabela 7
Wskanik zdolnoci kredytowej w przedsiêbiorstwach sektora nawozowego
Wskaniki zdolnoci kredytowej
A
B
C
D
E

1997
0,24
0,50
0,28
0,06
0,54

1998
0,04
0,38
0,28
0,14
0,52

1999
0,17
0,32
0,28
0,07
0,36

2000
0,16
0,31
0,34
0,05
0,43

2001
0,24
0,06
0,003
0,01
0,22

2002
0,03
0,33
0,02
0,07
0,22

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie sprawozdawczoci finansowej badanych
przedsiêbiorstw.

Analiza tendencji w kszta³towaniu siê struktury kapita³u...

175

Podsumowanie
W artykule podjêto próbê przeprowadzenia ograniczonej analizy kszta³towania struktury kapita³u w sektorze nawozowym. Ogólna uwaga, jaka siê nasuwa, to niski poziom zad³u¿enia w pierwszym okresie poddanym ocenie i stopniowe przechodzenie na finansowanie obce, zw³aszcza finansowanie krótkoterminowe. W pierwszym okresie transformacji polskiej gospodarki jedn¹ z przyczyn takiego zachowania przedsiêbiorstw badanego sektora mog³a byæ du¿a niepewnoæ co do przysz³ych warunków gospodarowania, a tak¿e niechêæ banków
do udzielania d³ugookresowych kredytów. Na s³abo rozwiniêtym rynku kapita³owym emisja przez spó³ki d³ugoterminowych obligacji by³a wrêcz niemo¿liwa. Z uwagi na nisk¹ rentownoæ czy wrêcz deficytowoæ i relatywnie bardzo
wysoki koszt kapita³u pozyskiwanego w postaci d³ugookresowego kredytu bankowego badane przedsiêbiorstwa chêtnie korzysta³y ze stosunkowo tanich i ³atwo dostêpnych rodków w formie zobowi¹zañ bie¿¹cych, pomimo niekorzystnego wp³ywu tego typu finansowania na p³ynnoæ finansow¹. Jedn¹ z implikacji takich zachowañ by³ brak nale¿ytej troski o formu³owanie d³ugookresowej
strategii kapita³owej.

THE ANALYSIS OF THE CAPITAL STRUCTURE
IN SELECTED CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES
Summary
In this paper the capital structure in polish fertilizers industry companies has been
presented. The author make an attempt to determinate the reasons for the diversity of
these structures. It has been shown that the level of the debt growth but the financial
strategies applied do not aim at the optimization of the capital structure.
Translated by Agnieszka Szczêsna-Urbaniak
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FORMY ZABEZPIECZEÑ KREDYTÓW
W SYSTEMIE BANKOWYM

Ryzyko kredytowe zajmuje szczególne miejsce w systemie ekonomiczno-finansowym, a w operacjach czynnych banku oznacza mo¿liwoæ straty czêci
lub ca³oci udzielonego kredytu. Zmusza ono banki do poszukiwania jak najlepszych metod jego ograniczenia, miêdzy innymi zabezpieczeñ w prawnych
formach, które pozwalaj¹ unikn¹æ start wynikaj¹cych z niesp³aconego kredytu.
Straty z tego tytu³u powstaj¹ nie tylko wówczas, gdy kredytobiorca nie zwraca
wszystkich po¿yczonych funduszy (kapita³u), ale tak¿e gdy spónia siê z ich terminowym zwrotem lub zwleka ze sp³at¹ nale¿nych odsetek, prowizji czy op³at1.
Ocena zdolnoci kredytowej przedsiêbiorstw i ograniczanie ryzyka kredytowego banków musz¹ byæ oparte na zasadzie zaufania. Podwa¿enie tej zasady,
jej nieprzestrzeganie, mo¿e zwiêkszyæ ryzyko kredytowe, a tym samym groziæ
destabilizacj¹ ca³ego systemu bankowego i poszczególnych banków.
Ryzyko kredytowe jest klasyfikowane na2:
 ryzyko indywidualne, które wynika z pojedynczej umowy kredytowej,
 ryzyko portfelowe (³¹czne  zagregowane ryzyko indywidualne).

1 A. Jêdrzejczak, J. Konachowicz: Ryzyko kredytowe. Gdañska Akademia Bankowa, Gdañsk
1998, s. 3.
2 D. Daniluk: Nadzór bankowy w Polsce. Biblioteka Mened¿era i Bankowca, Warszawa 1992,
s. 47.
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Ryzyko pojedynczego kredytu jest determinowane wysokoci¹ oczekiwanych i nieoczekiwanych strat zwi¹zanych z niesp³aceniem pojedynczego kredytu i prawdopodobieñstwem wyst¹pienia takiej sytuacji. Przez ryzyko portfela
kredytowego rozumie siê ³¹czne ryzyko kredytowe wynikaj¹ce z wielkoci i jakoci kredytów wchodz¹cych w sk³ad portfela, a tak¿e rodzaju korelacji miêdzy
poszczególnymi kredytami. Wiadomo bowiem, ¿e im mniejsza jest zale¿noæ
miêdzy kredytami, tym mniejsze ryzyko, ¿e czynniki powoduj¹ce niesp³acenie
jednego kredytu bêd¹ jednoczenie wp³ywa³y na niesp³acenie innych, zwiêkszaj¹c w ten sposób ryzyko ³¹czne3.
Inna klasyfikacja ryzyka kredytowego oparta na ród³ach jego wystêpowania, pozwala wyró¿niæ4:
a) ryzyko straty albo niewyp³acalnoci, które wynika z niepewnoci co do
przysz³ego rozwoju przedsiêbiorstwa i obejmuje niebezpieczeñstwo, ¿e
wynikaj¹ca z umowy kredytowej sp³ata kredytu nie zostanie uregulowana w ca³oci b¹d zostanie uregulowana jedynie czêciowo;
b) ryzyko zabezpieczenia, które okrela niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce
z ryzyka samego zabezpieczenia przyjêtego w celu ograniczenia ryzyka kredytowego;
c) ryzyko zmiany stopy procentowej, czyli mo¿liwoæ zmniejszenia
w okresie sp³aty kredytu rozpiêtoci miêdzy rynkow¹ stop¹ procentow¹ a stop¹ uzgodnion¹ w umowie kredytowej lub wrêcz wzrostu oprocentowania rynkowego powy¿ej stopy procentowej kredytu (sytuacja ta
dotyczy jedynie kredytów o sta³ej stopie oprocentowania);
d) ryzyko zmiany wartoci pieni¹dza w czasie  niebezpieczeñstwo spadku realnej wartoci sp³aconego kredytu w wyniku inflacji;
e) ryzyko kursu walutowego  zagro¿enie deprecjacji wartoci sp³aconego kredytu wskutek negatywnego kszta³towania siê kursu walutowego
(dotyczy jedynie kredytów walutowych);
f) ryzyko p³ynnoci wynika z niebezpieczeñstwa nieterminowej sp³aty rat
kapita³owych i odsetkowych kredytu  tak zwana luka w zapadalnoci
aktywów i pasywów.

3 B. Gruszka, Z. Zawadzka: Ryzyko w dzia³alnoci bankowej. Zabezpieczenia systemowe. Warszawa 1992, s. 34.
4 M. Krysiak: Ryzyko p³ynnoci. PBR SA, Warszawa 1996, s. 81.
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Do najistotniejszych elementów ograniczaj¹cych ryzyko kredytowe,
oprócz odpowiednich metod, modeli i monitoringu transakcji kredytowej, nale¿¹ niew¹tpliwie prawne zabezpieczenia zwrotu kredytu lub po¿yczki. Podstawow¹ gwarancj¹ sp³aty kredytu dla banku powinna byæ sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. W wielu przypadkach nie mo¿na jednak dok³adnie
okreliæ ryzyka kredytowego zwi¹zanego z finansowaniem danego projektu.
Mo¿e to dotyczyæ nowych przedsiêbiorstw, ubiegaj¹cych siê o kredyty, b¹d
ogólnie pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej danego kraju, na przyk³ad spadku koniunktury. W takiej sytuacji posiadane zabezpieczenia prawne pozwalaj¹
na odzyskanie ca³oci lub czêci rodków zaanga¿owanych przez bank 5.
Formê zabezpieczenia kredytu ustala bank w negocjacjach z kredytobiorc¹, bior¹c pod uwagê rodzaj, wysokoæ oraz okres sp³aty kredytu, a tak¿e jego
stan maj¹tkowy i status prawny 6. Wartoæ zabezpieczenia kredytu powinna przekraczaæ wysokoæ udzielonego kredytu wraz z zaplanowanymi do zap³aty odsetkami na wypadek, gdyby spad³a wartoæ rynkowa zabezpieczenia7.
Zakres, skala i rodzaj zabezpieczeñ kredytów powinny byæ adekwatne do
skali ryzyka, czyli celu, okresu kredytowania oraz ogólnej sytuacji i kondycji
kredytobiorcy. Ocena zabezpieczeñ ju¿ w czasie kredytowania polega na okresowym badaniu realnej wartoci p³ynnoci zabezpieczeñ i mo¿liwoci ich egzekwowania. Nale¿y zbadaæ przede wszystkim8:
 wystarczalnoæ bie¿¹cej wartoci zabezpieczeñ,
 zmiany do ostatnich oszacowañ,
 przewidywan¹ wartoæ zabezpieczeñ w momencie sp³aty kredytu (na
przyk³ad prolongaty kredytu).
Negocjacje miêdzy bankiem a przysz³ym kredytobiorc¹ obejmuj¹ równie¿
rodzaj i wartoæ zabezpieczenia jego sp³aty. Banki przejawiaj¹ przy tym sk³onnoæ do domagania siê od kredytobiorców nadmiernego zabezpieczenia, co

5 Por. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowoæ. Zagadnienia podstawowe. Poltext, Warszawa
2003, s. 268.
6 Z. Krzy¿kiewicz: Podrêcznik do nauki bankowoci. Biblioteka Mened¿era i Bankowca, Warszawa 1995, s. 102.
7 S. Miedziak: Bankowoæ i podstawy rynku finansowego. Difin, Warszawa 2003, s. 60.
8 M.S. Wiatr: Dzia³ania ograniczaj¹ce ryzyko kredytowe. W: Wspó³czesny bank. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1998, s. 418.
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oczywicie podra¿a koszt kredytu. Potencjalny kredytobiorca musi dostarczyæ
nastêpuj¹ce dokumenty9:
 potwierdzaj¹ce, ¿e proponowane zabezpieczenie jest w³asnoci¹ kredytobiorcy lub osoby trzeciej zabezpieczaj¹cej kredyt (akty notarialne, faktury, umowy kupna-sprzeda¿y),
 aktualny wypis z ksiêgi wieczystej w przypadku nieruchomoci,
 decyzje o wieczystej dzier¿awie gruntu,
 polisy ubezpieczeniowe,
 wycenê nieruchomoci.
Zabezpieczenia dziel¹ siê na osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenie osobiste powoduje odpowiedzialnoæ za sp³atê d³ugu ca³ym maj¹tkiem osoby daj¹cej zabezpieczenie, a zabezpieczenie rzeczowe powoduje odpowiedzialnoæ za sp³atê
d³ugu ograniczon¹ do przedmiotu zabezpieczenia. Ustalaj¹c zabezpieczenie,
bank bierze pod uwagê10:
a) w odniesieniu do kredytobiorcy:
 ocenê zdolnoci kredytowej,
 rodzaj i wysokoæ kredytu oraz okres kredytowania,
 typowe i indywidualne ryzyko kredytowe,
 status prawny kredytobiorcy,
 dotychczasow¹ wspó³pracê z bankiem lub opinie innych banków
o wspó³pracy z nim;
b) w odniesieniu do formy zabezpieczenia:
 zakres uprawnieñ banku i odpowiedzialnoci d³u¿nika z tytu³u zabezpieczenia,
 prawne i faktyczne ograniczenia, przeszkody lub utrudnienia w dochodzeniu wierzytelnoci banku z tytu³u zabezpieczenia, bior¹c pod
uwagê wartoæ, czas i koszty,
 realn¹ mo¿liwoæ uzyskania sp³aty kredytu z przedmiotu zabezpieczenia,
 istniej¹ce ju¿ obci¹¿enia na przedmiocie zabezpieczenia,
 nak³ad pracy przy realizacji praw z zabezpieczenia;

9

Podrêcznik procedur kredytowych jednego z banków komercyjnych dzia³aj¹cych w Polsce.
L. Gromadzki: Gwarancyjne sposoby zabezpieczeñ bankowych. Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego, Warszawa 2001, s. 45.
10
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c) w odniesieniu do osoby trzeciej udzielaj¹cej zabezpieczenia  status
prawny, stan maj¹tkowy, standing finansowy, powi¹zania personalne
i kapita³owe z innymi podmiotami.
Do zabezpieczeñ osobistych zalicza siê:
a) weksel w³asny in blanco, który jest blankietem zaopatrzonym tylko
podpisem wystawcy weksla z³o¿onym z zamiarem zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego b¹d zawieraj¹cym równie¿ niektóre elementy
ustawowe weksla i klauzule wekslowe okrelone w prawie wekslowym;
banki przyjmuj¹ weksle wystawione przez osoby fizyczne, osoby prawne, spó³ki jawne i komandytowe; weksel w³asny mo¿e zabezpieczaæ ca³oæ lub czêæ wierzytelnoci banku z tytu³u udzielonego kredytu b¹d
kwotê kapita³u, z mo¿liwoci¹ przyjêcia dodatkowego weksla na zabezpieczenie odsetek, prowizji i op³at;
b) porêczenie wekslowe (awal)  w tym przypadku porêczyciel, który porêczy³ na wekslu in blanco przyjêtym na zabezpieczenie na przyk³ad
sp³aty kredytu, odpowiada nie za sp³atê kredytu, ale za zap³atê weksla;
c) gwarancjê bankow¹  jest to zobowi¹zanie banku, podjête na podstawie zlecenia klienta, ¿e zaspokoi przyjmuj¹cego gwarancjê (beneficjenta) zgodnie z jej treci¹, gdyby zleceniodawca nie wype³ni³ w stosunku
do niego okrelonych w gwarancji zobowi¹zañ umownych 11;
d) przelew (cesja) wierzytelnoci jako zabezpieczenie sp³aty kredytu  jest
to umowa miêdzy bankiem i kredytobiorc¹, który jest wierzycielem
swego d³u¿nika; przelewu wierzytelnoci mo¿e tak¿e dokonaæ na rzecz
banku osoba trzecia na zabezpieczenie kredytu udzielonego kredytobiorcy; w przypadku sp³aty kredytu nastêpuje zwrotny przelew wierzytelnoci na cedenta; przelew jest równie¿ okrelany jako cesja12;
e) przyst¹pienie do d³ugu; do d³ugu kredytowego wobec banku mo¿e przyst¹piæ osoba trzecia, niewystêpuj¹ca do tej pory w charakterze strony;
odpowiada ona za d³ug ³¹cznie z kredytobiorc¹, który nie zostaje z d³ugu zwolniony; odpowiedzialnoæ kredytobiorcy i osoby przystêpuj¹cej

11

Z. Krzy¿kiewicz: op.cit., s. 110.
Por. I. Heropolitañska, E. Borowska: Kredyty i gwarancje bankowe. Twigger, Warszawa
1993, s. 117120.
12
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do d³ugu ma charakter solidarny; przyst¹pienie do d³ugu jest umowne
i nastêpuje w drodze umowy dwojakiego rodzaju13 :
 pomiêdzy bankiem a osob¹ przystêpuj¹c¹ do d³ugu,
 pomiêdzy kredytobiorc¹ a przystêpuj¹cym do d³ugu; skutki prawne
takiej umowy powstaj¹ z chwil¹ powiadomienia o niej banku;
f) przejêcie d³ugu  polega na wst¹pieniu osoby trzeciej (nowego d³u¿nika) w miejsce dotychczasowego kredytobiorcy bez zmian treci stosunku kredytowego; osoba przejmuj¹ca d³ug staje siê d³u¿nikiem banku na
warunkach okrelonych w umowie kredytowej zawartej z kredytobiorc¹, a kredytobiorca zostaje zwolniony z d³ugu; zgoda banku na przejêcie d³ugu mo¿e byæ wyra¿ona tylko wówczas, gdy przejmuj¹cy d³ug ma
wiêksz¹ zdolnoæ do sp³aty d³ugu ni¿ kredytobiorca;
g) ubezpieczenie kredytu  czynnoæ tê wykonuje kredytobiorca, lecz
w sytuacji uzgodnionej z kredytobiorc¹ ubezpieczenia mo¿e dokonaæ
bank na koszt kredytobiorcy; ogólne lub indywidualne warunki ubezpieczenia zawarte w umowie ubezpieczenia powinny stanowiæ, ¿e zdarzeniem powoduj¹cym wyp³atê odszkodowania jest niesp³acenie kredytu lub jego czêci; warunki ubezpieczenia mog¹ tak¿e okrelaæ inne
zdarzenia uprawniaj¹ce bank do otrzymania wyp³aty sumy ubezpieczenia; termin wa¿noci polisy powinien byæ d³u¿szy ni¿ koñcowy termin
sp³aty kredytu14 .
Do zabezpieczeñ rzeczowych zaliczono:
1. Zastaw, w którym mo¿na wyró¿niæ:
a) zastaw zwyk³y na rzeczach ruchomych, który mo¿e byæ ustanowiony
na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelnoci banku, a w szczególnoci
kredytu, gwarancji bankowej lub akredytywy; dla zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu mo¿na ustanowiæ zastaw na zbywalnych rzeczach ruchomych  wówczas bank bêdzie móg³ dochodziæ zaspokojenia swoich roszczeñ z rzeczy, którym z mocy ustawy przys³uguje pierwszeñstwo szczególne; przedmiot zastawu mo¿e byæ w³asnoci¹ kredytobiorcy lub osoby trzeciej15 ;

13
14
15

Z. Krzy¿kiewicz: op.cit., s. 105.
L. Gromadzki: op.cit., s. 51.
Ibidem, s. 5152.
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b) rejestrowy zastaw bankowy  dla zabezpieczenia udzielonego kredytu
mo¿na ustanowiæ na rzecz banku zastaw na zbywalnych rzeczach ruchomych, bêd¹cych w³asnoci¹ kredytobiorcy lub osoby trzeciej; umowa rejestrowego zastawu bankowego powinna byæ pod rygorem niewa¿noci zawarta na pimie i okrelaæ przedmiot zastawu w sposób odpowiadaj¹cy jego w³aciwociom; zastaw powstaje z dniem wpisania
umowy do rejestru zastawów prowadzonego przez bank;
c) zastaw na prawach  dla zabezpieczenia udzielonego kredytu bank
mo¿e przyj¹æ zastaw na prawach, na którego mocy bêdzie móg³ dochodziæ zaspokojenia z tych praw bez wzglêdu na to, do kogo bêd¹ nale¿a³y, z pierwszeñstwem przed wierzycielami osobistymi osoby uprawnionej, z wyj¹tkiem tych wierzycieli, którymi z mocy ustawy przys³uguje
pierwszeñstwo szczególne (na przyk³ad prawa wynikaj¹ce z papierów
wartociowych, udzia³y w spó³ce z o.o.)16 .
2. Przew³aszczenie na zabezpieczenie. Polega ono na przeniesieniu na bank
przez kredytobiorcê w³asnoci rzeczy ruchomych do czasu sp³aty kredytu, z zastrze¿eniem zwrotnego przejcia w³asnoci na przew³aszczaj¹cego w razie terminowej i pe³nej sp³aty kredytu. Cech¹ przew³aszczenia jest to, ¿e bank nie
obejmuje przedmiotu przew³aszczenia w posiadanie, lecz za zgod¹ banku zachowuje go w posiadaniu przew³aszczaj¹cy w charakterze przechowawcy, bez prawa pobierania op³at za przechowanie. Umowa ta jest zawierana z zastrze¿eniem
warunku, ¿e w razie sp³aty kredytu w ca³oci i terminowo umowa wygasa i przew³aszczaj¹cy staje siê ponownie w³acicielem rzeczy bez potrzeby zawierania
odrêbnej umowy17.
3. Hipoteka, zapis hipoteczny  powstaje przez wpis do ksiêgi wieczystej
nieruchomoci, prowadzonej przez s¹dy. Wniosek do s¹du o dokonanie wpisu
mo¿e byæ z³o¿ony przez w³aciciela nieruchomoci lub bank udzielaj¹cy kredytu. Banki mog¹ ¿¹daæ ustanowienia hipoteki:
a) zwyk³ej  do ju¿ udzielonych kredytów;

16

Wiêcej zob. R. Blajer: Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie miêdzynarodowym.
FRRwP, Warszawa 1999; Encyklopedia prawa bankowego. Red. W. Pyzio³. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000; Bank Guarantees in Foreign Trade. Wyd. Vereins-und Westbank
A.G., Hamburg 1999.
17 L. Gromadzki: op.cit., s. 53.
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b) kaucyjnej, która s³u¿y zabezpieczeniu sp³aty kredytów o nieustalonej
wysokoci (na przyk³ad kredyt w rachunku bie¿¹cym), a tak¿e kredytów, które bêd¹ udzielone w przysz³oci;
c) przymusowej  bank mo¿e jej ¿¹daæ od kredytobiorcy bêd¹cego w³acicielem danej nieruchomoci, gdy ten nie sp³aci³ kredytu w terminie18 .
4. Kaucja  bank przyjmuje j¹ w postaci gotówki w walucie krajowej lub
obcej, a tak¿e w postaci bonów oszczêdnociowych na okaziciela. W tym celu
niezbêdne jest zawarcie pisemnej umowy i z³o¿enie przedmiotu kaucji w banku. Kredytobiorca pisemnie upowa¿nia bank do wykorzystania z³o¿onej kaucji
na pokrycie niesp³aconego kredytu z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹.
5. Blokada rodków pieniê¿nych na rachunku bankowym i rachunku
inwestycyjnym. W wyniku jej ustanowienia kredytobiorca nie mo¿e podejmowaæ zablokowanej kwoty, ani dysponowaæ ni¹ w inny sposób bez zgody banku.
Termin obowi¹zywania blokady nie mo¿e siê koñczyæ przed ca³kowit¹ sp³at¹
kredytu.
Wymienione i obowi¹zuj¹ce zabezpieczenia powinny byæ stosowane
w ka¿dym przypadku, i to zarówno ze wzglêdu na formalne, jak i merytoryczne
wymogi bezpieczeñstwa. Niezbêdnoæ danej formy zabezpieczenia i waga jego
udzia³u w ogólnym pakiecie zabezpieczeñ powinny wynikaæ z wielkoci i rodzaju ryzyka zwi¹zanego z okrelonym zobowi¹zaniem19.
Bank opiera wartoæ przyjêtych zabezpieczeñ na tak zwanych wskanikach
koryguj¹cych. W tabeli 1 przedstawiono wymienione wskaniki20 .
Wartoæ przyjêtych prawnych zabezpieczeñ nale¿y obliczaæ wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
Wpz = Σ(W × kk),
gdzie:
Wpz  wartoæ prawnych zabezpieczeñ,
W  bie¿¹ca wartoæ poszczególnego zabezpieczenia,
kk  wskanik koryguj¹cy.
18 Por. W. Szpringer: Zabezpieczenia osobiste wierzytelnoci. Lex, Sopot 1997; P.F. Mayland:
Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych us³ug operacyjnych. PWN, Warszawa 1998.
19 Zob. K. Janasz: Ryzyko kredytowe w systemie bankowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2004, s. 110.
20 Ibidem, s. 110112.
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Tabela 1

Wskaniki koryguj¹ce wartoæ przyjêtych zabezpieczeñ (%)
Grupa A  zabezpieczenia zale¿ne od kondycji klienta
Rodzaj zabezpieczenia

Klasyfikacja klienta*
I grupa

II grupa grupy III i IV

Blokada rodków na rachunku w banku X
W walucie transakcji
90
70
65
W innej walucie
85
65
60
Przelew wierzytelnoci
Rachunek terminowy w innym banku
80
75
50
Polisa ubezpieczeniowa kredytu
90
80
70
Wierzytelnoci z tytu³u akredytywy dokumentowej
90
75
70
Rejestrowy zastaw bankowy, zastaw zwyk³y, przew³aszczenie na zabezpieczenie
Maszyny i urz¹dzenia ogólnego zastosowania
60
50
30
Maszyny i urz¹dzenia specjalistyczne
50
40
20
Pojazdy mechaniczne
60
50
30
Surowce
50
40
20
Pó³fabrykaty
30
30
10
Towary przeznaczone do sprzeda¿y
60
50
30
Zastaw na prawach
Wierzytelnoci z rachunku bankowego
80
70
65
Bony i certyfikaty pieniê¿ne i walutowe emitowane lub
100
95
90
porêczone przez banki
Wk³ady na ksi¹¿eczkach oszczêdnociowych
80
75
70
Akcje spó³ek notowane na rynku podstawowym Warszawskiej
Gie³dy Papierów Wartociowych wed³ug aktualnej ceny
30
25
20
rynkowej
Wierzytelnoci z tytu³u akredytywy dokumentowej
60
50
35
Hipoteka na nieruchomoci, roszczenie o ustanowienie hipoteki,
hipoteka na wierzytelnoci hipotecznej
W³asnociowe spó³dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
75
65
45
Spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego
70
60
50
Prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej
75
65
55
Rolna
60
50
33
Lena
60
50
40
Na zabudowaniach gospodarczych
65
50
40
Na zabudowaniach mieszkalnych
75
65
55
Niezabudowana
70
60
50
Z prawem zabudowy
75
65
55
Rekreacyjna
70
60
50
Hipoteka morska
70
60
50
Przeniesienie w³asnoci nieruchomoci
75
65
55
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cd. tabeli 1
Grupa B  zabezpieczenia zale¿ne od kondycji osoby trzeciej zabezpieczaj¹cej d³ug klienta**
Rodzaj zabezpieczenia
Przelew wierzytelnoci z tytu³u sprzedanych towarów i us³ug
Zastaw na prawach
Wierzytelnoci z tytu³u dostawy towarów i us³ug
Akcje spó³ek notowane na rynkach równoleg³ych
Warszawskiej Gie³dy Papierów Wartociowych wed³ug
aktualnej ceny rynkowej
Akcje spó³ek niebêd¹ce w publicznym obrocie
Obligacje inne ni¿ bankowe i skarbowe
Weksle
Udzia³y w spó³ce z o.o.
Przyst¹pienie do d³ugu kredytowego ***
Porêczenie wekslowe inne ni¿ banku krajowego***
Porêczenie wed³ug prawa cywilnego inne ni¿ banku
krajowego ***

Klasyfikacja
zabezpieczaj¹cego*
60
20
0
50

25

0

20

15

15

35
20
25
10
25
15

20
10
10
0
15
5

0
0
0
0
0
0

20

10

0

Grupa C  zabezpieczenia niezale¿ne od kondycji klienta
Gwarancja Skarbu Pañstwa
Gwarancja NBP
Gwarancja lub regwarancja banku kraju OECD
Gwarancja, regwarancja lub porêczenie wekslowe banku
krajowego
Kaucja
Porêczenie przez bank krajowy
Zastaw na bonach i obligacjach skarbowych
Zastaw na obligacjach bankowych
Zastaw zwyk³y na przedmiotach wartociowych
Przyrzeczenie ustanowienia zastawu na rzeczach lub prawach
Przyrzeczenie przeniesienia w³asnoci nieruchomoci
Pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym ***
Weksel w³asny kredytobiorcy***

100
100
100
100
100
100
100
100
80
0
0
0
0

*

Klasyfikacja wed³ug sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Wyceniamy wzglêdem kondycji osoby trzeciej zabezpieczaj¹cej d³ug klienta, czyli odpowiednio kondycji d³u¿nika klienta, emitenta papierów wartociowych, wystawcy lub trasata weksla,
spó³ki z o.o., przystêpuj¹cego do d³ugu lub porêczaj¹cego.
*** Zabezpieczenie uzupe³niaj¹ce.
**

ród³o: K. Janasz: op.cit., s. 110112; Podrêczniki procedur kredytowych dwóch polskich banków komercyjnych.
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Dla ograniczania ryzyka kredytowego wynikaj¹cego z nadmiernej koncentracji na jednym kredytobiorcy, a tak¿e grupie powi¹zanej osobowo, organizacyjnie i kapita³owo, w ustawie Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 roku ustalono zasady koncentracji wierzytelnoci 21. Zgodnie z art. 71.1, tej ustawy, suma
udzielonych kredytów, po¿yczek pieniê¿nych, nabytych obligacji i innych ni¿
akcje papierów wartociowych, wierzytelnoci z tytu³u gwarancji bankowych,
porêczeñ i akredytyw oraz innych wierzytelnoci w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powi¹zanych kapita³owo i organizacyjnie ponosz¹cych
wspólne ryzyko gospodarcze nie mo¿e przekroczyæ 25% funduszy w³asnych
banku. Suma wierzytelnoci banku w odniesieniu do podmiotów, o których
mowa w ust. 1, w stosunku do których wierzytelnoci przekraczaj¹ 10% funduszy w³asnych banku, nie mo¿e ³¹cznie przekroczyæ 80% tych funduszy22 .
Zaprezentowane w artykule prawne aspekty ograniczania ryzyka kredytowego maj¹ na celu przede wszystkim zabezpieczenie przed nieprzewidywalnymi stratami banku udzielaj¹cego kredytów podmiotom gospodarczym. Oczywicie, w stosunku do dobrych i znanych bankowi kredytobiorców, którzy zaci¹gaj¹ kredyty krótkoterminowe na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ, bank mo¿e odst¹piæ od
dodatkowego zabezpieczenia, natomiast kredyty d³ugoterminowe wymagaj¹
prawnych zabezpieczeñ.
Coraz czêciej mówi siê o ubezpieczeniach kredytów w odpowiednich
firmach ubezpieczeniowych. Oferta takich ubezpieczeñ nie jest jednak szeroka,
chocia¿by ze wzglêdu na wysok¹ cenê takiej us³ugi. Przedsiêbiorstwo, które zaci¹ga kredyt w banku, a jest to spore obci¹¿enie finansowe dla niego, niechêtnie bêdzie p³aciæ wysok¹ sk³adkê na ubezpieczenie kredytu.

21
22

Por. L. Gromadzki: op.cit., s. 61.
Zob. K. Janasz: op.cit., s. 113.
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FORMS OF CREDIT COLLATERALS IN THE BANKING SYSTEM
Summary

This article had been presented a different kinds of collaterals of credit loans (a bill
of exchange, a bank guarantee, a pledge, a mortgage and a deposit). Credit risk is the
main and most characteristic of banks since giving credits belongs to their activity. These
legal instruments are allowed to reduce a credit risk management in banks all over the
world.
Translated by Krzysztof Janasz
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Wprowadzenie
Obserwowane w ostatnich latach zjawisko fuzji i przejêæ w sektorze bankowym zdaje siê potwierdzaæ pogl¹d g³oszony przez tych bankowców, którzy
uwa¿aj¹, ¿e w najbli¿szej przysz³oci na wiecie pozostanie zaledwie kilka instytucji finansowych. Analizuj¹c historiê polskiego sektora bankowego od czasu ostatnich przemian ustrojowych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w 1989 roku pocz¹tkowo przyjêto za³o¿enie, ¿e ze struktur Narodowego Banku Polskiego zostan¹
wyodrêbnione trzy lub cztery du¿e banki uniwersalne. Dopiero w trakcie póniejszych prac zdecydowano siê na powo³anie dziewiêciu podmiotów. Dzi te
same banki ponownie siê ³¹cz¹, czego przyk³adem s¹ fuzje Wielkopolskiego
Banku Kredytowego z Bankiem Zachodnim, Powszechnego Banku Kredytowego z Bankiem Przemys³owo-Handlowym b¹d stworzenie Grupy Pekao SA.
Badanie koncentracji jest jednym z istotnych elementów badania dzia³alnoci poszczególnych bran¿ i ca³ej gospodarki. Od wielu lat prowadzone s¹ badania nad koncentracj¹ banków. Czêsto maj¹ one na celu testowanie hipotez
wyjaniaj¹cych na ró¿ne sposoby zale¿noci miêdzy udzia³ami rynkowymi, koncentracj¹ rynku, efektywnoci¹ podmiotów i rentownoci¹ ich dzia³alnoci. Nie
jest jednak jednoznaczne, jak powi¹zane s¹ ze sob¹ wy¿ej wymienione zmien-
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ne. Literatura ekonomiczna oferuje dwie teorie. Wed³ug pierwszej mniej skoncentrowany sektor bankowy (z du¿¹ liczb¹ ma³ych banków) jest bardziej sk³onny do kryzysów ni¿ sektor banków z kilkoma du¿ymi bankami1. Ponadto skoncentrowany system ma wiêksz¹ mo¿liwoæ generowania zysku (przez wiêksze
mar¿e). £atwiej tak¿e monitorowaæ kilka du¿ych banków ni¿ wiele ma³ych. Wed³ug drugiej teorii, system bardziej skoncentrowany zwiêksza wra¿liwoæ banków na kryzysy, maj¹ one bowiem rozleg³¹ sieæ oddzia³ów, któr¹ trudniej monitorowaæ. Ponadto banki o du¿ym udziale w rynku maj¹ tendencjê do ustalania wy¿szych stóp procentowych. Mimo to na podstawie analizy empirycznej
T. Back, R. Demirguc-Kunt, R. Levine2 wykazali, ¿e koncentracja systemu jest
czynnikiem stabilizuj¹cym, a w skoncentrowanym systemie bankowym prawdopodobieñstwo kryzysu  znacznie mniejsze. Celem artyku³u jest zbadanie stopnia kierunku zmian koncentracji dzia³alnoci sektora bankowego w Polsce.
1. Charakterystyka wybranych metod pomiaru koncentracji3
Do najczêciej stosowanych metod pomiaru koncentracji nale¿¹ miary
zwi¹zane z krzyw¹ koncentracji i krzyw¹ Lorenza, miary specjalne koncentracji oraz miary entropii. Ich krótk¹ charakterystykê przedstawiono poni¿ej.
1.1. Miary koncentracji
S¹ cztery g³ówne miary zwi¹zane z krzyw¹ koncentracji, czyli krzyw¹, któr¹ wyznaczaj¹ punkty o odciêtej równej randze danego podmiotu w uporz¹dko-

1

Por. F. Allen, D. Gale: Comparing Financial Systems. The MIT Press, Cambridge 2000.
T. Back, R. Demirguc-Kunt, R. Levine: Bank Concentration and Crisises. A paper for presentation at the Conference on Bank Concentration and Competitions. The World Bank, Washington 2003.
3 Opracowano na podstawie W. Acer: Statystyka w zarz¹dzaniu. WN PWN, Warszawa 2000;
J. Duraj: Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstwa. PWE, Warszawa 1993; J.A. Goddart, P. Molyneux, J.O.S. Wilson: European Banking. Efficiency, Technology and Growth. John Wiley&Sons
2001; K. Jackiewicz, O. Kowalewski, Koncentracja dzia³alnoci sektora bankowego w Polsce
w latach 19942000. Materia³y i Studia, Zeszyty NBP nr 143. Warszawa 2002; E. Vanlommel,
B. De Brabonder, D. Liebaers: Industrial Concentration in Belgium: Empirical Comparison of
Alternative Seller Concentration Measures. Journal of Industrial Economics 1997, Vol. 26, Issue 1, September.
2
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waniu malej¹cym i rzêdnej na poziomie sumy udzia³u danego podmiotu i udzia³ów wszystkich podmiotów o ni¿szych od niego rangach.
Wskanik koncentracji dla N podmiotów, który ukazuje udzia³ N najwiêkszych wed³ug przyjêtego kryterium porz¹dkowania przedsiêbiorstw w ³¹cznej wartoci cechy w bran¿y. Jest on wyra¿ony wzorem:
N

CR (N ) = ∑ ui ,

(1)

i =1

gdzie:
CR(N)  wskanik koncentracji dla podmiotów o rangach od 1 do N,
ui
 wskanik udzia³u dla danego przedsiêbiorstwa wzglêdem rozpatrywanej cechy.
W przypadku badania koncentracji w bran¿y N najczêciej przyjmuje wartoci
3, 4, 5, 8, 10 i 15.
rednia wartoæ krzywej koncentracji dla N podmiotów  SK(N)  która zosta³a opracowana przez P.E. Harta4 w 1971 roku i jest obliczana ze wzoru:
SK (N ) =

1 N
1 N
∑ (N − i + 1)u i = ∑ CR (N ).
N i =1
N i =1

(2)

Wskanik Rosenblutha, czasami okrelany w literaturze jako wskanik
Halla-Tidemana, jest zdefiniowany wzorem:
WR =

1
n



1
2 n − − n + ∑ iui 
2
i =1 


=

1
n

,

(3)

2 ∑ iui − 1
i =1

gdzie:
WR  poszukiwana wartoæ wskanika Rosenblutha,
i  numer przedsiêbiorstwa w uporz¹dkowaniu podmiotów wed³ug kryterium malej¹cej wartoci cechy.

4

Zob. P.E. Hart: Entropy and Other Measures of Concentration. Journal of the Royal Statistical Society 1971, Vol. 133, Issue 1.
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Wskanik Giniego:
WG = 1 +

1 2 n
− ∑ iui ,
n n i =1

(4)

gdzie i  ranga nadana danemu podmiotowi przy zastosowaniu uporz¹dkowania wedle malej¹cych udzia³ów.
1.2. Miary specjalne koncentracji
Kolejn¹ grupê tworz¹ miary specjalne koncentracji, sformu³owane z myl¹ o pomiarze koncentracji w przypadku zjawisk ekonomicznych. Do grupy tej
nale¿y miêdzy innymi wskanik Hefindahla-Hirschmana i jego modyfikacje.
Wskanik Hefindahla-Hirschmana (HHI) jest sum¹ kwadratów udzia³ów poszczególnych podmiotów, co mo¿na zapisaæ nastêpuj¹co:
n

HHI = ∑ ui2 .
i =1

(5)

Przyjmuje on wartoci od 1/n (w przypadku równomiernego rozk³adu cechy)
do 1 w sytuacji doskona³ej koncentracji wartoci cechy.
1.3. Miary entropii
Miary entropii by³y pierwotnie u¿ywane w fizyce, a z czasem sta³y siê miarami badania rozproszenia dzia³alnoci gospodarczej w bran¿y lub gospodarce,
a nastêpnie do badania stopnia dywersyfikacji obszarów aktywnoci przedsiêbiorstw.
Wskanik entropii jest wyra¿any wzorem:
n  1
WE = ∑ ui 
i =1  ui


.


(6)

Osi¹ga on minimaln¹ wartoæ (równ¹ zeru), gdy ca³¹ wartoæ cechy mo¿na przypisaæ jednemu podmiotowi, a maksymaln¹ (na poziomie In(n)), gdy rozk³ad ce-
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chy jest równomierny. Wynika z tego, ¿e wy¿sze wartoci wskanika entropii
oznaczaj¹ wiêkszy stopieñ rozproszenia cechy, czyli ni¿sz¹ koncentracjê.
Z miary entropii (6) ³atwo wyprowadziæ wzór na wystandaryzowany
wskanik entropii (WWE). Jest on dany wzorem:
n  1
∑ ln 
WE i =1  ui
WWE =
=
ln (n )
ln (n )



.

(7)

Przyjmuje on wartoci od zera do jednoci, przy czym zero oznacza ekstremaln¹ koncentracjê wartoci cechy w grupie, a jedynka  równomierny rozk³ad
wartoci cechy.
2. Dane i wybór zmiennych
Badaniem objêto banki zorganizowane jako spó³ki akcyjne lub banki pañstwowe, a wiêc podmioty okrelone zgodnie z nomenklatur¹ przyjêta przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) jako banki komercyjne.
W analizie pominiêto wiêc banki spó³dzielcze. Analiz¹ objêto lata 19952002.
Dane polskich banków komercyjnych do badania pochodz¹ ze zweryfikowanych sprawozdañ banków, które s¹ przesy³ane do Monitora Polski B. Baza
danych zosta³a zbudowana przez wywiadowniê gospodarcz¹. Pocz¹tkowo autorzy zamierzali wykorzystaæ dane z bazy BankScope, jednak obejmuje ona tylko
niewielk¹ czêæ sektora (na przyk³ad za 2001 rok BankScope zestawia dane dla
21 banków, podczas gdy dzia³alnoæ operacyjn¹ prowadzi³o w tym okresie 71
banków). Zdecydowano siê wiêc na opracowanie bazy specjalnie na potrzeby
prowadzonych badañ. Baza wyjciowa obejmuje wszystkie banki dzia³aj¹ce
w Polsce w analizowanym okresie. Nastêpnie wy³¹czono te banki, dla których
nie ma danych do badania, ich okres obrachunkowy jest ró¿ny od 12 miesiêcy
lub s¹ w likwidacji.
Na liczbê banków mia³o wp³yw jeszcze jedno zjawisko. Zgodnie z tendencj¹ na wiatowych rynkach tak¿e w Polsce w ostatnich latach nasilaj¹ siê procesy konsolidacyjne. W efekcie zmian strukturalnych w systemie bankowym
(po³¹czeñ, przejêæ i likwidacji) zmniejszy³a siê liczba banków komercyjnych.
Liczbê banków objêtych badaniem przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1
Liczba banków objêtych badaniem

Sektor ogó³em
Sektor po wy³¹czeniach

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

81
72

81
75

83
79

83
75

77
71

74
69

71
59

62
54

ród³o: opracowanie w³asne danych NBP.

3. Wyniki badania
Wybór w³aciwej miary koncentracji jest problemem z³o¿onym. U¿ycie
konkretnego wskanika powinno zale¿eæ od rodzaju dostêpnych danych, przedmiotu i celu badania. Liczne analizy teoretyczne i badania empiryczne nie daj¹
jednoznacznych wskazówek co do wyboru miar koncentracji, dlatego uwzglêdniono wszystkie zaprezentowane miary koncentracji: wskanik koncentracji dla
N podmiotów (przy N = 5, 10, 15), rednie wartoci dla krzywej koncentracji
(przy N = 5, 15, 25), wskanik Rosenblutha, wspó³czynnik Giniego, wskanik
Hefindahla-Hirschmana oraz wskanik entropii i wystandaryzowany wskanik
entropii.
Podobnie niejednoznaczny jest wybór cechy, która ma charakteryzowaæ
skalê dzia³ania podmiotów i s³u¿yæ do okrelenia stopnia koncentracji dzia³alnoci sektora bankowego. W niniejszej analizie uwzglêdniono zatem takie cechy, jak wielkoæ kredytów brutto, depozytów i aktywów, które dobrze charakteryzuj¹ politykê i strategiê przyjêt¹ przez bank. Wyniki obliczeñ wskaników
koncentracji i rozproszenia przedstawiono w tabelach 24.
Z obliczeñ wynika, ¿e ponad po³owa kredytów brutto depozytów i aktywów badanych banków komercyjnych by³a skumulowana w piêciu najwiêkszych bankach. Ponadto piêtnacie banków koncentrowa³o rednio 82% kredytów brutto, 89% depozytów i 84% aktywów. W przypadku miar koncentracji 
wiêkszoæ miar wykaza³o spadek poziomu koncentracji w latach 19951997
oraz wzrost koncentracji pocz¹wszy od 1998 roku. Zjawisku temu sprzyja³y fuzje i przejêcia dokonywane przez du¿e banki. Tendencje te potwierdzi³y tak¿e
miary rozproszenia, których spadek wartoci w latach 19982002 wiadczy³
o procesie konsolidacji wród grupy banków komercyjnych.
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Tabela 2

Miary koncentracji i rozproszenia kredytów brutto
Miara

Lata
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

n
CR(5) (%)

72
50,21

75
46,92

79
42,71

75
41,12

71
47,94

69
50,48

59
54,82

54
53,34

CR(10) (%)
CR(15) (%)
SK(5) (%)
SK(15) (%)

72,07
83,45
33,69
59,13

69,26
81,37
32,11
56,94

64,58
78,18
29,26
53,04

65,96
79,26
28,58
53,43

71,82
82,89
34,89
59,13

72,69
82,30
36,65
60,36

80,14
86,94
38,20
64,68

78,85
86,87
37,06
63,60

SK(25) (%)

71,71

69,50

66,10

66,27

70,45

71,18

75,19

74,59

HHI
WR
WG
WE

0,0685
0,0600
0,7685
3,0954

0,0642
0,0546
0,7557
3,1837

0,0561
0,0484
0,7385
3,3086

0,0571
0,0489
0,7271
3,2886

0,0727
0,0558
0,7475
3,1249

0,0773
0,0570
0,7460
3,0958

0,0830
0,0677
0,7496
2,9389

0,0790
0,0676
0,7261
2,9593

WWE

0,7238

0,7374

0,7572

0,7617

0,7331

0,7312

0,7208

0,7419

ród³o: obliczenia w³asne.
Tabela 3
Miary koncentracji i rozproszenia dla wielkoci depozytów
Miara

Lata
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

n
CR(5) (%)
CR(10) (%)
CR(15) (%)

72

75

79

75

71

69

59

54

60,83
79,58
89,84

60,24
77,53
87,76

56,67
74,52
86,46

58,03
77,03
87,94

60,49
79,13
88,79

61,04
80,40
90,07

63,59
86,77
91,72

64,01
87,44
92,97

SK(5) (%)
SK(15) (%)
SK(25) (%)
HHI
WR

47,48
68,96
78,73
0,1200
0,0796

47,58
67,71
77,47
0,1216
0,0744

45,02
65,02
75,67
0,1123
0,0690

45,82
66,77
77,09
0,1174
0,0737

47,39
68,48
78,06
0,1201
0,0771

47,37
69,31
79,17
0,1196
0,0826

47,41
71,98
81,24
0,1163
0,0924

47,76
72,71
82,06
0,1186
0,0980

WG
WE
WWE

0,8254
2,7301
0,6384

0,8207
2,7775
0,6433

0,8164
2,8562
0,6537

0,8192
2,7965
0,6477

0,8174
2,7458
0,6442

0,8246
2,7043
0,6387

0,8166
2,6261
0,6440

0,8110
2,5849
0,6480

ród³o: obliczenia w³asne.
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Tabela 4
Miary koncentracji i rozproszenia dla wartoci aktywów

Miara

Lata
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

n
CR(5) (%)

72
54,80

75
53,48

79
48,94

75
49,46

71
51,53

69
52,15

59
57,62

54
55,99

CR(10) (%)
CR(15) (%)
SK(5) (%)
SK(15) (%)

75,74
85,83
39,98
63,72

73,01
83,75
39,02
61,80

68,66
80,39
36,41
57,94

70,50
82,07
37,14
59,32

72,83
83,33
38,50
61,08

73,96
83,81
38,96
61,82

81,82
86,97
41,18
66,43

80,80
87,17
40,02
65,56

SK(25) (%)

74,45

72,80

69,24

70,34

71,77

72,43

76,18

75,78

HHI
WR
WG
WE

0,0873
0,0796
0,8254
2,7301

0,0825
0,0600
0,7776
3,0500

0,0745
0,0512
0,7526
3,1917

0,0784
0,0532
0,7494
3,1415

0,0841
0,0568
0,7522
3,0663

0,0856
0,0588
0,7535
3,0395

0,0911
0,0699
0,7575
2,8821

0,0876
0,0705
0,7374
2,8968

WWE

0,6384

0,7064

0,7305

0,7276

0,7193

0,7179

0,7068

0,7262

ród³o: obliczenia w³asne.

4. Konkluzje i kierunki dalszych badañ
Celem opracowania by³o okrelenie struktury wybranych rynków us³ug
bankowych za pomoc¹ metody wskanikowej koncentracji, zmian stopnia koncentracji tych rynków w latach 19952002. Wyniki obliczeñ stopnia koncentracji z wykorzystaniem wskanika koncentracji dla N podmiotów (przy N = 5, 10,
15), redniej wartoci dla krzywej koncentracji (przy N = 5, 15, 25), wskanika
Rosenblutha, wspó³czynnika Giniego, wskanika Hefindahla-Hirschmana oraz
wskanika entropii i wystandaryzowanego wskanika entropii wskaza³y na
wzrost koncentracji w latach 19982002. Analizê przeprowadzono dla wielkoci kredytów brutto, depozytów i aktywów.
Odniesienie otrzymanych wyników do znanych z literatury wartoci stopnia koncentracji wystêpuj¹cego na rynkach krajów Unii Europejskiej wskazuje
na postêpowanie tego zjawiska i wzrost si³y rynkowej najwiêkszych banków.
Koncentracja dokonuj¹ca siê na rynku us³ug finansowych mo¿e mieæ tak¿e
wp³yw na stabilnoæ i efektywnoæ systemu finansowego.
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Koncentracja banków komercyjnych jest te¿ dowodem na to, ¿e instytucje
finansowe reaguj¹ na zmiany regulacyjne i technologiczne, szukaj¹c nowych
klientów przez zwiêkszenie swojej oferty produktowej i poprawê efektywnoci.
Fuzje i przejêcia to jedna z wielu mo¿liwych dróg realizacji tej strategii. W³anie one mia³y najwiêkszy wp³yw na poziom koncentracji w Polsce w latach
19952002. Przeprowadzone badania zapocz¹tkowa³y badania nad powi¹zaniem koncentracji sektora bankowego z jego efektywnoci¹.

MEASURING THE CONCENTRATION OF POLISH BANKING SECTOR
Summary
The banking sector in Poland forms a competitive market with over 60 participants
by the end of 2004. However, the number of banks is declining during the last decade as
at the mid of 80. the sector encompassed over 80 entities. Some of the industry analysts
forecast for the nearest future there only will remain several global financial institutions.
This paper provides a study of concentration of Polish banking sector. Commonly accepted measures of market concentration such as: Concentration Ratio (CR), Rosenbluth
Index, Gini Coefficient, Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and Entropy Measures have
been employed.
Translated by Magdalena Kisielewska
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Wprowadzenie
Decyduj¹cy wp³yw na sukces lub pora¿kê przedsiêbiorstwa ma wci¹¿ zaostrzaj¹ca siê konkurencja. W celu umocnienia swojej pozycji na rynku przedsiêbiorstwo musi skutecznie konkurowaæ, a skutecznoæ ta zale¿y od przyjêtej
strategii jego dzia³ania, czyli od celów i podejmowanych dzia³añ zmierzaj¹cych
do uzyskania trwa³ej przewagi konkurencyjnej.
G³ównym problemem d³ugookresowego sukcesu ka¿dego przedsiêbiorstwa
jest okrelenie i przyjêcie przez jego w³acicieli (kierownictwo) w³aciwej, dobrze przemylanej, odpowiedniej do uwarunkowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych misji oraz strategii przysz³ego dzia³ania. Tylko takie podejcie zapewni
bowiem korzystne, czyli efektywne ekonomiczne, warunki dla prowadzonej
dzia³alnoci.
Misja jest najbardziej ogólnym, syntetycznym okreleniem sensu istnienia
i dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, podstawowych, fundamentalnych celów, które
przedsiêbiorstwo chce realizowaæ dzisiaj i w przysz³oci1. Budowanie misji powinna poprzedziæ gruntowna, wszechstronna analiza funkcjonowania przedsiê1

M. Rajczyk: Banki komercyjne. Katowice 1992.
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biorstwa na tle dynamicznie zmieniaj¹cego siê otoczenia zewnêtrznego, a najwiêksze znaczenie ma dotychczasowa pozycja przedsiêbiorstwa i mo¿liwe do
wykorzystania obszary jego dzia³alnoci na tle mocnych i s³abych stron oraz
mo¿liwoci i zagro¿eñ zewnêtrznych w dalszej dzia³alnoci2.
1. Strategie i cele strategiczne przedsiêbiorstw
Tworzenie misji dowolnego przedsiêbiorstwa jest równoznaczne z budowaniem podstawowych elementów strategii lub celów strategicznych (polityki
strategicznej). Strategie wyznaczaj¹ kierunki dzia³añ zmierzaj¹cych do zrealizowania misji w istniej¹cych i przewidywanych warunkach otoczenia oraz dostosowaniu do obecnych i przysz³ych mo¿liwoci przedsiêbiorstwa.
Misja  najogólniej rzecz bior¹c  wyra¿a intencje dotycz¹ce pola dzia³ania, na którym przedsiêbiorstwo zamierza realizowaæ okrelone cele strategiczne, oraz fundamentalny, jednoznaczny i unikatowy cel, który je odró¿nia od innych pod wzglêdem przedmiotu, zakresu i sposobu dzia³ania. Jest ona najbardziej ogólnym, syntetycznym okreleniem sensu istnienia i dzia³alnoci ka¿dego przedsiêbiorstwa oraz podstawowych celów, które chce realizowaæ obecnie
i w przysz³oci3.
Kierunki dzia³añ zmierzaj¹cych do zrealizowania misji w istniej¹cych
i przewidywanych warunkach otoczenia oraz dostosowaniu do obecnych i przysz³ych mo¿liwoci to strategia. Inaczej mówi¹c, strategia to koncepcja systemowego dzia³ania, kroki w realizowaniu misji z uwzglêdnieniem najwa¿niejszych
czynników rozwoju przedsiêbiorstwa. Istot¹ jej formu³owania jest zmierzenie
siê z konkurencj¹, wybór rynków, na które przedsiêbiorstwo zamierza wchodziæ,
które ma rozwijaæ, a z których wycofywaæ siê lub wrêcz unikaæ4. Inaczej mówi¹c, strategia to kroki podejmowane przez przedsiêbiorstwo w celu realizacji
misji z uwzglêdnieniem najwa¿niejszych czynników jego rozwoju. Syntetyczn¹
definicj¹ strategii, która odnosi siê do wszystkich podmiotów, przedstawi³

2 W. Askanas: Diagnoza i strategia firmy. Analiza i projektowanie strategii. Centrum Prywatyzacji, Wilga 2004, s. 1419.
3 J. Turlej: Polityka kredytowa banku jako instrument zarz¹dzania ryzykiem kredytowym.
Bank i Kredyt 1996, nr 78.
4 Ibidem.
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M. Porter: ¿e istot¹ formu³owania strategii jest zmierzenie siê z konkurencj¹5.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e strategia przedsiêbiorstwa to po prostu koncepcja systemowego dzia³ania.
Zarz¹dzanie strategiczne, które obejmuje zarówno budowanie jak i realizacjê przyjêtej strategii, wi¹¿e siê z:
a) planowaniem strategicznym (ocena aktualnej pozycji i potencja³u rozwojowego przedsiêbiorstwa, formu³owanie misji);
b) realizacj¹  stawianiem celów (formu³owanie celów strategicznych,
mo¿liwych scenariuszy realizacji celów strategicznych, okrelenie zadañ i rodków do realizacji celów strategicznych);
c) przewodzeniem w realizacji;
d) kontrol¹6.
Wytyczenie strategicznych kierunków dzia³ania przedsiêbiorstwa polega na
okrelaniu jego pozycji w trzech zasadniczych obszarach:
 kapita³ów w³asnych przedsiêbiorstwa,
 zasobów ludzkich,
 potencja³u rynku.
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem wi¹¿e siê z koniecznoci¹ uwzglêdniania zmieniaj¹cych siê warunków i mo¿liwoci funkcjonowania. Konieczne jest podejmowanie decyzji oraz d³ugofalowych zamierzeñ dostosowawczych do otoczenia
zewnêtrznego i mo¿liwoci przedsiêbiorstwa, zarówno obecnych, jak i przysz³ych. Zarz¹dzanie wymaga wiêc analizowania czynników wp³ywaj¹cych na
sytuacjê, w tym ze strony konkurencji i oczekiwañ klientów, oraz dostosowywania do wyzwañ przysz³oci treci zawartych w misji i strategii.
2. Wybór strategii dzia³ania
D³ugookresowe zamierzenia przedsiêbiorstwa okrelaj¹ jego w³aciciele.
Oznacza to, ¿e decyduj¹ oni, jaka ma byæ misja i strategia obowi¹zuj¹ca management przedsiêbiorstwa, jego wszystkie jednostki organizacyjne oraz pracow-

5

D. McNaughton: Zarz¹dzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. T. I. Efektywne zarz¹dzanie zmianami. Fundacja Warszawski Instytut Bankowoci, Warszawa 1995, s. 6085.
6 M. Wysoki: Polityka kredytowa banku komercyjnego. Biblioteka Bankowca Twiger, Warszawa 1999, s. 19.
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ników zatrudnionych na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania i w komórkach organizacyjnych. Oczekiwania w³acicieli nie s¹ jednak jedyn¹ przes³ank¹ czy wy³¹cznym warunkiem okrelaj¹cym strategiê przedsiêbiorstwa. Dzia³alnoæ ka¿dego podmiotu w gospodarce wolnorynkowej (zarówno dotychczasowa jak
i przysz³a) jest wyznaczana przez konkurencyjny rynek, warunki tworzone przez
pañstwo oraz szeroko rozumiane warunki spo³eczne i ekologiczne.
Strategia przedsiêbiorstwa nie mo¿e byæ oderwana od jakoci jego dotychczasowego funkcjonowania, stanu jego finansów, jakoci managementu i za³ogi, poziomu technicznego urz¹dzeñ, techniki i technologii pracy oraz innych
czynników wewnêtrznych. Wszystkie one wyznaczaj¹ wewnêtrzne mo¿liwoci
realizowania celów strategicznych. Mocne strony pozwol¹ ambitnie planowaæ
i tworzyæ realne warunki do podejmowania dzia³añ, natomiast s³aboci dotychczasowej dzia³alnoci wskazuj¹ na g³ówne kierunki nowych inicjatyw, maj¹cych
na celu sprostanie konkurencji. Strategiê przedsiêbiorstwa okrelaj¹ wiêc nie
tylko oczekiwania w³acicieli, ale tak¿e otoczenie, czyli rynek z jego wyzwaniami i mo¿liwociami samego przedsiêbiorstwa. Wzajemne relacje miêdzy
tymi czynnikami mog¹ byæ ró¿ne w zale¿noci od wielu czynników i zjawisk,
których rozpoznanie i ocena s¹ podstawow¹ przes³ank¹ przysz³ych sukcesów
przedsiêbiorstwa. Niedocenianie którego z wymienionych uwarunkowañ prowadzi do niepowodzeñ, a do niepowodzenia w dzia³alnoci przedsiêbiorstwa najczêciej przyczynia siê stawianie interesów w³acicieli ponad inne czynniki7.
Przedsiêbiorstwo, podlegaj¹c oddzia³ywaniu otoczenia, w strategii swego
dzia³ania musi uwzglêdniaæ jego wp³yw. Mo¿e tak¿e podj¹æ dzia³ania minimalizuj¹ce negatywny wp³yw otoczenia lub dzia³ania obronne w wielu obszarach, do których nale¿¹: jakoæ oferowanych produktów, cena i akceptowanie
produktów proponowanych aktualnemu i potencjalnemu nabywcy, poziom techniczny i technologiczny posiadanych urz¹dzeñ, koszty w³asne dzia³alnoci
i dzia³alnoæ marketingowa. Konkurencyjnoæ pozycji wyznacza tak¿e system
i organizacja sprzeda¿y produktów i aktywnoæ promocji. Wa¿na jest tak¿e
wspó³praca z dostawcami surowców, rodków finansowych i us³ug niezbêdnych
do prowadzenia dzia³alnoci.

7 E. Wysoki, J. Koziñski: Strategia rozwoju województw i miast. Teoria i praktyka. Zachodnie
Centrum Organizacji, Zielona Góra 1998, s. 1825.
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Wp³yw konkurencji nie ogranicza siê tylko do istniej¹cych sytuacji rynkowych. Oceniaj¹c zagro¿enie konkurencyjne przy okrelaniu strategii, przedsiêbiorstwo powinno patrzeæ perspektywicznie, wa¿niejsze bowiem od obecnych
s¹ sytuacje, które mog¹ powstaæ w przysz³ych latach. Dla przysz³oci przedsiêbiorstwa istotne jest to, czy dotychczasowi konkurenci nadal bêd¹ dla niego
groni, czy mo¿e ich pozycja ulegnie os³abieniu 8.
Przy tworzeniu strategii wa¿ne znaczenie ma analiza wnêtrza przedsiêbiorstwa w celu okrelenia elementów, które w dotychczasowej dzia³alnoci s¹ jego
si³ami napêdowymi i które nale¿y wykorzystaæ w dalszej dzia³alnoci. Wa¿niejsze od okrelenia si³ napêdowych jest wskazanie ograniczeñ, czyli czynników
niekorzystnie wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa. Ocena podstawowych obszarów wnêtrza przedsiêbiorstwa powinna obejmowaæ:
 reputacjê przedsiêbiorstwa,
 jego sytuacjê finansow¹,
 potencja³ rozwojowy,
 stosowan¹ technikê i technologiê,
 organizacjê i zarz¹dzanie,
 jakoæ wyrobów i us³ug,
 strategiê cenow¹,
 marketing, promocjê i dystrybucjê 9.
3. Podstawowe rodzaje strategii
Strategie przedsiêbiorstw s¹ zró¿nicowane. Mo¿na je scharakteryzowaæ za
pomoc¹ ró¿nych kryteriów. Charakterystyczn¹ cech¹ klasyfikacji rodzaju strategii jest czêste zacieranie siê, ³¹czenie, nak³adanie i mieszanie priorytetów i celów strategicznych przy tworzeniu strategii. Mówi siê zwykle o kryteriach wiod¹cych, podstawowych, najbardziej charakteryzuj¹cych dan¹ strategiê. Do podstawowych rodzajów strategii nale¿y zaliczyæ nastêpuj¹ce:
 rosn¹cego udzia³u w rynku,
 dochodowe (maksymalizacja dochodów),
 produktowe.
8

L. Kowalczyk: Elementy analizy strategicznej. Wydawnictwo PKO BP, Warszawa 1994, s. 38.
M. Walczak: Prospektywna analiza finansowa w przedsiêbiorstwie. PWE, Warszawa 1998,
s. 4145.
9
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Udzia³ w rynku  podstawowym za³o¿eniem tej strategii jest d¹¿enie do
osi¹gania przez przedsiêbiorstwo coraz lepszej pozycji na rynku mierzonej wielkoci¹ jego dzia³alnoci w stosunku do innych przedsiêbiorstw. Strategie, w których jest brany pod uwagê w³anie ten element, przewiduj¹ na ogó³ nakierowanie dzia³alnoci na bardziej lub mniej dynamiczny rozwój i podporz¹dkowanie
temu innych po¿¹danych celów. Oczekiwany przez przedsiêbiorstwo rozwój
mo¿e wymagaæ tak¿e utraty samodzielnoci, jeli zamierzony wzrost udzia³u
w rynku bêdzie siê wi¹za³ z ³¹czeniem z innymi przedsiêbiorstwami lub zaanga¿owaniem kapita³ów obcych. Odmian¹ strategii dynamicznego rozwoju jest
d¹¿enie do uzyskania pozycji dominuj¹cej na okrelonym rynku lub znalezienie
siê w grupie najwiêkszych przedsiêbiorstw w danym kraju czy na arenie miêdzynarodowej. Strategia udzia³u w rynku to tak¿e utrzymanie przez przedsiêbiorstwo ju¿ zdobytej pozycji na rynku na dotychczasowym poziomie10.
Strategie dochodowe  powszechnym i czêsto stosowanym miernikiem
oraz celem strategicznym przedsiêbiorstw jest wzrost przysz³ych dochodów. Jest
to syntetyczny i uniwersalny wskanik oceny funkcjonowania ka¿dego przedsiêbiorstwa. To dochody s¹ podstaw¹ dalszego rozwoju, ród³em dochodów
w³acicieli. Wielkoæ osi¹ganego zysku jest zale¿na od udzia³u w rynku i rentownoci prowadzonej dzia³alnoci. Strategie dochodowe przewiduj¹ ukierunkowanie dzia³alnoci na te obszary i rodzaje, które przynosz¹ maksymalne zyski, mog¹ siê one jednak znacznie ró¿niæ miêdzy sob¹ w zale¿noci od tego, czy
celem przedsiêbiorstwa jest uzyskiwanie korzyci w krótkim, czy w d³ugim horyzoncie czasowym. Do strategii dochodowych mo¿na zakwalifikowaæ popularn¹ w warunkach du¿ej konkurencji i zagro¿enia strategiê przewagi kosztowej,
polegaj¹c¹ na sta³ym podejmowaniu przez przedsiêbiorstwo dzia³añ na rzecz
obni¿ania kosztów w³asnych w stopniu wiêkszym, ni¿ czyni to konkurencja.
Aktywne poszukiwanie sposobów wykorzystania istniej¹cych rezerw kosztowych
ma na celu przygotowanie siê do skutecznej odpowiedzi na ewentualne przysz³e
wyzwania cenowe konkurencyjnych przedsiêbiorstw, poniewa¿ w przypadku pojawienia siê korzystniejszych warunków finansowych lub innych, pozafinansowych, przedsiêbiorstwo mo¿e straciæ klientów, jeli nie bêdzie w stanie przebudowaæ swej oferty cenowej i zachowaæ rentownoæ na minimalnym poziomie.

10

J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarz¹dzania. PWE, Warszawa 2002, s. 8097,
289292.
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Strategie produktowe  ich specyfik¹ mo¿e byæ podejcie produktowe,
polegaj¹ce na preferowaniu produktów wytwarzanych dla wybranych grup
klientów lub proponowaniu wybranych produktów wszystkim klientom. Wybór
w tej strategii dotyczy stopnia uniwersalizmu produktowego, czyli wielkoci
oferty produktów. Naturalne jest d¹¿enie do zapewnienia ró¿norodnym klientom wszystkich produktów przedsiêbiorstwa, jednak praktycznie niemo¿liwe
jest osi¹gniêcie pe³nego uniwersalizmu. Nie ma przedsiêbiorstwa uniwersalnego, o niezliczonych produktach, mo¿na jedynie mówiæ o pewnym stopniu
uniwersalizmu, który w odniesieniu na przyk³ad do podstawowych produktów
oznacza zaspokajanie powszechnych potrzeb klientów przedsiêbiorstwa.
Podsumowanie
Przekszta³cenia, jakie od lat zachodz¹ w gospodarce, wymagaj¹ od przedsiêbiorstw przede wszystkim opanowania sztuki zarz¹dzania strategicznego, która pozwala na prowadzenie dzia³alnoci w ró¿nych sytuacjach. Przy obecnej samodzielnoci przedsiêbiorstw i koniecznoci uporania siê z konkurencj¹ nie wystarcza ju¿ polityka doranej minimalizacji negatywnych skutków prowadzonej
dzia³alnoci. Niezbêdne jest podejmowanie optymalnych decyzji dotycz¹cych
rozwoju i róde³ jego finansowania. Od ich trafnoci zale¿y bowiem perspektywiczna konkurencyjnoæ przedsiêbiorstwa, jego udzia³ w rynku i mo¿liwoæ generowania zysków. Decyzje strategiczne s¹ w porównaniu z decyzjami bie¿¹cymi znacznie bardziej skomplikowane.
Zaostrzaj¹ca siê konkurencja w gospodarce wolnorynkowej ma decyduj¹cy wp³yw na sukces lub pora¿kê przedsiêbiorstwa. Chc¹c umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku, przedsiêbiorstwo musi skutecznie konkurowaæ. Skutecznoæ tej
konkurencji zale¿y od przyjêtej strategii dzia³ania, czyli od celów i podejmowanych przez przedsiêbiorstwo dzia³añ zmierzaj¹cych do uzyskania trwa³ej
przewagi konkurencyjnej.
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STRATEGIE IM UNTERNEHMENSMANAGEMENT
Zusammenfassung

In der Arbeit wurden die Problematik sowie die Rolle und Beduetung der Strategie
und wesentliche strategische Ziele der Unternehmen dargestellt. Weiterhin wurde das
Wesen und Wahl der Tätigkeitsstrategie im Unternehmen erläutert. Den Abschluss der
Arbeit bildet eine Darstellung der wesentliche Arte von Strategie präsentiert.
Übersetzt von Józef Fr¹
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SYSTEMY WSKANIKÓW W ZARZ¥DZANIU STRATEGICZNYM

1. Pomiar osi¹gniêæ na potrzeby zarz¹dzania
wspó³czesnym przedsiêbiorstwem
Otoczenie, w jakim obecnie musz¹ funkcjonowaæ firmy, charakteryzuje siê
bardzo du¿¹ zmiennoci¹. Z tego powodu trwa ci¹g³e poszukiwanie sposobów,
które mog³yby zagwarantowaæ im trwa³¹ egzystencjê na konkurencyjnym rynku. Walkê konkurencyjn¹ mo¿e wygraæ przedsiêbiorstwo, które potrafi umiejêtnie przewidywaæ zmiany na rynku i dostosowywaæ do nich swoj¹ strategiê1. Firmy musz¹ stawiæ czo³o nowym wyzwaniom rozwojowym, dzia³aæ w warunkach,
które zosta³y okrelone mianem ery informacji zastêpuj¹cej erê przemys³ow¹. G³ówn¹ ró¿nic¹ oddzielaj¹c¹ te dwie ery jest inne postrzeganie dokonañ
firmy. W erze przemys³owej podejmowano decyzje na podstawie tradycyjnego
systemu mierników finansowych, monitoruj¹cych i wspomagaj¹cych inwestowanie w kapita³ finansowy i rzeczowy. Koncepcje te, oparte na wielkociach
pochodz¹cych z rachunkowoci przedsiêbiorstwa, s¹ obecnie przedmiotem czêstej krytyki. Zarzuca siê im miêdzy innymi b³êdne powi¹zania ze strategicznym
planowaniem, mocne ukierunkowanie na przesz³oæ, krótkoterminowoæ, nieuwzglêdnianie wielkoci niemonetarnych, w niewielkim stopniu ukierunkowa1 T. Rojek: Zarz¹dzanie wiedz¹ a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiêbiorstw. Przegl¹d Organizacji 2001, nr 1.
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nie na klientów, tworzenie b³êdnych podstaw dla systemów motywacyjnych
oraz nieuwzglêdnianie interesów wszystkich podmiotów pozostaj¹cych wewn¹trz i w otoczeniu przedsiêbiorstwa. Takie podejcie jest ju¿ niewystarczaj¹ce do ukazania pe³nego obrazu dokonañ przedsiêbiorstwa w przesz³oci,
a zw³aszcza w przysz³oci. Poniewa¿ sukces przedsiêbiorstwa i jego wartoæ s¹
w du¿ym stopniu uzale¿nione od umiejêtnoci zarz¹dzania aktywami niematerialnymi, dlatego przedmiotem pomiaru i oceny powinny byæ tak¿e wyniki
osi¹gniête w tym zakresie. Obecnie, gdy w³anie aktywa niematerialne sta³y siê
g³ównym ród³em przewagi konkurencyjnej, konieczne jest wypracowanie narzêdzi opisuj¹cych aktywa oparte na wiedzy. Brak takich narzêdzi powoduje,
¿e firmy napotkaj¹ trudnoci z zarz¹dzaniem czym, czego nie potrafi³y opisaæ
lub zmierzyæ.
Prawid³owo skonstruowany system oceny wyników przedsiêbiorstwa powinien obecnie sprzyjaæ poprawie osi¹gniêæ na wszystkich p³aszczyznach i byæ
rodkiem efektywniejszego planowania i sterowania. Ponadto powinien siê
przyczyniaæ do silniejszego powi¹zania z uzyskiwanymi wynikami, lepszej komunikacji ze wszystkim podmiotami z otoczenia przedsiêbiorstwa oraz podwy¿szenia motywacji pracowników i wytwarzania dodatkowych efektów uczenia
siê. Pomiar przedstawia wiêc rozszerzone, ukierunkowane na poszczególne obszary, planowanie rzeczowe i finansowe. Wspomaga on poszczególne grupy interesu przy formu³owaniu celów na wyró¿nionych p³aszczyznach oraz definio-

Statut
przedsiêbiorstwa,
jego kultura
i wizja

Proces
konstruowania
strategii

Proces kszta³towania organizacji
i po³¹czeñ sieciowych
Proces
pomiaru
osi¹gniêæ

Proces
bud¿etowania
i strategicznego
planowania

Operatywny
proces
zarz¹dzania

Proces komunikacji, uzgadniania celu i zmian

Rys. 1. Integracja procesu pomiaru osi¹gniêæ z procesem zarz¹dzania
ród³o: H.G. Servatius: Geschäftskonzept  Optimierung in der Netzwerk  Ökonomie.
Controlling 2002, nr 8/9.
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waniu i operacjonalizacji strategii i jej kwantyfikacji. Wypracowanie i wdro¿enie systemu oceny nale¿y zatem do wa¿nych przysz³ociowych zadañ zarz¹dzania (rysunek 1). Znaczenie tego problemu powoduje, ¿e jest on przedmiotem
zainteresowania zarówno teoretyków, konsultantów firm doradczych jak i praktyków. Efektem ich prac jest wiele nowych, o ró¿nej z³o¿onoci, systemów
wskaników wykorzystywanych do sterowania dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
2. Istota i zasady konstrukcji systemów wskaników
na potrzeby sterowania dzia³alnoci¹ przedsiêbiorstwa
Przestawione mankamenty dotychczasowych sposobów pomiaru osi¹gniêæ
sta³y siê podstaw¹ do tworzenia nowych koncepcji. Systemy wskaników wprowadzone na potrzeby sterowania przedsiêbiorstwem s¹ nazywane w literaturze
angielskojêzycznej terminem performance measurament2. S³u¿¹ one do budowy i wprowadzenia wielu wskaników w ró¿nych obszarach (na przyk³ad koszty, czas, jakoæ, innowacyjnoæ, zadowolenie klientów) do oceny efektywnoci
osi¹gniêæ lub potencja³u osi¹gniêæ w takich p³aszczyznach przedsiêbiorstwa, jak
na przyk³ad jednostki organizacyjne, pracownicy, procesy. Wielkoci te z punktu widzenia ich konstrukcji s¹ dzielone na dwie grupy, a mianowicie 3:
a) s³u¿¹ce ujêciu relacji wyjcie/wejcie, na przyk³ad przychody/koszty, co
okrela wydajnoæ dzia³ania organizacji, czyli jej zdolnoæ do transformowania nak³adów na wyniki, lub inaczej  zdolnoæ do pomna¿ania
wartoci;
b) ukierunkowane na cel przedsiêbiorstwa i oznaczaj¹ce osi¹gniêcie d³ugoterminowych celów organizacji.
Ide¹ performance measurament jest powi¹zanie niemonetarnych wskaników poszczególnych p³aszczyzn z monetarnymi wskanikami celu przedsiêbiorstwa. Koncepcyjne podstawy rozwoju tego rodzaju systemów pomiaru osi¹gniêæ
lub systemów wskaników znajduj¹ siê w literaturze z zakresu planowania
2 Performance  wyniki, dokonania, efekt, s¹ okrelane w teorii organizacji i prakseologii jako
zamierzony lub niezamierzony skutek dzia³ania równoznaczny z terminem rezultat. Przez porównanie z celem wyniki oceniane s¹ pozytywnie lub negatywnie, a dzia³anie uznawane za efektywne i nieefektywne.
3 R. Gleich: Performance Measurement. Grudlage, Konzepten und empirische Erkenntnisse.
Controlling 2002, nr 8/9.
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w przedsiêbiorstwie. Miêdzy systemem wskaników i systemem planowania zachodz¹ bowiem silne zale¿noci. Bez wygenerowania odpowiedniego systemu
wskaników planowanie jest niepe³ne. System wskaników sterowania, który
w procesie jego budowy nie uwzglêdnia planowania, gdzie ma miejsce koordynacja, uzgodnienie, nie zapewnia realizacji funkcji steruj¹cych. Z tego powodu
systemy wskaników sterowania s¹ okrelane jako konkretyzacja wspó³zale¿noci wystêpuj¹cych w planowaniu przedsiêbiorstwa. Performance measurament lub system wskaników sterowania wyranie wskazuj¹ zatem, ¿e nie mog¹
byæ one obecnie rozpatrywane tylko na p³aszczynie rachunkowoci. Oprócz
funkcji analitycznych pe³ni¹ one tak¿e funkcjê sterowania, przy czym przy budowie systemów wskaników sterowania chodzi o inn¹ formê powi¹zañ. W systemach analitycznych istotne s¹ wzajemne zale¿noci miêdzy wskanikami,
a w systemach sterowania  wspólne zadania. Dok³adniejsz¹ charakterystykê
analitycznych systemów wskaników i systemów wskaników sterowania
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Porównanie analitycznych systemów wskaników i systemów wskaników sterowania
Czyste, analityczne systemy
Systemy wskaników sterowania
wskaników
Zadania
Analityczne, poprzedzaj¹ce fazê Wspieraj¹ce planowanie, realizacje
planowania
i kontrolê, dlatego s¹ powi¹zane
z zadaniami analitycznymi
P³aszczyzna hierar- Najczêciej okrelony obszar badañ Wyodrêbniony obszar organizacji,
chiczna
lub ewentualnie przyczynaskutek problemu lub okrelony obszar badañ
Typ wskaników
Najczêciej monetarne, rzadko nie- Monetarne i niemonetarne
monetarne
Powi¹zania miêdzy Obliczeniowe (systemy rachunko- Empiryczne powi¹zania celrodek
wskanikami
we) i logiczne (systemy porz¹dkowe)
Przyk³ad
Model DuPonta
Hierarchia celów, strategiczna karta
wyników
Kryterium

ród³o: W. Gladen: Kennzahlen- und Berichtsysteme. Grundlage zum Performance
Measurement. Gabler Verlag, Wisbaden 2003, s. 128.

Przedstawione cechy ró¿nicuj¹ce dwa rodzaje systemów wskaników nie
oznaczaj¹, ¿e wskaniki sterowania nie nadaj¹ siê do celów analitycznych.
W porównaniu z czystymi systemami wskaników analitycznych okrelonych
na podstawie logicznych powi¹zañ mog¹ one oferowaæ dodatkowe korzyci
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przez mo¿liwoæ objaniania wskaników za pomoc¹ empirycznie okrelonych
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych.
Realizacja celu ca³ego przedsiêbiorstwa wymaga wyodrêbnienia celów
szczegó³owych. Cele ca³ego przedsiêbiorstwa s¹ bowiem na potrzeby sterowania zbyt uogólnione, wymagaj¹ wiêc operacjonalizacji, ¿eby pracownicy mogli
odpowiednio ukierunkowaæ swoj¹ dzia³alnoæ, a instancje kontrolne sprawdziæ,
w jakim stopniu zosta³y osi¹gniête te cele. Konstruuj¹c system wskaników sterowania, istotna jest wiêc odpowiednia dezagregacja celu na poszczególne obszary dzia³alnoci i stopnie hierarchiczne. Cele te musz¹ nie tylko okrelaæ odpowiednie dla danego obszaru cele rzeczowe i kompetencje, ale tak¿e realizowaæ wyprowadzone na podstawie okrelonych empirycznie zwi¹zków celrodek celu ca³ego przedsiêbiorstwa. Przedmiotem rozwa¿añ s¹ nie zwi¹zki miêdzy wskanikami systemu danego obszaru, lecz miêdzy wskanikami ró¿nych
obszarów organizacyjnych i p³aszczyzn. W ten sposób konstruuje siê hierarchiê
celu przedsiêbiorstwa oraz odpowiadaj¹cy strukturze organizacyjnej i sterowania hierarchiczny system wskaników. Dla celów poszczególnych obszarów musz¹ byæ jednak spe³nione warunki operacjonalizacji, czyli zgodnoæ z celem
i zgodnoæ oddzia³ywania bodcowego oraz mo¿liwoæ oddzia³ywania na osi¹gniêcie tego celu. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy system wskaników
sterowania jest powi¹zany z systemem bodcowym.
Operacjonalizacja celu jest mocno uzale¿niona od wa¿noci i pewnoci
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych, opartych na relacji celrodek. S¹ one
podstaw¹ do konstruowania hierarchii celów. Bez znajomoci zwi¹zku celrodek nie jest mo¿liwe osi¹gniêcie zgodnoci celów i okrelenie mierników celu.
Zwi¹zek ten wystêpuje wówczas, gdy realizuj¹c cel ni¿szego rzêdu, jednoczenie osi¹gany jest cel wy¿szego rzêdu. Cele poszczególnych obszarów musz¹
wiêc byæ rodkiem realizacji celu p³aszczyzny nadrzêdnej. Zwi¹zki przyczynowo-skutkowe typu celrodek mog¹ byæ okrelone tylko na p³aszczynie zadañ
lub procesów, a wiêc na p³aszczynie celów rzeczowych. Pozostaje problem
wyprowadzania systemu wskaników sterowania. Jedn¹ z propozycji jest wykorzystanie procesów heurystycznych4. Nastêpuje to przez proces planowania.
Hierarchia celów musi byæ wyprowadzona z okresowego planowania dzia³alno-

4

J. Berthel: Zielorientierte Unternehmenssteuerung  Die Formulierung operationaler Zielsysteme. Stuttgart 1973.
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ci przedsiêbiorstwa i obejmowaæ planowanie iloci (plan sprzeda¿y, produkcji,
zaopatrzenia) oraz wartoci (planowanie wyniku finansowego i p³ynnoci finansowej). Bez hierarchii celów rzeczowych jest niemo¿liwe osi¹gniêcie celów finansowych. Oznacza to, ¿e maksymalizacja stopy zwrotu dla akcjonariuszy wymaga odpowiedniego planowania ilociowego. System wskaników sterowania
jest wiêc wynikiem planowania przedsiêbiorstwa wed³ug przeciwstawnych procesów top-down i bottom-up, realizowanych przy szerokim udziale wykonawców.
W prognozie celów dzia³ania wa¿ne jest, ¿eby by³y planowane tak szczegó³owo, jak to jest mo¿liwe. Ma to miejsce w wypadku dzia³añ rutynowych,
gdzie jest stosowana klasyczna teoria podejmowania decyzji (wybór sporód danych alternatyw przy danych celach). W prognozie celów dzia³ania pewnym
problemem s¹ decyzje dotycz¹ce innowacji. S¹ one s³abo ustrukturalizowane,
poniewa¿ zadaniem innowacji jest w³anie wygenerowanie celów i alternatyw
dzia³ania.
Analiza zale¿noci obliczeniowych miêdzy hierarchi¹ celów finansowych
(wynik finansowy, p³ynnoæ) i hierarchi¹ celów produktów pozwoli³a ustaliæ, ¿e
ta ostatnia tworzy ilociowy pomost miêdzy obu hierarchiami celów finansowych. Aby wiêc ilociowe cele produktowe wyraziæ wartociowo, nale¿y skorzystaæ z ceny produktów. Analogicznie, pomno¿enie iloci zu¿ycia przez cenê
pozwala okreliæ nak³ady5. Rozpatrywana hierarchia celów nie powinna ograniczaæ siê wy³¹cznie do celów operacyjnych. Kiedy bowiem operatywne planowanie nie jest wyprowadzone ze strategicznego, istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
cele innowacji produktowych, a w szczególnoci procesów, bêd¹ mia³y charakter krótkoterminowy6. Strategiczne wskaniki s¹ to wiêc te wielkoci, które
maj¹ du¿y wp³yw na budowê d³ugoterminowej przewagi konkurencyjnej i odnosz¹ siê do istotnych zamierzeñ w tworzeniu materialnych i niematerialnych
wartoci. Strategiczne wskaniki rzadko s¹ finansowymi wielkociami. Czêciej
s¹ one generatorami osi¹gniêæ, a wiêc tymi, które s¹ krytyczne w realizacji strategii. Tak scharakteryzowane wskaniki sterowania dostarczaj¹ informacji subiektywnych i obiektywnych o realizacji zadañ w zakresie strategicznego planowania, realizacji i kontroli.

5
6

Ibidem, s. 38
W. Gladen: op.cit., s. 134.
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3. Strategiczna karta wyników jako przyk³ad systemu wskaników
w zarz¹dzaniu strategicznym
Prowadzone badania systemów pomiaru osi¹gniêæ przedsiêbiorstwa pozwoli³y wypracowaæ wiele nowych koncepcji o ró¿nej z³o¿onoci, których klasyfikacjê przedstawiono w tabeli 27.
Tablica 2
Przegl¹d badañ nad systemem pomiaru osi¹gniêæ
Obszar rozwoju

Cel rozwoju

Koncepcje

Nauka lub firmy Rozwijane na podstawie prac
konsultingowe 3 naukowych w uniwersytetach lub
instytutach szkó³ wy¿szych, dlatego s¹ koncepcjami naukowymi,
które s¹ nastêpnie testowane
w praktyce (czêsto w kooperacji
z doradcami lub przedsiêbiorstwami) i w ten sposób ulepszane. W praktyce doradczej (czêsto
z udzia³em naukowców) rozwijane s¹ koncepcje systemu oceny
osi¹gniêæ do rozwi¹zania problemu pomiaru wyników i zarz¹dzania w ró¿nych obszarach

Data envelopment analysis [Charnes,
Cooper, Rhodes, 1978]; Performance
measurement w serwisie [Fitzgerald i in.,
1991, 1996]; Balanced scorecard
[Kaplan, Norton, 1992, 1997]; Tableau de
bord [Lebas, 1994]; System produktivity
measurement and enhancement
(PROMES) [Kleingeld, 1994]; Model
performance measurement [Rose, 1995];
Performance pyramid [Lynch, Cross,
1993]; Koncepcja quantum performance
measurement [Hronec, 1996]; Koncepcja
Ernst&Young [Taylor, Convey, 1993];
Business mangement window [Bull, 1993]

Praktyka
gospodarcza

Koncepcja J.I. Case [Sellenheim, 1991];
Koncepcja Caterpillar [Hendricks i in.,
1996]; Koncepcja von Honeywell Micro
Switch [Newton, 1997]; Koncepcja
wewnêtrznego rynku Hewlett-Packard
[Holzmüller, 1996; Gleich, 1997]

Rozwój koncepcji pomiaru
osi¹gniêæ do rozwi¹zania
przewa¿nie specyficznych dla
przedsiêbiorstwa problemów
pomiaru wyników i zarz¹dzania

ród³o: R. Gleich: Das System des Performance Measurement. Theoretisches Grundkonzept, Entwicklungs- und Anwendungsstand. München 2001.

7 W literaturze prezentowane s¹ te¿ fazy rozwoju koncepcji pomiaru wyników, tj. 1) wynik
finansowy jako podstawowy miernik wyników; 2) wskaniki rentownoci i inne wskaniki finansowe; 3) pomiar wyników na podstawie wskaników realizacji bud¿etów; 4) pomiar wyników na
podstawie systemów wskaników finansowych; 5) mierniki wartoci dla akcjonariuszy i wszystkich interesariuszy. Por. J. Michalak: Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowoci zarz¹dczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowoci t. 21 (77). Stowarzyszenie Ksiêgowych
w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2004, s. 144.
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Z przedstawionych koncepcji najbardziej akceptowana jest koncepcja strategicznej karty wyników. Zosta³a ona zaprezentowana przez R.S. Kaplana i D.P.
Nortona w latach dziewiêædziesi¹tych dwudziestego wieku8. Zgodnie z jej za³o¿eniami, skuteczna realizacja strategii jest mo¿liwa wówczas, gdy przedsiêbiorstwo zdefiniuje cele i okreli sposoby ich pomiaru na czterech p³aszczyznach, czyli finansowej, klientów, procesów wewnêtrznych oraz uczenia siê i rozwoju. Oprócz wielkoci finansowych, które prowadz¹ do tworzenia bogactwa
dla akcjonariuszy, pojawiaj¹ siê wiêc inne wartoci ilociowe (ale nie monetarne) oraz jakociowe wielkoci, okrelane tak¿e jako miêkkie generatory wartoci, które umo¿liwiaj¹ wgl¹d w bliskie strategii aspekty, jak na przyk³ad zadowolenie klientów lub pracowników, czas trwania procesu itd. Strategiczna
karta wyników umo¿liwia zatem okrelenie celów biznesowych firmy, które wychodz¹ poza obszar celów finansowych. W ten sposób mo¿na oceniæ, jakie warunki nale¿y spe³niæ, aby tworzyæ wartoæ dla obecnych i przysz³ych klientów,
zwiêkszaæ wewnêtrzne mo¿liwoci firmy oraz inwestowaæ w ludzi. Instrument
ten wskazuje tak¿e systemy i procedury niezbêdne do poprawy wyników
w przysz³oci. Podkrela ona wyranie efektywnoæ krótkoterminow¹ i g³ówne
czynniki tworzenia wartoci, które mog¹ zagwarantowaæ d³ugoterminowy sukces finansowy i rynkowy firmy.
Punktem wyjcia i podstaw¹ do budowy systemu pomiaru osi¹gniêæ przedsiêbiorstwa jest wizja i misja firmy. Warunkiem ich spe³niania jest sformu³owanie i wybór strategii, a nastêpnie identyfikacja i zestawienie krytycznych czynników sukcesu, celów i mierników (rysunek 2).
W nowoczesnych przedsiêbiorstwach strategiczna karta wyników jest stosowana jako system zarz¹dzania strategicznego, wspomagaj¹cy realizacjê strategii. Jest ona szczególnie przydatna w procesach zarz¹dzania przedstawionych
na rysunku 3. Strategiczna karta wyników w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem
wspiera wiêc procesy formu³owania celu i formu³owania strategii, proces komunikowania siê pracowników przy ustalaniu celów i formu³owaniu strategii,
przek³adanie celów rzeczowych oraz strategiczny proces uczenia siê lub strategicznej kontroli.

8 R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta wyników. Jak prze³o¿yæ strategiê na dzia³anie.
Artur Andersen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
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 Wizja przysz³oci
 Dok¹d zmierza organizacja?
Jakociowe

 Strategia i potencja³ organizacji
 Jakie strategie wspomagaj¹ realizacjê
wizji?

Strategia

Krytyczne czynniki
sukcesu

Wymagania

Miary dokonañ

Priorytety strategiczne

Definicja celu i sukcesu
w ka¿dym obszarze

Miary dokonañ pozwala
j¹ce na kontrolowanie

-

Ilociowe

Rys. 2. Sposób tworzenia zestawu miar wchodz¹cych w sk³ad strategicznej karty wyników
ród³o: Rogusz M.: Jak mierzyæ sukces? Zbilansowana karta dokonañ. KPMGforum
1999, nr 6.

Wiele przedsiêbiorstw nie ma sformu³owanej strategii. W wiadomoci
kierownictwa tych przedsiêbiorstw jest jedynie wyobra¿enie kierunków prowadzenia dzia³alnoci i wa¿nych czynników przewagi konkurencyjnej. W tym wypadku strategiczna karta wyników wspiera kierownictwo w formu³owaniu strategii i zawsze wspomaga proces formu³owania celów na poszczególnych p³aszczyznach. Cele finansowe powinny miêdzy innymi uwzglêdniaæ fazê ¿ycia
przedsiêbiorstwa. Z punktu widzenia klienta nale¿y jasno okreliæ segment rynku, w którym chce konkurowaæ firma. Nastêpnie powinna okreliæ cele i mierniki w perspektywie procesów wewnêtrznych. Ostatnim celem jest ustalenie
mierników perspektywy rozwoju, która uzasadnia sens podejmowania wa¿nych
inwestycji w nowe technologie i systemy informatyczne, szkolenia pracowników itd.
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Dopracowanie wizji
i strategii
 dopracowanie wizji
 zdobycie poparcia dla
realizacji wizji i strategii

Wyjanianie i integracja
 wyjanianie i edukacja
 ustalanie celów
ogólnych
 powi¹zanie systemu
wynagradzania z miernikami efektywnoci

Strategiczna
karta wyników






Monitorowanie realizacji
strategii i uczenie siê
 prezentowanie wspólnej
wizji
 dostarczanie informacji
o stopniu realizacji strategii
 wspomaganie procesów
analizy realizacji strategii
i uczenia siê organizacji

Planowanie
i wyznaczanie celów
wyjanianie celów
szczegó³owych
powi¹zanie inicjatyw
strategicznych
alokacja zasobów
wyznaczanie terminów
realizacji

Rys. 3. Strategiczna karta wyników w procesie sterowania
ród³o: R.S. Kaplan, D.P. Norton: op.cit., s. 30.

W zarz¹dzaniu wspó³czesnym przedsiêbiorstwem wa¿ne jest przedstawienie ca³ej organizacji celów i mierników. Wszyscy pracownicy powinni sobie
uwiadomiæ cele i mierniki ca³ego przedsiêbiorstwa, gdy¿ wtedy bêd¹ w stanie
ustalaæ w³asne cele, które wespr¹ realizacjê ogólnej strategii. Strategiczna karta
wyników sk³ania wiêc do dialogu miêdzy kierownictwem wy¿szego szczebla
a poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi na temat wprowadzania strategii, która ma zapewniæ sukces w przysz³oci. W ten sposób strategiczna karta
wyników wykorzystuje potencja³ intelektualny pracowników, zw³aszcza gdy jest
sprzê¿ona z systemem bodcowym. Strategiczna karta wyników umo¿liwia tak¿e podzia³ zadañ, okrelenie celów g³ównych i cz¹stkowych oraz wyra¿enie ich
póniej za pomoc¹ mierników powi¹zanych w zale¿noci celrodek. W ten
sposób zostaj¹ ustrukturalizowane dzia³ania i ustalane zakresy odpowiedzialnoci.
Koncepcja strategicznej karty wyników s³u¿y do dynamizacji procesu zarz¹dzania i dalszego permanentnego rozwoju. Proces planowania i wyznaczania
celów szczegó³owych umo¿liwia organizacji:
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a) okrelenie wartoci celów d³ugoterminowych;
b) identyfikacjê mechanizmów i przydzielenie zasobów umo¿liwiaj¹cych
osi¹gniêcie tych celów;
c) ustalenie krótkoterminowych kamieni milowych dla poszczególnych
finansowych i niefinansowych mierników ujêtych w karcie wyników9.
Dla wdro¿enia strategii najwa¿niejsze s¹ trzy pierwsze elementy przedstawionego procesu. Nie s¹ one jednak wystarczaj¹ce, organizacje bowiem musz¹
mieæ zdolnoæ uczenia siê. Ma ono miejsce wtedy, gdy mened¿erowie kwestionuj¹ przyjête za³o¿enia i rozwa¿aj¹, czy teoria, zgodnie z któr¹ dzia³aj¹, jest odpowiednia w wietle obecnych informacji, obserwacji i dowiadczeñ. Zarz¹dzaj¹cy potrzebuj¹ informacji umo¿liwiaj¹cych stwierdzenie, czy za³o¿enia le¿¹ce
u podstaw przyjêtej strategii s¹ nadal wa¿ne.
Strategiczna karta wyników jest nowym podejciem do pomiaru dokonañ
i realizacji strategii w zarz¹dzaniu firm¹. Zachowuje finansowe wskaniki efektywnoci historycznej, wprowadzaj¹c kluczowe czynniki dla poprawy przysz³ej
efektywnoci finansowej. Czynniki te, okrelone z perspektywy klienta, procesów wewnêtrznych i rozwoju, wynikaj¹ z jasnego i dok³adnego prze³o¿enia strategii na konkretne cele i mierniki.
Zakoñczenie
Reasumuj¹c przedstawione rozwa¿ania, nale¿y wyranie podkreliæ, ¿e
system pomiaru osi¹gniêæ odpowiadaj¹cy potrzebom strategicznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem powinien siê charakteryzowaæ innymi w³aciwociami
w porównaniu z obowi¹zuj¹cymi obecnie systemami analitycznymi. System ten
powinien wiêc:
 uwzglêdniaæ zarówno aktywa materialne jak i niematerialne,
 byæ silnie powi¹zany z procesem planowania,
 wykorzystywaæ zale¿noci miêdzy wspólnymi zadaniami, a nie miêdzy
wskanikami,
 oceniaæ relacje miêdzy wskanikami ró¿nych p³aszczyzn i obszarów organizacyjnych,

9

Ibidem, s. 33.
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 wykorzystywaæ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe oparte na relacji: cel
rodek.
Tak skonstruowany system pomiaru osi¹gniêæ bêdzie móg³ realizowaæ postawione przed nim zadania, a wiêc byæ rodkiem efektywniejszego planowania i sterowania, lepiej odzwierciedlaæ osi¹gane wyniki, zapewniaæ lepsz¹ komunikacjê miêdzy wszystkimi podmiotami i podwy¿szaæ ich motywacjê, a tak¿e wytwarzaæ efekt uczenia siê.

SYSTEMS OF RATIOS IN STRATEGIC MANAGEMENT
Summary
New conditions for concerns running, called information era, created a need for
a new conceptions of results measurement. Analytic systems of ratios are supplemented
by systems of ratios for steering. In this article is presented rudiments of construction
this systems as also as examples for Balanced Scorecard.
Translated by Andrzej Niemiec
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AUDYT JAKOCI W ORGANIZACJI

Wprowadzenie
Audyt jakoci to systematyczny, niezale¿ny i udokumentowany proces
uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu okrelenia
stopnia spe³nienia kryteriów audytu 1.
Dowód z audytu to jakociowe lub ilociowe zapisy, stwierdzenia faktu lub
inne istotne informacje ze wzglêdu na kryteria audytu i mo¿liwe do zweryfikowania.
Kryteria audytu to zestaw polityk, norm, procedur, przepisów prawa lub
wymagañ systemu zarz¹dzania, umów lub kodeksów postêpowania w danym
sektorze przemys³u, stosowanych jako odniesienia do porównywania dowodów
z audytu.
Ustalenia z audytu to wyniki oceny zebranych dowodów z audytu  w stosunku do kryteriów audytu  mog¹ce wskazywaæ na zgodnoæ albo niezgodnoæ
z kryteriami, lub na mo¿liwoci doskonalenia.
1 PN-EN ISO 19001, padziernik 2003, Wytyczne dotycz¹ce auditowania systemów zarz¹dzania jakoci¹ i/lub zarz¹dzania rodowiskowego. PKN, Warszawa 2003, s. 5. W artykule zastosowano polsk¹ pisowniê angielskiego s³owa audit. W przywo³anej normie, wprowadzaj¹cej normê miêdzynarodow¹ ISO 19001:2002, w polskim t³umaczeniu  tak jak w oryginale  jest u¿ywana wersja angielska. Taki zapis dominuje w polskiej literaturze przedmiotu. ISO 19001:2002
uzupe³nia podstawowe normy serii ISO 9000 i zastêpuje wszystkie dotychczasowe normy dotycz¹ce audytowania, tj. ISO 10011-1, ISO 10011-2, ISO 10011-3 w rodzinie norm ISO 9000 oraz
ISO 14010, ISO 14011 i ISO 14012 w rodzinie norm ISO 14000.
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Wniosek z audytu to wynik audytu, przedstawiony przez zespó³ audytuj¹cy (audytora lub audytorów) po rozwa¿eniu celów i wszystkich ustaleñ z audytu2.
Przytoczone okrelenia przyjêto w najnowszych ustaleniach normatywnych. Nie podejmuj¹c siê oceny ich jednoznacznoci i klarownoci, warto nadmieniæ, ¿e wczeniej Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) definiowa³a audyt jakoci jako systematyczne i niezale¿ne badanie, maj¹ce stwierdziæ, czy dzia³ania odnosz¹ce siê do jakoci i ich wyniki s¹ zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy ustalenia te s¹ skutecznie realizowane i pozwalaj¹
na osi¹gniêcie celów3.
Audytu jakoci nie nale¿y uto¿samiaæ z kontrol¹ jakoci ani z przegl¹dem
jakoci. Kontrola jakoci jest stwierdzeniem poziomu jakoci, natomiast audyt
to poszukiwanie przyczyn i wskazywanie kierunków poprawy. Jego pojêcie jest
zatem znacznie szersze4.
Audyt jakoci jest efektywnym i wiarygodnym narzêdziem wspieraj¹cym
politykê jakoci i nadzór kierownictwa organizacji, dostarczaj¹cym informacji
umo¿liwiaj¹cych doskonalenie wyników dzia³ania. Jest tak¿e niezbêdnym warunkiem uzyskania i utrzymania odpowiednich certyfikatów.
Przegl¹d jakoci jest rodkiem umo¿liwiaj¹cym okrelenie skutecznoci
dzia³ania organizacji w d¹¿eniu do osi¹gania w³asnych celów i stwierdzenie, czy
przeprowadzone audyty maj¹ istotny udzia³ w monitorowaniu skutecznoci organizacji w osi¹ganiu tych celów5. Przegl¹dy jakoci powinny polegaæ na dokonaniu dobrze zaprojektowanych i wszechstronnych ocen dotycz¹cych
w szczególnoci:
a) ustaleñ wynikaj¹cych z przeprowadzonych analiz w odniesieniu do elementów systemu jakoci;
b) ogólnej efektywnoci systemu zarz¹dzania jakoci¹ w osi¹ganiu celów
jakociowych;
c) uaktualnienia systemu zarz¹dzania jakoci¹ w zwi¹zku ze zmianami
spowodowanymi nowymi technologiami, koncepcjami jakoci, strate2

Por. ibidem, s. 6, 15.
A.H. Maitland: Audit systemu jakoci. W: Praktyczne zarz¹dzanie jakoci¹. T. 1. Wydawnictwo ALFA-WEKA Sp. z o.o., Warszawa 1997, modu³ 4/2, s. 1.
4 Por. J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska: Zarz¹dzanie jakoci¹. Poradnik mened¿era. CIM, Warszawa 2000, s. 166.
5 Por. G. Staples: Audyty i przegl¹dy jakoci. W: Podrêcznik zarz¹dzania jakoci¹. PWN, Warszawa 2002, s. 220.
3
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giami rynkowymi, a tak¿e warunkami spo³ecznymi lub rodowiskowymi6.
Cele audytu jakoci powinny okrelaæ, co nale¿y osi¹gn¹æ w wyniku audytu, i mog¹ obejmowaæ:
a) okrelenie zakresu zgodnoci audytowanego systemu zarz¹dzania jakoci lub jego czêci, z kryteriami audytu;
b) ocenê zdolnoci systemu zarz¹dzania do zapewnienia zgodnoci z wymaganiami wynikaj¹cymi z ustaw, przepisów i umów;
c) ocenê skutecznoci systemu zarz¹dzania w osi¹ganiu wyspecyfikowanych celów;
d) identyfikacjê obszarów potencjalnego doskonalenia systemu zarz¹dzania7.
Cele audytu jakoci powinny byæ okrelane przez organizacjê lub osobê zlecaj¹c¹ jego przeprowadzenie (klienta audytu, którym mo¿e byæ sam audytowany
lub inna organizacja uprawniona do zlecania audytu na mocy przepisów lub
umowy).
Zakres audytu jakoci okrelono w przywo³ywanej normie jako opisanie
jego obszaru i granic, takich jak fizyczna lokalizacja, jednostki organizacyjne,
dzia³ania i procesy, które maj¹ byæ audytowane, a tak¿e okres przeprowadzania
audytu.
1. Rodzaje audytów jakoci
Audyty jakoci mo¿na klasyfikowaæ wed³ug
 powi¹zañ miêdzy jednostk¹ audytuj¹c¹ i audytowanym,
 przedmiotu audytu.
Uwzglêdniaj¹c powi¹zania miêdzy audytuj¹cym i audytowanym, wyodrêbnia
siê audyty wewnêtrzne, zewnêtrzne i certyfikacyjne8.
Audyt wewnêtrzny, nazywany audytem pierwszej strony, jest przeprowadzany przez sam¹ organizacjê  przez jej audytorów  lub na zlecenie przez au6 Por. M. Jedliñski: Jakoæ w nowoczesnym zarz¹dzaniu. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej
Szko³y Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2000, s. 175.
7 Por. PN-EN ISO 19001..., s. 15.
8 Por. M. Jedliñski: op.cit., s. 178.
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dytorów zewnêtrznych w celu zadeklarowania zgodnoci z odpowiednimi wymaganiami.
Audyt zewnêtrzny, nazywany audytem drugiej strony, jest przeprowadzany przez zainteresowan¹ organizacjê (klienta) w innej organizacji w celu ustalenia zdolnoci do spe³nienia wymagañ. Klasycznym przypadkiem jest dokumentowanie spe³nienia stosownych wymagañ u swoich dostawców na podstawie oceny w³asnych audytorów danej organizacji.
Audyt certyfikacyjny jest audytem trzeciej strony, przeprowadzanym przez
audytorów niezale¿nej, autoryzowanej instytucji certyfikacyjnej. Jego celem jest
formalne potwierdzenie zgodnoci systemu zarz¹dzania jakoci¹ z wymaganiami ISO 9001 b¹d systemu zarz¹dzania rodowiskowego z ISO14001.
Ze wzglêdu na przedmiot audytu mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce ich rodzaje: systemu, procesu, wyrobu i procedur9.
Audyt systemu jakoci to metodyczne badanie systemu zarz¹dzania jakoci¹ w audytowanej organizacji w celu:
 zidentyfikowania odchyleñ w stosunku do wymagañ ISO 9001 b¹d innych standardów,
 oceny stopnia wdro¿enia systemu zarz¹dzania jakoci¹,
 ilociowej oceny skutecznoci funkcjonowania systemu zarz¹dzania jakoci¹.
Audyt ten powinien umo¿liwiaæ w ka¿dym przypadku:
 systematyczn¹ weryfikacjê zgodnoci systemu jakoci z odpowiednimi
wymaganiami,
 lokalizacjê s³abych elementów systemu,
 usuniêcie przede wszystkim istotnych i drugorzêdnych niezgodnoci,
 analizê przyczyn wystêpowania niezgodnoci,
 podejmowanie dzia³añ koryguj¹cych,
 tworzenie podstaw do oceny skutecznoci wczeniej podjêtych dzia³añ10 .
Audyt procesu to metodyczne badanie procesu technologicznego  g³ównie procesów specjalnych  w celu:

9 Por. J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska: op.cit., s. 169; S. Wawak: Zarz¹dzanie
jakoci¹. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, s. 7879.
10 Por. M. Jedliñski: op.cit., s. 179.
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 upewnienia siê, ¿e parametry jakoci procesu gwarantuj¹ spe³nienie
okrelonych wymagañ,
 stwierdzenia, ¿e wymagania s¹ znane i stosowane,
 sprawdzenia, czy nie wystêpuj¹ odchylenia od wymogów procesu11.
Audyt wyrobu to metodyczne badanie wyrobu w celu:
 upewnienia siê, ¿e stosowanie odpowiednich procedur i procesów umo¿liwia wytwarzanie wyrobów zgodnie z wymaganiami,
 poszukiwania przyczyn wadliwoci wyrobu,
 upewnienia siê co do jakoci wyrobu w czasie przechowywania 12.
Audyt procedur to metodyczne badanie spisanych regu³ lub dokumentów
i ich obiegu w celu:
 upewnienia siê co do obecnoci dokumentów w miejscu ich u¿ywania,
 upewnienia siê, ¿e s¹ one uaktualniane,
 sprawdzenia ich zastosowania,
 dokonania ich analizy 13.
Program audytów  obejmuj¹cy wszystkie dzia³ania niezbêdne do ich zaplanowania, zorganizowania i przeprowadzenia  w zale¿noci od wielkoci,
charakteru i z³o¿onoci organizacji, która ma byæ audytowana, mo¿e obejmowaæ jeden lub wiêcej audytów. Audyty te mog¹ mieæ ró¿ne cele i obejmowaæ
audyty wspólne lub po³¹czone14 .
Audyty po³¹czone mog¹ wystêpowaæ w programie audytów, gdy w danej
organizacji funkcjonuje zarówno system zarz¹dzania jakoci¹ jak i system zarz¹dzania rodowiskowego.
Audyty wspólne s¹ przeprowadzane wówczas, gdy dwie lub wiêcej organizacji audytuj¹cych dan¹ organizacjê wspó³pracuje ze sob¹ w ramach swoich
programów audytów.
2. Zasady audytowania i cechy audytora
Audyt jakoci jest efektywnym i wiarygodnym narzêdziem wspierania polityki i nadzoru kierownictwa, a tak¿e ród³em informacji bêd¹cych podstaw¹
11
12
13
14

Por. J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska: op.cit., s. 169.
Por. ibidem.
Por. ibidem, s. 170.
Por. PN-EN ISO 19001..., s. 89.
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do doskonalenia wyników dzia³ania organizacji dziêki okrelonym w normie
ISO 19001:2002 piêciu zasadom audytowania. Dwie z nich odnosz¹ siê do samego audytu, a trzy do audytorów15.
Niezale¿noæ i podejcie oparte na dowodach to zasady dotycz¹ce audytu,
choæ pierwsza z nich odnosi siê zasadniczo do audytorów.
Zasada niezale¿noci jest podstaw¹ bezstronnoci audytu i obiektywnoci
wynikaj¹cych zeñ wniosków. Audytorzy przeprowadzaj¹cy audyty powinni byæ
niezale¿ni od dzia³alnoci poddanej audytowi, wolni od uprzedzeñ i konfliktu
interesów. Umo¿liwi im to zachowanie obiektywizmu, aby ustalenia i wnioski
z audytu by³y oparte wy³¹cznie na dowodach.
Podejcie oparte na dowodach zapewnia uzyskiwanie wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z audytu w systematycznym procesie audytowania.
Zasady audytowania odnosz¹ce siê do audytorów to postêpowanie etyczne, rzetelna prezentacja i nale¿yta starannoæ zawodowa.
Postêpowanie etyczne jest podstaw¹ profesjonalizmu. Zaufanie, rzetelnoæ,
poufnoæ i rozwaga to istotne cechy w procesie audytowania.
Zasada rzetelnej prezentacji nak³ada obowi¹zek przedstawiania spraw dok³adnie i zgodnie z prawd¹. Ustalenia, wnioski i raporty z audytu powinny odzwierciedlaæ proces audytowania dok³adnie i zgodnie z prawd¹, a du¿e przeszkody i rozbie¿ne opinie miêdzy zespo³em audytuj¹cym a audytowanym byæ
odnotowywane w raporcie.
Nale¿yta starannoæ zawodowa nakazuje pracowitoæ i rozs¹dek w audytowaniu. Wa¿nym czynnikiem s¹ przy tym odpowiednie kwalifikacje posiadane
przez audytorów.
Cechy dobrego audytora to:
 przedsiêbiorczoæ,
 bezstronnoæ,
 skupienie i uwaga,
 analityczny umys³,
 odpornoæ na naciski,
 cierpliwoæ,
 samodyscyplina,
 profesjonalizm,
15

Por. ibidem, s. 78.
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 komunikatywnoæ,
 umiejêtnoæ wypowiadania siê w sposób jasny i zwiêz³y16 .
3. Funkcje audytorów
W toku przygotowañ do przeprowadzenia audytu  zgodnie z wymaganiami najnowszej edycji norm rodziny ISO 9000:2000, opartych na podejciu procesowym  rola audytora sprowadza siê do zapoznania siê z:
 dokumentacj¹ systemu zarz¹dzania jakoci¹ (polityka jakoci, ksiêga jakoci, procedury, instrukcje),
 raportami z poprzednich audytów,
 ustalonymi celami jakoci badanego procesu,
 ustalonymi zakresami zadañ, odpowiedzialnoci i uprawnieñ,
 opisem wskaników doskona³oci wykonania procesu i ród³ami danych
do analizy,
 dokumentacj¹ prawn¹ dotycz¹c¹ procesu (jeli ma zastosowanie),
 zasobami do realizacji procesów17 .
Audytor wewnêtrzny powinien kierowaæ siê w swojej pracy przede wszystkim wymaganiami normy. Cele jego pracy s¹ nastêpuj¹ce:
a) orzekanie, czy system zarz¹dzania jakoci¹ jest zgodny z norm¹ i funkcjonuje zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez organizacjê (w polityce jakoci, ksiêdze jakoci, procedurach i instrukcjach); audytor wewnêtrzny wskazuje s³abe punkty systemu, w których wystêpuj¹ niezgodnoci z wymaganiami normy oraz ocenia zakres wdro¿enia systemu, przejrzystoæ procedur i instrukcji;
b) udokumentowanie niezgodnoci w taki sposób, aby:
 ich opis by³ czytelny odnonie do miejsca i czasu wyst¹pienia,
 by³o oczywiste, jakie wymagania s¹ stawiane w danej sprawie, a nie
s¹ spe³nione,
 wskazywaæ obiektywne dowody niespe³nienia tych wymagañ;
16

J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska: op.cit., s. 178.
Por. A. Kleniewski: Podejcie procesowe  punkt widzenia auditora. Problemy Jakoci
2002, nr 11, s. 48. Przywo³any artyku³ zawiera listy przyk³adowych pytañ, którymi powinien pos³u¿yæ siê audytor wewnêtrzny, w aspekcie omiu zasad zarz¹dzania jakoci¹ i oczekiwañ zainteresowanych stron (w³aciciele, klienci, pracownicy, spo³eczeñstwo).
17
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c) potwierdzenie usuniêcia niezgodnoci lub przeprowadzenia dzia³añ koryguj¹cych, lub zapobiegawczych i ocena ich skutecznoci;
d) wskazanie pracownikom istotnych kwestii w systemie zarz¹dzania jakoci¹,
wys³uchanie ich uwag i zapoznanie siê z pojawiaj¹cymi siê problemami;
e) udzielenie odpowiedzi na pytania: czy prowadzone postêpowanie umo¿liwia spe³nienie wszystkich wymagañ normy, czy prowadzona jest odpowiednia polityka jakoci, czy s¹ realizowane cele jakociowe;
f) wskazywanie szansy doskonalenia i generowania wartoci dodanej
przez wskazanie mo¿liwoci obni¿ki kosztów, oszczêdnoci zasobów,
unikania strat i zwiêkszania zysków;
g) wytyczanie kierunków doskonalenia systemu zarz¹dzania jakoci¹ prowadz¹cych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez uczestnictwo w tworzeniu i wdra¿aniu innowacji;
h) ocenianie skutecznoci i efektywnoci systemu zarz¹dzania jakoci¹;
i) poredniczenie w obiegu informacji miêdzy pracownikami a najwy¿szym kierownictwem (i wskazywanie b³êdów kierowania)18.
Audytor zewnêtrzny, dzia³aj¹cy w imieniu jednostki certyfikuj¹cej, d¹¿y
w swym postêpowaniu do stwierdzenia:
 zgodnoci systemu jakoci i jego elementów z wymaganiami normy ISO
9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001),
 pe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z przepisów prawa, maj¹cych zastosowanie w dzia³alnoci danej organizacji,
 skutecznoci wdro¿onego systemu zarz¹dzania jakoci¹ i jego utrzymywania,
 zaistnienia przes³anek rekomendowania do rejestracji audytowanego
systemu zarz¹dzania jakoci¹19.
4. Program i przebieg audytu
Program audytów obejmuje wszystkie dzia³ania niezbêdne do zaplanowania i zorganizowania audytów oraz zapewnienia zasobów do ich skutecznego
18 Por. A. Kleniewski: Auditor wewnêtrzny  auditor zewnêtrzny. Problemy Jakoci 2002,
nr 2, s. 41.
19 Por. ibidem, s. 4142.
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i efektywnego przeprowadzenia w okrelonym czasie. Proces zarz¹dzania programem audytów sk³ada siê z trzech faz:
a) ustalenie programu audytów (cel, zakres, odpowiedzialnoæ, zasoby
i procedury zwi¹zane z programem audytów);
b) wdro¿enie programu audytów (harmonogram audytów, ocena audytorów, dobór zespo³ów audytuj¹cych, kierowanie dzia³aniami audytowymi i utrzymywanie zapisów);
c) monitorowanie i przegl¹dy programu audytów (monitorowanie i przegl¹dy, identyfikowanie potrzeb dotycz¹cych dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych, identyfikowanie mo¿liwoci doskonalenia)20 .
Audyt jakoci przebiega w szeciu etapach:
1. Inicjowanie audytu:
 wyznaczanie audytora wiod¹cego,
 okrelenie celów, zakresu i kryteriów audytu,
 okrelenie wykonalnoci audytu,
 nawi¹zanie pierwszego kontaktu z audytowanym.
2. Przeprowadzenie przegl¹du dokumentów (przegl¹d istotnych dokumentów systemu zarz¹dzania ³¹cznie z zapisami oraz okrelenie ich adekwatnoci
do kryteriów audytu).
3. Przygotowanie dzia³añ audytowych realizowanych na miejscu:
 przygotowanie planu audytu,
 przydzielenie pracy zespo³owi audytuj¹cemu,
 przygotowanie dokumentów roboczych.
4. Prowadzenie dzia³añ audytowych na miejscu:
 przeprowadzenie spotkania otwieraj¹cego,
 komunikowanie siê podczas audytu,
 okrelenie roli i odpowiedzialnoci przewodników i obserwatorów,
 zbieranie i weryfikowanie informacji,
 opracowanie ustaleñ z audytu,
 przygotowanie wniosków z audytu,
 przeprowadzenie spotkania zmykaj¹cego.

20

PN-EN ISO 19001..., s. 9. W rozdz. 5 (5.25.6) normy zawarto wytyczne dotycz¹ce sk³adowych poszczególnych faz programu audytów.
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5. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z audytu:
 przygotowanie raportu z audytu,
 zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z audytu.
6. Zakoñczenie audytu21 .
Podsumowanie
Audyt jakoci jest podstawowym narzêdziem oceny dzia³ania systemu zarz¹dzania jakoci¹ w organizacji (przedsiêbiorstwie lub instytucji). Pozwala
uzyskaæ obiektywne dowody skutecznoci i oceniæ efektywnoæ funkcjonowania systemu jakoci. Jego wyniki umo¿liwiaj¹ podjêcie niezbêdnych dzia³añ koryguj¹cych i usprawniaj¹cych. Szczególnie wa¿na jest zatem rola audytorów jakoci. Powinni oni mieæ odpowiednie wykszta³cenie i dowiadczenie zawodowe, okrelone cechy osobowoci i przestrzegaæ, zawartych w miêdzynarodowej
normie ISO 19011, zasad audytowania. Audyt jakoci przeprowadzony przez
upowa¿nionych audytorów zewnêtrznych umo¿liwia uzyskanie certyfikatu systemu zarz¹dzania jakoci¹ na zgodnoæ z wymaganiami ISO 9001:2000 (PN-EN
ISO 9001:2001).

QUALITY AUDIT IN AN ORGANIZATION
Summary
The article discusses the issue of auditing quality systems in an organization with
respect to the ISO19011:2002 (PN-EN ISO 19011:2003) regulation. The covered topics
include the definition of a quality audit, the principles of auditing, professional characteristics and competences of an auditor and the conduct of a quality audit.
Translated by Marian Go³êbiowski

21

Ibidem, s. 14. W rozdz. 6 zawarto wytyczne dotycz¹ce planowania i prowadzenia dzia³añ
audytowych jako czêci programu audytów.
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ZARZ¥DZANIE PRZEZ JAKOÆ W BANKU KOMERCYJNYM

Wprowadzenie
Zarz¹dzanie jakoci¹ us³ug w instytucjach finansowych sta³o siê obecnie
wa¿nym zagadnieniem na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jakoæ wiadczonych us³ug i wynikaj¹ce z tego zadowolenie oraz lojalnoæ klientów jest
podstawowym czynnikiem zdobywania przewagi konkurencyjnej. Przed instytucjami finansowymi, w tym przed bankami komercyjnymi, stoj¹ obecnie bardzo powa¿ne zadania. To, czy podo³aj¹ one walce z konkurencj¹, zale¿y wy³¹cznie od nich samych.
Wspó³czesne banki oferuj¹ klientom bardzo zbli¿on¹, o porównywalnych
cenach, listê produktów. Klient bardzo czêsto irracjonalnie ocenia, który z banków oferuje bardziej atrakcyjne dla niego warunki. Czêsto nie rozumie istoty
produktu i zasad jego dzia³ania. Tymczasem to on w³anie jest podmiotem, dziêki któremu istnieje ca³a instytucja finansowa. To dla niego tworzone s¹ produkty i jemu powinni s³u¿yæ rad¹ pracownicy banku.
Przez minione lata w kulturze pracy instytucji finansowych nie wytworzy³y siê wzorce odpowiednich zachowañ i w³aciwe relacje z klientem. Sytuacja
ta stopniowo ulega poprawie, trudno jednak stwierdziæ definitywnie, ¿e jakoæ
obs³ugi w polskich bankach jest bardzo wysoka lub choæby wysoka. Powszech-
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n¹ praktyk¹ s¹ opónienia w korespondencji na linii bankklient (listy, reklamacje) i w realizacji przelewów bankowych, brak lub niedostateczny poziom informacji oraz niekompetencja i arogancja pracowników. Sprawnoæ i szybkoæ obs³ugi równie¿ pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Wszystko to wiadczy
o niedostatecznej jakoci us³ug. Tymczasem to w³anie jakoæ, a wiêc zdolnoæ
do trwa³ego zaspokajania oczekiwañ klienta, powinna byæ g³ównym ogniwem
konkurencji, zw³aszcza gdy na rynku funkcjonuje wiele banków oferuj¹cych
identyczne produkty po zbli¿onych cenach1.
Systematyczna i ci¹g³a poprawa jakoci w ka¿dym miejscu i w ka¿dej
chwili to idea koncepcji zarz¹dzania przez jakoæ  TQM. Jakoæ nie jest przy
tym celem samym w sobie, lecz rodkiem do zwiêkszania zysków, poprawy satysfakcji pracowników i klientów oraz drog¹ do oszczêdnoci rodków i metod¹ uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
1. Rola jakoci w zarz¹dzaniu bankiem komercyjnym
Jakoæ jest obecnie podstawowym czynnikiem walki konkurencyjnej.
Dziêki podnoszeniu jakoci wytwarzanych produktów czy wiadczonych us³ug
instytucja, niezale¿nie od charakteru swojej dzia³alnoci, mo¿e osi¹gn¹æ nastêpuj¹ce efekty:
 obni¿kê kosztów,
 wzrost zysków,
 wzrost udzia³u w rynku,
 satysfakcjê pracowników,
 uznanie i lojalnoæ klientów2.
Jakoæ produktu bankowego oraz zadowolenie klienta z dokonanej transakcji to
w ostatnim czasie jedne z najwa¿niejszych zagadnieñ, na których koncentruj¹
siê zainteresowania instytucji na ca³ym wiecie3. Rosn¹ca konkurencja w sektorze produktów bankowych powoduje, ¿e to w³anie jakoæ obs³ugi jest wa¿-

1

J. Fr¹: Zarz¹dzanie jakoci¹ w instytucjach gospodarczych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2000, s. 8586.
2 W. Borucki, M. Urbaniak: Zdefiniowaæ jakoæ. Problemy Jakoci 1996, nr 12, s. 57.
3 K. Opolski: Zarz¹dzanie przez jakoæ w bankach i jego aspekty organizacyjne. Bank i Kredyt 1996, nr 2, s. 4043.
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nym elementem strategii jakoci w banku komercyjnym, a tak¿e osi¹gania pozycji ofertowej wyranie odró¿niaj¹cej go od innych instytucji finansowych.
Na poparcie tezy, ¿e jakoæ produktu bankowego ma bezporedni wp³yw na zyski i jest g³ównym czynnikiem kszta³tuj¹cym lojalnoæ klientów wobec banku,
R.D. Buzzell i B.T. Gale przytaczaj¹ okrelone dane4. Wed³ug nich, zastosowanie strategii wysokiej jakoci produktu bankowego umo¿liwia:
 pozytywne odró¿nianie banku od konkurencji i poprawê jego wizerunku w oczach klientów,
 wzmacnianie lojalnoci klientów,
 stosowanie relatywnie wy¿szych cen bez ujemnego wp³ywu na udzia³
w rynku,
 polepszanie dochodowoci (zyskownoci),
 zwiêkszanie satysfakcji klientów,
 polepszanie reputacji banku jako pracodawcy,
 poprawê atmosfery (morale) wród pracowników,
 zwiêkszanie wydajnoci,
 obni¿kê kosztów, zmniejszanie kosztów marketingowych,
 wykorzystywanie lepszej jakoci obs³ugi jako narzêdzia promocji produktów bankowych,
 wiêksze anga¿owanie siê pracowników,
 wdra¿anie ci¹g³ego procesu ulepszania produktów bankowych 5 .
Niska jakoæ produktów bankowych powoduje natomiast:
 utratê udzia³u w rynku (pozycji rynkowej),
 wiêksz¹ rotacjê zatrudnienia,
 koszty pokrywania b³êdów i pomy³ek w obs³udze bankowej,
 wy¿sze koszty marketingowe i uzyskiwanie ni¿szych cen6.
Jakoæ musi byæ wpisana w d³ugookresow¹ strategiê banku komercyjnego, a za stworzenie polityki jakoci i wprowadzenie jej w ¿ycie odpowiedzialny jest zarz¹d banku, który powinien doprowadziæ do og³oszenia, w³aciwego
zrozumienia, wprowadzenia w ¿ycie i przestrzegania zasad polityki jakoci. Jest
4 T. Ansell: Zarz¹dzanie jakoci¹ w sektorze us³ug finansowych. Zwi¹zek Banków Polskich,
Warszawa 1997, s. 113.
5 T. Bramorski: Normy ISO 9000 i system TQM  wzajemne uzupe³nienie. Problemy Jakoci
1996, nr 12, s. 2629.
6 K. Opolski, M. Kape³u: Normy ISO 9000 w banku. Bank 1996, nr 1, s. 1619.
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Misja

BANK

Bêdzie najlepszym
bankiem w regionie

Strategia jakoci

Zaspokajanie wymagañ
klientów wewnêtrznych
i zewnêtrznych przez
sprzeda¿ produktów

D¹¿enie do ci¹g³ej
poprawy jakoci swoich
produktów

Dostarczanie
produktów
o najwy¿szej jakoci

W odpowiednim czasie

Zaanga¿owanie
wszystkich
pracowników

Wspó³praca
z klientami
wewnêtrznymi
i zewnêtrznymi oraz
z dostawcami banku

Bezb³êdnie

Szkolenie
i doskonalenie ka¿dego
pracownika banku

Po mo¿liwie
najni¿szych cenach

wiadomoæ
odpowiedzialnoci
wszystkich
pracowników za jakoæ

Z kultur¹

Ci¹g³a analiza
procesów
i przygotowanie
odpowiednich oraz
zrozumia³ych procedur
jakoci
Pomoc podczas
okresowych szkoleñ
w zakresie jakoci
Kontrola dzia³alnoci
i osi¹ganie kolejnych
celów za³o¿onych
w strategii banku

Rys. 1. Misja i strategia jakoci w banku
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie K. Opolski, M. Kape³u: op.cit.
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ona bowiem czêci¹ d³ugookresowej strategii banku i cile okrela jego misjê,
czyli to, co zamierza bank osi¹gn¹æ, i w jakim kierunku zmierza jego rozwój
(rysunek 1). W powszechnej filozofii jakoci nacisk po³o¿ono na g³ówne cele
strategii jakoci w czterech obszarach:
a) wymagania i oczekiwania klienta  podniesienie poziomu satysfakcji
klienta, zaspokajania potrzeb i oczekiwañ klienta wewnêtrznego i zewnêtrznego, skoncentrowanie siê na kliencie;
b) powszechne zaanga¿owanie  wspó³praca z klientami wewnêtrznymi
i zewnêtrznymi w celu osi¹gniêcia wysokiej jakoci us³ug, wspólny wysi³ek na rzecz poprawy jakoci;
c) odpowiedzialnoæ na wszystkich poziomach  obowi¹zuje i dotyczy
wszystkich pracowników zaanga¿owanych w jakoæ, wszystkich pojawiaj¹cych siê problemów, ka¿dego pracownika, który ma wp³yw na
proces oraz na satysfakcjê klienta i poprawnoæ wykonywanych us³ug;
d) ci¹g³e doskonalenie jakoci  sta³e zaanga¿owanie w podnoszenie jej
poziomu, gdy¿ nigdy nie jest w pe³ni zadowalaj¹ca; uznanie, ¿e doskona³a jakoæ jest sta³¹ cech¹ dzia³alnoci banku; sformu³owanie i przyjêcia podstawowej dewizy banku: doskona³a jakoæ produktów bankowych to przedsiêwziêcie na ca³e ¿ycie 7.
2. Istota zarz¹dzania przez jakoæ w banku komercyjnym
Zarz¹dzanie przez jakoæ  TQM  to zdaniem E. Kindlarskiego i J. Babiñskiego  nowy rodzaj wszechstronnego, zbiorowego wysi³ku, zorientowanego na ustawiczne doskonalenie instytucji we wszystkich aspektach, sferach
i efektach dzia³alnoci, to nowa filozofia zarz¹dzania. Obejmuje ono nie tylko
doskonalenie produktów, lecz tak¿e jakoæ pracy, a wiêc kwalifikacje ludzi,
rodków i przedmiotów pracy, technologii i systemów marketingowych, projektowych, wytwórczych i eksploatacyjnych, informacyjno-decyzyjnych i wszystkich innych prowadz¹cych do najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów zewnêtrznych i wewnêtrznych (pracowników instytucji) 8.
7

K. Opolski: op.cit., s. 2025.
E. Kindlarski, J. Bagiñski: Podstawy zarz¹dzania przez jakoæ. Bellona, Warszawa 1994,
s. 24.
8
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Podstawowe elementy strategii TQM  strategii niekoñcz¹cej siê poprawy
 które decyduj¹ o jej powodzeniu w banku, s¹ nastêpuj¹ce:
 zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa,
 organizacja procesu doskonalenia jakoci,
 komunikacja wewn¹trz banku,
 program kszta³cenia i szkoleñ,
 wspó³udzia³ wszystkich zatrudnionych,
 system jakoci (ISO 9000) i inne systemy,
 techniki doskonalenia jakoci (w tym analiza kosztów)9.
Zadeklarowanie strategii jakociowej, planowanie wspomagaj¹ce, uwzglêdniaj¹ce krytyczne dla jakoci czynniki i procesy, odpowiednia struktura zarz¹dzania i udzia³ pracowników poprzez samokontrolê oraz stosowanie metody ko³a
Deminga (ci¹g³ego doskonalenia jakoci) to czynniki okrelaj¹ce efektywnie
myl¹ce kierownictwo banku (rysunek 2)10 .

Zadzia³aæ

Sprawdzaæ

Zadzia³aæ

Planowaæ

Sprawdzaæ

Wykonaæ

Planowaæ

Wykonaæ

Rys. 2. Ci¹g³e doskonalenie jakoci wed³ug cyklu ko³a Deminga
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie J. Fr¹: op.cit., s. 8489.

9

Ibidem, s. 5.
W.E. Deming: Quality Productivity and Competivite Position. MiT Press, Cambridge Massachusetts 1982, s. 80101.
10
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Poprawa konkurencyjnoci, efektywnoci i elastycznoci instytucji finansowych, w tym tak¿e banku, jest mo¿liwa dziêki zastosowaniu g³ównych zasad
postêpowania zarz¹dzania przez jakoæ, które w praktyce dotycz¹:
 zaanga¿owania w sta³¹ poprawê,
 filozofii dobrze za pierwszym razem,
 szkolenia personelu w celu zrozumienia stosunków klientbank,
 zarz¹dzania systemami poprawy,
 zarz¹dzania procesami poprzez pracê zespo³ow¹,
 eliminacji barier i strachu przed nieznanym, ulepszonej komunikacji,
szkolenia ekspertów,
 systematycznego podejcia do wprowadzenia TQM11.
Przez planowanie strategiczne zarz¹du banku, a nastêpnie w³¹czenie wszystkich
pracowników do realizacji strategii TQM mo¿na spe³niaæ oczekiwania klientów,
a tym samym utrzymywaæ lub poprawiaæ pozycjê banku na rynku i efektywnoæ
prowadzonej dzia³alnoci.
Podstaw¹ strategii zarz¹dzania przez jakoæ w banku s¹ za³o¿enia, ¿e osi¹ganie wysokiej jakoci jest (rysunek 3):
 g³ównym celem dzia³alnoci banku,
 zadaniem ka¿dego pracownika banku,
 pojêciem wielowymiarowym (ludzie, procesy, systemy, wyposa¿enie),
 zapobieganiem b³êdom, a nie ich wykrywaniem12.
Osi¹ganie
wysokiej jakoci
w banku

G³ówny cel
dzia³alnoci

Zadanie
ka¿dego
pracownika

Pojêcie
wielowymiarowe
(ludzie, procesy
systemy,
wyposa¿enie)

Zapobieganie
b³êdom,
a nie ich
wykrywanie

Rys. 3. Podstawowe za³o¿enia strategii TQM w banku
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie J. Fr¹: op.cit., s. 8586.
11 J. Bagiñski: Zarz¹dzanie jakoci¹ totaln¹ TQM wg J.S. Oaklanda. Bellona, Warszawa 1994,
s. 7085.
12 J. Fr¹: op.cit., s. 152155.
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Przy wdra¿aniu zarz¹dzania przez jakoæ nadrzêdnym celem jest pomiar
kosztów i czas, a w konsekwencji poprawa kondycji banku. Nie da siê osi¹gn¹æ
sukcesu w krótkim czasie, jeli nie poprawi siê jakoci us³ug i nie bêdzie ona
mierzona. Wdra¿anie systemu zarz¹dzania przez jakoæ jest zwi¹zane ze stworzeniem przez kierownictwo banku d³ugofalowej strategii, która bêdzie obowi¹zywaæ wszystkich pracowników. Strategia zarz¹dzania przez jakoæ polega na
kompleksowym podejciu do wszystkich procesów zwi¹zanych z produktem
bankowym, dotycz¹cych relacji zarówno miêdzy klientami wewnêtrznymi jak
i zewnêtrznymi.
Zasadnicze elementy strategii zarz¹dzania przez jakoæ obejmuj¹ nastêpuj¹ce dzia³ania kompleksowe:
1. Standardy jakoci powinny byæ podporz¹dkowane klientowi i na niego
ukierunkowane. Standardy produktów bankowych nale¿y oceniaæ i monitorowaæ w stosunku do tego, co klient uwa¿a za wa¿ne, a nie na podstawie ich postrzegania przez bank.
2. Wystêpuj¹ klienci wewnêtrzni i zewnêtrzni. W samym banku istnieje
wiele powi¹zañ typu dostawcaklient, a strategia TQM uznaje znaczenie jakoci produktu wewn¹trz banku, gdy¿ ³añcuch jakoci rozci¹ga siê od wewn¹trz
(od pracownika) a¿ do zewn¹trz (do klienta).
3. Raczej zapobiegaæ ni¿ naprawiaæ. Ocenia siê, ¿e koszty zwi¹zane z uzyskaniem wysokiej jakoci ponoszone przez banki stanowi¹ 3040% kosztów operacyjnych. TQM k³adzie nacisk na wzrost wydatków zwi¹zanych z zapobieganiem, tak aby mo¿na by³o zredukowaæ koszty niepowodzeñ.
4. Zaanga¿owanie i wspó³uczestnictwo kierownictwa mo¿e byæ traktowane jako zasadniczy element sukcesu w d³ugofalowej strategii banku. Powinno
ono powiêcaæ du¿o czasu, wysi³ku, aktywnoci i wytrwa³oci na widoczne dla
wszystkich dzia³ania.
5. Ka¿dy pracownik banku jest audytorem (mened¿erem) jakoci. Strategia TQM traktuje jakoæ bardziej jako odpowiedzialnoæ ka¿dego pracownika,
nie za jako funkcjê specjalistyczn¹.
6. Dwukierunkowe komunikowanie siê. W systemie TQM wielk¹ wagê
przywi¹zuje siê do opinii i reakcji pracowników oraz uwag i wniosków.
7. Ci¹g³e ulepszanie. W strategii zarz¹dzania przez jakoæ wszystkie dzia³ania powinny byæ traktowane i wdra¿ane jako proces ci¹g³ej poprawy, a nie
jako jednorazowa, dorana czynnoæ.
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8. Pomiar jakoci. Nie poprawi siê jakoci, jeli nie bêdzie ona mierzona.
Nale¿y dokonywaæ pomiaru jakoci w wielkociach materialnych i niematerialnych, ustalaæ odpowiednie zadania dla polepszenia jakoci, przekazywaæ je
wszystkim pracownikom banku i odpowiednio wynagradzaæ ich realizacjê13 .
Stosowanie w banku strategii zarz¹dzania przez jakoæ mo¿e przynieæ
konkretne korzyci tylko wówczas, gdy bêdzie traktowana jako proces ci¹g³y,
który nigdy siê nie koñczy. Jednym ze sposobów wprowadzania TQM w banku
jest wdro¿enie udokumentowanego systemu zarz¹dzania jakoci¹ zgodnego
z normami ISO 9000. Nale¿y pamiêtaæ tak¿e, ¿e rejestracja ISO 9000 nie spowoduje automatycznie, i¿ bank stanie siê instytucj¹ dzia³aj¹c¹ i kieruj¹c¹ siê
strategi¹ zarz¹dzania przez jakoæ. Uzyskanie certyfikatu nie musi byæ dowodem na osi¹gniêcie za³o¿onego celu  zmiany nastawienia i kultury banku do
problemu jakoci.
Podsumowanie
Polskie banki musz¹ jak najszybciej podj¹æ dzia³ania w celu zdecydowanego podniesienia jakoci wiadczonych us³ug. Najwiêksz¹ przeszkod¹ jest tu
brak wiadomoci, jak wa¿nym elementem us³ugi jest jej jakoæ. Pracownicy
i zarz¹dy banków nie dostrzegaj¹ potrzeby ci¹g³ej poprawy i doskonalenia jakoci. Bariera ta na dobre usadowi³a siê w mentalnoci pracowników banku
i jest trudna do zburzenia. Brakuje literatury bankowej propaguj¹cej jakoæ.
Nieliczne publikacje, ukazuj¹ce siê na polskim rynku, s¹ niekomunikatywne,
prze³adowane terminologi¹ techniczn¹ i technologiczn¹ i dotycz¹ jedynie sfery
produkcyjnej. Brak wzorców i przyk³adów zastosowania technik zarz¹dzania jakoci¹ w banku jest olbrzymi¹ barier¹. Nadziej¹ na jej przezwyciê¿enie mo¿e
byæ fakt, ¿e powa¿nymi udzia³owcami kilku polskich banków s¹ banki zachodnie, którym strategie zarz¹dzania przez jakoæ nie s¹ obce. Byæ mo¿e w³anie t¹
drog¹ powinny one zdobywaæ cenne informacje o sposobach wdra¿ania systemów zarz¹dzania jakoci¹ i okrelaniu kierunków ich doskonalenia.

13

K. Opolski: op.cit., s. 35.
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MANAGEMENT DURCH DIE QUALITÄT IN EINER KOMMERZBANK
Zusammenfassung
In der Arbeit wird die Problematik des Managements von Dienstleistungsqualität
in Finanzinstitutionen dargestellt. Diese Thematik wird gegenwärtig zur Hauptfrage auf
dem Markt mit einem kontinuierlich steigenden Wettbewerb. Es werden die Funktion der
Qualität beim Management von einer Kommerzbank erörtert, das Wesen des Managements durch die Qualität und die Hauptelemente der TQM-Strategie präsentiert  der
Strategie einer permanenten Verbesserung, die über den Erfolg dieser in der Bank
entscheidet.
Übersetzt von Józef Fr¹
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TECHNIKI OPISU RYZYKA
W OCENIE EFEKTYWNOCI INWESTYCJI

Zagadnienie ryzyka w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych
mo¿e byæ uwzglêdnione dwoma sposobami. W pierwszym d¹¿y siê do opisania
ryzykownoci danego projektu zarówno przy u¿yciu ró¿nych zastosowañ analizy prawdopodobieñstwa, jak i innych prostych metod opisowych. Drugi ma na
celu w³¹czenie postrzeganego przez inwestora poziomu ryzykownoci projektu
bezporednio do formu³y NPV. W artykule omówiono techniki okrelane mianem opisowych.
1. Analiza wra¿liwoci (sensitivity analysis)
Analiza wra¿liwoci to bardzo prosta technika, u¿ywana do lokalizacji
i oszacowania potencjalnego wp³ywu ryzyka na dochodowoæ projektu. Nie
d¹¿y ona do policzenia wielkoci ryzyka, lecz raczej do zidentyfikowania stopnia wra¿liwoci projektu na zmiany poszczególnych czynników. Analiza wra¿liwoci zapoznaje decydenta z odpowiedziami na wiele pytañ typu: co siê stanie, jeli...? Na przyk³ad, jaka bêdzie NPV, gdy cena sprzeda¿y spadnie o 15%?
O ile zmieni siê NPV projektu, je¿eli kurs z³otego wobec euro spadnie z 4,00 z³
za euro do 3,70 z³? Jak zmieni siê wartoæ IRR, jeli siê oka¿e, ¿e cykl ¿ycia
produktu jest dwuletni, a nie czteroletni, jak zak³ada siê w wariancie bazowym?
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Jaki poziom wp³ywów ze sprzeda¿y zapewni osi¹gniêcie samowystarczalnoci
w kategoriach wartoci bie¿¹cej netto?
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Rys. 1.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie H. Levy, M. Sarnat: Capital Investment & Financial Decisions. Prentice Hall, Hemel Hempstead 1990, s. 222.

Wykresy wra¿liwoci umo¿liwiaj¹ zestawienie wartoci bie¿¹cych netto
(lub IRR) z odpowiednimi odchyleniami procentowymi od oczekiwanej wartoci badanego czynnika. Ilustruje to wykres wra¿liwoci na rysunku 1, obrazuj¹cy potencjalny wp³yw odchyleñ od wartoci oczekiwanych rozpatrywanych
zmiennych na NPV. Gdyby wszystko pozosta³o bez zmian, NPV wynosi 2 tys.
z³. Jednak NPV spadnie do zera, gdy iloæ sprzeda¿y zmniejszy siê o 27,5% lub
cena spadnie o 10%. Pokazuje to, ¿e dochodowoæ jest bardzo wra¿liwa na
zmiany cen. Podobnie, 11-procentowy wzrost stopy dyskontowej wyzeruje NPV,
podczas gdy koszty sta³e musz¹ wzrosn¹æ a¿ o prawie 30%, by projekt sta³ siê
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niedochodowy. Projekt wykazuje zatem wiêksz¹ wra¿liwoæ na zmiany stopy
dyskontowej ni¿ na wielkoæ kosztów sta³ych. Poziom wra¿liwoci NPV na
zmiany ka¿dego z czynników prezentuje linia wra¿liwoci  im bardziej stroma
linia, tym wiêkszy wp³yw zmian danego czynnika na NPV.
Analiza wra¿liwoci jest powszechnie u¿ywana ze wzglêdu na jej prostotê
i zdolnoæ do skupienia siê na poszczególnych szacunkach. Za jej pomoc¹ mo¿na zidentyfikowaæ czynniki krytyczne, maj¹ce najwiêkszy wp³yw na dochodowoæ projektu. Metoda ta w³aciwie nie oszacowuje wielkoci ryzyka, dlatego
decydent musi ci¹gle okrelaæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia poszczególnych odchyleñ od wartoci oczekiwanych.
2. Analiza punktu krytycznego (break-even sensitivity analysis)
Zastosowanie analizy punktu krytycznego ilustruje nastêpuj¹cy przyk³ad.
Ksiêgowy firmy Small SA zestawi³ prognozy strumieni pieniê¿nych dla nowego produktu o czteroletnim cyklu ¿ycia, wymagaj¹cym inwestycji wielkoci
200 tys. z³. Prowadzi to do uzyskania wartoci bie¿¹cej netto (przy 10-procentowej stopie dyskontowej) w wysokoci 40 920 z³. Dane wyjciowe do analizy
zawarto w tabeli 1. Jakie czynniki s¹ najbardziej istotne dla podjêcia decyzji?
Punkt krytyczny, w kategoriach wartoci bie¿¹cej netto, le¿y tam, gdzie wartoæ
bie¿¹ca przysz³ych dochodów jest równa wielkoci nak³adów inwestycyjnych.
Wydatki inwestycyjne
Mog¹ one wzrosn¹æ a¿ o 40 920 z³ (zak³adaj¹c, ¿e pozosta³e parametry pozostan¹ na tym samym poziomie), zanim nast¹pi zmiana znaku w mierniku NPV
na ujemny. Oznacza to mo¿liwoæ wzrostu procentowego o:
40 920
⋅100 = 20,5%.
200 000
Roczne wp³ywy gotówkowe
Punkt krytyczny zostaje osi¹gniêty wówczas, gdy roczne wp³ywy gotówkowe pomno¿one przez wspó³czynnik p³atnoci rocznej (annuity factor) bêd¹
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równe wydatkom inwestycyjnym. Wyznaczenie strumienia pieniê¿nego rocznych wp³ywów odpowiadaj¹cego poszukiwanej wartoci krytycznej sprowadza
siê wiêc do podzielenia wydatków inwestycyjnych przez wspó³czynnik p³atnoci rocznej:
200 000
= 63 091.
3,17
W innych warunkach na poziomie bazowym oznacza to dopuszczalny spadek
procentowy wp³ywów rocznych o:
76 000 − 63 091
= 17,0% .
76 000
Ka¿de zmniejszenie wp³ywów o wiêcej ni¿ 17% spowodowa³oby przekroczenie punktu krytycznego i ponown¹ zmianê znaku NPV z dodatniego na ujemny.
Tabela 1
Struktura kosztów w firmie Small SA
Dane jednostkowe
Cena sprzeda¿y:
minus materia³y
minus praca
minus koszty zmienne
Razem jednostkowy koszt operacyjny
Nadwy¿ka jednostkowa
Roczna wielkoæ sprzeda¿y w sztukach
Razem nadwy¿ka operacyjna
minus koszty sta³e
Roczny strumieñ pieniê¿ny netto
Wartoæ bie¿¹ca (4 lata na 10%)
76 000 · 3,17 (z tabeli na annuity)
minus wydatki inwestycyjne
Wartoæ bie¿¹ca netto

ród³o: obliczenia w³asne.

z³

z³
20

6
5
1
12
8
12 000
96 000
20 000
76 000
240 920
200 000
40 920
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Z ostatniej formu³y mo¿na wyprowadziæ wniosek, ¿e wielkoæ rocznych
kosztów sta³ych mog³aby wzrosn¹æ o 12 909 z³ (76 000  63 091 = 12 909 z³)
lub  równowa¿nie  o wyliczony w nastêpuj¹cy sposób wskanik procentowy:
12 909
⋅100 = 64,5%.
20 000

Roczna wielkoæ sprzeda¿y
Punkt krytyczny w odniesieniu do rocznej nadwy¿ki pieniê¿nej wynosi:
63 091 + 20 000 = 83 091 z³.
Ilociowe rozmiary sprzeda¿y niezbêdne do osi¹gniêcia punktu krytycznego wynosz¹:
83 091
= 10 386 szt.
8
Oznacza to spadek procentowy o:
12 000 − 10 386
⋅100 = 13,5%.
12 000
Cena sprzeda¿y mo¿e spaæ o:
96 000 − 83 091
= 1,07 z³ za szt.
12 000
Jest to spadek ceny o:
1,07
= 5,4%.
20
Koszty zmienne mog¹ wzrosn¹æ o:
1,07
⋅100 = 8,9%.
12
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Stopa dyskontowa
Krytyczna (graniczna) wartoæ czynnika rocznej raty od kapita³u wynosi:
200 000
= 2,63.
76 000
W tabelach wartoci bie¿¹cej rocznej raty od kapita³u (present value annuity)
dla czterech lat wartoæ 2,63 odpowiada 19% IRR. B³¹d w obliczeniach kosztu
kapita³u mo¿e wiêc wynosiæ nawet 9 punktów procentowych, zanim wp³yn¹³by
na zmianê decyzji.
Zastosowana analiza punktu krytycznego dowiod³a, ¿e dwoma najistotniejszymi czynnikami decyzyjnymi s¹ w podanym przyk³adzie ceny sprzeda¿y
i koszty zmienne. Decydent musia³by okreliæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zmian w tych czynnikach i oceniæ stopieñ w³asnej gotowoci do zaakceptowania konsekwencji wynikaj¹cych z ponoszenia ryzyka.
3. Inne techniki opisowe analizy ryzyka
W teorii i praktyce znane i stosowane s¹ te¿ inne techniki opisowe s³u¿¹ce
do analizy ryzyka. Jedn¹ z nich jest analiza scenariusza (scenario analysis).
W analizie wra¿liwoci, choæ u¿ytecznej, bierze siê pod uwagê efekty zmian
wy³¹cznie kluczowych zmiennych i do tego tylko jednej w tym samym czasie.
Nie odpowiada na pytanie: jak le móg³by wygl¹daæ projekt jako ca³oæ? Elastycznie nastawieni kierownicy mog¹ czasem daæ wiarê najbardziej prawdopodobnym wynikom, zapominaj¹c, co mo¿e siê staæ, gdy najistotniejsze za³o¿enia
(co do stanu gospodarki czy reakcji konkurentów) oka¿¹ siê nierealne. Analiza
scenariusza d¹¿y do stworzenia najgorszego i najlepszego scenariusza mo¿liwego rozwoju sytuacji, aby umo¿liwiæ rozwa¿enie ca³ego zakresu ewentualnych
wyników1.
1 Niekiedy mówi siê po prostu o kilku najbardziej prawdopodobnych scenariuszach. Por. np.:
W.R. Huss, E.J. Honton: Scenario Planning  What Style Should You Use? Long Range Planning 1987, Vol. 20, No 4, s. 2129; S.P. Schnaars: How to Develop and Use Scenarios. Long
Range Planning 1987, Vol. 20, No 1, s. 105114; H.S. Becker: Scenarios: A Tool of Growing
Importance to Policy Analysts in Government and Industry. Technological Forecasting and Social Change 1983, March, s. 95120.
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Inn¹ popularn¹ technik¹ analizy ryzyka jest metoda Monte Carlo, która ma
szerokie zastosowanie w dzia³alnoci gospodarczej. Jednym z pierwszych, którzy zastosowali metodê symulacji do oceny ryzyka inwestycyjnego, by³ D.B.
Hertz (1964) 2. Opisa³ on metodê zaadaptowan¹ przez jego firmê konsultingow¹
do oceny projektu sprowadzaj¹cego siê do wiêkszego zaanga¿owania w przetwórstwo pewnego, bêd¹cego klientem wspomnianej firmy, producenta chemii
przemys³owej. Podejcie to wymaga³o stworzenia matematycznego modelu
uwzglêdniaj¹cego najistotniejsze cechy propozycji inwestycyjnej w ca³ym cyklu jej ¿ycia w ró¿nych sytuacjach losowych. Model symulacyjny rozwa¿a nastêpuj¹ce zmienne bêd¹ce podstaw¹ zmian losowych:
a) czynniki zorientowane rynkowo:
 rozmiary rynku,
 stopa wzrostu rynku,
 cena sprzeda¿y produktu,
 udzia³ rynkowy firmy;
b) czynniki zorientowane na inwestycje:
 nak³ady inwestycyjne,
 cykl ¿ycia inwestycji,
 wartoæ rezydualna (residual value) inwestycji (chodzi o sumê, jaka
zostaje po zakoñczeniu cyklu ¿ycia danej inwestycji);
c) czynniki zorientowane kosztowo:
 zmienne bie¿¹ce koszty jednostkowe,
 koszty sta³e.
Ka¿dej z tych zmiennych przypisane s¹ rozk³ady prawdopodobieñstwa na podstawie tego, jak kierownictwo postrzega szanse ich pojawienia siê. Nastêpny
krok polega na okreleniu wartoci bie¿¹cej netto wynikaj¹cej z losowej kombinacji czynników zewnêtrznych. Za³ó¿my na przyk³ad, ¿e czynnik udzia³u rynkowego ma rozk³ad przedstawiony w tabeli 2.
Stosuj¹c te prawdopodobieñstwa, mo¿na powiedzieæ, ¿e jeli losowo wybrana liczba jest z przedzia³u od 1 do 10, to odpowiada to 6-procentowemu
udzia³owi rynkowemu. Wygenerowana liczba z przedzia³u 1135 odpowiada
udzia³owi rynkowemu w wysokoci 7%, i tak dalej. Ten proces symulacji jest

2

Zob. D.B. Hertz: Risk Analysis in Capital Investment. Harvard Business Review 1964,
JanuaryFebruary.

246

Dariusz Zarzecki
Tabela 2
Rozk³ad czynnika udzia³u rynkowego
Udzia³ rynkowy (%)

Prawdopodobieñstwo

6
7
8
9
10

0.10
0.25
0.30
0.25
0.10

ród³o: opracowanie w³asne.

przeprowadzany na wszystkich zmiennych, by w efekcie po zdyskontowaniu
daæ wartoæ bie¿¹c¹ netto dla danej propozycji na podstawie tego rozk³adu próby (trial run). Proces powtarza siê dla ka¿dej z dziewiêciu zmiennych, co
w efekcie daje wystarczaj¹c¹ liczbê wyników do skonstruowania rozk³adu
prawdopodobieñstwa wartoci bie¿¹cej netto danej propozycji. Policzone w ten
sposób rozk³ady prawdopodobieñstwa NPV umo¿liwiaj¹ porównywanie wzajemnie wykluczaj¹cych siê projektów. W praktyce metody tej u¿ywa jednak bardzo niewiele firm. Mo¿na wskazaæ przynajmniej dwa wa¿ne powody znikomego zainteresowania praktyków technik¹ Monte Carlo. Po pierwsze, prosty model zak³ada wzajemn¹ niezale¿noæ czynników ekonomicznych, tymczasem
w rzeczywistoci wiele z tych czynników (na przyk³ad udzia³ rynkowy i cena
sprzeda¿y) jest statystycznie zale¿nych. Zale¿noæ miêdzy zmiennymi powinna
wiêc byæ uwzglêdniona, jednak tego typu wzajemne zwi¹zki nie zawsze s¹ jasne, a czêsto po prostu zbyt skomplikowane do wymodelowania. Po drugie, od
kierowników wymaga siê okrelenia rozk³adów prawdopodobieñstwa dla
zmiennych zewnêtrznych. W praktyce tylko niewielu z nich mo¿e lub chce sprostaæ wymaganiom stawianym przez metodê symulacji.
Zakoñczenie
Zaprezentowane rozwa¿ania i opisowe techniki analizy ryzyka s¹ jedynie
wprowadzeniem do z³o¿onej i bardzo dynamicznie rozwijaj¹cej siê subdyscypliny, jak¹ niew¹tpliwie staje siê analiza ryzyka inwestycji i zarz¹dzanie ryzykiem. W artykule pominiêto powszechnie znan¹, choæ trudn¹ w praktycznych
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zastosowaniach, koncepcjê uwzglêdniania ryzyka w formule obliczeniowej NPV
(przez indeks ryzyka, znany powszechnie jako beta)3. W rozwa¿aniach dotycz¹cych analizy ryzyka projektów inwestycyjnych nie sposób pomin¹æ dynamicznie
rozwijaj¹cych siê zastosowañ teorii opcji realnych4. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych staje siê coraz czêciej integraln¹ czêci¹ holistycznych koncepcji
zarz¹dzania ryzykiem, takich jak EWRM (Enterprise-Wide Risk Management)5.
Wydaje siê, ¿e natura decyzji inwestycyjnych i spektakularne straty ponoszone
regularnie i niezmiennie na wielu projektach to wystarczaj¹ce powody, aby rozwijaæ teoriê i praktykê metod analizy ryzyka projektów inwestycyjnych.

RISK ANALYSIS IN INVESTMENT APPRAISAL
Summary
The paper deals with risk and fundamental concepts of measuring risk. The paper
examines the key descriptive techniques used in analysing risk in investment appraisal.
The article presents: sensitivity analysis, break-even sensitivity analysis, scenario analysis, Monte Carlo simulation analysis. The latter is a method for deriving the probability
distribution of underlying economic factors. In practice many companies try to solve
some of the riskiness of investments by applying sensitivity analysis to the major ingredients of the cash flows. Descriptive techniques are useful tools applied in investment
appraisal. These techniques may amplify and enrich the traditional NPV analysis. On
the other hand, new developments in the field must be taken into consideration, e.g. application of real options theory or Enterprise-Wide Risk Management concept.
Translated by Dariusz Zarzecki

3 Zob. D. Zarzecki, K. Byrka-Kita: Procedura szacowania kosztu kapita³u w³asnego uwzglêdniaj¹ca specyfikê rynków wschodz¹cych. Przegl¹d Organizacji 2005, nr 2, s. 3035.
4 Zob. np. L. Trigeorgis: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. 4th ed. The MIT Press 1999; A. Triantis: Real Options: State of the Practice. W: The Revolution in Corporate Finance. Red. J.M. Stern, D.H. Chew, jr. 4th ed. Blackwell Publishing, Malden 2003.
5 Zob. np. J. Lam: Enterprise-Wide Risk Management and the Role of the Chief Risk Officer.
ERisk.com.2000.
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ZASTOSOWANIE METODY MONTE CARLO
DO OCENY RYZYKA SPECYFICZNEGO
PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Wprowadzenie
Zagadnienie ryzyka specyficznego nie jest ani proste, ani ma³o wa¿ne. Jak
pokazuj¹ badania rynku kapita³owego, ryzyko specyficzne stanowi od 60 do
80% ryzyka ca³kowitego firmy1. W Polsce W. Tarczyñski oszacowa³, ¿e wielkoæ ryzyka specyficznego w 2001 roku wynosi³a 78% ryzyka ca³kowitego. Pomimo wagi zagadnienia ryzyka specyficznego praktyczne zastosowanie metod
jego analizy jest niepokoj¹co ma³e.
Ca³kowite ryzyko projektu inwestycyjnego jest dzielone na dwa roz³¹czne
rodzaje ryzyka i traktowane w ró¿ny sposób w procedurze oceny efektywnoci.
Po pierwsze, szacowane jest ryzyko rynkowe i poprzez koszt kapita³u uwzglêdniane w miarach dyskontowych u¿ywanych do oceny efektywnoci. S³u¿y do
tego to przede wszystkim model wyceny aktywów kapita³owych (CAPM) oraz
rednio wa¿ony koszt kapita³u (WACC). Po drugie, ryzyko specyficzne firmy
powinno byæ analizowane metodami rozszerzaj¹cymi ocenê efektywnoci. O ile
kwestia ustalenia w³aciwej wysokoci kosztu kapita³u jest przedmiotem wielu
1

Por. W. Tarczyñski: Fundamentalny portfel papierów wartociowych. PWE, Warszawa 2002,
s. 164.
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rozwa¿añ teoretycznych i badañ, a tak¿e rozpoznawane przez praktyków jako
obszar decyzyjny, o tyle zagadnienie analizy ryzyka specyficznego projektu inwestycyjnego praktycy zazwyczaj pomijaj¹ lub, w najlepszym przypadku, s¹ realizowane w formie analizy opisowej czy analizy porównawczej niezawieraj¹cej sformalizowanych rozwi¹zañ matematycznych.
W artykule przedstawiono wykorzystanie metody symulacyjnej, nazywanej metod¹ Monte Carlo, do analizy ryzyka specyficznego zwi¹zanego z realizacj¹ projektu inwestycyjnego. Rozwi¹zanie takie zaproponowano ju¿ w latach
szeædziesi¹tych ubieg³ego wieku, jednak, pomimo istotnych zalet i rozwoju narzêdzi informatycznych, jest ono nadal bardzo rzadko wykorzystywane przez
praktyków.
1. Metody rozszerzaj¹ce analizê ryzyka projektu inwestycyjnego
Metody analizy ryzyka specyficznego s¹ stosunkowo dobrze opracowane
teoretycznie, równie¿ w polskiej literaturze przedmiotu. Najczêciej wymieniane s¹ nastêpuj¹ce metody oceny ryzyka specyficznego2:
 analiza wra¿liwoci,
 analiza scenariuszy,
 metoda probabilistyczno-statystyczne,
 metoda drzew decyzyjnych,
 symulacyjna metoda Monte Carlo.
Kolejnoæ wyszczególnienia metod pokazuje ich rosn¹c¹ komplikacjê. Analiza
wra¿liwoci jest stosunkowo najprostsz¹ metod¹ oceny ryzyka specyficznego,
polegaj¹c¹ na badaniu wp³ywu jednego b¹d dwóch czynników na analizowan¹
wartoæ, na przyk³ad na miarê NPV projektu inwestycyjnego, z zachowaniem
sta³ego poziomu pozosta³ych zmiennych w wybranym scenariuszu. Analiza scenariuszy pokazuje zachowanie siê badanej zmiennej pod wp³ywem zmian wielu
parametrów wejciowych równoczenie. Je¿eli analiza scenariuszy zostanie roz2 Wybrane prace przedstawiaj¹ce metody analizy ryzyka specyficznego w polskiej literaturze
przedmiotu to: E. Ostrowska: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002, rozdz.
6 8; Bud¿etowanie kapita³ów. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000, rozdz. 4; T. Jajuga, T. S³oñski: D³ugoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wyd. 2. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Wroc³aw 1998, s. 175194; W. Rogowski: Rachunek efektywnoci przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 193229.
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budowana o prawdopodobieñstwa zajcia poszczególnych scenariuszy, mo¿liwe
jest wykorzystanie metod probabilistyczno-statystycznych. Dziêki temu podejciu mo¿na w szczególnoci otrzymaæ wartoæ oczekiwan¹ badanej zmiennej
wa¿on¹ prawdopodobieñstwami zajcia poszczególnych scenariuszy. W tworzeniu wartoci oczekiwanej bior¹ zatem udzia³ wszystkie scenariusze. Niestety,
prawdopodobieñstwo zajcia poszczególnych scenariuszy jest zazwyczaj wyznaczane subiektywnie. £¹cz¹c poszczególne scenariusze i niepewne stany natury (otoczenia) w formê hierarchicznego drzewa, mo¿liwe jest tworzenie bardziej z³o¿onych zestawów scenariuszy, wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych. Pozwala to na tworzenie dynamicznego obrazu dzia³alnoci przedsiêbiorstwa zwi¹zanego z realizacj¹ projektu inwestycyjnego. Dodaj¹c do ka¿dej ga³êzi drzewa
decyzyjnego szacunek prawdopodobieñstwa zajcia stanów natury z tej ga³êzi,
³¹czy siê strukturê zdarzeñ, reakcjê firmy (w formie wycinkowych scenariuszy)
i prawdopodobieñstwo, a tym samym uzyskuje mo¿liwoæ wyznaczenia wartoci
oczekiwanej takiego zbioru scenariuszy i zdarzeñ. W koñcu metoda Monte Carlo
jest rozwiniêciem koncepcji uszczegó³awiania analizy ryzyka i polega na wygenerowaniu bardzo wielu dopuszczalnych scenariuszy i przedstawieniu wyników
w formie analizy rozk³adu statystycznego poszukiwanej zmiennej wyjciowej.
Z badañ praktyki bud¿etowania kapita³u w Polsce, przeprowadzonych
przez autora wród 500 najwiêkszych firm w 2003 roku, wynika, ¿e metody analizy ryzyka oparte na symulacjach Monte Carlo i analizie prawdopodobieñstw
w ogóle nie by³y wykorzystywane przez firmy zwracaj¹ce ankiety (stopa zwrotu ankiet 8,9% z 447 wys³anych). Wród najwiêkszych firm województwa zachodniopomorskiego tylko 6,4% zadeklarowa³o, ¿e stosuje metody symulacyjne (Monte Carlo) do analizy ryzyka (27,0% z 222 wys³anych ankiet). W porównaniu z krajami o rozwiniêtej gospodarce rynkowej wykorzystanie tych metod
jest niewielkie, chocia¿ i tam ich zastosowanie w praktyce jest stosunkowo niskie: w Wielkiej Brytanii  oko³o 31% (badania Arnolda & Hatzopoulosa
z 1997 roku), w USA  37,2% (badania Ryanów z 2001 roku). Wyniki te obrazuj¹ stosunkowo ma³¹ popularnoæ metody symulacji Monte Carlo w praktyce.
Niewielkie zastosowanie maj¹ równie¿ pozosta³e metody analizy ryzyka
specyficznego. Nawet tak prosta metoda, jak analiza wra¿liwoci, by³a stosowana tylko przez 55,9% najwiêkszych firm w Polsce i 31,9% firm w województwie zachodniopomorskim, a analiza scenariuszy  tylko przez 32,4% firm
w Polsce i 21,3% w województwie zachodniopomorskim.
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2. Rozwój metody Monte Carlo w zastosowaniach ekonomicznych
Metoda Monte Carlo wczeniej by³a znana jako próbkowanie statystyczne. Dopiero rozwój technologii komputerowej spowodowa³, ¿e wzros³o zainteresowanie ni¹ wród teoretyków i praktyków. Pierwsze praktyczne wykorzystanie metody Monte Carlo przypisuje siê zespo³owi pracuj¹cemu w Los Alamos
nad fuzj¹ j¹drow¹ w latach czterdziestych ubieg³ego wieku. Po³¹czenie koncepcji próbkowania statystycznego i mo¿liwoci obliczeniowych konstruowanego
w tym czasie pierwszego amerykañskiego komputera ENIAC pozwoli³y na
praktyczne zastosowanie metody Monte Carlo. Zapocz¹tkowali j¹ Nicholas
Constantine Metropolis, Enrico Fermi, John von Neumann i Stanis³aw Marcin
Ulam3.
Metodê Monte Carlo proponowano stosowaæ w zarz¹dzaniu finansami do
analizy ryzyka specyficznego projektu ju¿ w latach szeædziesi¹tych ubieg³ego
wieku4. Z uwagi na coraz wiêkszy postêp w technologii informatycznej podejcie to stawa³o siê coraz bardziej popularne, jednak nawet dzisiaj jego wykorzystanie w praktyce gospodarczej jest bardzo niewielkie5.
Pierwsze u¿ycie metody Monte Carlo do wyceny opcji przypisuje siê Phelimowi Boyle, który w po³owie lat siedemdziesi¹tych XX wieku u¿ywa³ jej
3

Por. http://en.wikipedia.org/ (27.05.2005) has³o: Monte Carlo Method; N. Metropolis:
The Beginning of the Monte Carlo Method. Los Alamos Science 1987, Special Issue No 15,
s. 125130. W artykule tym Metropolis opisuje historiê zainteresowania zespo³u fizyków i matematyków z Projektu Manhattan metod¹ próbkowania statystycznego. W procesie tym du¿¹ rolê
odegra³ polski matematyk Stanis³aw Ulam, który nie tylko zasugerowa³ na spotkaniu z von Neumannem mo¿liwoæ u¿ycia ENIACa do próbkowania statystycznego, ale tak¿e jego opowieci
o wujku po¿yczaj¹cym pieni¹dze od ca³ej rodziny na hazardowe eskapady do Monte Carlo przekona³y zespó³ do u¿ywania nowej nazwy metody. Pierwsze, praktyczne u¿ycie metody Monte Carlo, przypisuje siê Enrico Fermiemu, który prowadzi³ swoje wyliczenia zachowania neutronów za
pomoc¹ mechanicznego kalkulatora ju¿ oko³o 1930 r. Rozwój metody we wspó³czesnym znaczeniu przypisuje siê natomiast Nicholasowi Metropolisowi i Stanis³awowi Ulamowi, którzy ³¹cznie
z Anthonym Turkevichem przeprowadzili pierwsze symulacje Monte Carlo na ENIACu w 1948 r.
4 Por. D.B. Hertz: Risk Analysis in Capital Investment. Harvard Business Review 1964,
No 42 (Jan.Feb.), s. 95106. Jak wynika z artyku³u, metoda Monte Carlo zosta³a po raz pierwszy zastosowana do analizy ryzyka specyficznego projektów inwestycyjnych w przemyle chemicznym przez firmê McKinsey & Company, Inc. w³anie na pocz¹tku lat 60. ubieg³ego wieku, a
jedn¹ z pierwszych powszechnie cytowanych w tamtym czasie publikacji na ten temat by³ artyku³
S.W. Hess, H.A. Quigley: Analysis of Risk in Investments Using Monte Carlo Techniques. Chemical Engineering Symposium Series 42: Statistics and Numerical Methods in Chemical Engineering. American Institute of Chemical Engineering, New York 1963, s. 55.
5 Por. wyniki badañ ankietowych przedstawione w pkt 1.

Zastosowanie metody Monte Carlo do oceny ryzyka...

253

do weryfikacji analitycznych rozwi¹zañ przygotowywanych przez jego doktoranta Eduardo Schwartza. Jak siê póniej okaza³o, metoda weryfikacji analitycznych wzorów wyceny opcji jest pe³noprawn¹ metod¹ wyceny opcji6, której znaczenie ronie wraz z ewolucj¹ analitycznych metod opisu zmiennoci instrumentu bazowego, wzrostem skomplikowania konstrukcji instrumentów pochodnych
i rozwojem technologii komputerowej.
3. Koncepcja analizy ryzyka specyficznego projektu inwestycyjnego
metod¹ Monte Carlo
Koncepcja wykorzystania symulacji Monte Carlo do analizy ryzyka specyficznego projektu opiera siê na zdefiniowaniu wybranych zmiennych wejciowych w modelu s³u¿¹cym do wyliczenia miar efektywnoci (na przyk³ad NPV),
jako zmiennych losowych o znanym rozk³adzie i znanych parametrach tego rozk³adu (rysunek 1). Znaj¹c rozk³ad prawdopodobieñstwa i jego parametry, mo¿na wygenerowaæ losowo wartoci tak, aby wylosowany zestaw zmiennych wej-

Autokorelacja

Zmienna 1

Rok 1, rok 2, ..., rok T

Zmienna 2

Model
wyliczaj¹cy
wartoæ bie¿¹c¹
netto projektu NPV

Korelacja
wzajemna

...

...

Zmienna N

p(NPV)

Symulacja
Monte Carlo
M powtórzeñ

0

NPV

Wynik symulacji:
D(NPV), E(NPV), ó

Rys. 1. Koncepcja wykorzystania metody Monte Carlo do analizy ryzyka projektu
ród³o: opracowanie w³asne.
6

Por. P. Boyle: Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics 1977,
No 4, s. 323338.
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ciowych tworzy³ jeden, dopuszczalny scenariusz rozwoju modelowanej sytuacji. Je¿eli takie losowanie scenariusza rozwoju sytuacji bêdzie przeprowadzone
wielokrotnie, zostanie wygenerowany zbiór wyników (na przyk³ad zbiór wartoci NPV) o identycznych prawdopodobieñstwach  ka¿dy wylosowany scenariusz bêdzie mia³ identyczne prawdopodobieñstwo zajcia i ka¿da odpowiadaj¹ca takiemu scenariuszowi wartoæ NPV bêdzie równie prawdopodobna. Analizuj¹c rozk³ad prawdopodobieñstwa wynikaj¹cy z otrzymanych rezultatów,
mo¿na przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê parametrów tego rozk³adu i wyliczyæ
prawdopodobieñstwo realizacji interesuj¹cych z analitycznego punktu widzenia
sytuacji, na przyk³ad prawdopodobieñstwo tego, ¿e projekt bêdzie nieefektywny, czyli ¿e NPV < 0. Szczegó³owe analizy otrzymanych rozk³adów zmiennych
wyjciowych daj¹ odpowied na wiele pytañ zwi¹zanych z ryzykiem realizacji
projektu.
Aby symulacja Monte Carlo by³a wiarygodna, nale¿y przeprowadziæ odpowiednio du¿o powtórzeñ (iteracji) modelu. Dok³adnoæ symulacji mo¿e byæ
zwiêkszana ró¿nymi technikami, zmniejszaj¹cymi wariancjê otrzymywanych rezultatów lub przez zwyk³e zwiêkszenie liczby przebiegów symulacyjnych, co
jest jednak kosztowne, gdy¿ wartoæ b³êdu standardowego zmniejsza siê z pierwiastkiem liczby przebiegów wed³ug wzoru7:
Es =

s
,
M

gdzie:
Es  b³¹d standardowy wartoci oczekiwanej zmiennej wynikowej wyliczonej metod¹ Monte Carlo,
s  odchylenie standardowe wartoci zmiennej wynikowej otrzymane
w poszczególnych przebiegach symulacyjnych,
M  liczba przebiegów symulacyjnych.
Zmienne wejciowe modelu wyliczaj¹cego NPV obci¹¿one niepewnoci¹
mo¿na pogrupowaæ w trzy g³ówne kategorie8:

7

Por. L. Trigeorgis: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. MIT Press 1996, s. 310.
8 Por. D.B. Hertz, op.cit., s. 101.
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a) zmienne rynkowe (na przyk³ad ceny, wielkoæ rynku, udzia³ w rynku,
szybkoæ wzrostu rynku);
b) nak³ady inwestycyjne (koszty zakupów i us³ug inwestycyjnych oraz
zwi¹zane z uruchomieniem inwestycji, wartoæ koñcowa realizowanej
inwestycji; wa¿ne s¹ równie¿ zmienne czasowe, na przyk³ad d³ugoæ
fazy budowy, czas ¿ycia projektu inwestycyjnego);
c) koszty (koszty sta³e i zmienne).
Jednym z g³ównych problemów zwi¹zanych z zastosowaniem metody
Monte Carlo jest okrelenie rozk³adu zmiennych wejciowych i jego parametrów. Je¿eli dostêpne s¹ dane historyczne ukazuj¹ce kszta³towanie siê tych lub
podobnych zmiennych, mo¿na pos³u¿yæ siê analogi¹ i zastosowaæ rozk³ad oraz
parametry zmiennych analogicznych. Je¿eli jednak dane ze zmiennych analogicznych s¹ niedostêpne, nale¿y pos³u¿yæ siê subiektywnymi szacunkami wielkoci tych zmiennych dokonanych przez mened¿erów. Przyk³adowo, je¿eli kadra kierownicza jest w stanie podaæ trzy parametry: wartoæ najbardziej prawdopodobn¹, wartoæ minimaln¹ i maksymaln¹ danej zmiennej, to do tych parametrów mo¿na dostosowaæ rozk³ad trójk¹tny. W przypadku dwóch parametrów
opisuj¹cych rozk³ad: wartoci maksymalnej i minimalnej, przyj¹æ mo¿na rozk³ad równomierny. Je¿eli da siê ustaliæ dwa lub kilka poziomów zmiennej wejciowej i odpowiadaj¹cych im prawdopodobieñstw, mo¿na zastosowaæ rozk³ad
punktowy. Przyk³ady stosowania ró¿nych rozk³adów jako zmiennych wejciowych pokazano w dalszej czêci artyku³u.
Drug¹ trudnoci¹ zwi¹zan¹ ze zmiennymi wejciowymi jest okrelenie
zwi¹zków miêdzy losowanymi parametrami wejciowymi. Przyk³adowo, zwiêkszanie rynku powoduje odpowiednie zachowania cen na tym rynku. Tego typu
zwi¹zki s¹ opisywane przez ró¿ne prawa ekonomiczne, których zazwyczaj nie
mo¿na przedstawiæ w formie prostych zwi¹zków funkcyjnych. Modelowanie takich zwi¹zków jest bardzo skomplikowane i w tym przypadku na ogó³ przyjmuje siê proste wspó³czynniki korelacji, a dla jednej zmiennej w czasie  wspó³czynniki autokorelacji jako wystarczaj¹ce do opisu tych zwi¹zków (rysunek 1).
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4. Przyk³ad wykorzystania symulacji Monte Carlo
do analizy ryzyka specyficznego projektu inwestycyjnego
Za³ó¿my, ¿e realizowany jest projekt inwestycyjny opisany prostym modelem zaprezentowanym w tabeli 1. Z uwagi na uproszczenia w modelu zwi¹zki miêdzy zmiennymi s¹ na tyle oczywiste, ¿e zrezygnowano z dok³adnego ich
opisu. Najwa¿niejszymi dodatkowymi zmiennymi, pozwalaj¹cymi na przeprowadzenie symulacji Monte Carlo, s¹ stochastyczne zmienne wejciowe, rozk³ady statystyczne tych zmiennych i ich parametry oraz wspó³czynniki korelacji
i autokorelacji, które przedstawiono na rysunku 2. W omawianym przyk³adzie
zmiennymi tymi s¹: cena, wielkoæ sprzeda¿y oraz nak³ady inwestycyjne (w tabeli 1 zaznaczono je innym t³em). Cena jest zmienna w czasie i autoskorelowana, zatem wprowadzono wspó³czynniki korelacji miêdzy poszczególnymi
zmiennymi wynosz¹ce 0,9 dla ka¿dej pary cen w kolejnych latach. Wspó³czynniki te przedstawiono w tabeli 2. Wystêpuje równie¿ korelacja ujemna miêdzy
cen¹ a wielkoci¹ sprzeda¿y  w ka¿dym roku wspó³czynnik ten oszacowano na
poziomie 0,9. Tak przygotowany model poddano iteracyjnemu losowaniu
zmiennych wejciowych w procedurze symulacji Monte Carlo. W tym celu poTabela 1
Przyk³adowy model oceny efektywnoci inwestycji
Rok
2005
Cena/szt.
Iloæ (szt.)
Koszty zm ienne / szt.
Przychody
- koszty zmienne
- koszty sta³e
- amortyzacja
EBIT
- podatek dochodowy (19%)
+ amortyzacja
- nak³ady inwestycyjne
-1500
- wzrost kapita³u pracuj¹cego
Wolne przep³ywy pieniê¿ne (FCF)
WACC
Czynnik dyskontowy
PV(FCF)
Wartoæ projektu brutto
Nak³ady inwestycyjne
NPV projektu

2006
10,0
110
6,0
1100
-660
-20
-214
206
-39
214

2007
10,0
130
6,0
1300
-780
-20
-214
286
-54
214

2008
9,5
150
5,7
1425
-855
-20
-214
336
-64
214

2009
9,0
170
5,4
1530
-918
-20
-214
378
-72
214

2010
8,0
190
4,8
1520
-912
-20
-214
374
-71
214

2011
7,0
200
4,2
1400
-840
-20
-214
326
-62
214

2012
6,0
200
3,6
1200
-720
-20
-214
246
-47
214

-200
181

-40
406

-24
462

-13
507

0
517

13
491

24
437

12,0%
0,8929
162

12,0%
0,7972
323

12,0%
0,7118
329

12,0%
0,6355
322

12,0%
0,5674
293

12,0%
0,5066
249

12,0%
0,4523
198

1876
-1500
376

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie przyk³adu z tabeli 9.3 w T. Copeland, V. Antikarov: Real Options: A Practitioners Guide. Texere, New York, London 2001,
s. 247.
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Za³o¿enie: cena w 2006 roku
Rozk³ad normalny z parametrami:
rednia
10,0
odchylenie standardowe
1,0
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Komórka: C2
Crystal Ball Academic Edition
Not for Commercial Use

Cena2006

Zakres od ∞ do +∞
Skorelowana z:
cen¹ w 2007 roku (D2)
iloci¹ w 2006 roku (C3)

0,90
0,90

7,0

8,5

10,0

11,5

13,0

Ceny w pozosta³ych latach równie¿ s¹ opisane rozk³adem normalnym ze rednimi podanymi w tabeli 1 i odchyleniami standardowymi wynosz¹cymi 10% redniej.

Komórka: B12

Za³o¿enie: nak³ady inwestycyjne
Rozk³ad trójk¹tny z parametrami:
minimum
2000,00
dominanta
1500,00
maksimum
1300,00

Crystal Ball Academic Edition
Not for Commercial Use

Nak³ady inwestycyjne

Zakres od 2000,00 do 1300,00

Mean = -1 600,00
-2 000,00

-1 825,00

-1 650,00

-1 475,00

Za³o¿enie: iloæ w 2006 roku
Rozk³ad normalny z parametrami:
rednia
110
odchylenie standardowe
11

-1 300,00

Komórka: C3
Crystal Ball Academic Edition
Not for Commercial Use

Iloæ 2006

Zakres od ∞ do +∞
Skorelowana z:
cen¹ w 2007 roku (C2)

0,90

77

94

110

127

143

Iloci w pozosta³ych latach równie¿ s¹ opisane rozk³adem normalnym ze rednimi podanymi w tabeli 1 i odchyleniami standardowymi wynosz¹cymi 10% redniej.

Rys. 2. Wybrane za³o¿enia dotycz¹ce rozk³adu prawdopodobieñstwa zmiennych stochastycznych
ród³o: opracowanie w³asne.
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s³u¿ono siê pakietem Crystal Ball, rozszerzaj¹cym funkcje Excela o mo¿liwoæ
realizacji symulacji Monte Carlo. Liczba iteracji u¿ytych do zbadania ryzyka
specyficznego omawianego modelu wynios³a 10 tys., czas realizacji symulacji
 oko³o 10 s na standardowym komputerze PC.
Tabela 2

Nak³ady inwestycyjne
Cena 2006
Cena 2007
Cena 2008
Cena 2009
Cena 2010
Cena 2011
Cena 2012
Iloæ 2006
Iloæ 2007
Iloæ 2008
Iloæ 2009
Iloæ 2010
Iloæ 2011
Iloæ 2012

1,000

Iloæ 2012

Iloæ 2011

Iloæ 2010

Iloæ 2009

Iloæ 2008

Iloæ 2007

Iloæ 2006

Cena 2012

Cena 2011

Cena 2010

Cena 2009

Cena 2008

Cena 2007

Cena 2006

Nak³ady inwestycyjne

Korelacja miêdzy zmiennymi wejciowymi do symulacji Monte Carlo

1,000 0,900
-0,900
1,000 0,900
-0,900
1,000 0,900
-0,900
1,000 0,900
-0,900
1,000 0,900
-0,900
1,000 0,900
-0,900
1,000
-0,900
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ród³o: opracowanie w³asne.

Jak pokazano na rysunku 3, rozk³ad statystyczny badanej zmiennej wyjciowej (NPV projektu) jest zbli¿ony do rozk³adu Weibulla, co wynika z na³o¿enia siê na zmienne wejciowe w dozwolonych scenariuszach korelacji i autokorelacji miêdzy zmiennymi wejciowymi. Na pierwszym wykresie na rysunku 3 pokazano wyniki symulacji z zaznaczonym obszarem dodatnich wartoci
NPV. Jak wynika z analizy wyników, obszar ten grupuje oko³o 79% otrzymanych rezultatów symulacji. Oznacza to, ¿e projekt inwestycyjny bêdzie siê koñczy³ z ujemn¹ wartoci¹ NPV (czyli bêdzie nieefektywny) w oko³o 21% przypadków. Wartoæ ta mo¿e byæ interpretowana jako prawdopodobieñstwo niepowodzenia projektu.
Na drugim wykresie na rysunku 3 pokazano próbê dopasowania do rezultatów otrzymanych w wyniku symulacji Monte Carlo funkcji rozk³adu Weibulla i opisuj¹ce go parametry. Otrzymane parametry rozk³adu to rednia, wynosz¹ca 241, i odchylenie standardowe, wynosz¹ce 317. Poniewa¿ rednia jest
mniejsza ni¿ mediana, wynosz¹ca 267, mamy do czynienia z rozk³adem lewo-
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Forecast: NPV projektu
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Rys. 3. Statystyczny rozk³ad NPV projektu bêd¹cego wynikiem symulacji Monte Carlo
ród³o: opracowanie w³asne.

stronnie asymetrycznym, co potwierdza wspó³czynnik asymetrii wynosz¹cy 
0,51. Wspó³czynnik kurtozy, wynosz¹cy 3,29, informuje o wysmuk³oci rozk³adu wiêkszej ni¿ w rozk³adzie normalnym, dla którego wspó³czynnik ten wynosi
3,0. wiadczy to o wiêkszym skupieniu otrzymanych w wyniku symulacji wartoci NPV wokó³ wartoci redniej i mediany.
Podsumowanie
Metoda symulacyjna Monte Carlo jest bardzo interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla
powszechnie stosowanej w praktyce oceny ryzyka specyficznego projektu inwestycyjnego za pomoc¹ analizy opisowej. Dziêki tej sformalizowanej metodzie
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mo¿liwe jest rozszerzenie wiedzy osób podejmuj¹cych decyzje inwestycyjne
w przedsiêbiorstwie o wiele dodatkowych parametrów opisuj¹cych ryzyko specyficzne zwi¹zane z ocenianym projektem. Pomimo pewnych trudnoci w definiowaniu wielkoci parametrów wejciowych do symulacji, mo¿liwe s¹ proste
i praktyczne rozwi¹zania pozwalaj¹ce wprowadziæ do symulacji s¹dy mened¿erów na temat zmiennoci (ryzyka) parametrów wejciowych. Uzyskane wyniki
s¹ nieocenion¹ pomoc¹ w ocenie mo¿liwych efektów realizacji projektu, które
nie s¹ widoczne przy pos³ugiwaniu siê w analizie tylko jednym lub nawet kilkoma scenariuszami rozwoju sytuacji. Zastosowanie tej metody jest tak¿e uwarunkowane wiedz¹ i wykorzystaniem zaawansowanych narzêdzi informatycznych.

APPLICATION OF MONTE CARLO METHOD
IN ASSESSMENT OF SPECIFIC RISK
IN CAPITAL INVESTMENT PROJECTS
Summary
Term Monte Carlo method have been coined in Los Alamos during work on nuclear fusion. Monte Carlo method have been used in financial management from sixties.
This method is especially appropriate for assessment of firm specific risk in investment
appraisal. Paper presents the concept, main problems in Monte Carlo application and
example of simple Monte Carlo model.
Translated by Tomasz Winiewski
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OPTYMALNA WIELKOÆ WSKANIKA
BIE¯¥CEJ P£YNNOCI FINANSOWEJ
W PRZEDSIÊBIORSTWACH SEKTORA BUDOWLANEGO

Wstêp
Analiza p³ynnoci finansowej w przedsiêbiorstwach jest wa¿nym kryterium oceny dzia³alnoci przedsiêbiorstwa. W literaturze ekonomicznej mówi siê
o dwóch rodzajach p³ynnoci finansowej i dwóch sposobach jej pomiaru. Rodzaje p³ynnoci finansowej to p³ynnoæ d³ugoterminowa i krótkoterminowa,
pierwsza dotyczy prawid³owoci finansowania aktywów przedsiêbiorstwa, druga  mo¿liwoci regulowania zobowi¹zañ bie¿¹cych. Wyró¿nia siê statyczne
i dynamiczne mo¿liwoci pomiaru. Statyczny jest dokonywany na podstawie bilansu i umo¿liwia ocenê p³ynnoci finansowej d³ugoterminowej oraz krótkoterminowej. Dynamiczny jest odczytywany na podstawie rachunku przep³ywów
pieniê¿nych i umo¿liwia ocenê stanu gotówkowego przedsiêbiorstwa w zakresie dzia³alnoci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, co pozwala oceniæ jakoæ zysku, wystarczalnoæ i wydajnoæ gotówkow¹.
Najczêciej jest dokonywana analiza p³ynnoci finansowej krótkoterminowej. Popularnoæ trzech stopni p³ynnoci finansowej wywo³uje dyskusjê na temat jej optymalnej wielkoci. W ró¿nych analizach, projektach, ekspertyzach
i metodykach bankowych czêsto jest wykorzystywany wskanik bie¿¹cej i szyb-
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kiej p³ynnoci finansowej. W artykule tym podjêto próbê okrelenia optymalnej wielkoci tych wskaników dla przedsiêbiorstw budowlanych.
1. Optymalna wielkoæ wskanika bie¿¹cej i szybkiej p³ynnoci finansowej w literaturze ekonomicznej
Wartoæ wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej kszta³tuje siê w granicach od 1,2 do 2,0, ale jest to przedzia³  optimum  okrelany dla wszelkiego
rodzaju przedsiêbiorstw: us³ugowych i produkcyjnych, du¿ych i ma³ych, z wielkim zapleczem techniczno-magazynowym i opieraj¹cych swoje dzia³ania na
dzier¿awach i wypo¿yczeniach. Optymalny przedzia³ wskanika p³ynnoci finansowej musi wiêc byæ doprecyzowany w zale¿noci od specyfiki bran¿y i warunków dzia³ania rozpatrywanej grupy przedsiêbiorstw. W przedsiêbiorstwach
produkcyjnych poziom wskanika bie¿¹cej p³ynnoci rzeczywicie powinien
byæ wy¿szy, bo trzeba tam zapewniæ ci¹g³oæ cyklu produkcyjnego, czyli musi
byæ odpowiednio wysoki poziom zapasów. W przedsiêbiorstwach us³ugowych
(na przyk³ad budowlanych) prawid³owy wskanik p³ynnoci bie¿¹cej bêdzie zawsze znacznie ni¿szy.
Bezpieczeñstwo kontrahentów ka¿dego przedsiêbiorstwa najlepiej zapewnia wskanik p³ynnoci szybkiej. W literaturze podaje siê, ¿e jego prawid³owa
wielkoæ powinna siê zawieraæ w granicach od 1,0 do 1,2. Jest to miernik najdok³adniej informuj¹cy o mo¿liwoci utraty p³ynnoci finansowej, rozumianej
jako brak zdolnoci do bie¿¹cego regulowania wierzytelnoci i sygnalizuj¹cy
niewyp³acalnoæ przedsiêbiorstwa.
W przedsiêbiorstwach budowlanych wiadcz¹cych us³ugi wysokoæ
wskaników p³ynnoci bie¿¹cej i szybkiej najczêciej jest porównywalna. Wynika to z ró¿nicy wystêpuj¹cej w formule wyliczania tych dwóch wskaników.
Licznik wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej to aktywa obrotowe (w tym
zapasy), natomiast w liczniku wskanika szybkiej p³ynnoci finansowej aktywa
obrotowe s¹ pomniejszone o zapasy.
Bezsporny jest fakt, ¿e zapasy (przede wszystkim materia³owe) powinny
byæ minimalizowane w przedsiêbiorstwach wiadcz¹cych us³ugi budowlane, poniewa¿:
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a) wymagaj¹ wykonania i utrzymywania kosztownego zaplecza magazynowego w siedzibach przedsiêbiorstw i/lub na placach kolejnych budów;
b) wymuszaj¹ koszty zatrudniania pracowników magazynowych, ksiêgowoci materia³owej, inwentaryzacji itp.;
c) materia³y budowlane z regu³y maj¹ krótkie terminy przydatnoci do
u¿ycia;
d) zamówienia na roboty budowlane s¹ raczej niepowtarzalne pod wzglêdem rozwi¹zañ techniczno-materia³owych, st¹d ryzyko tak zwanych zapasów zbêdnych.
Wed³ug nadrzêdnej zasady efektywnego gospodarowania aktywami obrotowymi, nale¿y je utrzymywaæ na poziomie zerowym, a zabezpieczenie materia³owe przedsiêbiorstw budowlanych powinno byæ gwarantowane dobr¹ logistyk¹, czyli sprawnymi dostawami wspó³pracuj¹cych dystrybutorów i producentów materia³ów.
Z przedstawionych rozwa¿añ wynika, ¿e w³aciwy, czyli optymalny dla
przedsiêbiorstwa budowlanego i bezpieczny dla jego kontrahentów, jest wskanik p³ynnoci bie¿¹cej na poziomie 1,2, a nie 1,7. Taka wartoæ wskanika powinna zabezpieczaæ wierzytelnoci kontrahentów i ci¹g³oæ funkcjonowania firmy na bardzo efektywnym poziomie.
2. Analiza finansowa spó³ek budowlanych z ich dzia³alnoci
w latach 19972002
Przedstawione rozwa¿ania potwierdzaj¹ badania przedsiêbiorstw budowlanych funkcjonuj¹cych w latach 19972002 na rynku kapita³owym. Kszta³towanie siê wartoci wskaników bie¿¹cej p³ynnoci, szybkiej rotacji zapasów
i wskaników rentownoci wskazuje, ¿e s¹ one wystarczaj¹ce do funkcjonowania na rynku i kontynuowania dzia³alnoci. Rzeczywiste wartoci wskaników
potwierdzaj¹ przedstawione argumenty. Wartoci tych wskaników i ich formu³y przedstawiono w tabeli 1.
Analizê wskanikow¹ uwzglêdniaj¹c¹ trzy kryteria: p³ynnoæ, sprawnoæ
i rentownoæ, dla 11 przedsiêbiorstw budowlanych prowadz¹cych dzia³alnoæ na
rynku polskim, przedstawiono w tabelach 212.
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Tabela 1
Formu³y wskaników stosowanych do oceny sytuacji finansowej

Lp.

Nazwa wskanika

Formu³a

Wskaniki p³ynnoci finansowej
aktywa obrotowe
zobowi¹zania bie¿¹ce

1. P³ynnoæ bie¿¹ca

aktywa obrotowe  zapasy
zobowi¹zania bie¿¹ce

2. P³ynnoæ natychmiastowa

Wskaniki aktywnoci
przychody ogó³em
redni stan nale¿noci krótkoterminowych

3. Rotacja nale¿noci

przychody ze sprzeda¿y
redni stan zapasów

4. Rotacja zapasów

koszt wytworzenia sprzedanych produktów
redni stan zobowi¹zañ krótkoterminowych

5. Rotacja zobowi¹zañ
6. Cykl konwersji gotówki

rotacja nale¿noci + rotacja zapasów  rotacja
zobowi¹zañ

7. Produktywnoæ maj¹tku

przychody ogó³em
redni stan maj¹tku
Wskaniki rentownoci

8. Rentownoæ aktywów ROA

zysk netto
redni stan aktywów

9. Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE

zysk netto
redni kapita³ w³asny

10. Poziom kosztów

koszty ogó³em
przychody ogó³em

ród³o: T. Waniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej przedsiêbiorstwa. FRR w Polsce, Warszawa 2003, s. 157178, 427463; Analiza finansowa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Red. E. Urbañczyk. Wyd. Kreos,
Szczecin 2001, s. 161190, 209251, 259304.
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Tabela 2

Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
2001
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
1,83
1,69
1,12
0,29
0,64
P³ynnoæ natychmiastowa
1,35
1,44
0,89
0,28
0,62
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
63
196
118
111
236
Rotacja zapasów w dniach
26
39
35
7
15
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
55
154
147
429
797
Cykl konwersji gotówki w dniach
34
81
6
311
546
Produktywnoæ maj¹tku w razach
1,65
1,01
0,87
0,39
0,85
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
5,7
3,5
21,7 16,8 25,3
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
7,3
5,7
32,2 27,3 31,2
Wskanik poziomu kosztów (%)
94,25 94,24 124,00 143,00 130,00
Atlantis SA

2002
0,13
0,13
61
0
488
427
0,36
3,3
5,7
86,00

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikowanych danych finansowych przez
www. notoria. serwis.com.pl.
Tabela 3
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
1,15
0,56
0,78
0,60
P³ynnoæ natychmiastowa
1,07
0,48
0,73
0,54
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
151
101
99
123
Rotacja zapasów w dniach
19
18
8
14
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
228
219
159
238
Cykl konwersji gotówki w dniach
58
100
52
101
Produktywnoæ maj¹tku w razach
0,79
0,85
0,90
0,81
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
6,9
6,9
6,4
5,3
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%) 12,5
16,1
12,8
12,1
Wskanik poziomu kosztów (%)
84,90 86,41 88,33
90,1
Bauma SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

2001

2002

0,66
0,59

0,74
0,66

127
16
218
75
0,82

162
21
496
313
0,64

0,1
0,2
98,95

1,9
3,0
108,20
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Tabela 4
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002

Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
2,01
1,48
1,57
1,14
0,82
0,71
P³ynnoæ natychmiastowa
1,73
1,19
1,35
0,99
0,67
0,58
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
77
74
63
85
85
216
Rotacja zapasów w dniach
17
21
13
15
20
50
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
60
71
59
96
130
396
Cykl konwersji gotówki w dniach
34
24
17
4
25
131
Produktywnoæ maj¹tku w razach
2,87
2,76
2,71
2,21
2,15
0,95
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
4,6
5,7
4,6
10,2 26,7 25,4
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
9,9
12,2
8,9
26,8 145,0 313,0
Wskanik poziomu kosztów (%)
97,89 96,72 97,56 104,37 112,20 106,40
BICK SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

Tabela 5
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
1,36
2,05
1,41
0,87
P³ynnoæ natychmiastowa
1,35
2,00
1,37
0,86
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
79
49
95
110
Rotacja zapasów w dniach
1
3
4
2
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
110
50
96
147
Cykl konwersji gotówki w dniach
30
2
3
35
Produktywnoæ maj¹tku w razach
1,93
1,66
0,97
0,88
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
4,0
5,3
4,2
6,6
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
8,4
7,6
6,3
10,6
Budimex SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

2001

2002

0,98
0,98

0,91
0,91

134
1
162
27
0,70

97
1
140
42
0,80

0,4
0,7

0,1
0,1
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Tabela 6

Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
3,30
2,05
1,92
1,57
1,77
0,80
P³ynnoæ natychmiastowa
3,19
1,68
1,69
1,24
1,37
0,74
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
54
69
58
109
62
82
Rotacja zapasów w dniach
6
23
13
33
24
8
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
48
62
58
98
59
117
Cykl konwersji gotówki w dniach
12
30
13
44
27
27
Produktywnoæ maj¹tku w razach
2,06
2,49
2,78
2,06
2,83
2,68
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
4,2
6,0
2,6
2,2
5,4
49,0
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
6,2
10,1
4,8
5,2
10,8 673,7
Wskanik poziomu kosztów (%)
96,87 95,93 97,22 99,04 102,00 118,20
Budopol Wroc³aw SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

Tabela 7
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
1,95
1,89
1,68
1,48
1,01
0,75
P³ynnoæ natychmiastowa
1,78
1,60
1,40
1,22
0,94
0,65
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
118
185
208
155
166
164
Rotacja zapasów w dniach
14
34
42
33
12
31
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
77
116
149
129
177
291
Cykl konwersji gotówki w dniach
55
102
101
59
1
96
Produktywnoæ maj¹tku w razach
0,84
0,72
0,68
1,48
1,66
1,00
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
4,0
4,3
2,5
0,7
24,3
9,9
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
5,7
6,5
4,3
1,1
42,9 180,0
Wskanik poziomu kosztów (%)
94,32 92,55 96,64 98,29 126,97 109,90
Elektromonta¿  Eksport SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.
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Tabela 8
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002

Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
2,47
2,87
2,88
2,63
1,97
0,99
P³ynnoæ natychmiastowa
1,78
1,94
2,25
1,98
1,46
0,87
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
61
50
84
75
106
123
Rotacja zapasów w dniach
40
33
30
32
38
20
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
57
35
47
49
74
161
Cykl konwersji gotówki w dniach
44
48
67
58
70
18
Produktywnoæ maj¹tku w razach
1,43
1,92
1,62
1,73
1,31
1,01
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
4,8
6,0
5,3
4,3
8,7
40,1
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
6,5
7,8
7,2
6,2
12,2 80,2
Wskanik poziomu kosztów (%)
94,58 95,19 95,13 87,31 108,73 136,91
Elektromonta¿ Warszawa SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

Tabela 9
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
1,62
0,56
0,78
0,60
P³ynnoæ natychmiastowa
1,10
0,48
0,73
0,54
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
82
109
92
82
Rotacja zapasów w dniach
39
56
11
21
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
75
134
132
57
Cykl konwersji gotówki w dniach
46
31
29
46
Produktywnoæ maj¹tku w razach
2,32
2,37
1,73
1,51
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
2,1
5,7
8,6
15,4
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
3,9
16,5
38,4
41,1
Wskanik poziomu kosztów (%)
97,88 94,06 94,02 91,45
Mitex SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

2001

2002

0,66
0,59

0,74
0,66

117
22
102
37
1,71

165
21
281
95
6,96

8,1
24,6
94,50

3,9
11,9
97,21
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Tabela 10

Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
2,37
2,13
0,80
0,97
0,77
0,84
P³ynnoæ natychmiastowa
1,87
1,96
0,78
0,91
0,74
0,79
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
69
67
54
174
117
114
Rotacja zapasów w dniach
29
7
3
13
6
10
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
56
42
109
213
178
176
Cykl konwersji gotówki w dniach
42
32
52
26
55
52
Produktywnoæ maj¹tku w razach
1,64
1,24
2,52
3,92
2,50
2,30
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
12,8
13,1
5,1
3,5
15,8
7,1
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%) 32,0
24,0
10,4
12,0 83,0 45,2
Wskanik poziomu kosztów (%)
89,56 91,70 94,46 93,00 102,00 105,80
Naftobudowa SA

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

Tabela 11
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002
Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
1,91
1,42
1,43
1,33
P³ynnoæ natychmiastowa
1,68
1,02
1,02
0,72
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
67
56
68
76
Rotacja zapasów w dniach
13
30
31
71
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
55
74
76
117
Cykl konwersji gotówki w dniach
25
12
23
30
Produktywnoæ maj¹tku w razach
1,86
1,79
1,48
1,17
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
0,9
2,1
1,9
0,1
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%)
1,2
3,5
3,3
0,1
Pekabex SA

Wskanik poziomu kosztów (%)

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

98,09

96,73

97,54

99,17

2001

2002

1,26
0,85

0,76
0,67

72
50
120
2
0,96

84
13
158
62
4,45

3,0
7,1

25,4
102,2

101,6

114
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Tabela 12
Analiza sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa w latach 19972002

Wartoæ wskanika
1997
1998
1999
2000
Wskaniki p³ynnoci finansowej
P³ynnoæ bie¿¹ca
3,17
3,77
1,82
2,13
P³ynnoæ natychmiastowa
2,87
3,35
1,65
1,91
Wskaniki aktywnoci
Rotacja nale¿noci w dniach
77
84
95
99
Rotacja zapasów w dniach
12
20
16
16
Rotacja zobowi¹zañ w dniach
41
48
94
73
Cykl konwersji gotówki w dniach
48
56
17
42
Produktywnoæ maj¹tku w razach
2,45
1,67
1,57
1,44
Wskaniki rentownoci
Rentownoæ aktywów ROA (%)
9,1
11,1
5,6
3,4
Rentownoæ kapita³u w³asnego ROE (%) 12,2
14,4
11,0
4,9
Wskanik poziomu kosztów (%)
93,8
89,97 94,62 95,63
Prochem SA

2001

2002

1,71
1,50

1,46
1,45

94
17
77
34
1,30

139
2
140
17
0,99

2,0
2,9
97,65

1,9
3,0
97,21

ród³o: jak pod tabel¹ 2.

O zdolnoci do regulowania krótkoterminowych zobowi¹zañ decyduj¹
wartoci wskaników bie¿¹cej i szybkiej p³ynnoci finansowej badanych przedsiêbiorstw. Teoria i praktyka wskazuj¹, ¿e przedsiêbiorstwa maj¹ bie¿¹c¹ p³ynnoæ finansow¹ wówczas, gdy ich wielkoci mieszcz¹ siê w przedziale od 120
do 200%. Aby mo¿na by³o powiedzieæ o przedsiêbiorstwie, ¿e ma p³ynnoæ
szybk¹, relacja p³ynnych aktywów obrotowych do zobowi¹zañ bie¿¹cych musi
siê mieciæ w przedziale od 100 do 120%. Wartoci wskaników bie¿¹cej i szybkiej p³ynnoci spadaj¹ od 1998 roku i s¹ coraz ni¿sze. Analiza danych jedenastu badanych przedsiêbiorstw pozwala stwierdziæ, ¿e wartoci wskaników bie¿¹cej i szybkiej p³ynnoci s¹ coraz ni¿sze, wymuszone sytuacj¹ finansow¹ na
rynku. Pogarszanie siê sytuacji na rynku budowlanym jednoznacznie odzwierciedla wskanik bie¿¹cej p³ynnoci finansowej, który z roku na rok mia³ coraz
mniejsze wartoci. Spadek wskanika bie¿¹cej p³ynnoci powoduje wzrost ryzyka finansowego w badanym przedsiêbiorstwie, poniewa¿ by³ wywo³any trudnociami w refinansowaniu zobowi¹zañ.
Szybszy wzrost cyklu zobowi¹zañ od cyklu nale¿noci decyduje o ujemnym cyklu konwersji gotówki, który wskazuje, ¿e spó³ki korzystaj¹ ze swojej
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silnej pozycji na rynku i finansuj¹ siê tanim, krótkoterminowym kredytem kupieckim.
Produktywnoæ maj¹tku badanych spó³ek budowlanych wiadczy o tendencji spadkowej. Maj¹tek tych spó³ek czêsto obraca siê dwa razy w ci¹gu roku,
co oznacza bardzo wysok¹ efektywnoæ gospodarowania.
Wysokie wartoci wskanika produktywnoci maj¹tku wynikaj¹ z sektora,
w jakim dzia³aj¹ badane przedsiêbiorstwa, i z tego, ¿e swoj¹ dzia³alnoæ opieraj¹ na leasingu operacyjnym i dzier¿awionych aktywach. Wartoæ wskanika
opiera siê na poziomie aktywów, które nie uwzglêdniaj¹ leasingowanych i dzier¿awionych aktywów badanego przedsiêbiorstwa, co w ten sposób podwy¿sza
wartoæ wskanika produktywnoci. Dobra jakoæ wskanika wynika ze spadku
stanu aktywów (wyprzeda¿ aktywów) i zwiêkszonego generowania pozosta³ych
przychodów operacyjnych ze sprzeda¿y aktywów trwa³ych.
Kontynuacj¹ analizy efektywnoci jest ocena rentownoci aktywów, kapita³u w³asnego i poziom kosztów. Badane spó³ki charakteryzuje spadek efektywnoci zaanga¿owanego kapita³u w³asnego od 1997 roku, a takie spó³ki jak
Atlantis, Bick, Budopol, Elektromonta¿ Eksport, Elektromonta¿ Warszawa i Mitex, s¹ w ostatnich latach nierentowne. Pozosta³e spó³ki mia³y w 2002 roku rentownoæ na bardzo niskim poziomie.
Mimo niskich wartoci wskaników p³ynnoci, obrotowoci i rentownoci
spó³ki akcyjne kontynuuj¹ swoj¹ dzia³alnoæ, a w ostatnich latach (niezaprezentowanych w powy¿szej analizie) jest znacznie lepiej, co wynika z lepszej koniunktury gospodarczej.
Wnioski
Analiza danych badanych przedsiêbiorstw pozwala stwierdziæ, ¿e wartoci
wskaników bie¿¹cej i szybkiej p³ynnoci tych przedsiêbiorstw s¹ w kolejnych
latach coraz ni¿sze. Tendencja taka ma dwa, skrajnie ró¿ne, ale wi¹¿¹ce siê ze
sob¹, g³ówne powody: pierwszy to pogarszanie siê warunków pozyskiwania
i realizacji zamówieñ na rynku budowlanym wywo³ane jego p³ytkoci¹ (st¹d niskie ceny, czyli mar¿e) oraz wyd³u¿aniem i opónianiem p³atnoci za wykonane zamówienia/roboty, a drugi to celowa, wiadoma i niezbêdna polityka gospodarcza przedsiêbiorstw budowlanych, polegaj¹ca na unikaniu tworzenia zapa-
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sów materia³owych i budowaniu bogatych parków sprzêtowo-transportowych.
Politykê tak¹ umo¿liwia bogata i sprawna oferta przedsiêbiorstw dystrybucyjnych i wypo¿yczalni sprzêtu budowlanego. Z przeprowadzonych analiz wynika,
¿e pomimo teoretycznie niskich wartoci wskaników p³ynnoci, obrotowoci
i rentownoci, budowlane spó³ki akcyjne sprawnie i coraz efektywniej kontynuuj¹ swoj¹ dzia³alnoæ, poniewa¿ potrafi¹ odpowiednio organizowaæ produkcjê
i logistykê dla niej.

OPTIMUM VALUE CURRENT RATE AND QUICK RATE
ON FIRMS CONSTRUCTION SECTOR
Summary
Research financial liquidity is very criterion by probability. By practice economy
and economic literature very much to identify with three degree liquiditys financial and
thesis optimum is discuses. Aim article was to take a position on optimum current and
quick liquidity financial.
Transled by Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
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MODEL CA£KOWITEGO ZWROTU DLA AKCJONARIUSZY

Wstêp
Przedsiêbiorstwa s¹ obecnie zmuszone do konkurowania o kapita³, który
przep³ywa z podmiotów o mniejszej efektywnoci do podmiotów o wiêkszej
efektywnoci. Widocznym, pozytywnym efektem konkurowania o kapita³ jest
jego migracja. Jest ona stymulowana d¹¿eniem do wzrostu rynkowej wartoci
przedsiêbiorstwa. Realizacjê tak sformu³owanego celu dzia³alnoci gospodarczej deklaruje bowiem coraz wiêksza grupa przedsiêbiorstw. Mimo bogatego
dorobku teoretycznego na temat metod pomiaru i oceny wartoci przedsiêbiorstwa i jego absorpcji przez praktykê, nadal zg³aszane jest zapotrzebowanie na
nowe rozwi¹zania w tym zakresie. Chodzi tutaj o modele proste, które lepiej s¹
rozumiane przez praktyków i tym samym chêtniej i szybciej stosowane. Celem
artyku³u jest wiêc próba przedstawienia modelu ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy, którego podstaw¹ jest powszechnie znany wskanik ceny rynkowej akcji do wartoci ksiêgowej na akcje C/WK (price/book value  P/BV).
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1. Wskanik ceny rynkowej akcji do wartoci ksiêgowej
na akcje C/WK (price/book value  P/BV)
Wskanik ceny rynkowej akcji do wartoci ksiêgowej na akcjê okrela, ile
razy wartoæ spó³ki na rynku jest wiêksza (mniejsza) od jej wartoci ksiêgowej.
W literaturze przedmiotu wskanik ten ma wiêc nastêpuj¹c¹ postaæ1:
rynkowa cena akcji
,
wartoæ ksiêgowa akcji
gdzie wartoæ ksiêgowa akcji (BV) = (aktywa  zobowi¹zania)/liczba akcji.
Wskanik ten odzwierciedla wiêc rynkow¹ wycenê kapita³u w³asnego spó³ki.
Jego niska wartoæ oznacza z regu³y, ¿e firma osi¹ga nisk¹ efektywnoæ, a jej
maj¹tek, zarówno materialny jak i niematerialny, nie jest w pe³ni wykorzystany.
Mo¿e te¿ wiadczyæ o k³opotach firmy, spowodowanych na przyk³ad z³¹ struktur¹ maj¹tku b¹d niew³aciwym jego finansowaniem. Wysoka wartoæ wskanika jest dowodem na przewartociowanie akcji spó³ek, co najczêciej prowadzi w krótkim okresie do korekty rynkowej i spadku wartoci wskanika.
Na rynkach wiatowych nie ma jednoznacznych norm dla wskanika P/BV.
W USA mieci siê w przedziale 1,32,0, na rynku japoñskim w granicach 2,0,
a na polskiej gie³dzie jego rozpiêtoæ jest znaczna i wynosi od 0,5 do 3,52.
2. Mo¿liwoci rozszerzenia wartoci poznawczej wskanika P/BV
Wskanik wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej dostarcza bardzo du¿o
zagregowanych informacji. Taki stopieñ uogólnienia uniemo¿liwia uzyskanie
szczegó³owych danych oraz jednoznacznego odniesienia ich do sytuacji rynkowej i kondycji finansowej przedsiêbiorstwa. W obowi¹zuj¹cej postaci obrazuje
on zagregowan¹ informacjê o:
 posiadanych w przedsiêbiorstwie wartociach niematerialnych,
 efektywnoci wykorzystania posiadanego maj¹tku,
1 W. Skoczylas, T. Waniewski: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiêbiorstwie.
FRRwP, Warszawa 2004.
2 Serwis informacyjny Banku Ochrony rodowiska, www.bossa.pl.
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 poziomie zad³u¿enia i wykorzystywanej przez przedsiêbiorstwo dwigni
finansowej b¹d sposobie finansowania aktywów.
Analizuj¹c wzrost wskanika wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej,
analityk mo¿e oceniæ jedynie zmianê wartoci rynkowej, natomiast nic nie mo¿e
powiedzieæ o przyczynach tych zmian. Powoduje to, ¿e w efekcie trudno jest na
tej podstawie przewidzieæ kierunek zachodz¹cych zmian. W zwi¹zku z tym zasadna jest rozbudowa wskanika wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej do
piramidy wskaników charakteryzuj¹cej trzy wymienione wy¿ej obszary dzia³alnoci. W literaturze przedmiotu scharakteryzowano kilka mo¿liwoci rozbudowy wskanika P/BV 3 oraz dokonano ich weryfikacji empirycznej. Model pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy w tym ujêciu przedstawiono na rysunku 1. Wskanik wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej mo¿na
rozpisaæ jako iloczyn:
KWr/KWb = KWr/Z · Z/KWb
lub bardziej szczegó³owo jako
KWr/KWb = KWr/Z · Z/S · S/A · A/KWb.
Iloczyn KWr/Z · Z/S jest w efekcie wskanikiem migracji kapita³u (KWr/S).
Okrela on szybkoæ przep³ywu kapita³u w przedsiêbiorstwie, a wiêc jest miernikiem konkurencyjnoci danego przedsiêbiorstwa. Spó³ka, która przyci¹ga kapita³, jest oceniana przez otoczenie jako podmiot dzia³aj¹cy efektywnie obecnie, ale i w przysz³oci. Jest to element ³¹cz¹cy spojrzenie ex ante (z punktu widzenia akcjonariuszy) i in tempore. Wskanik migracji kapita³u charakteryzuje
wiêc:
 proces tworzenia aktywów niematerialnych,
 ocenê przysz³ych dzia³añ przedsiêbiorstwa.
Zagregowanie wp³ywu wskaników cena/zysk (KWr/Z) i rentownoci
sprzeda¿y (Z/S) mo¿e byæ uzasadnione zw³aszcza w przedsiêbiorstwach stosuj¹cych inne strategie rynkowe ni¿ maksymalizowanie zysku. W takich przedsiêbiorstwach niska rentownoæ sprzeda¿y mocno wp³ywa na odp³yw wartoci

3

W. Skoczylas, A. Niemiec: Analiza przyczynowa w ocenie wyników przedsiêbiorstwa na rynku kapita³owym. W: Metody zarz¹dzania finansami we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach. Red.
P.J. Szczepankowski. Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania, Warszawa 2004, s. 407426.
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Rys. 1. Model pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy
ród³o: W. Skoczylas. A. Niemiec: op.cit., s. 412.

(chocia¿ jest to efekt jedynie danego roku), a ocena inwestorów jest jak najbardziej pozytywna. Wp³yw tych wielkoci na wartoæ przedsiêbiorstwa jest przeciwstawny, natomiast zatracony zostaje faktyczny obraz dodatniej lub ujemnej
migracji kapita³u w tym przedsiêbiorstwie. £¹czna suma wp³ywów jednego
i drugiego mo¿e wiêc dostarczyæ obiektywnych informacji o analizowanym procesie. Wówczas model w czêci charakteryzuj¹cej wskanik wartoci rynkowej
do wartoci ksiêgowej ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
KWr/KWb = KWr/S · S/A · A/KWb.
Wartoæ wskanika KWr/S okrela migracjê kapita³u, a wiêc ocenê akcjonariuszy dotycz¹c¹ przysz³ych dzia³añ i procesu tworzenia wartoci niematerialnych
w przedsiêbiorstwie. Nastêpnym elementem jest sprawnoæ dzia³ania przedsiêbiorstwa w danym okresie, a wiêc stopieñ wykorzystania aktywów materialnych
w ci¹gu badanego roku. Ostatnim elementem jest mno¿nik kapita³owy okrelaj¹cy stopieñ zad³u¿enia.
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Inn¹ modyfikacj¹ wspomnianego modelu w obrêbie wskanika wartoci
rynkowej do wartoci ksiêgowej jest mo¿liwoæ analizy poszczególnych elementów aktywów trwa³ych i obrotowych. Jest to opcja szczególnie przydatna
w przedsiêbiorstwach produkcyjnych, w których zarówno poziome jak i pionowe relacje w bilansie odgrywaj¹ rolê w ocenie ryzyka operacyjnego i finansowego przez inwestorów.
KWr/KWb = KWr/S · S/A · A/KWb.
Proponowana rozbudowa tego modelu polega³aby na zmianie iloczynu S/A · A/
KWb:
1

KWr/KWb = KWr/S · S/At · 
,
 KWb/At 
gdzie At  aktywa trwa³e.
Takie rozwiniêcie wskanika wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej umo¿liwia ocenê sprawnoci dzia³ania i struktury kapita³owej w przedsiêbiorstwach
produkcyjnych. Przy du¿ym poziomie aktywów trwa³ych przedsiêbiorstwo jest
ma³o elastyczne, co czêsto uniemo¿liwia dostosowanie produkcji do aktualnych
potrzeb rynku. Tak¹ sytuacjê charakteryzuje malej¹cy wskanik rotacji aktywów
trwa³ych.
Aktywa trwa³e powinny byæ finansowane z kapita³ów d³ugoterminowych.
Je¿eli tak nie jest, to przedsiêbiorstwu brakuje solidnych podstaw funkcjonowania. Finansowanie tych aktywów z kapita³ów w³asnych oznacza, ¿e jest ono
najbardziej stabilne. Wielkoæ tego wskanika w spó³kach akcyjnych oznacza
zale¿noæ stabilnoci przedsiêbiorstwa od decyzji w³acicieli.
Przedstawione rozszerzenie piramidy modelu pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy zweryfikowano empirycznie. Zestawienie danych
niezbêdnych do analizy za pomoc¹ modelu pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy zaprezentowano w tabeli 1.
Na podstawie danych wejciowych dokonano analizy zmian wartoci rynkowej przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem modelu ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy. Odchylenia cz¹stkowe wartoci rynkowej w zale¿noci od poszczególnych czynników zaprezentowano w tabeli 2. Analiza tego modelu uwidacz-
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Tabela 1
Dane do modelu pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy
Treæ

200a

Wartoæ rynkowa kapita³ów w³asnych (KWr)
Wartoæ ksiêgowa kapita³ów w³asnych (KWb)
Zysk netto (Z)
Przychody ogó³em (S)
Aktywa razem (A)
Aktywa trwa³e (At)
Amortyzacja (Am)
Cash-flow (zysk netto + amortyzacja) (CF)
Inwestycje (netto) (I)
KWr/KWb
Cena/zysk (KWr/Z)
ROS (Z/S)
Rotacja aktywów (S/A)
Mno¿nik kapita³owy (A/KWb)
Stopa inwestycji (I/S)
Wskanik samofinansowania inwestycji (CF/I)
Stopa amortyzacji (Am/KWb)
ROE (Z/KWb)
Wskanik migracji kapita³u (KWr/S)
Rotacja aktywów trwa³ych (S/At)
Wskanik struktury aktywów obrotowych (Ao/A)
Wskanik pokrycia I stopnia (At/KWb)

200b

200c

47310
39969

47880
71516
67429
35962
50028
38188
903
5 776 12 198
144 508 164 056 163 945
127 616 148 756 160 837 194 527
81 655 85 488 101 807 141 998
6 543
7 037 10 179
7 446 12 813 2 019
5 278 12 400 54 535
1,33
1,43
1,77
53,02
12,38
5,53
0,01
0,04
0,07
0,97
1,02
0,84
4,14
3,21
5,09
0,04
0,08
0,33
1,41
1,03
0,04
0,18
0,14
0,27
0,03
0,12
0,32
0,33
0,44
0,41
1,69
1,61
1,15
0,43
0,37
0,27
0,42
0,49
0,27

ród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 2
Model pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy
Odchylenia cz¹stkowe
RZ/S
RS/A
RA/KWb
RKWr/Z
RKWb

ród³o: opracowanie w³asne.

200c
221890
13488
63105
168745
20107
23636

200d

200d
222647
26259
72983
286190
20906
4087
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nia problemy tkwi¹ce we wskaniku wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej.
Wi¹¿¹ siê one z interpretacj¹ czterech pierwszych odchyleñ cz¹stkowych (RZ/S,
RS/A, RA/KWb, RKWr/Z). Przedsiêbiorstwo nie stosuje strategii maksymalizacji zysków, a w efekcie du¿e zmiany wartoci w obrêbie odchyleñ RZ/S, czyli zmiany
wartoci ze wzglêdu na rentownoæ sprzeda¿y, i ze wzglêdu na zmianê oczekiwañ inwestorów (RKWr/Z) s¹ przeciwstawne. Uzupe³niaj¹c element analizy
o wp³yw migracji kapita³u, mo¿liwe jest uzyskanie wyników przedstawionych
w tabeli 3.
Tabela 3
Model pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy
z uwzglêdnieniem wskanika migracji kapita³u
Odchylenia cz¹stkowe
RKWr/S
RS/A
RA/KWb
RKWb

200c

200d

53145
13488
63105
20107

63543
26259
72983
20906

23636

4087

ród³o: opracowanie w³asne.

Widoczny jest dodatni efekt migracji kapita³u i polepszenie sprawnoci
dzia³ania przy ujemnym wp³ywie poziomu zad³u¿enia na wartoæ. W ten sposób mo¿na pomin¹æ trudny do zinterpretowania w tym przedsiêbiorstwie, ze
wzglêdu na strategiê rynkow¹, wp³yw rentownoci sprzeda¿y i nastrojów inwestorów.
Poniewa¿ prezentowany podmiot jest przedsiêbiorstwem produkcyjnym,
do rozwiniêcia modelu mo¿na stosowaæ równie¿ drugie z prezentowanych rozwiniêæ (KWr/KWb = (KWr/S · S/At) : (KWb/At · KWb)). Zgodnie z nim, obliczono odchylenia cz¹stkowe, a wyniki zaprezentowano w tabeli 4.
Zgodnie z prezentowanymi wynikami, widoczne jest pogorszenie oceny inwestorów dotycz¹cej sprawnoci dzia³ania przedsiêbiorstwa. Malej¹ca sprawnoæ dzia³ania jest odbierana jako element niekorzystny i powoduj¹cy destrukcjê wartoci. Inwestorzy dobrze oceniaj¹ natomiast sposób finansowania d³ugiem inwestycji w aktywa trwa³e. W przedsiêbiorstwach finansuj¹cych siê
w mniejszym stopniu kapita³ami w³asnymi mened¿erowie dzia³aj¹ bardziej ry-
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Tabela 4
Model pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy
z uwzglêdnieniem rozwiniêcia dla przedsiêbiorstw produkcyjnych
Odchylenia cz¹stkowe

200c

200d

RKWr/S
RS/At

15114
2942

4041
19131

RKWb/At
RKWb

8644
20107
23636

39991
20906
4087

ród³o: opracowanie w³asne.

zykownie, co jest miêdzy innymi przejawem dobrego nadzoru w³acicielskiego4. W efekcie oceny sprawnoci dzia³ania aktywów trwa³ych i sposobu ich finansowania nastêpuje odp³yw kapita³u w roku d. Analizuj¹c wskaniki i dane
do modelu, mo¿na zaryzykowaæ wniosek, ¿e malej¹ca sprawnoæ dzia³ania i odp³yw wartoci z ni¹ zwi¹zany jest wywo³any inwestycjami w aktywa trwa³e
i pog³êbianiem niekorzystnej struktury maj¹tku.
Zakoñczenie
Zaprezentowane rozszerzenia modelu pomiaru i oceny ca³kowitego zwrotu dla akcjonariuszy mo¿e istotnie wzbogaciæ interpretacjê tego modelu, zw³aszcza w przedsiêbiorstwach stosuj¹cych inne strategie rynkowe ni¿ maksymalizacja zysku. Agregacja w tym rozszerzeniu wskaników opartych na zysku umo¿liwia badanie migracji kapita³u. Na wartoæ wskanika wartoci rynkowej do
wartoci ksiêgowej szczególny wp³yw maj¹:
a) wskanik migracji kapita³u, charakteryzuj¹cy tworzenie i wykorzystanie wartoci niematerialnych oraz oczekiwania inwestorów co do przysz³oci przedsiêbiorstwa;
b) wskanik rotacji aktywów ogó³em, opisuj¹cy sprawnoæ dzia³ania
przedsiêbiorstwa;
4

Por. S. Rudolf: Nadzór w³acicielski w spó³kach prawa handlowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
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c) mno¿nik kapita³owy, przedstawiaj¹cy poziom zad³u¿enia, a wiêc wykorzystywan¹ dwigniê finansow¹.
Takie rozbicie wskanika wartoci rynkowej do wartoci ksiêgowej eliminuje
g³ówn¹ jego wadê, a mianowicie nadmiern¹ pojemnoæ informacyjn¹.
Drugie z prezentowanych rozwi¹zañ okrela dodatkowo rotacjê aktywów
trwa³ych i sposób ich finansowania. S¹ to dwa istotne elementy charakteryzuj¹ce dzia³alnoæ tego rodzaju przedsiêbiorstw w d³ugim okresie, a wiêc zgodnych
z g³ównym celem dzia³ania przedsiêbiorstwa, rozumianym jako maksymalizacja jego wartoci.

ENTIRE RETURN FOR SHAREHOLDERS MODEL
Summary
In this article alternative ways of extension Price to Book Value Ratio in Entire
Return for Shareholders Measurement and Rating Model are presented. Analysis of Price
to Book Value Ratio can be extended on capital migration ratio analysis. In this article
different extension of Price to Book Value Ratio is also presented. This extension is for
productive corporation which basis on long-term assets.
Translated by Andrzej Niemiec
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Wstêp
Problem skonsolidowanych sprawozdañ finansowych w dobie globalizacji,
która pobudza do fuzji i przejêæ, jest jednym z wa¿niejszych zagadnieñ dla wymienionych procesów. Przeprowadzane miêdzynarodowe transakcje wymog³y,
przede wszystkim na pañstwach unijnych, wypracowanie jednolitych standardów, które pozwoli³yby na rzeteln¹ i porównawcz¹ ocenê jednostek gospodarczych bior¹cych udzia³ w po³¹czeniu.
1. Istota sprawozdañ finansowych
Sprawozdawczoæ jednostek obejmuje ogó³ sprawozdañ, które mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje, ró¿ni¹ce siê charakterem zawartych w nich danych
i ród³em ich pochodzenia:
 sprawozdania rzeczowe,
 sprawozdania finansowe.
Wykorzystanie informacji pochodz¹cych z rachunkowoci w ujêciu wartociowym charakteryzuje sprawozdania finansowe. To w³anie one s¹ podstawowym materia³em ród³owym dla przedsiêbiorstw do przeprowadzenia analizy
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ekonomicznej1. Daj¹ one obraz dokonañ kierownictwa jednostek, wywi¹zywania siê z roli zarz¹dczej, ochrony i powiêkszania maj¹tku, wygenerowywania
zysków, dba³oci o pracowników, rzetelnoci wobec kredytodawców, terminowego i niezawodnego rozliczania siê z organami publicznoprawnymi. Niestety,
pomimo tak wielu informacji, jakich dostarczaj¹ sprawozdania finansowe, nale¿y zwróciæ uwagê na pewne ich ograniczenia. Wi¹¿e siê to ze ród³em pochodzenia informacji, czyli z rachunkowoci¹, poniewa¿ przekszta³cone dane do
formy sprawozdañ ukazuj¹ jedynie informacje dotycz¹ce przesz³oci2. Sprawozdania finansowe s¹ opracowaniem wtórnym, opartym na informacjach wygenerowanych z rachunkowoci, w której zestawia siê dane o po¿¹danym stopniu
Tabela 1
Klasyfikacja sprawozdañ finansowych
Kryterium
Czêstotliwoæ

Zakres podmiotowy

Stopieñ uogólnienia

Podzia³ sprawozdañ
operatywne
krótkookresowe
roczne
jednostkowe (indywidualne)
zbiorcze
skonsolidowane
syntetyczne (podstawowe)
analityczne

Odbiorcy
sprawozdania

wewnêtrzne
zewnêtrze:
 jednolite,
 typowe dla okrelonego
dzia³o gospodarki
narodowej lub sektora

Uwagi
dzienne, dekadowe
miesiêczne, kwartalne, pó³roczne
dotycz¹ pojedynczej jednostki
dotycz¹ grupy jednostek
dotycz¹ grupy kapita³owej
ujmuj¹ce ogólne informacje o ca³ej
jednostce
zawieraj¹ce informacje o wybranym
problemie lub wycinku dzia³alnoci
jednostki
wy³¹cznie na potrzeby danej jednostki
korzystaj¹ g³ównie odbiorcy spoza
jednostki (urzêdy skarbowe, GUS, s¹d
rejestrowy lub inny organ prowadz¹cy
ewidencjê dzia³alnoci gospodarczej,
banki, kontrahenci, akcjonariusze).

ród³o: Rachunkowoæ finansowa przedsiêbiorstw wed³ug znowelizowanej ustawy o rachunkowoci. Cz. I. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wroc³aw, 2002, s. 307.

1

E. Urbañczyk: Analiza finansowa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Red. E. Urbañczyk.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2001, s. 34.
2 I. Olchowicz, A. T³acza³a: Sprawozdawczoæ finansowa. Vademecum rachunkowoci. Difin,
Warszawa 2002, s. 16.
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uogólnienia3. Sprawozdania te zatem jedynie informuj¹ o sytuacji finansowej,
a pomijaj¹ dane niemonetarne i informacje o otoczeniu. Klasyfikacji sprawozdañ finansowych mo¿na dokonaæ wed³ug ró¿nych kryteriów (tabela 1).
Wród wyszczególnionych rodzajów sprawozdañ pojawi³o siê równie¿
sprawozdanie skonsolidowane. Jest ono sporz¹dzane w grupie kapita³owej, czyli
jednostkach powi¹zanych, powsta³ych w wyniku procesu fuzji lub przejêcia.
2. £¹czenie siê spó³ek
Kodeks spó³ek handlowych (ksh) reguluje, kiedy mo¿e byæ dokonane po³¹czenie. Z artyku³u 492 § 1 ksh wynika, ¿e:
a) po³¹czenia mo¿na dokonaæ przez przeniesienie ca³ego maj¹tku spó³ki
(przejmowanej) na inn¹ spó³kê (przejmuj¹c¹) w zamian za akcje lub
udzia³y, które spó³ka przejmuj¹ca wydaje wspólnikom spó³ki przejmowanej (³¹czenie siê przez przejêcie);
b) albo przez zawi¹zanie spó³ki kapita³owej, na któr¹ przechodzi maj¹tek
wszystkich ³¹cz¹cych siê spó³ek w zamian za udzia³y lub akcje nowej
spó³ki (³¹czenie siê przez zawi¹zanie nowej spó³ki).
Polskie prawo rachunkowe do niedawna zaniedbywa³o sprawy zwi¹zane
z ³¹czeniem siê spó³ek, wród których wa¿na jest prawid³owa konsolidacja sprawozdañ finansowych. Dopiero Unia Europejska zobowi¹za³a pañstwo polskie
do ujednolicenia spraw rachunkowych i wymog³a odpowiednie postanowienia
w tej kwestii. Tym sposobem rozdzia³ 4a art. 44a44d w Ustawie o rachunkowoci reguluje Rozliczenie po³¹czenia spó³ek. Z postanowieñ zawartych
w wymienionym rozdziale ustawy wynika, ¿e ustawodawca wymienia dwie metody rozliczenia po³¹czenia4:
 nabycia,
 ³¹czenia udzia³ów.
Dopasowanie ustawy do Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci
(MSR) powoduje, ¿e wyniki ³¹cz¹cych siê spó³ek s¹ czytelniejsze. Niestety, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie MSR wymaga sporych zmian w dzia³aniu fir3

T. Waniewski: Analiza finansowa w przedsiêbiorstwie. FRRwP, Warszawa 1997, s. 56.
J. Gierusz: Zmiany w ustawie o rachunkowoci 2001/2002. Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdañsk 2001, s. 77.
4
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my i powinno byæ koordynowane na najwy¿szych szczeblach przedsiêbiorstwa.
Potwierdza to przyk³ad przejêcia jednej spó³ki przez drug¹, gdzie po ponownym obliczeniu ich wyników wed³ug MSR okaza³o siê, ¿e tak naprawdê to spó³ka przejmowana sta³a siê przejmuj¹c¹. Dochodzi do tego niespójnoæ definicji
zawartych w ustawie ze standardami wprowadzonymi przez Komisjê Standardów Rachunkowoci (KSR), na przyk³ad ze standardem dotycz¹cym podatków
odroczonych5. W ostatnich kilku latach wprowadzono zmiany w ustawie i MSR
w celu dostosowania siê do Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej6.
Z dowiadczenia wynika, ¿e w rezultacie ³¹czenia powstaj¹ grupy kapita³owe, w których sk³ad najczêciej wchodz¹: jednostka dominuj¹ca lub znacz¹cy inwestor i jednostki od niej zale¿ne, wspó³zale¿ne lub z ni¹ stowarzyszone.
Tabela 2
Definicje jednostek powi¹zanych
Rodzaj jednostki

Istota jednostki

Jednostka dominu- Spó³ka handlowa (spó³ka akcyjna, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialj¹ca
noci¹ lub spó³ka komandytowa), która sprawuje kontrolê lub wspó³kontrolê nad inn¹ jednostk¹
Znacz¹cy inwestor Spó³ka handlowa, która w innej jednostce (stowarzyszonej), niebêd¹cej
jednostk¹ zale¿n¹, posiada nie mniej ni¿ 20% g³osów w organie stanowi¹cym tej jednostki i wywiera znacz¹cy wp³yw na tê jednostkê lub
sprawuje wspó³kontrolê nad t¹ jednostk¹
Jednostka zale¿na Spó³ka handlowa (akcyjna, z o.o. i komandytowa), kontrolowana przez
jednostkê dominuj¹c¹
Jednostka wspó³- Spó³ka handlowa (akcyjna, z o.o. i komandytowa) lub inna jednostka
zale¿na
wspó³kontrolowana przez jednostkê dominuj¹c¹ lub przez znacz¹cego
inwestora i innych udzia³owców b¹d wspólników na mocy statutu,
umowy spó³ki lub umowy zawartej na d³u¿ej ni¿ rok
Jednostka stowa- Spó³ka handlowa (akcyjna, z o.o. i komandytowa), pozostaj¹ca pod istotrzyszona
nym wp³ywem znacz¹cego inwestora
Jednostka podpo- Jednostka zale¿na, wspó³zale¿na od jednostki dominuj¹cej, a tak¿e jedrz¹dkowana
nostka stowarzyszona ze znacz¹cym inwestorem
Jednostki powi¹- Grupa jednostek, do której nale¿¹: jednostka dominuj¹ca albo znacz¹cy
zane
inwestor oraz jednostki zale¿ne, wpó³zale¿ne i stowarzyszone

ród³o: Rachunkowoæ finansowa..., s. 331.
5

P. Rochowicz: Zmienne kolory ksiêgowoci. Rzeczpospolita z 17.02.2005, s. C1.
Szerzej na temat aktualnoci MSSF i dok³adnych zestawieñ zmian w MSR, które obowi¹zuj¹ od 2005 r., na stronach internetowych PricewaterhouseCoopers [@;] www.pwc.com/pl/pol/ins6
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Powstanie grupy kapita³owej wymaga sporz¹dzenia ³¹cznych sprawozdañ,
które nie s¹ wynikiem prostego sumowania pozycji. Na ³¹czne sprawozdanie finansowe sk³adaj¹ siê: sprawozdania finansowe wszystkich jej oddzia³ów (zak³adów) 7 oraz sprawozdania pojedynczej jednostki gospodarczej 8. Obejmuj¹
one nastêpuj¹ce elementy: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym, skonsolidowany rachunek przep³ywów pieniê¿nych, informacjê dodatkow¹ i sprawozdanie z dzia³alnoci grupy kapita³owej za rok obrotowy.
Obowi¹zek sporz¹dzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spoczywa na jednostkach dominuj¹cych, których siedziba b¹d miejsce
sprawowania zarz¹du znajduje siê na terenie Polski. Podstawow¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ sprawozdania skonsolidowane od pozosta³ych sprawozdañ jest ich konsolidacja. Prawid³owa konstrukcja tych sprawozdañ jest uzale¿niona od doboru
metody konsolidacji. Poszczególne metody konsolidacji jednostek powi¹zanych
zale¿¹ od charakteru wiêzi miêdzy jednostk¹ dominuj¹c¹ a jednostkami podporz¹dkowanymi 9. Mo¿na zatem wyró¿niæ:
 metodê pe³nej konsolidacji (line-by-line consolidation),
 metodê praw w³asnoci  jednego wiersza (one-line consolidation),
 metodê proporcjonalnej konsolidacji 10.
3. Wartoæ poznawcza sprawozdañ skonsolidowanych
Obowi¹zkowe sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych pozwala na kontrolê dzia³alnoci jednostek gospodarczych przez ich w³acicieli. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e jest to równie¿ swoista ochrona interesów otoczenia tych jednostek, na przyk³ad kontrahentów czy Skarbu Pañstwa. Raporty finansowe s³usol/publ/ifrs/2005/ifrs_news_27sup.pdf; www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/ifrs/2005/ifrs_news_28sup.pdf.
7 I. Olchowicz, A. T³acza³a: op.cit., s. 327.
8 A. Helin BDO Polska Sp. z o.o.: Sprawozdanie finansowe wed³ug Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci. FRRwP, Warszawa 2000, s. 225.
9 Szerzej zob. Grupy kapita³owe w Polsce. Red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak.
Difin, Warszawa 2000, s. 284288.
10 Szerzej zob. T. Kiziukiewicz: Sprawozdawczoæ finansowa. W: Rachunkowoæ finansowa
przedsiêbiorstw wed³ug znowelizowanej ustawy o rachunkowoci. Red. K. Sawicki. Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wroc³aw 2002, s. 335, 337338.
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¿¹ do okresowego informowania przez jednostki gospodarcze o swojej sytuacji
maj¹tkowo-finansowej i rezultatach prowadzonej dzia³alnoci. Powsta³e w wyniku po³¹czenia grupy kapita³owe tworz¹ okrelone powi¹zania wewn¹trz grupy, które oddzia³uj¹ na sytuacjê finansow¹ nie tylko pojedynczej spó³ki, ale
równie¿ ca³ej grupy spó³ek. Odbiorcy informacji sprawozdawczych s¹ w g³ównej mierze zainteresowani tymi dwoma aspektami sprawozdawczoci finansowej, ale nie tylko (tabela 3).
Tabela 3
Odbiorcy sprawozdañ finansowych i ich potrzeby informacyjne
U¿ytkownicy
informacji
Zarz¹d (kierownictwo)
W³aciciele akcji,
inwestorzy, pracownicy
Wierzyciele (dostawcy)

W³adze lokalne
oraz bud¿et centralny
Zwi¹zki
zawodowe

Rodzaj informacji
1. Wszystkie dane finansowe
2. Dane syntetyczne z ca³okszta³tu
dzia³alnoci przedsiêbiorstwa
1. Wartoæ kapita³u
2. Dochód na jedn¹ akcjê
3. Wyp³aty z zysku
4. P³ace
1. Kondycja finansowa firmy
2. P³ynnoæ finansowa
3. Stan zad³u¿enia
4. Zasoby gotówkowe
1. Stan zasobów finansowych
2. Generowanie gotówki
3. Wyp³acalnoæ
Pozycja finansowa przedsiêbiorstwa w zwi¹zku z realizacj¹ interesów za³ogi

Cel (wykorzystanie)
1. Ocena efektywnoci decyzji
2. Decyzje przysz³ociowe
1. Inwestowanie kapita³u w firmê
2. Kontynuacja pracy
3. Sta³oæ róde³ dochodów
1. Mo¿liwoæ zwrotu kredytu
2. Mo¿liwoæ sp³aty zobowi¹zañ
3. Potwierdzenie istniej¹cych
wierzytelnoci
4. Zdolnoæ regulacji transakcji
w gotówce
1. Pobór podatków
2. Ubieganie siê o ulgi podatkowe
i przesuniêcie terminów p³atnoci
1. Polityka zwi¹zkowa
2. Ochrona interesów ludzi pracy

ród³o: A. Malkiewicz: Zarz¹dzanie finansami w przedsiêbiorstwach pañstwowych
i spó³kach. Instytut Organizacji Przemys³u Maszynowego ORGMASZ, Warszawa 1993, s. 30; Fuzje i przejêcia przedsiêbiorstw. Red. W. Fr¹ckowiak. PWE,
Warszawa 1998, s. 291.

Zapotrzebowanie na informacje wspó³w³acicieli spó³ki dominuj¹cej i spó³ek zale¿nych dotycz¹ ca³ej grupy kapita³owej. Informacje o wyniku finansowym i stanie maj¹tkowym tej grupy ukazuj¹ prawdziw¹ wartoæ i op³acalnoæ
inwestycji kapita³owych w³acicieli. Dane uzyskane z tych sprawozdañ s¹ pod-
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staw¹ do oceny zarz¹du i rady nadzorczej jednostki dominuj¹cej przez jej udzia³owców i potencjalnych inwestorów z uwzglêdnieniem rynku kapita³owego.
Wynika z tego, ¿e wa¿ne jest raportowanie kompleksowe o stanie finansowo-maj¹tkowym i wynikach dzia³alnoci grupy kapita³owej11.
Podsumowanie
Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono zmiany zarówno w Ustawie o rachunkowoci 12 jak i Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowych, które s¹ obligatoryjne od 2005 roku dla przedsiêbiorstw obowi¹zanych do sporz¹dzania corocznych raportów finansowych. W artykule podjêto
próbê wykazania w bardzo syntetyczny sposób znaczenie, nie tylko dla przedsiêbiorstw, ale równie¿ jego otoczenia, skonsolidowanych sprawozdañ finansowych. Dziêki obowi¹zuj¹cym standardom miêdzynarodowym sprawozdania
polskich spó³ek sta³y siê bardziej wiarygodne dla pañstw unijnych, ale równie¿
u³atwi³y porównanie polskiej sprawozdawczoci ze sprawozdawczoci¹ spó³ek
zagranicznych.

ESSENCE AND THE COGNITIVE VALUE
OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
Summary
They were taken from the change to joining of the European Union of Poland by
virtue both in the act on accountancy as well as in international accounting standards
which are obligatory from 2005 to make the year for obliged companies of annual financial statements. The attempt at showing significance in the very synthetic way and

11

Szerzej na temat skonsolidowanego raportu finansowego Grupy kapita³owe..., s. 286288.
Wiêcej na temat zmian wprowadzonych do Ustawy o rachunkowoci w D. Kosacka-£êdzewicz: Dostosowanie polityki rachunkowoci do zmian obowi¹zuj¹cych od 2002 roku. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 131.
12
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importance were taken up in the above-mentioned article, for companies, but also and
of surrounding him, consolidated financial statements. Thanks to binding international
standards, Polish companies reports became more credible for European Union states,
but also to compare Polish reporting to reporting of foreign companies more easily
thanks to it.
Translated by Aleksandra G¹sior-¯arska

